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Život pražských malířů v 17. a 18. století 

Tomáš Sekyrka 

Životní osudy pražských malířů barokního období (pro potřeby předkládané práce ohraničuji 

tuto epochu lety 1620-1780) se těší soustředěnému zájmu historiků umění i dalších specialistů 

již více než jedno století. V různé míře přitom bádání na tomto poli vycházelo jak z analýzy a 

interpretace samotných uměleckých děl, tak i z údajů, přinášených rozsáhlými soubory 

písemných dokumentů. Využívány byly především matriky pražských farností (poskytující 

údaje o životních datech malířů), dále různé typy úředních knih vedených městskými 

institucemi (dokládají např. okolnosti přijetí malířů do stavu pražských měšťanů či různé 

majetkoprávní skutečnosti, zejména vlastnictví domů), bohaté účetními materiály (informují o 

vztazích mezi objednavateli uměleckých děl a jejich tvůrci, zejména podmínky objednavatele, 

dodací termíny i cenu umělcovy práce). Stranou zájmu uvedených badatelů nezůstaly ani 

unikátní písemnosti pražských malířských cechů (v každém ze tří pražských měst působil 

zvláštní cech), přinášející zejména seznamy členů a záznamy ze schůzí těchto sdružení. 

Značné množství historických údajů, zpřístupněných těmito badateli, však bylo dosud 

využíváno povětšinou jen k poznání vzniku toho kterého konkrétního výtvarného díla či k 

postižení určité epizody ze života umělce. Předkládaná práce na základě dosavadního 

výzkumu výše zmíněných písemných pramenů i vlastního autorova bádání v originálních 

archivních dokumentech předkládá celou řadu dosud nepublikovaných poznatků a v šesti 

kapitolách podává ucelený pohled na život pražských malířů barokního období. Jednotlivé 

části se věnují základním životním událostem každého malíře (narození – svatba – smrt), 

okolnostem vyučení malířskému řemeslu, vztahu malíře k malířskému cechu i ke kolegům-

umělců, podmínkám a okolnostem vzniku malířských děl (zejména vztahu malířů s 

objednavateli, ceně umělcovy práce) a konečně společenskému statutu, který si malíři 

dokázali získat svými uměleckými výkony i svými kontakty v bohatém organismu české 

metropole. 
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The painter’s life in Prague in the 17th and 18th centuries 

Tomáš Sekyrka 

 

For more than a century, the life stories of Prague-based painters in the Baroque era (which I 

define as 1620–1780 for the purposes of this work) have been a focus of research by art 

historians and other specialists. Research in this area was based to varying degrees on an 

analysis and interpretation of artworks and data offered by a multitude of written documents, 

primarily drawing information from the registers of Prague parishes (providing major dates in 

painters’ lives), various official records of municipal authorities (corroborating, among other 

facts, the circumstances of painters’ admission to the estates of Prague burghers or facts on 

property title, particularly ownership of houses), a wealth of accounting materials (about the 

relationship between those commissioning the artworks and the artists themselves, in 

particular the client’s requirements and deadlines and artist’s compensation). Nor did 

researchers neglect the unique manuscripts of the Prague painters’ guilds (one in each of 

Prague’s three towns), which provide membership lists and meeting minutes. 

However, a considerable amount of the historical data discovered by researchers has been 

used mostly to study the origin of specific artworks or to capture a certain episode from an 

artist’s life. The presented work, which is based on research of the written sources mentioned 

above done to date as well as the author’s own research in the original archival documents, 

offers a great deal of hitherto unpublished information laying out – in six chapters – a 

comprehensive view of the life of painters in Baroque Prague. They examine key events in the 

lives of each painter (birth – marriage – death), the circumstances in which they completed 

their professional training, their relationship to the painters’ guild and their fellow artists, the 

conditions and circumstances out of which their artworks came into being (especially their 

relationship to their clients and their compensation) and, finally, the social status these 

painters achieved owing to their performance and contacts in the creative capital city of the 

Kingdom of Bohemia. 
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Úvod 

 

Životní osudy a umělecké dílo pražských malířů barokního období (tedy epochy, zahrnující v 

českých poměrech zhruba období mezi lety 1620-1780) se těší soustředěnému zájmu 

historiků umění již více něž jedno století. Kromě uměleckohistorického přístupu, 

analyzujícího především vývoj samotných uměleckých forem, nemohlo zkoumání pražské 

malby v epoše baroka pominout ani výpověď bohatě dochovaných archivních dokumentů (i 

když tím nemá být řečeno, že tyto soubory písemností jsou vždy dochovány v žádoucí šíři – 

bohužel celá řada jich v průběhu času zanikla). Díky výzkumům řady historiků umění, 

archivářů a zpočátku i poučených laiků tak bylo publikováno mnoho dokumentů, 

přinášejících informace o umělcích, jejichž díla dodnes obdivují odborníci i laická veřejnost, 

stejně jako o těch tvůrcích, u kterých jejich výkony v zachovaném uměleckém materiálu 

identifikujeme jen obtížně, nebo které dokonce podlehly nepřízni doby. 

Zaměříme-li se pro tuto chvíli na nejstarší práce, publikující údaje archivních pramenů, 

je třeba alespoň zmínit dva důležité autory – malíře a jednoho ze zakladatelů domácí 

uměnovědy Jana Jakuba Quirina Jahna (1739-1802)
1
 a strahovského knihovníka Bohumíra 

Jana Dlabače (Gottfried Johann Dlabacž, 1758-1820).
2
 

Mezi Jahnovy zásluhy náleží jednak záchrana nemalé části písemných dokumentů, 

vzešlých z činnosti pražských malířských bratrstev a dokládajících jejich vývoj od poloviny 

14. století až do jejich zrušení v josefínské epoše, jednak jeho vlastní badatelská činnost, ve 

které zachytil stav některých stavebních památek, jejich uměleckou výzdobu a přinesl také 

první údaje k životopisům předních domácích barokních malířů. 

Dlabačův přínos spočívá samozřejmě v jím publikovaném slovníku domácích umělců 

(vedle výtvarníků zahrnoval i hudebníky a literáty) z roku 1815. Kromě zpráv převzatých ze 

starší literatury použil Dlabač také údaje shromážděné Jahnem, a pracoval rovněž 

s originálními archiváliemi. Pro naše téma je důležité, že využil mimo jiné také výpovědi 

matričních záznamů pražských farností. 

                                                 
1
 Literatura k Jahnovu životu a dílu je poměrně bohatá. Základní údaje shrnul již před více než sto lety Jan 

Herain (Herain 1902), soustavně jeho osobnost představil Pavel Preiss (Preiss 1958). Základní zhodnocení 

Jahnova významu pro domácí dějiny umění přinesly Kapitoly I., s. 42-49. V poslední době se Jahnovi na 

základě jeho vlastních textů a jím shromážděných dokumentů, uložených v Archivu Národní galerie v Praze, 

věnovali důkladně zejména Zdeněk Hojda (Hojda 1987), Lubomír Slavíček (Slavíček 2005a, Slavíček 2005b), 

Martin Mádl a Jana Marešová (Mádl –Marešová 2009, Marešová 2013). Jahnovu uměleckou tvorbu naposledy 

sledoval Jiří Gordon (Gordon 2007). 
2
 K Dlabačově přínosu pro uměleckohistorická bádání viz Kapitoly I., s. 53-54. 
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Uměleckohistorické bádání 19. století se ke svědectví písemných dokumentů sice 

obracelo, zpravidla však při zkoumání starších vývojových period, už proto, že umění baroka 

stálo dlouho mimo jeho pozornost.
3
 Větší zájem o zpřístupňovaní archiválií k vývoji 

barokního umění tak přichází až v pokročilém 19. století. Zmínit zaslouží především objevné 

a dodnes používané práce Bohumila Matějky (1867-1909),
4
 Františka Mareše (1850-1939),

5
 

Josefa Nováka (1849-1927),
6
 Rudolfa Kuchynky (1869 – 1925),

7
 Karla Vladimíra Heraina 

(1890-1953),
8
 Antonína Podlahy (1865-1932),

9
 Paula Bergnera (1869-1919),

10
 zajímavé 

jednotliviny publikoval např. Hanuš Opočenský (1885-1961).
11

 Na stránkách odborných 

časopisů (zejména Památek archeologických, Paul Bergner pak v nejvýznamnějším 

historickém časopise českých Němců – Mitteilungen des Vereins für Geschichte der 

Deutschen in Böhmen) zveřejňovali tito i další autoři od přelomu 19. a 20. století své výpisky 

z písemných dokumentů, které se díky systematickému úsilí řady archivářů dařilo 

zpřístupňovat odbornému zkoumání. Zaměřovali se zejména na písemnosti, přinášející údaje 

k životu a dílu jednotlivých tvůrců. Největšímu zájmu se těšily logicky především písemné 

dokumenty uložené v tehdejším Místodržitelském archivu, v Archivu země české (v roce 

1954 byly oba spojeny do Státního ústředního archivu, přejmenovaného roku 2005 na 

Národní archiv),
12

 v Archivu hlavního města Prahy, v Archivu Společnosti vlasteneckých 

přátel umění (součást dnešního Archivu Národní galerie v Praze) a samozřejmě i v řadě 

dalších veřejných, církevních i soukromých archivů. Zájem badatelů se soustřeďoval 

především na matriční knihy pražských farností, přinášejících údaje o životních datech 

malířů, na různé typy městských knih, dokládajících přijetí do stavu pražských měšťanů či 

různé majetkoprávní skutečnosti, zejména vlastnictví domů a také na torzovité, přesto však 

neobyčejně bohaté účetní materiály (zejména šlechtických archivů), zachycujících vztahy 

mezi objednavatelem díla a umělcem, zejména pak o podmínkách objednavatele, dodacích 

termínech i cenách jednotlivých maleb. Stranou zájmu uvedených badatelů nezůstaly ani 

                                                 
3
 Jde samozřejmě o široké téma vnímání barokního umění v době formování moderního českého, ale také 

německého národa na našem území. Z literatury vybírám alespoň Hojda 1992 a Vlnas – Rak 2001. 
4
 Matějka 1898-1899. 

5
 Mareš 1898-1899. 

6
 Novák 1915a, Novák 1915b, Novák 1917. 

7
 Kuchynka 1910, Kuchynka 1916, Kuchynka 1919. 

8
 Herain 1912, Herain 1915. 

9
 Podlaha 1906-1908, Podlaha 1915, Podlaha 1916a, Podlaha 1916b, Podlaha 1917, Podlaha 1918, Podlaha 

1924-1925. 
10

 Bergner 1910, Bergner 1914, Bergner 1916. 
11

 Opočenský 1910, Opočenský 1911. 
12

 K dějinám předchůdců dnešního Národního archivu viz Koss 1939, Kollmann 1992 a Kaďorek 2004. 
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unikátní písemnosti pražských malířských bratrstev (v každém ze tří pražských měst působilo 

mezi lety 1674-1782 zvláštní bratrstvo), podávající zejména seznamy členů a záznamy ze 

schůzí těchto sdružení, údaje o přijímání učňů a jejich školení, o sporech s tzv. štolíři, tedy 

malíři, kteří stáli mimo cech a vyhýbali se vstupu do tohoto sdružení a další informace. 

Odlišný typ pramene vytěžil František Zuman (1870-1955). Na okraji svého rozsáhlého 

bádání o historii českého papírenství publikoval v době německé okupace zprávu o stavu 

malířství, mědirytectví a tiskařství, kterou roku 1787 podal komerční rada českého gubernia 

Josef Bernard Scotti.
13

 Zpráva nesleduje ani tak umělecké problémy, jako spíše ekonomické 

podmínky existence malířů, mědirytců a tiskařů a také jejich ekonomický přínos (resp. 

daňovou výtěžnost) pro státní pokladnu. 

Takřka současně zveřejnil Milan Nedoma (1875-1954) na základě studia dokumentů 

Archivu Univerzity Karlovy seznam malířů (ale také sochařů a mědirytců), kteří se nechali 

zapsat ke studiu na filozofické fakultě pražské almae matris. Důvodem kvazistudia těchto 

umělců bylo, že se takto stali akademickými občany a nepodléhali tak městským radám a 

legálně se tím vyhnuli povinnosti vstupu do malířského cechu.
14

 

Jestliže oceňujeme přínos výše uvedených badatelů, nelze se zároveň nezmínit o 

slabinách jejich prací. Především za poslední století samozřejmě významně pokročila ediční 

technika písemných dokumentů a vývoj pomocných věd historických i dalších historických 

disciplín umožňuje dnes vytěžit z písemných pramenů větší množství údajů. Některé 

z uvedených prací, resp. jejich autoři se však bohužel nevyvarovaly ani chyb, které již v době 

jejich vzniku byly těžko přípustné. Jednalo se zejména o špatné čtení některých dokumentů, 

vypouštění či přehlédnutí některých údajů, způsobené málo pečlivou excerpcí písemných 

pramenů, prováděnou jak bylo v té době obvyklé studenty či různými pomocníky těchto 

badatelů, a samozřejmě nedostatečnou kontrolou jejich práce ze strany „hlavních“ autorů, 

kteří tato excerpta publikovali pod svým jménem. Na konkrétní chyby a přehlédnutí těchto 

prací bude upozorněno na příslušných místech. 

Zmínit je třeba také další badatele, kteří i přes své odborné školení a hluboké znalosti 

publikovali nemálo důležitých i zajímavých údajů, nikoliv však formou specializovaných 

odborných publikací. Na mysli mám zejména Cyrila Merhouta (1881-1955) a Antonína 

Novotného (1891-1978), kteří připravili hned několik čtenářsky vděčných publikací jakýchsi 

                                                 
13

 Zuman 1941-1942. 
14

 Nedoma 1943. 
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obrázků ze života staré Prahy.
15

 Také oni využívali v hojné míře písemné doklady, jejich 

výpověď však spíše převypravovali do srozumitelnějšího jazyka, než aby je podrobili 

kritickému zkoumání. Nevýhodu těchto jinak stále používaných publikací představuje 

absence odborného aparátu, takže v těchto pracích použité archiválie lze dohledat jen velmi 

obtížně. 

Pečlivější prací s písemnými dokumenty se vyznačují edice, připravené badateli mladší 

generace. Jednalo se povětšinou již o školené archiváře či historiky umění. Příkladem mohou 

být opět dnes stále používané edice připravené Oldřichem Jakubem Blažíčkem. (1914-

1985).
16

 Hned na počátku svojí odborné kariéry poukázal tento vynikající historik umění na 

význam odborného průzkumu a vytěžení archivních dokumentů, když v polovině 30. let 20. 

století publikoval v rámci studie o cyklu obrazů ze života sv. Prokopa smlouvu z roku 1667 

na vytvoření těchto maleb pražským malířem Kristiánem Dittmannem.
17

 

Společně s historikem Václavem Husou (1906-1965),
18

 pracovníkem tehdejším 

Archivu ministerstva vnitra, publikoval Blažíček ve stejné době také řadu závažných dokladů 

k životu a dílu dvorních umělců a k výstavbě jezuitského Klementina. V souladu se svým 

hlavním badatelským zájmem zveřejnil zejména doklady k tvorbě domácích a z Itálie 

přišlých sochařů, štukatérů a architektů, najdeme zde ale i několik důležitých dokumentů 

vztahujících se k malířům. Na mysli mám např. doklady k malbám Matyáše Mayera na 

Pražském hradě,
19

 žádost Filipa Mazance o místo dvorního malíře
20

 či smlouvu Jana Jiřího 

Heinsche na vymalování refektáře v jezuitském Klementinu,
21

. 

O bezmála dvě desetiletí později Blažíček navázal na své rané práce a na stránkách 

časopisu Umění publikoval důležité údaje k výzdobě čtveřice pražských klášterů 

(dominikánů u sv. Jiljí, voršilek na Novém Městě, premonstrátů na Strahově a františkánů u 

Panny Marie Sněžné), ve kterých nacházíme např. jména malířů Václava Vavřince Reinera, 

Kryštofa Tummera, Jana Kryštofa Lišky, Jana Jiřího Schmidta, Viléma Neunhertze a 

Václava Spitzera.
22

 

                                                 
15

 Merhout 1938, Merhout 1940, Merhout 1956. Novotný 1940, Novotný 1946a, Novotný 1946b, Novotný 

1947, Novotný 1948, Novotný 1949. 
16

 K Blažíčkovi DOPLŇ 
17

 Blažíček 1935. 
18

 Blažíček – Husa 1935, Blažíček – Husa 1936. 
19

 Blažíček – Husa 1935, s. 65. 
20

 Tamtéž, s. 78. 
21

 Blažíček – Husa 1936, s. 3-4. 
22

 Blažíček 1954a, Blažíček 1954b, Blažíček 1954c, Blažíček 1954d. 
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Na Blažíčka ještě v období okupace a v následujícím období navázala řada dalších 

badatelů, publikujících písemné doklady k vývoji barokního umění. Zmínit musíme zejména 

ty historiky umění,, kteří se zaměřovali na vývoj architektury, ale samozřejmě i další 

badatele. Na mysli mám zejména Věru Naňkovou (Mixovou),
23

 Emanuela Poche (1903-

1987),
24

 Václava Ryneše (1909-1979)
25

 a Jana Morávka (1887-1960).
26

 

Od poloviny 50. let pak historikové architektury ve spolupráci s dalšími specialisty, 

seskupení kolem Dobroslava Líbala (1911-2002) v tehdy nově vzniklém Státním ústavu pro 

rekonstrukci památkových měst a objektů, zpracovávali množství stavebně historických 

průzkumů historických objektů a detailně přitom propracovali metodiku archivního 

výzkumu. Výpověď písemných pramenů dokázali skloubit s uměleckohistorickou analýzou a 

interpretací. Toto téma leží mimo zájem této práce, nemohu však nezmínit příkladnou 

monografii Milady Vilímkové o Kryštofu a Kiliánu Ignáci Dientzenhoferových, v níž mimo 

jiné podala vynikající popis každodenního provozu při realizaci stavebních zakázek, stejně 

jako cen a mezd stavebních řemesel.
27

 

Výzkum domácího barokního malířství se logicky zaměřoval především na poznání 

života a díla klíčových autorů této epochy. Pomineme-li starší monografie, a zaměříme se na 

ty moderní, představují dodnes vysoký standard tři práce, věnované velikánům české malby – 

Karlu Škrétovi
28

 Petru Brandlovi
29

 a Václavu Vavřinci Reinerovi.
30

 Autoři těchto monografií 

dali na mnoha místech prostor údajům písemných pramenů a výrazně tak obohatili popis 

životních osudů a analýzu jejich umělecké tvorby těchto malířů. První dvě práce jsou dílem 

Jaromíra Neumanna (1924-2001), který při excerpci archivních dokladů spolupracoval 

zejména s Luborem Machytkou, Reinerovu monografii připravil Pavel Preiss (nar. 1926). 

Škrétova a Reinerova monografie byly nahrazeny až po více než čtyřech desetiletích, když 

Škrétovi věnoval pozornost v letech 2010-2013 badatelský tým vedený Vítem Vlnasem,
31

 

v jehož rámci byl autorem této disertační práce, Radkou Tibitanzlovou, Lenkou Stolárovou a 

Štěpánem Váchou proveden důkladný pramenný průzkum ke Škrétovu životu a dílu. 

                                                 
23

 Naňková (Mixová) 1955, Naňková (Mixová), 1958, Naňková 1960. 
24

 Poche 1939-1946. 
25

 Ryneš 1958, Ryneš 1960. 
26

 Morávek 1959a, Morávek 1959b. 
27

 Vilímková 1986. Řadu dalších doplňků a podstatných zjištění k tomuto tématu přinesli samozřejmě i další 

badatelé. Za jiné lze uvést především Ebelovou 2001. 
28

 Neumann 1974. 
29

 Neumann 1968. 
30

 Preiss 1971. 
31

 Stolárová – Vlnas 2010, Stolárová – Vlnas 2011, Stolárová 2011, Stolárová – Holečková 2013. 
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K vypsání Reinerových životních osudů a analýze jeho maleb se pak vrátil Pavel Preiss 

v roce 2013,
32

 Brandlovi věnuje již mnoho let pozornost Jaroslav Prokop, který přinesl celou 

řadu nových zjištění, získaných zejména při výzkumu archivních dokladů.
33

 

V 80. letech 20. století vznikly dva standardní přehledy domácího barokního malířství 

z pera Pavla Preisse
34

 a Michala Šroňka.
35

 ve kterých se širší dobové podmínky života a 

tvorby malířů mohly dostat do pozornosti autorů jen okrajově. 

Po roce 1989 široce rozvinutému bádání o barokním umění pak vděčíme za vznik řady 

dalších uměleckohistorických monografií českých malířů, při jejichž přípravě badatelé již 

zcela běžně pracují s archivními dokumenty, a to většinou na vysoké úrovni. Z těch 

nejzávažnějších prací stojí v tuto chvíli alespoň za připomenutí práce Pavla Preisse o 

Františku Karlu Palkovi,
36

 Michala Šroňka o Janu Jiřím Heinschovi,
37

 Marcely Vondráčkové 

o Felixi Antonu Schefflerovi
38

 a Jiřího Fronka o Janu Hiebelovi.
39

 Výpovědi písemných 

dokumentů věnuje značnou pozornost také okruh badatelů shromážděných kolem Martina 

Mádla, věnující se dlouhodobě výzkumu české nástěnné malby v širším středoevropském 

kontextu.
40

 

Z prací historiků a archivářů zaslouží uvést především moderní zpracování mimořádně 

důležitých písemných pramenů, uložených ve fondu pražských malířských bratrstev 

v Archivu Národní galerie v Praze. V roce 1996 připravil Martin Halata edici knihy 

protokolů staroměstského a malostranského cechu z let 1600-1656,
41

 o 13 let později 

připravily Radka Tibitanzlová a Martina Beranová z tohoto fondu edici křestních, výučních a 

zachovacích listů.
42

 Souhrnný přehled základních pramenů k vývoji pražských malířských 

konfraternit podala v roce 2003 Andrea Turjanicová.
43

 

Právě výsledky výše zmíněných – a samozřejmě i řady dalších prací – umožnily vznik 

několika souhrnných pohledů na život barokních malířů a na vývoj malířských sdružení. 

V roce 2001 podal přehled vývoje , o šest let později se pak postavení umělce v české 

                                                 
32

 Preiss 2013. 
33

 Z řady Prokopových prací zmiňme alespoň Prokop 2006. 
34

 Preiss 1988, Preiss 1989a, Preiss 1989b. 
35

 Šroněk 1989. 
36

 Preiss 1999. 
37

 Šroněk 2006. 
38

 Vondráčková DOPLŇ 
39

 Fronek 2013. 
40

 Ze starších prací uvádím alespoň Mádl 1999, z nejnovějších pak Mádl 2012, Mádl 2013. 
41

 Halata 1996. 
42

 Tibitanzlová-Beranová 2009. 
43

 Turjanicová 2003. 
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společnosti raného novověku zabýval Petr Fidler.
44

 Pokus o souhrnné vylíčení dějin 

pražských malířských bratrstev podnikl v roce 1997 kolektiv badatelů vedený autorem této 

disertační práce. Baroknímu období se při této příležitosti věnoval zejména Vít Vlnas.
45

 

 

Jak naznačil výše podaný stručný přehled, bádání o českém barokním malířství dosáhlo 

za posledních více než sto let nepochybně pozoruhodných výsledků a naše znalosti tohoto 

tématu dosahují nemalé hloubky a šířky. I přesto však lze konstatovat, že řada dokumentů 

zůstala našim očím dosud skryta a že by nová zjištění pomohla zpřesnit naše poznání 

každodenního života a práce pražských malířů v čase baroka. Takovýto cíl si klade 

předkládaná disertační práce, ve které nepůjde ani tak o objev dosud neznámých maleb, ale 

mnohem spíše o poznání okolností za kterých vznikala a o poznání životních podmínek 

tvůrců, která tato díla vytvořili. Časově vymezuji tuto práci léty 1620-1780, byť je zřejmé, že 

představa ostrých hranic mezi kulturními etapami je v našem prostředí jen těžko nalezitelná. 

Mnohem spíše máme při hledání počátku a konce barokního období co dělat s přechodovými 

etapami, během kterých předchozí období pomalu odeznívá a nové se postupně prosazuje. 

Přesto však myslím, že mimořádně umělecky a kulturně plodné období baroka můžeme 

ohraničit dvěma událostmi, které – možná paradoxně – byly již současníky vnímány jako 

necitlivé, nekulturní, až barbarské. Prvním z nich je obrazoborecké zničení výzdoby 

katedrály sv. Víta kalvinistickými radikály z okruhu krále Fridricha Falckého v roce 1619,
46

 

druhým pak tzv. josefínská dražba posledních zbytků dříve proslulé obrazové sbírky na 

Pražském hradě, ke které došlo 13. a 14. května 1782. 

 

Práce je rozvržena do šesti částí, přičemž každá z nich se opírá o jiný typ písemných 

pramenů. Úvodní kapitola se věnuje základním okamžikům každého člověka, tedy narození, 

úmrtí, případně sňatku, jeho teritoriálnímu původu a zaznamenány budou rovněž různé 

kuriózní momenty, kterými malíři během svého života prošli. Kapitola druhá se zaměří na 

profesní život malířů, tedy zejména jejich vyučení malířskému umění, případné studijní 

cesty, vstoupení do cechu nebo naopak odmítání tohoto vstupu, vstupování do dvorských 

služeb či služeb domácích aristokratů. Třetí kapitola pojedná o vývoji pražských malířských 

bratrstev v barokním období, ukáže život těchto sdružení, zejména pak jejich usilovnou 

                                                 
44

 Fidler 2007. 
45

 Vlnas 1997. 
46

 Šroněk 1998. 
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obranu starých privilegií a svobod. Následující část analyzuje samotnou práci malířů, typy 

jednotlivých zakázek, vztahy s objednavateli uměleckých děl, provoz malířských dílen, 

obchod s obrazy a v neposlední řadě také cenu malířské práce. Pátá kapitola se zabývá 

sociálním statutem malířů, jejich sociálnímu prostředí, majetkovým poměrům a 

sebereprezentaci. Poslední šestá kapitola pak přináší zhodnocení poznatků předchozích 

kapitol. 

Při zpracování výše uvedeného tématu budou využity zejména písemné dokumenty 

uložené v Archivu Národní galerie v Praze (písemnosti pražských malířských bratrstev), 

Archivu Národního muzea (zejména písemnosti z topografické sbírky „F“ týkající se 

pražských měst), Archivu hlavního města Prahy (sbírka papírových a pergamenových listin, 

knihy přijatých měšťanů, matriční knihy jednotlivých farností Starého Města, Nového Města, 

Malé Strany a Hradčan, výběrově rovněž knihy nesporného a sporného soudnictví) a konečně 

dokumenty Národního archivu (zejména fondy Staré a Nové manipulace, Dvorská komora, 

Staré české místodržitelství) a samozřejmě i některé další, rozsahem menší archivní fondy. 

Podrobnější popis rozbor těchto pramenů podávají jednotlivé kapitoly 
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Kapitola 1 

Život a rodinné poměry malířů v barokní Praze 

 

Zkoumání života pražských malířů, stejně jako jiných obyvatel raně novověké Prahy, začíná 

nutně zjištěním jejich základních životních dat. Tímto směrem se také ubíralo bádání od 

samotných počátků zájmu o umělce v barokní epoše, počínaje Dlabacžovým slovníkem,
1
 

přes bohaté výpisky Antonína Podlahy
2
 až k nedávnému projektu, věnovanému životu a dílu 

Karla Škréty (viz úvodní stať této práce).
3
 Z oblasti výzkumu barokní architektury pak lze 

jmenovat monografii o stavbě a výzdobě šternberského letohrádku v Tróji
4
 a studii o 

umělcích a uměleckých řemeslnících na stavbě lichtensteinského areálu ve Valticích
5
. 

Pojďme i my nyní – na základě údajů shromážděných staršími badateli i za pomoci 

informací získaných nově autorem této práce – prozkoumat, co nám o základních životních 

datech pražských malířů v epoše baroka vypovídají písemné prameny. Badatelé se při 

zkoumání tohoto tématu – na rozdíl od svých kolegů, zkoumajících umění a umělce starších 

epoch – mohou opřít o údaje matričních knih, ve kterých již téměř od počátku námi 

vymezeného barokního období (tedy od roku 1620) lze nalézt základní životní data naprosté 

většiny obyvatel české metropole. Vedení matričních knih se ovšem v Praze i v Čechách 

stávalo pravidlem jen pozvolna. Nejstarší matriky na našem území byly vedeny již od 30. let 

16. století, a to v tehdy nejdynamičtěji rostoucím českém městě – v krušnohorském 

Jáchymově – tamními luteránskými pastory.
6
 Nejstarší dochovaná pražská matrika je rovněž 

nekatolická a byla vedena při kostele sv. Jindřicha na Novém Městě pražském. Zachycuje 

křty udělené mezi léty 1584-1600.
7
 Další pražské matriky nacházíme ještě 

v předbělohorském období u kostela sv. Tomáše na Malé Straně (křestní matrika z let 1588-

1632, katolická), v chrámu sv. Víta na Hradčanech (křestní matrika z let 1606-1642, 

katolická), u sv. Štěpána na Novém Městě pražském (křestní matrika z let 1610-1640 

                                                 
1
 Dlabacž 1815. 

2
 Podlaha 1915, Podlaha 1916b, Podlaha 1917, Podlaha 1918, Podlaha 1924-1925. 

3
 Stolárová – Vlnas 2010, Stolárová – Vlnas 2011, Stolárová 2011, Stolárová – Holečková 2013. 

4
 Horyna – Zahradník Preiss 2001, záznamy o umělcích v bohnických matrikách s. 73-75. 

5
 Valeš – Konečný 2011. 

6
 Nejstarší jáchymovská matrika zachycuje sňatky, uzavření mezi lety 1631-1602. Studiu matričních knih 

z česko-saského Krušnohoří se systematicky věnuje Kateřina Matasová, např. Matasová 2009. 
7
 Podrobný rozbor této matriky a její edici přinesla Mendelová 1992. 
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nekatolická) a u sv. Mikuláše (resp. sv. Václava) na Malé Straně (křestní matrika z let 1615-

1638, založena jako nekatolická).
8
 

Pro vedení matrik při katolických farních kostelech bylo zásadní nařízení tridentského 

koncilu přijaté roku 1563, nařizující jejich vedení. V pražské arcidiecézi byl tento příkaz 

zopakován pražskou synodou roku 1605, jeho uvádění do praxe však bylo, jak ukazují 

dochované matriční knihy, jen pozvolné, především z důvodu chronického nedostatku kněží. 

Tento nedostatek se ještě prohloubil po porážce českého stavovského povstání v roce 1620, 

kdy začaly být postupně ze svých úřadů odstraňováni nekatoličtí duchovní a obyvatelstvo 

bylo podrobeno rekatolizaci.
9
 Pro nedostatek světských kněží bylo proto nutné povolat 

duchovenstvo řádové. V Praze tak vykonávali povinnosti farních kostelů na Starém Městě 

křižovníci s červenou hvězdou u kostela sv. Františka, obutí karmelitáni u sv. Havla, minorité 

u sv. Jakuba, dominikáni u sv. Jiljí a křižovníci s červeným srdcem u sv. Kříže Většího. Na 

Novém Městě působily současně jako farní kostely chrámy augustiniánů kanovníků na 

Karlově, jezuitů u sv. Ignáce a křižovníků s červenou hvězdou u sv. Petra na Poříčí, na Malé 

Straně pak chrám johanitů u Panny Marie pod řetězem a obutých augustiniánů u sv. Tomáše, 

na Hradčanech to byl chrám Panny Marie strahovských premonstrátů. Celkem pak lze 

v barokním období nalézt na Starém Městě pražském 11 farních kostelů (jejich matriky 

začaly být vedeny mezi lety 1592 – 1659), na Novém Městě 7 farních chrámů (zde se začaly 

vést matriky v rozmezí let 1584 – 1674), na Malé Straně 3 farní chrámy (v nich se začalo 

s vedením matrik mezi lety 1588-1622) a konečně na Hradčanech se nacházela dvojice 

farních chrámů, jejichž matriky se vedly od roku 1606, resp. 1660.
10

 

Zmíněný nedostatek kněží se samozřejmě více nežli v Praze projevoval v jiných, do 

roku 1620 nekatolických městech, a zejména pak na venkově, kde odstraňování 

nekatolických duchovních probíhalo pozvolněji a také nástup katolických kněží zde oproti 

pražským městům probíhal se zřetelným zpožděním. 

Jestliže jsme výše konstatovali, že v matrikách nalezneme základní životní data 

obyvatel (a díky tomu jsou dnes zásadním pramenem pro sledování demografického vývoje 

příslušného území), přesnější by bylo říci, že v matričních knihách nacházíme záznamy o 

                                                 
8
 Elementární přehled o souboru dochovaných matrik z území Prahy uložených v Archivu hlavního města Prahy 

viz http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_matriky.html (stav 

k 20. 12. 2015). 
9
 O první fázi rekatolizace na příkladu Nového Města pražského Mendelová 2009. Obecně k postupu 

rekatolizace v Čechách nejnověji Velké dějiny 2008 a Catalano 2008. 
10

 Přehled farních chrámů barokní Prahy podává příloha 1. 

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_matriky.html
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udělených svátostech, neboť se jednalo o knihy, vedené jednotlivými farnostmi právě za 

tímto účelem, nikoli za účelem sledování životních dat věřících.
11

 Z toho také vyplývají 

některá omezení či úskalí práce s matričními záznamy. Především je třeba vědět, že vývojem 

probíhal samotný formulář matričních knih a tedy také podrobnost, resp. preciznost těchto 

záznamů, která se proměňovala v čase. V zásadě platí, že směrem k naší přítomnosti se 

záznamy stávají detailnějšími, a že tedy umožňují zjištění stále podrobnějších údajů. 

Vezmeme-li si např. křestní matriky, u nejstarších z nich nacházíme zpravidla kromě jména 

pokřtěného dítěte již jen jméno a příjmení jeho otce, jméno matky a konečně jména a 

příjmení kmotra a svědků křtu. Teprve pozvolna a také podle pečlivosti příslušného písaře 

(do matrik měli zapisovat samotní faráři, velice často však do nich zapisovali i jiní duchovní 

ustanovení při kostele) byly zapisovány další údaje – bydliště rodičů, profese otce, kmotrů a 

svědků křtu. Až po konci barokního období došlo v rámci josefínských reforem od roku 1784 

k povinnému zavedení přesně strukturovaných předtištěných formulářů, do nichž se uváděl 

samostatně den narození a křtu, věk rodičů a údaje o prarodičích. 

Proměňoval se také jazyk matričních záznamů. Obecně platí, že latinsky se zapisovalo 

v matrikách vedených řeholními duchovními, čeština a němčina dominovala u matrik 

vedených duchovenstvem světským. Volba češtiny a němčiny závisela na osobě duchovního, 

rozhodně nemusí znamenat, že německé zápisy svědčí o převažujícím německém charakteru 

obyvatelstva farnosti. Nepochybně však podíl němčiny postupně rostl, v případě Prahy však 

šlo o růst velmi pozvolný. Na Novém Městě se pak čeština udržovala v matričních 

záznamech i v pokročilém 18. století (např. ve farnosti sv. Vojtěcha), naproti tomu na Malé 

Straně po celé barokní období v matričních záznamech zřetelně převládá latina a němčina, i 

zde je ale čeština používána hluboko do 18. století, a to matrikách kostela sv. Mikuláše (resp. 

sv. Václava). 

Kromě výše zmíněných „systémových“ omezení výpovědi matričních záznamů se 

setkáváme i s „individuálními“ chybami těch, kteří údaje do matrik zapisovali. Nejčastěji se 

setkáváme se zkomolenými příjmeními (zejména německá a italská příjmení, později 

v případě německy psaných záznamů to jsou naopak příjmení česká), nalézt však lze i 

evidentně chybná označení osob. Konkrétní příklady lze uvést z rodiny malíře Karla Škréty.
12

 

                                                 
11

 Matriky jako zásadní pramen pro výzkum historickodemografických témat rozebírají např. Horský – Seligová 

1997. 
12

 Tyto příklady i další zápisy z nejstarší křestní matriky kostela sv. Havla na Starém Městě jsem již uvedl ve 

stati Sekyrka 2013. 
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První zjevně mylný záznam pochází z matriky narozených kostela sv. Havla na Starém 

Městě. Ke dni 15. června 1653 je jako svědek křtu uveden slavný malíř chybně jako 

„Franciscus Screta Civis A[ntiquae] U[rbis]“ (viz obr. 1).
13

 

 

 

Obr. 1: Karel Škréta chybně označený jako „Franciscus Screta“ při křtu v kostele sv. 

Havla dne 15. června 1653. Snímek Archiv hlavního města Prahy 

 

Nejspíše se jedná o chybu, neboť osobu takového jména odjinud neznáme. Stejně 

chybně je ostatně označen Karel Škréta i o několik měsíců později – 5. října 1653 – při křtu 

svého syna Václava Bohumila (viz obr. 2)!
14

 

 

 

Obr. 2: Karel Škréta chybně označený jako „Franciscus Skreta“ při křtu svého syna 

Václava Bohumila v kostele sv. Havla dne 5. října 1653. Snímek Archiv hlavního města 

Prahy 

 

Uvedené příklady nám ukazují, že také matriční záznamy – stejně jako všechny jiné 

historické prameny – je třeba podrobit kritice, která posoudí jejich relevanci a zařadí jejich 

výpověď do správných souvislostí. Opakovaný omyl v případě Karla Škréty působí o to 

podivněji, že Škréta byl na počátku 50. let 17. století v Praze již etablovaným umělcem, 

představeným malířského bratrstva a navíc bydlel jen několik málo desítek metrů od 

svatohavelského kostela, jehož duchovním tak nemohl být neznámý. Jak ještě uvidíme, 

účastnil se v tomto chrámu jako svědek křtů v rodinách předních staroměstských měšťanů. I 

                                                 
13

 Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP), Sbírka matrik, kostel sv. Havla, matrika narozených z let 1652-

1704, pag. 9. 
14

 Tamtéž, pag. 13. 
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přesto zapsal písař jeho jméno hned dvakrát mylně! Nutno však konstatovat, že po roce 1653 

se již v uvedené svatohavelské matrice setkáváme jen se správně zapsaným jménem slavného 

malíře. Prozkoumáme nyní další záznamy této matriky.
15

 

Jak zaznamenalo již starší bádání, nacházejí se v této matrice záznamy křtů tří 

Škrétových dětí - Václava Bohumila roku 1653 (viz výše – jedná se o záznam s chybně 

uvedeným Škrétovým křestním jménem), Veroniky v roce 1657 a Antonína roku 1659. 

Podívejme se ale i na další záznamy. Zjistíme, že mezi počátkem roku 1652 a počátkem 

srpna 1674 (datum Škrétova úmrtí) najdeme celkem 27 záznamů, uvádějících Karla Škrétu a 

jeho manželku Veroniku jako svědky při křtu dětí jiných rodičů (po malířově smrti 

nacházíme Veroniku Škrétovou ještě u dalších 10 křtů). V šesti případech je zaznamenán 

Karel Škréta. Poprvé se tak stalo roku 1656 (toho roku celkem třikrát), poté však následuje 

třináctiletá přestávka až do roku 1669, následuje Škrétova účast na křtu v roce 1671, 

naposledy se pak se jménem slavného malíře setkáváme v roce 1673 (viz obr. 3).
16

 

 

 

Obr. 3. „Generosus dominus Carolus Skreta, C[ivis] A[ntiquae] V[rbis] P[ragensis]“, 

zaznamenaný jako svědek při křtu dcery staroměstského měšťana a lékárníka 

Františka Direxe z Bruku dne 4. října 1673. Snímek Archiv hlavního města Prahy 

 

I tento nevelký vzorek nám však umožňuje odhalit jednu ze stránek života Karla 

Škréty, a sice společenské prostředí, v němž se pohyboval, prostředí které ho přijímalo a 

chápalo jej jistě jako sobě rovného. Přijmeme-li jako jeden ze základních znaků barokní 

společnosti každodenní potřebu demonstrovat navenek vlastní zámožnost, společenské 

postavení i zbožnost jednotlivce, celých rodin i rodů, stejně jako náboženských bratrstev, 

řemeslnických cechů či městských rad, pak je jasné, že také církevní obřady, byť osobního a 

soukromého rázu, poskytovaly dobrou příležitost uvedené kvality (ať už skutečné či 

potenciální) na veřejnosti ukázat. S touto potřebou okázalé demonstrace se samozřejmě 

                                                 
15

 Výzkumu pražských matrik výrazně napomáhá jejich kompletní zpřístupnění v tzv. archivním katalogu 

Archivu hlavního města Prahy (http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/, stav k 20. 12. 2015). 
16

 Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP), Sbírka matrik, kostel sv. Havla, matrika narozených z let 1652-

1704, pag. 229. 

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
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setkáváme zejména v nejvyšších vrstvách barokní společnosti – v prostředí panovnického 

dvora a zámožné aristokracie, vlastní však byl také bohatému pražskému pobělohorskému 

patriciátu, v polovině 17. století již pevně usazenému v nejvýznamnějších městských úřadech 

a ovládající politiku, finance i obchod pražských měst.
17

 

Záznamy svatohavelské křestní matriky jednoznačně dokládají, že úroveň 

společenského prostředí, ve kterém se Karel Škréta pohyboval, postupem času evidentně 

vzrůstala. Zatímco u tří nejstarších záznamů z roku 1656 nacházíme Škrétu přítomného u 

křtů jen v průměrných rodinách a sám je označen pouze jménem – „Carolus Screta“,
18

 jinak 

je tomu u tří mladších záznamů, které zachycují Škrétu již v prostředí staroměstské 

smetánky. Tak 4. března 1669 se účastní křtu syna staroměstského lékárníka Františka Direxe 

z Bruku a jeho manželky Anny Kateřiny. Spolu se Škrétovým jménem „D[ominus] Carolus 

Screta Pictor et C[ivis] V[etero] P[ragensis]“ zde nacházíme jména příslušníků 

nejvýznamnějších staroměstských patricijských rodin – doktora Jana Karla Kirchmajera, 

Jiřího Rajsmona a Maxmiliány Machtové z Löwenmachtu (viz obr. 4).
19

 

 

 

Obr. 4. „D[omi]nus Carolus Screta, Pictor et C[ivis] V[etero] P[ragensis]“, 

zaznamenaný jako svědek při křtu syna staroměstského měšťana a lékárníka Františka 

Direxe z Bruku dne 4. března 1669. Snímek Archiv hlavního města Prahy 

 

O dva a půl roku později – 27. září 1671 – se Škréta účastnil jako svědek křtu syna 

Matěje Mareše a jeho ženy Magdaleny a vedle něj zde nacházíme např. urozeného pana 

                                                 
17

 Dnes již klasickou práci o vývoji domácí šlechty v námi sledovaném období představuje Maťa 2004. 

K dějinám Prahy v tomto období nejnověji souhrnné a kvalitní syntézy Bělina 1997 – 1998 a. Ledvinka – Pešek 

2000. 
18

 Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP), Sbírka matrik, kostel sv. Havla, matrika narozených z let 1652-

1704, pag. 51 (křest ze dne 2. ledna 1656), pag. 59 (křest ze dne 4. července 1656), pag. 67 (křest ze dne 28. 

listopadu 1656). 
19

 Tamtéž, pag. 180. 
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(„nobiles dominus!“) doktora práv Matěje Maxmiliána Machta z Löwenmachtu,
20

 

významného staroměstského úředníka a politika který po více než 20 let (1656-1678) 

zastával úřad staroměstského kancléře a v posledních dvou letech svého života vykonával 

funkci staroměstského primátora (1678-1680). Stejně jako u jiných staroměstských primátorů 

máme i u Machta dochován jeho portrét, který vznikl po jeho jmenování do této funkce. 

Malba neznámého autora se dnes nachází ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy.
21

 

O další dva roky později – 4. října 1673 – nacházíme Karla Škrétu znovu jako svědka 

při křtu v rodině manželů Direxových z Bruku, tentokrát dcery Terezy Alžběty Maxmiliány. 

Škréta je zde zachycen jako „Generosus Dominus Carolus Screta C[ivis] A[ntiquae] U[rbis] 

P[ragensis]“ (viz obr. 3), přítomny jsou pak členky významných staroměstských rodin 

Kirchmajerů a Machtů z Löwenmachtu.
22

 

Vidíme tedy, že v těchto třech mladších zápisech je Karel Škréta již výslovně označen 

jako pán a měšťan Starého Města pražského, jednou dokonce také jako malíř, přičemž je 

třeba uvést, že uvedení profese jednotlivých osob je nejen v této matrice, ale v této době 

vůbec zcela výjimečné a zůstávalo vyhrazeno nejváženějším osobám. Za zmínku snad stojí, 

že ani jednou se Karel Škréta ve svatohavelském kostele neúčastnil křtu v rodině některého z 

jeho malířských kolegů, přestože ve této farnosti bydleli malíři Fabián Harovník a Jan 

Nikodém Čížek a zdejší matrika zachycuje rovněž křty dětí malíře Jana Kulíka. Co bylo toho 

příčinou nedokážeme dnes povědět, jistě však nešlo o důsledek malé profesní sounáležitosti, 

resp. nějakého Škrétova odstupu od méně proslulých kolegů, neboť ve svatohavelské matrice 

oddaných máme doloženu Škrétovu účast coby svědka na svatbě Harovníkovy dcery 

Constancie Leopoldiny v dubnu 1673.
23

 Ostatně také tato svatba byla jakousi malou 

přehlídkou staroměstské smetánky – ženichem byl Vilém Francken de Hohenberg, dalšími 

svědky pak nám již známý staroměstský kancléř a primátor Matěj Macht z Löwenmachtu a 

Jan Severin Direx. 

                                                 
20

 Základní údaje k Machtovu životu a povýšení do šlechtického stavu: Županič – Fiala 2001, s. 35-36, 209-210, 

a také http://www.novanobilitas.eu/rod/macht-z-loewenmachtu (stav k 20. 12. 2015). 
21

 Galerie hlavního města Prahy, inv. č. M 1579 (základní údaje o obraze a jeho reprodukce 

http://www.ghmp.cz/online-sbirky/detail/6445/?&page=2, stav k 20. 12. 2015). 
22

 Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP), Sbírka matrik, kostel sv. Havla, matrika narozených z let 1652-

1704, pag. 229. 
23

 Tamtéž, Sbírka matrik, kostel sv. Havla, matrika oddaných z let 1652-1704, pag. 629. 

http://www.novanobilitas.eu/rod/macht-z-loewenmachtu
http://www.ghmp.cz/online-sbirky/detail/6445/?&page=2
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Obr. 5 „P[an] Karel Skreta“, zaznamenaný jako svědek při křtu syna novoměstského 

malíře Eliáše Pistoria dne 4. června 1655. Snímek Archiv hlavního města Prahy 

 

Připomenout lze v této souvislosti také pětici Škrétových účastí na křtech dětí 

novoměstského malíře Eliáše Pistoria z Rohrbachu v kostele sv. Štěpána (viz obr. 5)
24

 mezi 

lety 1655 – 1670. Jednou jako svědkyni při křtu v Pistoriově rodině nalezneme také Škrétovu 

manželku Veroniku (viz obr. 6).
25

 

Rovněž těchto křtů se účastnila elita tehdejšího pražského měšťanstva a je tedy zřejmé, 

že Pistorius (jehož umělecké dílo dnes nedokážeme identifikovat),
26

 stejně jako Škréta, 

náležel do nejlepší pražské společnosti. Mezi jeho hosty zaznamenáváme např. Jana Karla 

Kirchmajera z Rejchvic, stavitele Karla Luraga, sekretáře České komory Šebestiána Hánu, 

Viléma Ludvíka Vilímovského z Lichtenburka
27

 či Jana Karla z Elzhaimu, císařského 

palatina a skutečného císařského radu. 

 

                                                 
24

 AHMP, Sbírka matrik, kostel sv. Štěpána, matrika narozených z let 1640-1663, zápisy ze dne 8. června 1655 

(fol. 157v), 3. dubna 1659 (fol. 217v), 28. srpna 1662 (fol. 286v); tamtéž, matrika narozených z let 1664-1690, 

zápisy z 2. ledna 1668 (fol. 73r) a 29. května 1670 (fol. 111r). 
25

 Tamtéž, fol. 244v. Veronika Škrétová se ostatně účastnila také křtu dcery malíře Felixe Freunda, a to 3. září 

1671 v kostele sv. Jiljí (Podlaha 1916b, s. 97) 
26

 Podle zachovacího listu ze 4. prosince 1649 pocházel Pistorius z Heidelbergu. Zachovací list uložen v AHMP, 

Sbírka pergamenových listin, signatura PGL II-766, inv. číslo 1176. 
27

 Vilímovský byl v roce 1648 poručíkem 9. novoměstské setniny, bránící pravobřežní města před útokem 

švédské armády. Za své zásluhy byl – spolu s ostatními radními Nového Města a veliteli setnin povýšen v roce 

1649 císařem Ferdinandem III. do šlechtického stavu – viz Fiala – Hrdlička - Županič 1997, s. 12-15. 
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Obr. 6 „U[rozená] P[aní] Veruna Sskretowa, M[ěštěnínka] St[arého] M[ěsta] 

P[ražského]“, zaznamenaná jako svědek při křtu dcery novoměstského malíře Eliáše 

Pistoria dne 27. června 1660. Snímek Archiv hlavního města Prahy 

 

Vrátíme-li se ke Karlu Škrétovi, máme jeho vysoké společenské postavení doloženo 

opakovaně i v jiných matričních záznamech – zmínit lze jeho účast coby svědka na svatbě 

urozeného pana („Generosus Dominus“) Felixe Rozacina s Annou, vdovou po zemřelém 

členu staroměstské rady Jiřím Murariovi dne 15. ledna 1660
28

 nebo záznam z 16. června 

1670 o jeho účasti jako družby na svatbě malostranského lékárníka („hapatykář“) Fidelia 

Wajbla v novoměstském kostele sv. Jindřicha. Svědkem na této svatbě byl novoměstský 

radní Daniel Krupský, tedy opět osoba stojící na nejvyšších příčkách pražské (novoměstské) 

měšťanské společnosti.
29

 

Podobně lze společenské postavení a osobní kontakty sledovat pochopitelně i u jiných 

malířů, uveďme alespoň dva příklady takových zajímavých kontaktů. Dobře známý 

                                                 
28

 Sbírka matrik, kostel sv. Havla, matrika oddaných z let 1652-1704, pag. 38-39. Jiřího Muraria zaznamenává 

mezi staroměstskými konšely Douša 1981, s. 117. 
29

 Tamtéž, Sbírka matrik, kostel sv. Jindřicha, matrika oddaných z let 1659-1672, pag 118. 
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staroměstský malíř Felix Freund (výše jsme zmínily účast Veroniky Škrétové při křtu jeho 

dcery)
30

 měl patrně obdobně dobré postavení jako Škréta, neboť při křtu jeho syna v červnu 

1678 se slavnostního obřadu v kostele sv. Jiljí účastnil jako svědek nejen již výše zmíněný 

staroměstský primátor Matěj Maxmilián Macht z Löwenmachtu, ale také hraběnka Alžběta 

Konstancie z Oprštorfu.
31

 

Jiné urozené hosty měl 12. listopadu 1695 na křtu svého v kostele sv. Mikuláše na Malé 

Straně malíř Martin Töpfer. Byli jimi Václav Markvart z Hrádku, Jan Rudolf ze Steindintu a 

Carolina Markvartová z Hrádku.
32

 

Výše zaznamenaná sonda do nejstarší křestní a oddací matriky kostela sv. Havla a do 

křestních matrik kostela sv. Štěpána nepochybně ani zdaleka nevyčerpává účast Karla Škréty 

při těchto slavnostních příležitostech, ke kterým docházel nepochybně i do jiných pražských 

farností a budoucí výzkum jistě může odhalit další okruh jeho přátel a jemu rovných. 

Úroveň společenských styků Škrétovy rodiny potvrzuje ostatně také účast jeho 

manželky Veroniky na těchto obřadech. I když zůstaneme jen u již několikrát využité 

nejstarší křestní matriky kostela sv. Havla, otevře se nám opět široký okruh zámožných a 

vlivných osob Starého Města pražského, v jejichž středu se manželé Škrétovi běžně 

pohybovali. Mezi lety 1662 – 1672 zaznamenáváme celkem 31 účastí Veroniky Škrétové na 

křtech v kostele sv. Havla. S jedinou výjimkou je vždy označena jako „Domina Veronica 

Sscretova“ (viz obr. 7). 

 

 

Obr. 7. „D[omina] Veronica Scretova“, zaznamenaná jako svědek při křtu syna Petra 

Pavla Bulcia dne 10. června 1671. Snímek Archiv hlavního města Prahy 

                                                 
30

 Viz pozn. 25. 
31

 Podlaha 1916b, s. 97. 
32

 Podlaha 1915, s. 186. 
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Rovněž u Veroniky Škrétové pozorujeme zvyšující se společenskou úroveň, do níž byla 

jako svědkyně při křtech zvána.
33

 Hned ve dvou případech víme o její účasti při křtu v rodině 

malíře, a sice při křtu dcery Jana Bartoloměje Klose v březnu 1670,
34

 (písař ji zde ovšem 

chybně uvedl jako Janu Škrétovou - viz obr. 8), podruhé v roce 1671 při křtu dcery Felixe 

Freunda (viz pozn. 25). 

 

 

Obr. 8. Veronika Škrétová, chybně označená „D[omina] Joanna Scretova“, jako svědek 

při křtu dcery malíře Jana Bartoloměje Kloseho dne 24. března 1670. Snímek Archiv 

hlavního města Prahy 

 

Výše jsme zaznamenali účast Karla Škréty při křtech v rodině novoměstského malíře 

Eliáše Pistoria, při sňatku dcery malíře Fabiána Harovníka, jeho manželka Veronika se pak 

účastnila křtu dcery Jana Bartoloměje Kloseho. Nešlo o události nijak výjimečné. Podobných 

kontaktů mezi malíři lze v pražských matrikách nalézt celou dlouhou řadu. Za mnohé další (a 

odbornému bádání již známé) zmiňme křest syna malíře Oldřicha Musche v kostele sv. 

Františka na Starém Městě dne 12. října 1627, jehož svědkem byl Matyáš Majer,
35

 křest syna 

Michaela Václava Halbaxe v kostele sv. Jakuba na Starém Městě 16. července 1703, u 

                                                 
33

 Veroniku Škrétovou nacházíme v matrice narozených kostela sv. Havla z let 1652-1704, a to v zápisech ze dne 

13. března 1662 (pag. 115), 9. listopadu 1662 (pag. 121), 19. prosince 1663 (pag. 129), 11. srpna 1665 (pag. 

142), 4. května 1666 (pag. 149), 28. června 1666 (pag. 152), 14. října 1666 (pag. 155), 3. dubna 1667 (pag. 160), 

28. dubna 1667 (pag. 161), 22. října 1667 (pag. 166), 4. února 1670 (pag. 189), 24. března 1670 (pag. 178), 14. 

dubna 1671 (pag. 192), 17. ledna 1671 (pag. 200), 12. února 1671 (pag. 201), 10. června 1671 (pag. 205), 26. 

dubna 1672 (pag. 213), 10. srpna 1672 (pag. 217), 23. ledna 1673 (pag. 222), 4. srpna 1673 (pag. 227), 2. ledna 

1674 (pag. 236), 26. prosince 1674 (pag. 238), 24. ledna 1675 (pag. 239), 2. března 1675 (pag. 240), 16. února 

1676 (pag. 248), 22. března 1676 (pag. 249), 5. září 1676 (pag. 254), 1. listopadu 1676 (pag. 250), 30. května 

1678 (pag. 271), 9. září 1678 (pag. 273), 19. ledna 1679 (pag. 276). 
34

 Opravuji tímto dataci tohoto zápisu. Ve svém článku Sekyrka 2013, s. 19 jsem chybně datoval tento zápis do 

roku 1671. Shodou okolností šlo o křest Heleny Kloseové, která se o 23 let později stala manželkou malíře Petra 

Brandla. Jejich oboustranně nešťastné manželství je dostatečně známo, naposledy o něm Prokop 2006, s. 31 a 

passim. 
35

 AHMP, Sbírka matrik, kostel sv. Františka, matrika narozených a oddaných z let 1626-1655, fol. 9v. 
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kterého je zaznamenána účast Petra Brandla,
36

 účast Matěje Netla v kostele Panny Marie na 

Louži při křtu dcery Dominika Antonína Pinquettiho („Pynkwady“) 12. září 1706,
37

 o málo 

pozdější účast Jana Schora jako svědek křtu dcery malíře Šebestiána Zeillera (Czellera) dne 

29. května 1713 ve stejném kostele.
38

 Víme také o účasti Václava Vavřince Reinera při 

křtech dětí svých malířských kolegů. V roce 1717 šlo o křest syna Karla Langera v kostele 

sv. Petra na Poříčí,
39

 o dva roky později pak v tomtéž kostele zachycuje matriční záznam 

Reinerovu účast při křtu syna Františka Chyby
40

 Jako nejnovější lze uvést ještě křest syna 

malíře Johanna Josepha Jakysche 15. září 1748 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, jehož 

svědkem byl Jan Karel Kovář.
41

 V Reinerově případě nám matriky ukazují také na vazby, 

snad až přátelského charakteru, které jej vázaly s některými jeho zákazníky. Na mysli mám 

zápis o křtu malířova nejstaršího dítěte – syna Jana Nepomuka Františka Matěje – kterého se 

účastnil velmistr křižovníků s červenou hvězdou P. František Matouš Böhm, což bylo 

skutečně výjimečné.
42

 

Dva příklady ze závěru námi sledovaného období pak dokládají, že záznamy křestních 

matrik mohou přinést i další informace. Jak zaznamenal Antonín Podlaha ve svých 

Materiáliích křtili v 60. letech ve staroměstském kostele sv. Jiljí děti dva malíři, kteří přišli 

do Prahy z protestantských zemí. Prvním z nich byl Franz Dingelstätt, který pocházel 

z Berlína a matrika chrámu zachycuje křty jeho dětí v rozmezí let 1765-1777.
43

 

Předpokládáme, že původně byl Dingelstätt protestantského vyznání, musel tedy v Praze - 

nebo ještě před tím - konvertovat ke katolicismu. U druhého malíře - Viléma Millera 

z Wolffenbüttelu, který křtil své děti rovněž v kostele sv. Jiljí (v letech 1760-1764) - se pak 

přímo uvádí, že je konvertita.
44

 

 

                                                 
36

 Podlaha 1917, s. 273. 
37

 Tamtéž, Sbírka matrik, kostel Panny Marie na Louži, matrika narozených z let 1686-1734, pag. 411. Herain 

1915, s. 125 poněkud zmateně uvádí, že Netl byl také malířem hraběte ze Šternberka, tento údaj je přímo 

součástí uvedeného záznamu. 
38

 Tamtéž, Sbírka matrik, kostel Panny Marie na Louži, matrika narozených z let 1686-1734, pag. 526. Herain 

1915, s. 121 přepisuje příjmení otce křtěného děvčátka Zeller. 
39

 Podlaha 1917, s. 278. Karla Langera nacházíme v roce 1825 v záznamech tereziánského katastru jako 

nájemníka domu v Senovážné ulici – viz kapitola 5. 
40

 Podlaha 1917, s. 275. 
41

 Podlaha 1918, s. 131. 
42

 Preiss 2013, s. 440. 
43

 Podlaha 1916, s. 95 
44

 Tamtéž, s. 106. 
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Naznačili jsme si v dosavadním výkladu možnosti, které badatelům skýtají údaje 

zaznamenané v křestních matrikách, vedených v pražských farnostech. Zkusme si však 

položit otázku, co vlastně víme o geografickém původu malířů, tvořících v české metropoli 

během epochy baroka? 

Toto téma dosud nebylo systematicky zkoumáno, i když archivní výzkum shromáždil 

mnoho cenných údajů a také historikové umění tento fenomén u jednotlivých umělců často 

sledují a z rodinného zázemí a vazeb na „původní“ prostředí toho kterého umělce leckdy 

vyvozují nikoliv nepodstatné závěry. 

Pokud tedy malíř přišel do Prahy a chtěl zde jako řádný mistr provozovat své umění,
45

 

musel kromě dokladů o řádném vyučení předložit také tzv. zachovací list (v dobové 

terminologii označován také jako „doklad dobrého původu“, „list dobrého na svět zplození“, 

v němčině pak zpravidla „Geburtsbrief“), dokládající jeho řádný, tedy manželský původ a 

také katolické vyznání (od vydání Obnoveného zřízení zemského v roce 1627 jediného 

legálního křesťanského vyznání v Čechách),
 46

 tedy vlastně opis příslušného matričního 

záznamu ze svého rodiště (viz kapitola 2). 

V případě, že dotyčný malíř či adept malířského umění byl poddaný, musel si před 

příchodem do Prahy navíc vyžádat (a samozřejmě také zaplatit) u své vrchnosti zhostný list 

(označovány také jako „vejhost“, „výhost“, „zhost“, „zhostný list“, „propouštěcí list“, 

v němčině „Freibrief“, „Lossbrief“, „Weglassbrief“), potvrzující souhlas příslušné vrchnosti 

s propuštěním dotyčné osoby z poddanství. 

Řada křestních, zachovacích a zhostných listů pražských malířů se dochovala jednak ve 

fondu pražských malířských bratrstev, uloženého v Archivu Národní galerie,
47

 jednak ve 

sbírkách papírových a pergamenových listin Archivu hlavního města Prahy, v Archivu 

Národního muzea jsem takové listy nezjistil. Zachovací listy z Archivu Národní galerie jsou 

od roku 2009 zpřístupněny moderní edicí (Tibitanzlová – Beranová 2009). Zachovací listy 

uložené v pražském městském archivu lze nalézt (stejně jako matriční knihy) v archivním 

katalogu tohoto archivu (http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/) a některé z nich dosud nebyly 

publikovány, upozorním tedy na některé z nich. 

                                                 
45

 Následující text se opírá zejména o edici a výklad podaný u Tibitanzlové - Beranové 2009. 
46

 K náboženské situaci v Čechách po porážce českého stavovského povstání roku 1620 naposledy souhrnně 

Velké dějiny 2008. 
47

 Archiv NG (dále jen ANG), fond Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1197, AA 1198, AA 1215, AA 1216, 

AA 1217, AA 2879, AA 3898 a jeden dokument uložený v souboru korespondence, přír. č. AA 1218. 

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
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Z roku 1681 pochází zachovací list, vydaný purkmistrem a městskou radou v Jihlavě na 

žádost malíře map („Karthen Mahler“) Wenzela Zießera, který byl synem Hieronyma 

Zießera (rovněž malíř map) a jeho manželky Barbory (viz obr. 9).
48

 

 

 

Obr. 9. Zachovací list malíře map Wenzela Zießera, vydaný 7. listopadu 1681 na jeho 

žádost purkmistrem a radou města Jihlavy. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Jiným příchozím do Prahy, výrazně známějším nežli jihlavský rodák Zießer, byl malíř 

Kristián Schröder, o němž ještě několikrát uslyšíme. Znám je dnes především jako oficiální, 

ale nepříliš umělecky zdatný učitel Petra Brandla. Již Karel Herain před sto lety věděl, že 

Schröder přišel do Prahy z Goslaru (tehdy pod vládou knížat z Braunschweigu),
49

 neznal 

ovšem malířův zachovací list ze 17. února 1683.
50

 Z listu vydaného purkmistrem a radou 

města Goslaru vyplývá, že malířův otec Jacob byl poněkud dobrodružné povahy, neboť býval 

nadporučíkem ve vojsku dánského krále („gewesener Königlicher Denemarkischer O[ber] 

Lieutenant“). Kristián Schröder, na jehož žádost - zprostředkovanou soudním prokurátorem 

v Goslaru Johannem Georgem Rundeniem - byla listina vydána, je tu označen jako umělecký 

malíř v Praze („Kunst Mahler in Prage“ – viz obr. 10). 

 

                                                 
48

 AHMP, Sbírka pergamenových listin, signatura II-1814, inv. č. 2224. 
49

 Herain 1915, s. 90. 
50

 AHMP, Sbírka pergamenových listin, signatura II-1878, inv. č. 2288. 



 28 

 

Obr. 10. Zachovací list malíře Kristiána Schrödera, vydaný 17. února 1683 na jeho 

žádost purkmistrem a radou města Goslaru. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Další zachovací list vydaný mimo území Českého království dosvědčuje řádný původ 

malíře („Khunst ain Mahler“) Lamberta Rautze. Dozvídáme se, že jeho stejnojmenný otec 

byl (podobně jako Schröderův otec) vojákem, konkrétně trabantem bavorského kurfiřta. 

Listinu vydal purkmistr a rada v bavorském Mnichově 9. června 1687.
51

 O Rautzově 

mnichovském původ věděl díky zápisu v knize měšťanských práv Malé Strany již Karel 

Herain,
52

 samotný zachovací list však neznal. Stejně tomu je u zachovacího listu malíře 

miniatur („Miniatur Mahler“) Johanna Jacoba Rockhowského,
53

 vydaného správcem, 

purkmistrem a radou města Augsburgu 26. října 1717.
54

 Podle listu byl malířův otec Georg 

obchodníkem („Handelsmann“ – viz obr. 11). 

Z hornobavorského Miesbachu pocházel další malíř - Adam Quirin Hupfauer (označen 

jako „kunstreiche“), kterému vystavil zachovací list Sigmund Eckhardt, správce a lenní 

probošt říšského hraběte Hochenwaldegga 2. dubna 1667.
55

 Hupfauerův otec Caspar byl 

v Miesbachu měšťanem a také malířem (viz obr. 12). 

                                                 
51

 Tamtéž, signatura II-1995, inv. č. 2405. 
52

 Herain 1915, s. 92. 
53

 Tamtéž, s. 108 uveden přepis malířova jména jako Rogovský. 
54

 AHMP, Sbírka pergamenových listin, signatura II-2455, inv. č. 2865. 
55

 Tamtéž, Sbírka pergamenových listin, signatura II-3289, inv. č. 3808. 
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Obr. 11. Zachovací list malíře miniatur Johanna Jakoba Rockhowského, vydaný 

26. října 1717 na jeho žádost správce, purkmistrem a radou města Augsburgu. Snímek 

Tomáš Sekyrka  

 

Uvedené příklady dostatečně osvětlují, jaké údaje můžeme ze zachovacích listů vytěžit. 

Kromě badatelsky asi nejpřitažlivějších otázek původu každého jednotlivého malíře 

umožňují rovněž zkoumat jejich původ z hlediska sociálního a geografického. 

Nejvýraznější skupinu mezi umělci zahraničního původu tvořili nepochybně Italové. Jak je 

všeobecně známo, již od 16. století přicházely na naše území s různou intenzitou skupiny 

řemeslníků, převážně ze severoitalských, alpských oblastí. Jednalo se zejména o architekty, 

stavitele, zedníky, kameníky a štukatéry, ale i zástupce dalších řemesel a také malíře.
56

 

Usazovali se většinou na Malé Straně a jedním z nejviditelnějších projevů jejich přítomnosti 

v organismu barokní Prahy se stala budova Vlašského špitálu pod Petřínem a Vlašská kaple 

v areálu jezuitského Klementina. 

                                                 
56

 Souhrnný pohled na toto téma přinesl Preiss 1986. Na počáteční období formování italské komunity v Praze se 

zaměřil Janáček 1983. 
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Obr. 12. Zachovací list malíře miniatur Adama Quirina Hupfauera, vydaný 2. dubna 

1667 Sigmundem Egckhardtem, správcem a lenním proboštem říšského hraběte zu 

Hochenwaldegg. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Méně často zaznamenáváme příchody umělců z jiných oblastí; vcelku však lze 

konstatovat, že mezi zahraničními malíři pocházela většina (samozřejmě zejména z důvodu 

geografické i jisté „mentální“ blízkosti) z oblastí jižního (tedy katolického) Německa, co do 

počtu následovali umělci z jižního Nizozemí, méně často pak z rakouských zemí nebo z 

Francie, jen výjimečně z ostatních zemí. 

Praha však jako významné kulturní, hospodářské i politické centrum českých zemí i 

střední Evropy přitahovala umělce i z bližších končin. Na prvním místě to byly samotné 

Čechy. Pokusíme-li se o souhrnný pohled ukazuje se, že domácí malíři přicházeli do 

metropole Českého království zejména ze středních částí země a z oblastí na sever a 

severovýchod od Prahy, zatímco jižní a jihozápadní Čechy jsou zastoupeny znatelně méně. 

Příčiny snad lze hledat ve struktuře panství v různých částech Čech. Na jihu a částečně i na 

západě převažovala velká dominia (např. Slavatů, Černínů, Eggenbergů, Schwarzenberků, 

západočeských klášterů v Plasích a v Kladrubech), jejichž majitelé si drželi umělce na svých 

panstvích nebo ve svých pražských palácích. I když tito umělci pracovali v Praze, objevují se 

v dokumentech municipální provenience výrazně méně nežli osobně svobodní pražští malíři. 
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Jistou roli pak hrál patrně také fakt, že v Plzni
57

 i v Českých Budějovicích
58

 existovali 

samostatné malířské cechy, zatímco v severních Čechách o jejich existenci nevíme a 

východních Čechách, konkrétně v Hradci Králové víme, že malíři měli společný cech se 

štafíři a řezbáři až v polovině 18. století. 

Jako rodiště umělců domácího původu nalezneme v pramenech např. Bílinu (Jan 

Vojtěch Angermayer),
59

 Chocerady (Matyáš Mayer), Ústí nad Labem (Johann Michael 

Bretschneider - ve svém zachovacím listu z roku 1678 je označen jako malířský tovaryš - 

„Mahler Gesell“, o jeho otci Matthesovi se pak dozvídáme, že je v Ústí lékárníkem - 

„Apotheker“. Jedná se o jeden z nejzdobenějších listů tohoto druhu s kresleným figurálním i 

rostlinným ornamentem na horním i obou postranních okrajích - viz obr. 13)
60

. 

 

 

Obr. 13. Zachovací list malíře Johanna Michaela Brettschneidera, vydaný purkmistrem 

a radou města Ústí nad Labem dne 21. prosince 1678. Snímek Tomáš Sekyrka 

Z jihočeské Bechyně přišel do české metropole jinak neznámý malíř Pavel Svoboda, 

propuštěný v červenci 1637 z poddanství Františkem Matyášem Karlem ze Šternberka.
61
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 Schiebl 1927. 
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 Skála - Kropáček 1966. 
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 Herain, 1915, s. 113. 
60

 AHMP, Sbírka pergamenových listin, signatura II-3427, inv. č. 3946. Nejnověji shrnula údaje o 
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 Tibitanzlová - Beranová, 2009, s. 66, č. 17. 



 32 

Stejně neznámí jsou dnes pro nás Andreas Fleischer, pocházející z Krupky (zachovací list 

z prosince 1666) a Tobias Menschel z nedalekých Teplic (zhostný list ze září 1672).
62

 Ze 

západních Čech pocházel další jinak neznámý Johann Hönig, propuštěný v únoru 1675 

z poddanství neblaze proslulým utiskovatelem Chodů Wolfem Maxmiliánem Lamingenem 

z Albenreuthu.
63

  

 

 

Obr. 14. Zachovací list malíře Jana Jiřího Heinsche („Hanß Geörg Heinisch“), vydaný 

zemským hejtmanstvím v Kladsku 23. dne neuvedeného měsíce 1679. Snímek Tomáš 

Sekyrka 

Patrně nejznámějším malířem, který přišel do Prahy a máme dochován jeho zachovací 

list, je Jan Jiří Heinsch. Jeho zachovací list byl vydán zemským hejtmanstvím v Kladsku 

                                                 
62

 Fleischerův zachovací list viz Tibitanzlová - Beranová, 2009, s. 80-81, č. 24; Menschelův zhostný list tamtéž, 

s. 82, č. 25. 
63

 Tibitanzlová - Beranová, 2009, s. 87, č. 28. 
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roku 1673 a dozvídáme se z něj, že malířův otec působil ve městě jako kancelista 

královského úřadu („hiesigen Königlichen Ambts Canzelist“ - viz obr. 14).
64

 

Co se týče kvantifikace imigrace domácích malířů do Prahy, představuje vyvozování 

jakýchkoli obecnějších závěrů nemalý problém. Vcelku se potvrzuje známý fakt, že i přes 

přitažlivost české metropole, danou jejím politickým a kulturním významu a hospodářskou 

silou, neproudily do Prahy malíři vždy rovnoměrně. Z písemných pramenů lze vyvodit zájem 

o Prahu zejména v 50. a 60. letech 17. století a pak v letech umělecké konjunktury na 

počátku 18. století. Od 30. let se pak jasně projevuje pokles počtu přicházejících umělců, 

zejména ze zahraničí, neboť Praha začala být převyšována jinými kulturními centry střední 

Evropy. 

Pro úplnost je třeba dodat, že část malířů, působících v Praze, do české metropole 

přicházet nemusela, neboť se v ní již narodili. Kromě křestních matrik vedených pražskými 

farnostmi, o kterých jsme se zmínili již výše, jsme o těchto malířích informováni také 

z dalších dokumentů. Opět se jedná povětšinou o málo známé či jinak vůbec nezachycené 

umělce, či alespoň uchazeče o vstup do malířského bratrstva. Uvést můžeme např. jinak 

neznámého Andrease Schlegera, kterému vydala zachovací list malostranská městská rada 

v dubnu 1674). 
65

 

 

Již výše jsme několikrát využili údajů oddacích matrik, abychom ukázali styky mezi 

jednotlivými malíři. Tyto kontakty však mohly mít ještě hlubší povahu, a to v případě, že 

otec-malíř provdával svoji dceru také za malíře. Nejednou se tak dálo s nadějí, že zeť časem 

převezme tchánovu dílnu. V případě malířů, odléhajících pravidlům malířských konfraternit 

byli manželé malířských dcer (podobně jako synové malířů) zvýhodněni oproti ostatním 

snížením členských poplatků. Za jiné může posloužit příkladem sňatek, uzavřený 9. ledna 

1661. Tehdy se v kostele sv. Havla na Starém Městě pražském oženil malíř a měšťan tohoto 

města („Pictor et Civis A[ntiquae] U[rbis]“) Václav Vodňanský s Kateřinou, dcerou malíře a 

měšťana téhož města Nikodéma Čížka („Pictoris et Civis [Antiquae] U[rbis]“).
66

 

Známější příklad představuje sňatek slavného Petra Brandla, který se 22. listopadu 

1693 oženil s Helenou Františkou, dcerou již v době sňatku zemřelého malíře Jana 

Bartoloměje Kloseho (výše jsem křest této Heleny zmiňoval z toho důvodu, že se jej 
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 AHMP, Sbírka papírových listin, signatura IV-3084. 
65

 Tamtéž, s. 86, č. 27. 
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 AHMP, Sbírka matrik, kostel sv. Havla, matrika oddaných z let 1652-1704, pag. 568. 
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účastnila manželka Karla Škréty Veronika). V zápise matriky kostela sv. Martina ve zdi,
67

 

kde byl sňatek uzavřen, je Brandl označen jako „poctivý mládenec“ (tedy dosud svobodný 

muž), „vzáctného malířského kunstu“, což nepochybně svědčí o úctě, jakému se jeho 

malířské umění a malíři obecně těšili. Nicméně společenské postavení a jistě i majetková 

situace novomanželů byla jen průměrná, o čemž svědčí to, že žádný ze zaznamenaných 

svědků nebyl měšťanem, ale jen obyvatelem („sousedem“). 

O důvodech uzavření tohoto sňatku lze jen spekulovat - v tomto případě totiž asi nebyla 

ve hře tchánova dílna, neboť otec nevěsty zemřel již v roce 1679. Na druhou stranu brzký 

rozpad Brandlova manželství se nezdá nasvědčovat větší hloubce vzájemného citu. 

Sňatků malíře s malířskou dcerou, sestrou či vdovou můžeme uvést samozřejmě více – 

uvedu zde tři sňatky, uzavřené v malostranském chrámu sv. Mikuláše, dva sňatky ze 

staroměstského kostela sv. Martina ve zdi a jeden z kostela Panny Marie na Louži. 

U sv. Mikuláše se 28. ledna 1714 se oženil malíř Wenzel Friedrich Leberherz
68

 

s Kristinou, vdovou po Janu Jindřichu Totzauerovi, malíři a malostranském měšťanovi, u 

něhož předtím pracoval. Úzké vztahy mezi malostranskými malíři dokládá účast Jana Jakuba 

Steinfelse coby svědka.
69

 O deset let později se tamtéž oženil malířský tovaryš Johann Ulrich 

Gletter, nevěstou byla panna Anna Barbora, dcera zemřelého malíře a malostranského 

měšťana Jana Ryse (svědkem byl malíř Jan Hiebel).
70

 Konečně 26. května 1725 se Wenzel 

Messerschmid
71

 oženil u sv. Mikuláše s Marií Josefou, vdovou po malíři Janu Benedictovi 

Boretovi, svědkem svatby byl navíc výše uvedený Friedrich Leberherz.
72

 

U sv. Martina byly pro nás zajímavé sňatky uzavřeny 4. července 1694, kdy se malíř 

Jan Pernecker oženil s Polixenou Františkou, sestrou malíře Jana Vojtěcha Kratochvíle
73

 a 

konečně 27. ledna 1708, kdy zde provdal svou dceru Magdalenu Karel Antonín Kulík a 

ženichem nebyl nikdo jiný než Johann Hiebl.
74
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Konečně u Panny Marie na Louži se 23. dubna 1714 oženil Jan Ferdinand Schor 

s Polixenou Ludmilou, vdovou po malíři Janu Valeriánu Callotovi,
75

 

Uvedené příklady jasně ukazují, že převzetí malířské dílny se velmi často dělo právě 

prostřednictvím sňatku s malířskou dcerou či vdovou, neboť šlo o obou stranně výhodný 

postup. Nevěsty získaly živitele a hlavu rodiny, ženichové se pak mohli rychleji prosadit na 

uměleckém trhu a ještě ušetři peníze na poplatcích za vstup do malířského bratrstva (více viz 

kapitola 3). 

Podobně jako jsme sledovali účast malířů při křtech dětí jejich kolegů, můžeme si 

všímat vzájemných kontaktů v okamžiku sňatku. I tady můžeme odkázat na střípek ze života 

Petra Brandla, který byl evidentně oblíbeným společníkem. I proto si jej patrně vybral za 

svědka Kristián Luna hradčanský měšťan, malíř a vážený majitel domu U kamenného sloupu 

na severní straně Úvozu, když se ženil 3. června 1715 v chrámu sv. Víta. Brandla zápis 

označuje jako váženého pana malíře („Generosus Dominus Pictor“).
76

 

Zamýšlený či uzavřený sňatek ovšem mohly provázet různé těžkosti. V roce 1699 

hodlal vstoupit do stavu manželského Jan Vojtěch Angermayer (označený jako malířský 

tovaryš („Mahler-Gesell“) a zasnoubil se v kostele sv. Havla se staroměstskou měšťankou 

Annou Marií Kurletovou. Protože však dosud nebyl propuštěn z poddanství, musí si obstarat 

výhostný list, který prý obdrží co nejdříve. Faráři, který se zdráhá sňatek posvětit, však 

Angermayer namítá, že to není důvod neuzavření sňatku.
77

 

Jak popisuje Antonín Podlaha na základě blíže neučených dokumentů z archivu 

pražského arcibiskupství,
78

 zasnoubil se v roce 1709 malíř František Bittermann (Pidrmann) s 

Polixenou Rosalií Albertovou a měl již první ohlášky v malostranském kostele johanitů u 

Panny Marie pod řetězem. Malířovi příbuzní však podali u převora řádu protest proti dalším 

ohláškám, jelikož zmíněná Polixena „před 6 lety od kteréhosi kavalíra k pádu byla 

přivedena“. Malíř však trval na svém předsevzetí, jelikož sňatek by nebyl jeho profesi na 

újmu a také proto, že doufal v nevěstě - vzhledem ke svému špatnému zdraví („von Natur 

eine misserable Person bin“) nalézt dobrou ošetřovatelku. Dvacátého září 1709 proto požádal 

arcibiskupskou konzistoř o povolení, aby se s Polixenou mohl oženit v Brandýse, Hájku nebo 

kdekoliv jinde. Odpověď a celkový výsledek Bittermannova sporu s příbuznými Podlaha 
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neuvádí. Domnívám se, že umělcovo zdraví nebylo tak chatrné - nebo se Polixena (pokud 

s ní Bittermann sňatek nakonec uzavřel) ukázala jako zdatná ošetřovatelka. S Franzem 

Bittermannem (Petrmannem) se totiž setkáváme ještě v roce 1725, kdy podle záznamů 

tereziánského katastru bydlel na Malé Straně a vydělával ročně 120 zlatých (viz kapitola 5).
79

 

Jiný příběh je spojen s malířem Jiřím Kaüserem, a přestože se pražského prostředí týká 

jen málo, uvedu jej zde. Malíř pocházel z Hustopečí na Moravě, zprvu dokonce heretik, 

kterého v Praze obrátil na katolickou víru jezuita P. Hanl. Podle zprávy rokycanského děkana 

Frosina z roku 1697 se zdržoval několik let v okolí tohoto města a hodlal uzavřít sňatek 

s Rosinou Chölerovou z Mostu, s níž dosud žil. Děkan Frosin požádal konsistoř o dovolení, 

aby je směl tajně oddat, aby neutrpěla jejich dobrá pověst. Odpověď konzistoře Antonín 

Podlaha opět neuvádí, příběh však ukazuje další situaci, do které se evidentně nepříliš 

úspěšný malíř mohl dostat.
80

 

Ještě větší potíže měl v roce 1646 Mates Arent. Jak uvádí Karel Vladimír Herain,
81

 

obvinil tohoto malíře jistý Petr Hoffmayer, „že svedl svou předešlou děvečku a obtěžkal“. 

Pro malíře však nakonec vše dobře dopadlo, neboť „bezpečně se prokázalo, že nařčení není 

pravdivé a do vazby vzat udavač“. 

Z některých dalších pramenů se dozvídáme i o různých jiných, často pozoruhodných 

životních příbězích a okamžicích, které v blíže neuvedených pramenech zachytili Cyril 

Merhout a Antonín Novotný. 

Merhout zachycuje dva příběhy ze 17. století. V prvním vystupuje výše několikrát 

zmíněná Veronika Škrétová, která byla uvězněna v malostranském vězení v roce 1657.
82

 

Důvodem bylo dědictví po malostranském měšťanovi Týcovi, resp. péče o sirotka Augustina 

Neumanna, kterého si manželka známého malíře odvedla do svého bytu bez vědomí 

malostranské městské rady. Spor se vedl také o výpůjčku paní Veroniky ve výši 300 zl., 

takže při jedné návštěvě na Malé Straně byla paní Veronika zajata drábem a odvedena na 

radnici. „Zde se k řečem radních chovala tak odmítavě a bojovně, že ji dali do vězení. 

Staroměstští se jí ujali, když je Karel Škréta o to požádal a dopsali Malostranským; ti paní 

Veroniku propustili pod slibem, že sirotka ihned vrátí, a napsali Staroměstským, že se jí 

nestala křivda, že jednali podle svých práv a privilegií, že když s ní jednali, ona „od 
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tvrdošíjnosti své ustoupiti nechtěla a vždy stále nás převálčiti chtěla“. Paní Veronika „měla 

sirotka vrátit do tří dnů, ale neučinila tak; marně si o něho psali, dostali od ní jen Obrany 

neslušné“. 

Druhý příběh z Malé Strany se týká rovněž slavné osoby – Petra Brandla. Také on se 

ocitl v tamním vězení, a to roku 1680. Tehdy „napadl měšťana Jiřího Tillingra a zbraní se 

vzpíral stráži, když jej zatýkala; z vězení byl propuštěn, když bohatý jeho příznivec František 

Windisch se za něho zaručil; rada mu udělila důtku a vybídla jej, aby se příště choval lépe“.
83

 

Takovýchto varování obdržel Brandl za svůj život mnoho, žádná jej však nepřiměla vést 

spořádaný život. 

Tři příběhy zaznamenané Antonínem Novotným pocházejí z první třetiny 18. století. 

V prvním došlo na blíže neurčeném místě před Poříčskou branou 26. září 1708 z nezjištěného 

důvodu k prudké rvačce mezi Josefem Komárkem a nejmenovaným malířským tovaryšem na 

jedné a pacholky jistého pana Schafflera na straně druhé. Konflikt měl tragické následky, 

neboť jeden muž byl ubodán k smrti, Komárek si odnesl těžké poranění.
84

 

V září 1716 dlužil polský hrabě Lev Račický za byt a stravu staroměstskému měšťanovi 

Františku Antonínu Olivovi. Byl proto arestován nejprve v domácím a poté i radničním 

vězení. Podle Novotného líčení „hradčanský malíř Kristián Luna seděl jednoho dne 

v tafelstubě, kde maloval portréty baronů z Ungwerthu, když uslyšel hluk. Vyběhnul ven, 

kde uviděl Račického, jak prohání po logiamentu a domě paní Olivovou, drže v jedné ruce 

tasený kord a druhou častuje paní fackami. Ona mu také nezůstávala dlužna - nadávala mu a 

rvala hraběte za vlasy. Scéně byl přítomen jistý cisterciácký mnich. Luna, dlící u Olivů na 

návštěvě se o věc příliš nezajímal a vrátil se do tafelštuby k rozdělaným podobiznám.
85

 

S flegmatickým postojem Kristiána Luny kontrastuje prudkost malířského mistra 

Františka Binnera. Opět podle Novotného „nikdo nenutil mistra otříti se jedovatým jazykem 

o nějaký tumult, ve městě sběhlý, přes to ale napsal o tom břitký paskvil. Pak ze strachu před 

trestem utekl do duchovního asylu, nejspíše do kláštera sv. Jakuba, odkud jej konsistoř 

nepochybně bez skrupulí vydá guberniu, po něm se pídícímu“.
86

 

Jinou nepříjemnost zažil novoměstský malíř František Šimon Moklička. Karel Vladimír 

Herain uvádí záznam z knihy misivů Nového Města pražského datovaný 18. srpna 1693, 
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podle kterého tohoto malíře z blíže neuvedených důvodů stloukl jakýsi voják. Vyřešení 

celého případu bohužel není známo.
87

 

 

Vraťme se však nyní opět ke svědectví matričních knih, tentokrát k matrikám úmrtním. 

Podobně jako u křestních a oddacích matrik také údaje matrik zemřelých se v průběhu času 

vyvíjely a to od jednoduchých záznamů uvádějících jen jména zemřelých a datum pohřbu až 

po zápisy uvádějící věk zemřelého, jeho povolání, příčinu smrti a bližší označení hrobky či 

hrobu, v němž tělo zemřelého spočinulo. I zde je ovšem na místě opatrnost, zejména u 

záznamů o věku zesnulého a příčině jeho úmrtí. 

Záznamy ovšem mohou mít i větší význam nežli jen zjištění o úmrtí konkrétní osoby. 

Příkladem může být dobře známý zápis o úmrtí, resp. pohřbení Karla Škréty v kostele sv. 

Havla 1 srpna 1674, který uvádím v plném znění: „1. Augustus [1674]. Sepultus est in crypta 

ante altare B[eatae] M[ariae] V[irginis] Dominus Carolus Screta famosissimus pictor“.
88

 I 

stručný zápis uvádí pohřbení slavného malíře do kostelní krypty, a také vzdává poslední 

poctu, když jej označuje za „nejproslulejšího malíře“. 

Protože však v záznamech o pohřbu nejsou zaznamenáváni svědci, nedozvídáme se 

z matrik nic bližšího o sociálním prostředí, ve kterém se zesnulý pohyboval na konci života. 

Jiné prameny nám však mohou přinést nemálo údajů o příčinách úmrtí řady osob, včetně 

malířů. Příkladem může posloužit tragická příhoda, zaznamenaná Antonínem Novotným, 

bohužel bez citace pramene. Blíže nejmenovaný malostranský malířský učeň, kráčel 24. 

srpna 1630 Míšeňskou ulicí kolem porážky, kde řezníci chovali medvěda na řetěze.
89

 Hoch si 

zvíře prohlížel a po chvíli mu hodil kus chleba. Medvěd se zřejmě lekl chlapcova prudkého 

pohybu, rozzuřil se a uchopila učedníka, ze kterého během pár okamžiků nezbyla než 

beztvará kupa zkrvaveného masa.
90

 

Úmrtí svých členů zaznamenávala u svých členů také malířská bratrstva, ostatně účast 

na pohřbech a zapůjčování bohatě zdobeného příkrovu a dalších smutečních ozdob patřilo 

k jejich základním funkcím. Zpravidla se v těchto záznamech nedozvídáme více nežli 

z matričních záznamů. Výjimku představuje zápis z knihy protokolů malostranského 
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bratrstva o smrti malíře Johanna Curanta a jeho rodiny během morové rány v roce 1680 

(„Johann Curant ... 1680 in der Pest mit Weib und Kinder gestorben“.)
91

 

Kromě výše uvedených dokumentů můžeme ovšem využít svědectví ještě jednoho 

pramene. Pro historické bádání jej zpřístupnil Paul Bergner již před více nežli sto lety,
92

 

významnější pozornosti se mu však zatím nedostalo. Jedná se o protokol nemocných, 

přijatých do mužského špitálu milosrdných bratří na Františku. Jednalo se o nejstarší a 

v epoše baroka také jediný špitál, určený v Praze výhradně pro muže, který měl i přes 

permanentní finanční potíže dobrou úroveň a sloužil také k výuce studentů na lékařské 

fakultě pražské univerzity a již v 17. století se zde příležitostně konaly pitvy zemřelých za 

přítomnosti mediků. V roce 1685 zde profesor Zeidler provedl demonstrační pitvu.
93

 O 

situaci zařízení jsme informováni např. k roku 1735, kdy převor kláštera milosrdných bratří 

Fra. Leo Kurtz spolu se superiorem Narcissem Schönem informovali českou komoru, že 

pečují o 80 nemocných z nižších i vyšších stavů. Současně žádají o materiál na stavbu nové 

části pro dalších 30 nemocných, neboť dosavadní kapacita nestačí potřebám zdravotní péče.
94

 

Podle výše uvedeného protokolu nemocných provedla nemocnice U milosrdných mezi 

lety 1631-1780 celkem 318 příjmů, u kterých nemocní uvedli, že jsou malíři, malíři miniatur, 

malíři znaků („Wappenmahler“), malíři porcelánu („Porzulan Maler“) a malíři karet („Karten 

Mahler“) nebo štafíři (skutečný počet je nižší, neboť někteří byli přijati opakovaně). 

Zaznamenáni jsou také malířští a štafířští tovaryši („Mahlergesell“) a učedníci 

(„Mahlerjung“), malíři, vykonávající své umění v aristokratických službách i dvorní malíř. 

Jednou je zaznamenána invalidita štafíře („Staffiere und Invalid“ – Georgius de Kochiel, 

přijatý 11. prosince 1768 a propuštěný jako zdravý 17. dubna 1768), dvakrát je malíř označen 

jako chudý („armer Mahler“ - Andreaß Mulder, přijatý do nemocnice 3. září 1690, jenž 

zemřel 23. října stejného roku a Daniel Hessel, přijatý 7. února 1758, který zemřel o den 

později). Dále je uvedeno v protokolu přijatých nemocných bydliště či původ malíře, jeho 

věk, datum přijetí a propuštění, popřípadě den úmrtí, zdravotní stav rodičů (resp. údaj, zda 

jsou živi či nikoliv) a v menšině případů také choroba, samozřejmě podle možností tehdejší 

medicíny (např. „hitzige Krankheit“, ungarische Fieber“, Hitz und Magenweh“, 

„Haubtkrankheit“). 
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Prohlédneme-li Bergnerem editované záznamy, zjišťujeme, že počet přijatých malířů 

pravidelně rostl. Zatímco mezi lety 1631-1660 bylo do nemocnice Na Františku přijata všeho 

všudy čtveřice malířů, v posledním desetiletí, které je předmětem našeho zájmu (1771-1780) 

to bylo 57 přijatých !!!
95

 

Vcelku lze konstatovat, že v nemocnici Na Františku se léčili zpravidla chudí malíři, 

zámožnější malíře zde nacházíme jen zřídka. Výše jsme zmínili chudé a invalidní malíře, 

naproti tomu lze uvést i známá jména - dvorního malíře Františka Xavera Procházku (přijatý 

9. listopadu 1777), Kristiána Grunda (přijatý 8. června 1713), Jana Claudia Monota (přijatý 

22. ledna 1726 a znovu 12. ledna 1727), Kašpara Hirschelyho (zemřel v nemocnici15. ledna 

1743),
96

 Antonína Tuvoru (přijatý 18. prosince 1771). Celkově ovšem platí, že mezi 

přijatými nemocnými zcela dominují jména méně známých malířů, resp. z proslulejších a 

zámožnějších malířů v tomto protokolu nenacházíme žádného. 

Jak už jsem uvedl, nacházíme mezi nemocnými malíři i ty, u kterých je uvedena jejich 

služba u aristokratů. Dobře tak vidíme, že těchto malířů nebylo málo, a že svého malíře 

drželo ve svých službách nemálo aristokratů. Uvést můžeme celkem 17 takových malířů a 

štafířů: Christiana Sturmba, malíře hraběte z Vrtby (přijat 15. září 1672), Samuela Dorera, 

malířského tovaryše od hraběte Černína (přijat 1. ledna 1684), Heinricha Neumann, malíře a 

služebníka hraběte Nostitze (přijat 27. listopadu 1694), Johanna Prosche, malíře hraběte 

Šporka (přijat 15. ledna 1705), Georga Josepha Dimerlinga, malíře hraběte Václava 

Vratislava (přijat 6. srpna 1705), Samuela Hobla, malíře hraběte Šporka (přijat dvakrát – 

poprvé 17. ledna 1708, podruhé 1. ledna 1713), Christopha Wagnera, malířského tovaryše 

knížete Liechtensteina (přijat 14. dubna 1723), Johanna Josepha Andreße, malíře hraběte 

Schaffgotsche (přijat 6. září 1728), Antona Schreffa, malíře hraběte Purzelina (přijat 15. 

ledna 1741), Franze Dentzla malíře hraběnky Pöttingové (přijat 9. listopadu 1742), Antona 

Eislera, malíře hraběnky Claryové (přijat 24. prosince 1744), Johanna Friedricha Barsche, 

malíře hraběte Gallase (přijat 20. července 1747), Ignáce Loquaye, dvorního štafíře hraběte 

Liczaua (přijat 7. října 1764), Antona Vattera, malíře hraběte Upersdorfa (přijat 7. května 

1766), Mathiase Bayerla, štafířského tovaryše od kancléře pražského arcibiskupa (přijat 20. 

                                                 
95

 Přehled podává graf přijatých malířů v příloze 2. 
96

 O Hirschelyho smrti v nemocnici milosrdných bratří věděl již Dlabacž 1815, I., sl. 633-634. 
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října 1766), Adalberta Beera, malíře miniatur od hraběte Xavera Morzina (přijatý 18. 1. 

1768),.
97

 Georga Jandla, štafíře hraběte Clama (přijat 3. listopadu 1771). 

Výjimečně se objevují i další údaje. Např. malířský tovaryš Johann Heinz, byl 

milosrdnými bratry přijat 14. března 1767 na doporučení staroměstského primátora 

(„recommandirt vom Altstädter Primator“), u Vojtěcha (Adalberta) Beránka se dozvídáme, 

že je učněm u malíře Hagera („Mahlerjung beym Monsieur Haager“, přijat 9. listopadu 

1766). 

Pobyt v nemocnici U milosrdných byl ovšem – pokud to majetková situace nemocného 

umožňovala – hrazen, u členů malířských bratrstev potom na léčbu přispívala tato sdružení 

ze společné pokladnice. Tyto platby máme doloženy díky pětici unikátně dochovaných 

stvrzenek (kvitancím), zachovaným ve fondu Pražská malířská bratrstva v Archivu Národní 

galerie Praze.
98

 U tří plateb (všechny ve výši 4 zlatých, což byl patrně standardní příspěvek 

na léčbu) bohužel nedokážeme poznat, komu takto malířské bratrstvo přispělo na léčbu. 

Všechny tyto kvitance pocházejí z roku 1725. První je datována 26. březnem,
99

 další 14. 

května
100

 a poslední pak 26. zářím. (poslední dvě platby předával představený 

staroměstského malířského bratrstva Jan Onghers)
101

 Podle protokolu nemocných byli 

milosrdnými bratry v roce 1725 přijati ovšem pouze dva malíři – 8. března 1725 to byl 30letý 

Johannes Graff, narozený ve Vídni, propuštěný z léčení 14. dubna a konečně 15. září přišel 

do nemocnice 36letý Georg Rüdel, rodák z Malé Strany, který byl propuštěn 24. října. Žádné 

z těchto dat nelze přiřadit k dochovaným kvitancím a identifikace tří osob, na jejichž léčbu 

v roce 1725 přispělo staroměstské malířské, tedy prozatím zůstává nezodpovězena. 

Pro úplnost ještě dodejme, že protokol nemocných uvádí ještě přijetí sochaře Johanna 

Konstantina Mayera dne 25. října (propuštěn jako zdravý 1. ledna 1726), ovšem sochaři již 

v této době dávno nebyli členy malířského bratrstva (více kapitola 3), které jim tak jistě 

nepřispívalo na léčbu. 

 

Ve zbývajících dvou případech však identifikaci nemocných, přijatých milosrdnými 

bratry provést můžeme. První kvitance, vystavená podpřevorem konventu milosrdných bratří 

                                                 
97

 Nejspíše půjde o syna malíře Vojtěcha Bera, zaznamenaného v roce 1725 jako nájemníka na Starém Městě 

pražském (viz kapitola 5). 
98

 ANG, fond Pražská malířská bratrstva, aktový materiál, přír. č. AA 1219. 
99

 ANG, fond Pražská malířská bratrstva, aktový materiál, přír. č. AA 1219/176. 
100

 ANG, fond Pražská malířská bratrstva, aktový materiál, přír. č. AA 1219/177. 
101

 ANG, fond Pražská malířská bratrstva, aktový materiál, přír. č. AA 1219/179. 
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P. Joannem z 25. května 1724, potvrzuje příjem 4 zlatých od malířského bratrstva („von den 

Mahlern“) za léčbu nemocného tovaryše („Kranken Gesellen“ – viz obr. 15).
102

 

 

 

Obr. 15. Kvitance podpřevora kláštera milosrdných bratří P. Joanna z 25. května 1724, 

ve které potvrzuje převzetí 4 zl. od malířského bratrstva za léčení blíže neuvedeného 

malířského tovaryše (patrně Mathiase Wagnera). Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Porovnáme-li tento dokument se záznamy protokolu nemocných, dokážeme onoho 

malířského tovaryše identifikovat. S největší pravděpodobností se jednalo o Mathiase 

Wagnera, malířského tovaryše ve věku 26 let, narozeného v Tauffkirchenu v Bavorsku, 

přijatého do nemocnice Na Františku 2. dubna 1724. Důvod Wagnerovy hospitalizace – 

stejně jako údaje o jeho rodičích - písař do protokolu nezaznamenal, nicméně po půldruhém 

měsíci (26. května) byl malířský tovaryš propuštěn coby zdravý („gesund hinaus“) a víckrát 

jeho jméno protokol nemocných již neuvádí. 

 

                                                 
102

 ANG, fond Pražská malířská bratrstva, aktový materiál, přír. č. AA 1219/178. 
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Obr. 16. Kvitance převora kláštera milosrdných bratří P. Schierera z 22. srpna 1729, 

dokládající převzetí 4 zl. od představeného staroměstského malířského bratrstva Jana 

Ongherse za léčení blíže neuvedeného malíře (patrně Martina Číšky). Snímek Tomáš 

Sekyrka 

 

Obdobný případ sledujeme o pět let později. Datum 22. srpna 1729 nese kvitance, 

vystavená převorem Schiererem, potvrzující převzetí 4 zl. z rukou Jana Ongherse („auß 

Handen Herrn Johann Onghers“) za přijetí nemocného malíře („wegen eines Krankhen 

Mahlers“) do nemocnice milosrdných bratří (viz obr. 16).
103

 Protokol přijatých nemocných 

pak rychle odhalí, že oním nemocným nebyl nikdo jiný než malířský tovaryš Martin Číška ve 

věku 24 let, pocházející z Olomouce. Oba jeho rodiče – otec Šimon i matky Anna jsou již po 

smrti. Číškova léčba probíhala rychle a úspěšně, takže již 21. srpna byl propuštěn jako 

zdravý a také on již v nemocnici U milosrdných hospitalizován nebyl. 

Posuzovat úspěšnost léčby je samozřejmě ošidné, neboť bychom se museli blíže 

věnovat stavu a metodám tehdejší medicíny, vzít v potaz válečné události, potravinové a 

                                                 
103

 Tamtéž, přír. č. AA 1219/180. 
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zdravotní krize i další faktory. Pro naše potřeby snad postačí údaj, že celých 61 malířů (tedy 

pětina všech přijatých) v nemocnici Na Františku zemřelo. S výjimkou výše uvedeného 

Kašpara Hirschelyho se jednalo o autory dnes již neznámé. 

Kromě základních životních o narození, uzavření sňatku a úmrtí jednotlivého malíře a 

členů jeho rodiny můžeme samozřejmě nalézt i řadu dalších údajů, které se dotýkají různých 

stránek jejich života (otázkám profesního života malířů se budou věnovat následující 

kapitoly). Na prvním místě stojí jistě otázka po výchově, kterou malíři poskytovali svým 

potomkům. Nemám ani tak na mysli hmotnou stránku jejich rodičovské péče, která 

pochopitelně souvisí s majetkovými možnostmi a osobními vlastnostmi každého jednotlivého 

malíře (příklad nanejvýš povážlivý představuje v tomto směru vztah Petra Brandla k jeho 

manželce a dětem, k jejichž výživě byl dokonce přinucen soudním rozhodnutím).
104

 Mnohem 

zajímavější by ovšem bylo zjistit, jaké vzdělání a jaké perspektivy pro své děti zajišťovali 

malíři. Jistě někteří z nich usilovali a doufali, že jejich potomci, resp. zejména synové, 

převezmou jejich profesi a některým se toto jejich přání podařilo splnit (zmínit můžeme 

předání malířského umění např. v rodinách Harovníků, Hartmannů, Grundů, částečně i 

Škrétů), u jiných z různých důvodů nikoliv (tak tomu bylo třeba u Globiců).
105

 

Zcela unikátní je ovšem zpráva, která se nám dochovala o synovi hradčanského malíře 

Jana Schlemüllera, který navštěvoval malostranské jezuitské gymnázium. V roce 1644 se 

spolu s několika dalšími spolužáky účastnil původně nevinné zábavy - vyvolávání ďábla. 

Celá věc se však záhy dostala před církevní soud a proběhlo rozsáhlé vyšetřování, během 

kterého došlo i na výslechy chlapců. Ke cti tehdejších církevních orgánů nutno říct, že celou 

věc posuzovaly vcelku střízlivě, žádné exemplární tresty nepadly a vše se odbylo důraznými 

domluvami.
106

 

 

 

 

 

Prozkoumali jsme tedy možnosti výpovědi písemných pramenů pro zjištění základních 

životních dat malířů, jejich původu, vzájemným kontaktům a umístění na společenském 

žebříčku, a také výpověď některých dalších pramenů, abychom zjistili některé podrobnosti ze 

                                                 
104

 K peripetiím Brandlova složitého rodinného života Prokop 2006. 
105

 Více se tomuto tématu věnuji v následující kapitole. 
106

 Kreuz 2012. 
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života barokních malířů. Vidíme, že pramenná základna je poměrně bohatá a umožňuje 

poznat velké množství malířů, působících v pražských městech ve vymezeném období. Pro 

poznání jejich uměleckého školení se však nyní obraťme k pramenům dalším. 

 



 46 

Kapitola 2 

Léta učednická a vandrovní 

 

Otázka uměleckého školení a vůbec okolností, které nasměrovali umělce na jejich 

profesní dráhu se pochopitelně těší mimořádnému zájmu badatelů a u nejslavnějších 

mistrů též zájmu širší veřejnosti Již první životopisci výtvarných umělců chtěli především 

vyprávět poutavé příběhy a ozvláštňovat je pokud možno atraktivními detaily. Není tedy 

divu, že již u Vasariho životopisů můžeme nalézt řadu topoi o náhodně objevených 

talentech budoucích velkých umělců.
1
 

 

 

Obr. 17: Clemens von Zimmermann (1788-1869), Cimabue a mladý Giotto, 1841. 

Berchtesgaden, zámek. Snímek převzat z: https://de.wikipedia.org/wiki/ 

Clemens_von_Zimmermann#/media/File:Clemens_von_Zimmermann-_Cimabue 

_und_der_junge_ Giotto_1841.jpg (staženo 20. 12. 2015) 

 

                                                 
1
 Vasari 1976-1977. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%20Clemens_von_
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Clemens_von_
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Asi nejznámější příběh tohoto druhu vypráví Vasari o Giottovi. Budoucí slavný 

malíř žil na vekově, ve vesnici Vespignano, a když mu bylo 10 let, dostal od otce na 

starost několik ovcí. „Giotto je vodil po usedlosti z místa na místo za pastvou, a přitom 

puzen přirozeným sklonem ke kreslení bez ustání črtal na kameny, zem a písek různé věci 

podle přírody nebo své představivosti Tak ho jednoho dne přistihl Cimabue, který si šel 

z Florencie do Vespignana něco vyřídit, jak si kreslí, zatímco se ovce popásaly, 

zašpičatělým kamenem na rovnou čistou kamennou desku podle skutečnosti ovečku, aniž 

se tomu učil u kohokoli jiného kromě přírody. Cimabue se celý udivený zastavil a zeptal 

se ho, jestli by nechtěl k němu do učení.“
2
 Po nutném souhlasu otce už nic nebránilo, aby 

Giotto vstoupil na dráhu velkého malíře a „probudil k životu dobré a moderní italské 

umění“.
3
 V příběhu je všechno podstatné, co od dobrého příběhu bylo vyžadováno – talent 

zrozený v lůně přírody, která je současně vzorem a inspirací umělce i setkání s velkým 

učitelem, který objeví a rozvine velký talent, aby jím byl posléze překonán. Pro samotné 

malíře byl příběh důležitý také tím, že kladl důraz na kresbu, která byla oceňována jako 

prvotní zachycení umělcovy ideje a chápána jako „tříbící prostředek, který vytvářel 

hranici mezi cechovním řemeslem a volným uměním“.
4
 

Populární příběh došel i ztvárnění v malířství, a to ještě v 19. století u italských, 

německých (Clemens von Zimmermann – viz obr. 17) i francouzských (Paul Narcisse 

Salières – viz obr. 18) autorů. 

V českém prostředí jsme ovšem o podobné soubory životopisů z období renesance a 

baroka ochuzeni,
5
 neboť Pelzlovy životopisy slavných českých a moravských učenců a 

umělců již vycházejí ze zcela odlišného přístupu přísně racionální osvícenské vědy. 

Bohužel nedostatek písemných pramenů nám neumožňuje sledovat podrobněji umělecké 

školení ani u těch nejvýznamnějších postav české barokní malby. Za výjimku lze 

považovat jen vyprávění o Karlu Škrétovi, které v roce 1675 přinesl Joachim von Sandrart 

ve své Teutsche Academie.
6
 Sandrart dramaticky vyhrotil úpadek umění za třicetileté 

války (cituji Sandrartův popis situace v Čechách po Škrétově návratu do vlasti v překladu 

Štěpána Váchy): „nalezl vznešené malířské umění v hlubokém kalu krajního opovržení a 

                                                 
2
 Vasari 1976, I., s. 125-126. 

3
 Tamtéž. 

4
 K otázce úlohy kresby, sporům mezi malíři a sochaři o prestiž jejich disciplín v našem prostředí naposledy 

Fidler 2007, s. 327-329. 
5
 Pelcl 1773-1782. 

6
 Rozbor Sandrartova líčení Škrétova životopisu, včetně překladu do češtiny přinesl Vácha 2013. 
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téměř vykázané z města“, aby pak mohl o to více ocenit Škrétovy zásluhy na obnově a 

povznesení malířství k novým výšinám: „proto vynaložil značné úsilí, aby je pokud 

možno opět pozvedl výtečnými malířskými díly a smyl nečistotu z jeho tváře, až je opět 

postavil na jeho dřívější místo a přivedl k rozkvětu“.
7
 

 

 

Obr. 18: Paul Narcisse Salières (1818-1908), Setkání Cimabua s Giottem. Musée des 

beaux-arts de Carcassone. Snímek převzat z: https://commons.wikimedia.org 

/wiki/File:Paul_Narcisse_Sali%C3%A8res_Cimabue_rencontrant_Giotto.jpg 

(staženo 20. 12. 2015) 

 

Zkoumání uměleckých počátků Karla Škréty, nově podniknuté badatelským týmem 

vedeným Vítem Vlnasem v letech kolem (pravděpodobného) čtyřstého výročí narození 

tohoto malíře,
8
 ověřilo dosud známé písemné prameny a podařilo se najít i dokumenty 

                                                 
7
 Vácha 2013, s. 34. 

8
 Výsledky tohoto široce založeného výzkumu byly prezentovány na výstavě, konané od 26. listopadu 2010 

do 10. dubna 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu, a zejména v doprovodných 

publikacích – Stolárová – Vlnas 2010, Stolárová 2011, Stolárová – Vlnas 2011, Stolárová – Holečková 2013. 

Na výzkumu archivních dokumentů se podílel rovněž autor této práce. 
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zatím neznámé. I přesto však počátky Škrétovy umělecké dráhy zůstávají do značné míry 

našim zrakům skryty. Předpokládáme, že základy malířského umění získal ještě před 

svým odchodem z rodné Prahy (ať už vynuceným náboženskou situací v Čechách, či 

dobrovolným právě za účelem uměleckého vzdělání). Nejčastěji se zmiňuje jako Škrétův 

první učitel Jan Jiří Hering nebo ještě častěji Aegidius Sadeler a zmiňován je také možný 

vliv syna miniaturisty císaře Rudolfa II. Jacoba Hoefnagela, s nímž se stýkal malířův strýc 

Daniel Škréta.
9
 Nově byly zjištěny některé detaily ze Škrétova putování německými 

zeměmi a Itálie, jistě bychom však rádi věděli více.
10

 

Podobně nezřetelné jsou dosud (a patrně ještě dlouho zůstanou) počátky uměleckého 

školení Petra Brandla.
11

 Podle svých nejstarších životopisců studoval na malostranském 

jezuitském gymnáziu, které však nedokončil, zato však již v té době přicházel do galerie 

Nostického paláce, a to díky přátelství svého otce s hraběcím služebnictvem.
12

 Víme také, 

že v roce 1683 Brandl vstoupil ve věku 15 let do učení k dvornímu malíři Kristiánu 

Schröderovi, co jej však přivedlo právě k tomuto – umělecky nepříliš výraznému – tvůrci, 

nevíme. Neznáme ani podmínky Brandlova učení, tedy kdo a kolik za jeho výuku platil, 

jak dlouho měla trvat, natož co konkrétně jej Schröder naučil. Vzhledem k učitelovým 

nevalným schopnostem badatelé zpravidla soudí, že největší přínos pro Brandla mělo, to, 

že se mohl seznámit s díly italských a nizozemských malířů, chovaných v panovnické 

obrazárně na Pražském hradě, kam měl Schröder samozřejmě přístup. Asi po pěti letech 

však Brandl po konfliktu se svým učitelem odchází z učení a dále se vzdělává samostatně. 

Konečně podobně nejasné jsou i počátky umělecké dráhy Václava Vavřince Reinera, 

opředené ještě hluboko do 19. století nejrůznějšími fantastickými smyšlenkami.
13

 Pro 

nedostatek přímých pramenů tak i nejnovější velkolepá monografie z pera Pavla Preisse 

na základě informací literatury 18. století soudí, že Reinerovo školení a počátky ovlivnili 

zejména v Praze působící malíři Antonín Ferdinand Schweiger, Michael Václav Halbax a 

v menší míře také Jan Hiebel.
14

 K možnosti Reinerova studijního pobytu v Itálii se Preiss 

staví rezervovaně a konstatuje, že se zdá „nejpravděpodobnější, že [Reiner] Itálii buď 

                                                 
9
 Dobalová – Konečný 2010. 

10
 Škrétovým učednickým letům se věnovali Stolárová 2010, Přibyl 2010, Bronková 2011a, Zapletalová 

2011, Přibyl – Stolárová 2011, Bronková 2011b, Stolárová 2013, Chodějovská 2013. 
11

 K Brandlovi dosud nejužívanější a stále platná monografie Neumann 1968, nové poznatky, ovšem až 

k závěrečnému období malířova života přináší Prokop 2006. 
12

 Údaje shromážděné Františkem Martinem Pelclem a Janem Jakubem Quirinem Jahnem naposledy citoval 

Prokop 2006, s. 29. 
13

 Naposledy podrobně k tomuto tématu Preiss 2013, s.39-40. 
14

 Tamtéž, s. 40-41. 
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nenavštívil, nebo se jednalo pouze o krátkodobou cestu, možná do Benátek, nikoli o déle 

trvající studijní pobyt“.
15

 

Vidíme tedy, že u trojice velikánů české barokní malby jsou naše znalosti jejich 

uměleckého školení nevalné. Jak už to ovšem při práci s písemnými prameny bývá, často 

více zpráv přinášejí o tvůrcích méně známých a méně důležitých. Pro nás však jde přesto 

o údaje velmi zajímavé. Přestože zatím nebyl podniknut systematický výzkum malířů-

učitelů a jejich žáků, již dnes lze uvést některé zajímavé linie, ve kterých probíhala výuka 

mladých umělců. Jen namátkou a jako příklad lze konstatovat některé vazby, které jsou 

známy již delší dobu: ze známějších malířů lze uvést, že Matyáš Mayer byl učitelem Jana 

Kulíka,
16

 Jan Rudolf Bys byl učitelem Jana Vojtěcha Angermayer, ten zase ve své dílně 

učil Karla Kastnera a Jakuba Vavřince Jahna.
17

 

Již v předchozí kapitole jsem se zmiňoval o dokumentech, které si do pražských 

měst přinášeli adepti malířství, ať pocházeli z Českého království nebo z bližšího či 

vzdálenějšího zahraniční. Vedle již zmíněných zachovacích a zhostných listů jim kariéru 

v metropoli nad Vltavou mohlo výrazně ulehčit předložení výučního listu. Platí to 

samozřejmě i naopak – pokud se některý malíř stěhoval z Prahy, a přitom se zde vyučil 

malířem, rovněž on si nechával vystavit doklad o svém školení, aby jej předložil ve svém 

novém působišti. Porovnat pak můžeme tyto listy se zápisy v úředních knihách pražských 

malířských bratrstev, kam se údaje o přijatých učednících, stejně jako záznamy o jejich 

vyučení, zapisovaly. 

Méně často jsou dochovány smlouvy o vyučení mladého adepta umění malířským 

mistrem, uzavřené zpravidla mezi rodiči nebo vrchností učedníka na straně jedné a 

malířem na straně druhé. Prozkoumáme nyní soubor těchto dokumentů, uložených 

v Archivu Národní galerie v Praze a v Archivu hlavního města Prahy, které nám – 

podobně jako v předchozí kapitole prozkoumané zachovací a zhostné listy mohou ukázat 

migraci malířů podle času i místa a napovědět i něco jak probíhala výuka mladých 

malířů.
18

 

                                                 
15

 Tamtéž, s. 51 
16

 Herain 1915, s. 48. 
17

 Údaje naposledy uvádí: Anja K. Ševčík, in: Životopisy umělců, in: Hana Seifertová - Anja K. Ševčík, in: 

Seifertová –Ševčík 1997, s. 186. 
18

 Výuční listy dochované v Archivu Národní galerie v Praze editovaly Tibitanzlová – Beranová 2009, 

výuční listy uložené v Archivu hlavního města Prahy jsem vyhledal za pomoci webových stránek tohoto 

archivu a aplikaci archivní katalog - http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/ (stav k 20. 12. 2015). 
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Výuka učedníků samozřejmě nebyla zcela bez pravidel. Statuta staroměstského a 

malostranského bratrstva malířů, sklenářů a krumplířů z roku 1598
19

 se tomuto tématu 

věnují ve čtyřech článcích. V pořadí devatenáctý článek uvádí povinnosti učedníka 

prokázat svůj řádný původ a určuje učební dobu na pět let.
20

 Článek dvacátý stanovuje 

mistrovu povinnost ohlásit bratrstvu přijetí učedníka, učedník pak má prokázat svůj řádný 

původ příslušnými dokumenty, které budou uloženy do společné truhlice. Dvě 

hodnověrné osoby se poté mají zaručit za učedníkovo „poslušné a chvalitebné“chování 

vůči mistrovi i jeho paní, a to pod trestem propadnutí složené peněžní záruky, jejíž výše 

však není stanovena. Přijetí učedníka pak má být zapsáno „do kněh, kdež se učedlníci 

zapisují, na jaký zpuosob k učení přijat jest vepsán býti“. Za toto zapsání má malířský 

učedník složit do mistrovské truhlice 15 bílých grošů a jednu libru vosku (tedy zhruba 0,5 

kg). Poté co skončí učednická léta, mistr má přivést učedníka na schůzi bratrstva, 

dosvědčit jeho řádné chování a propustit z učení. Stejně propuštěni budou oba rukojmí, 

ručící za učedníkovo chování a vše bude opět zaznamenáno „do register“. Rovněž má 

zaplatit stejný poplatek jako při přijetí a za to mu bude z truhlice vrácen jeho zachovací 

list a další dokumenty, které předložil při vstupu do učení. Následně bude učedník mistry 

prohlášen za tovaryše „a tak bude moci buď u svého nebo u jiného mistra v městě tom, 

kdež se učil za tovaryše dělati a nebo jinam se provandrovati“, přičemž mistr je povinen 

vydat potvrzení o řádném vyučení. Poté je tovaryš povinen přísahu, že se bude řídit všemi 

ustanoveními statut a bude pracovat – pod hrozbou pokuty – jen u pořádných mistrů, tedy 

mistrů, kteří jsou řádnými členy bratrstva. Za vystavení výučního listu pak má tovaryš 

zaplatit jednu kopu míšeňských grošů do společné truhlice. Následně se statuta vracejí ke 

vztahu mistra a učedníka. Pokud učedník „od mistra svého nemaje slušné příčiny zběhl“, 

jeho mistr má právo získat od rukojmích pokutu. Mistr pak ovšem nemá propouštět 

učedníka bez vědomí ostatních mistrů a dvojice rukojmích. V případě úmrtí mistra, ještě 

před vypršením učební doby, mají ostatní mistři určit učedníkovi nového mistra, u kterého 

dokončí svá učednická léta. 

 

                                                 
19

 Statuta vydala malířskému bratrstvu purkmistři a rady Starého a Menšího Města pražského 15. října 1598. 

Jejich edici přinesl Chytil 1906, s. 315-331 podle rukopisu uloženého v AHMP, Sbírka rukopisů, Opis zápisů 

obnovování rad z knihy pamětní, č. 994. Tento rukopis bohužel zanikl při požáru Staroměstské radnice 8. 

května 1945. Textově takřka totožný je opis těchto statut z 13. března 1670, dochovaný v Archivu Národní 

galerie v Praze, fond Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1219. 
20

 Chytil 1906, s. 324. 
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Obr. 19: Statuta staroměstského a malostranské malířského bratrstva z 15. října 

1598 (opis z 13. března 1670). Snímek Tomáš Sekyrka 
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Následující 21. článek říká, že mnozí učedníci vstupují do učení k neřádným 

mistrům (kteří nejsou členy bratrstva). Takto vyučený tovaryš ale nemá být přijat do 

bratrstva pod hrozbou pokuty a má se znovu řádně vyučit u řádného mistra, dovoleno je 

jim ovšem zkrátit po domluvě s mistrem učednická léta. Povinnosti zaplatit řádnou výši 

poplatků a předložit dokumenty o svém původu však zbaveni nejsou. 

Konečně 22. článek stanovuje povinnost učedníka, v případě že po uplynutí 

učednických let chce zůstat u svého mistra nebo chce pracovat u jiného, má se opět ohlásit 

na schůzi bratrstva a zaplatit 7,5 bílého groše při přijetí k mistrovi a stejnou sumu při 

propuštění. „A pakliby tomu zadosti neučinil a zběhl, od žádného mistra pořádného dílem 

ani jinak fedrován takový býti nemá“. 

Vidíme tedy, že pravidla výuky učedníků vlastně byla zcela ponechána na 

příslušném mistrovi, statuta malířského bratrstva určovala pouze povinnost prokázání 

řádného původu, délku učednických let, řádného vztahu mezi mistrem a učedníkem a 

samozřejmě výši poplatků při zahájení a ukončení učení. 

Právě citovaná statuta z roku 1598 zůstala v platnosti až do poloviny 30. let 18. 

století, a i poté byla privilegii římského císaře a českého krále Karla VI. (pro malostranské 

malíře z roku 1734, pro jejich staroměstské kolegy o dva roky později) změněna jen 

zčásti. Pojďme se nyní podívat, jak byla pravidla stanovená statuty dodržována v praxi, 

resp. jaké odchylky od jejích ustanovení přinesl reálný život, jak je zachytily výuční listy, 

smlouvy uzavřené malířskými mistry a učedníky (resp. jejich zástupci) a zápisy v knihách 

malířských bratrstev a další dokumenty. 

Nejstarší dochované záznamy o malířských učednících pocházejí již z počátku 15. 

století. Nás ovšem budou zajímat záznamy mladší. Rokem 1580 je např. datována 

smlouva malíře Ambrože Ledeckého s Ondřejem svíčníkem o přijetí jeho syna Jana do 

učení. Učební doba měla trvat tři roky. Povinností malíře je učedníka dostatečně vyučit, za 

což obdrží celkový honorář 10 kop grošů míšeňských.
21

 Žádné další podmínky a okolnosti 

ve smlouvě uvedeny nejsou a podobně chudé jsou i údaje jinak zajímavé listiny, ve které o 

devět let později potvrdil malíř a malostranský měšťan Ferdinand von Eyser, že se u něj 

malířskému umění vyučil Andreas Altmann.
22

 

Z roku 1654 pochází potvrzení plzeňského cechu zlatníků, malířů, konvářů a 

truhlářů o vyučení Jana Maxmiliána Seeblumera, který se během čtyř let vyučil u 

                                                 
21

 Tibitanzlová – Beranová 2009, č. 1, s. 43. 
22

 AHMP, Sbírka pergamenových listin, signatura PGL II-2634, inv. č. 3153. 
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plzeňského malíře a měšťana Georga Schöze (Jiřího Šice). Seeblumer si vyžádal toto 

potvrzení, neboť se chtěl stát členem staroměstského bratrstva malířů.
23

 

Ve stejném roce 1654 přijal Fabián Harovník do učení Karla Jablonského, přičemž 

učební doba byla stanovena na 7 let, tedy více nežli žádala výše citovaná statuta, i než 

bylo obvyklé. Příčinu však zápis v knize protokolů neuvádí.
24

 

O devět let později potvrzuje malíř a žitavský měšťan Andreas Schindler, že se u něj 

během pěti let vyučil svobodnému malířskému umění („freye mahlerkunst“) jeho milý 

švagr („mein lieber herr schwager“) Jacob Michael Lichtner.
25

 

Jak potvrzují úřední knihy pražských malířských bratrstev, oba výše uvedení malíři 

– plzeňský Seeblumer i žitavský Lichtner se stali v Praze členy těchto sdružení. 

Seeblumer si výše zmíněný výuční list vyžádal na vyzvání malířského bratrstva z 23. 

června 1654,
26

 Lichtnerovo jméno zachycujeme až v roce 1674, kdy přestoupil ze 

staroměstského do nově vzniklého (resp. odděleného) bratrstva malostranského.
27

 

Dochovány máme samozřejmě i výuční listy malířů, přicházejících ze zahraničí. 

Příkladem může být výuční list Johanna Jacoba Thummera, vydaný 29. června 1672 

cechmistrem, radou a kmety cechu malířů a zlatníků ve Štrasburku.
28

 

Se jménem Karla Škréty jsou spojeny následující dva dokumenty z posledních let 

malířova života. V prvním z 15. října 1672 dosvědčil, že se u něj po dobu pěti let učil Jan 

Špindler, a že „jest se u mě v času učení jeho věrně, šlechetně, poslušně, poctivě a 

náležitě, jak na poctivého, šlechetného mládence, náleží, choval, a zachoval“. 

O necelý rok a půl později – 26. února 1674 (tedy necelý půl rok před svou smrtí) – 

uzavřel Škréta smlouvu s hrabětem Janem Jáchymem Slavatou.
29

 Škréta, označený jako 

„Khunstreicher Herr“, měl podle ujednání během následujících čtyř let vyučit malířskému 

umění („die Mahler Kunst gelernen“) jistého Jacoba Carla Josefa Praxla. Během učení má 

být Praxl mistra náležitě poslušen a kromě výuky se mu mělo dostat i ubytování, stravy a 

oblečení a také vše, co potřebuje ke svému učení, tedy „ Papier, ... Tücher, Pensel, Farben 

undt andern dergleichen Notdürfen“. Za to vše pak měl Škréta obdržet každý půlrok 50 
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zlatých, tedy 100 zlatých ročně, přičemž příjem prvních 50 zlatých stvrdil svým 

podpisem. Hraběti pak náleželo všechno, „was er Jakob Carl Praxl in diesen vier Jahren 

mahlen werde“. Škrétovou smrtí v létě byl tento kontrakt samozřejmě ukončen a Jacob 

Carl Josef Praxl se doučil nejspíš u jiného mistra. Valného uměleckého úspěchu nedosáhl, 

z dalších dokumentů o něm slyšíme až o deset let později, kdy byl vyzván, aby spolu 

s jinými malíři ocenil obrazy v jindřichohradeckém zámku a současně se ucházel – vedle 

jiných malířů – o zakázku na vymalování chybějících portrétů přemyslovských panovníků 

do souboru uloženého na jindřichohradeckém zámku.
30

 

Mnohem stručnější informaci máme o učení Benedikta Roučka. Jeho strýc Maurus 

byl na počátku 18. století opatem benediktinského kláštera u sv. Mikuláše na Starém 

Městě a zaměstnával opakovaně malíře Karla Antonína Kulíka. V roce 1705 mu svěřil 

také uměleckou výchovu svého synovce. Při jeho propuštění z učení v roce 1709 obdržel 

Kulík 147 zlatých. Nevíme bohužel, zda šlo o platbu za celou dobu Roučkova učení, ani 

která z obou stran se podílela na jeho stravě, ošacení a pořizování malířských potřeb.
31

 

Podobně stručný je záznam o vyučení Felixe Höniga z Duchcova, jehož výuku u 

slavného Václava Vavřince Reinera platila valdštejnská hraběcí pokladna. Z roku 1720 

pochází kvitance na 200 zlatých, které si známý pražský malíř účtoval za výuku, stravu a 

obutí jmenovaného Höniga po dobu dvou a půl let.
32

 

Jako další zmíníme dokument z roku 1744. Sedmého dubna toho roku potvrdili 

představitelé staroměstského malířského bratrstva Johann Hiebl a Johann Jakob Braun, 

společně s dvorním malířem Františkem Antonínem Müllerem, že se u posledně 

jmenovaného po dobu pěti let učil malířskému umění „ehrbahre kunstliebende jengling“ 

Wencelaus Kempf. 

Časté jsou záznamy o platbách mistrů za přijaté či propuštěné učedníky. Za mnoho 

jiných lze uvést např. záznam z 9. března 1628, kdy mistr Jonáš Falck náležitě propustil 

z učení Jana Kernera, „dávajíc jemu vysvědčení, že jest se dobře a náležitě a poctivě 

choval, vysvědčuje“.
33

 Z počátku 18. století lze uvést platbu ve výši 1 zlatého a 10 
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krejcarů, zaplacenou Janem Jiřím Heinschem (26. září 1704) do cechovní pokladnice za 

prohlášení jménem neuvedeného učedníka tovaryšem.
34

 

Ne vždycky ovšem učednická léta proběhla v poklidné práci a spolupráci obou stran. 

Příčinou neshod byla zpravidla osobní nevraživost, skutečné příčiny konfliktů se ovšem 

nedozvídáme. Je tomu tak třeba v případě Františka Palinka, který se od roku 1646 učil u 

Karla Škréty po nezvykle dlouhou dobu sedmi let. Po propuštění z učení však zůstal u 

Škréty jako tovaryš, po čase od něj ale bez jeho souhlasu odešel, pracoval u jistého 

Ctibora, a posléze se vrátil zpět ke Škrétovi, u něhož pracoval až do května 1656, kdy 

odjel do Norimberka.
35

 

Jiný podobný příklad máme doložen z počátku 30. let 18. století. Antonín Novotný 

uvádí několik střípků ze života malíře, rytce a obchodníka s uměním Karla Müllera.
36

 Ten 

údajně sloužíval u bavorského a neuburgského dvora a v roce 1730 se ucházel – vedle 

jiných zájemců – o místo pomocníka dozorce komnat Pražského hradu a sliboval, že 

získá-li tuto funkci, zhotoví pohledy na císařské zámky a hřebčince. Jako ukázku svého 

umění předložil kresbu hradu Karlštejna. Místo na Pražském hradě získal Müller v roce 

1732, přičemž se za něj zaručil staroměstský hodinář hodin Ferdinand Engelschalk, aby 

nemusel platit vysokou kauci 500 zlatých. Později došlo k neshodám s Müllerem, který 

nedodával slíbené rytiny. Pro nás je však v tuto chvíli zajímavý údaj, že v roce 1739 

odmítal podepsat výuční list Martina Jägera, který se u něj vyučil malířem miniatur. Věc 

došla tak daleko, že učedník si vymohl proti Müllerovi zatykač, ani poté však malíř jeho 

výuční list nepodepsal. Konec příběhu bohužel neznáme. 

Takřka ve stejné době měl potíže s přijetím do malířského bratrstva také Jan Karel 

Kovář.
37

 Kovář byl od roku 1728 učedníkem Jana Adama Schöpfa,
38

 když však ukončil 

svá učednická léta, odmítlo jej malostranské bratrstvo přijmout do svých řad, neboť 

nedostál tehdy novému předpisu o pětiletém vandru. Posléze se mu však do bratrstva 

vstoupit podařilo. 

Jako příklad jiného typu konfliktu - či spíše nedorozumění – může sloužit příběh 

malířského učně Ignáce Smutného, o kterém jsme informováni z konvolutu 
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korespondence staroměstského malířského bratrstva s učedníkovým otcem Janem. Ten 

požádal 1. července 1774 malířské bratrstvo o trpělivost se svým synem, který se učil hře 

na varhany a „malířskému kunstu“ v klášteře sv. Prokopa na Sázavě u P. Víta Prosila. 

Ignác Smutný si pak na prázdný list pergamenu přepsal páterovo vysvědčení o výuce a 

následně byl podezříván, že má falešný výuční list.
39

 

Uvedli jsme několik příkladů výučních listů a záznamů v dalších dokladech, 

abychom ukázali šíři, resp. omezenost jejich výpovědi. Namísto popisu práce učedníků a 

postupu jejich výuky přinášejí tato svědectví ponejvíce údaje o řádném chování učedníků. 

Možnosti těchto dokumentů tedy spočívají – podobně jako u matričních záznamů (které 

byly hlavním pramenem předchozí kapitoly – spíše v evidenci jednotlivých umělců nežli 

v poznání jejich duševních a uměleckých schopností. Průběh samotného malířského 

školení nám zůstává bohužel skryt, písemné doklady neuvádějí v tomto směru větší 

podrobnosti. 

Kromě výučních listů, záznamů v knihách malířských bratrstev a normativních 

dokumentech (statuta malířského bratrstva z roku 1598
40

 či privilegia Karla IV. pro 

malířské bratrstvo malostranské z roku 1734
41

 a bratrstvo staroměstské z roku 1736)
42

 

máme ovšem možnost využít svědectví některých dalších pramenů, byť jde jen o náhodné 

zmínky v záznamech nejrůznějšího charakteru. 

Např. 28. října 1663 žádal malíř Vojtěch Vavrný před staroměstskými úředníky 

vyplacení podílu na dědictví po otci a při té příležitosti prohlásil: „Jakož jsem úmyslu 

v příčině mého kunstu malířského dále něco zkusiti a se přicvičiti do zemí cizích 

provandrovati“ ... „a já maje na spěch příležitost do vlašské země a nemoha tak dlouho 

čekati ...“.
43

 Bohužel právě malíř Vavrný, patří k těm autorům, o jejichž životě nemáme 

další informace a nedokážeme identifikovat žádné jeho umělecké dílo. 

Vracíme se tak k otázce studijních a vandrovních cest domácích malířů do zahraničí, 

zejména do Itálie, naznačené u výkladu Škrétových a Reinerových studijních let. 

Z různých pramenů jsme informováni – vedle právě zmíněného Vojtěcha Vavrného – také 

o pobytu dalších českých malířů v kolébce barokního umění. Tak v roce 1665 zemřel 

                                                 
39

 Edici listu z 1. července 1774 i komentář k celému případu přinášejí Tibitanzlová – Beranová 2009, č. 101, 

s. 185-186. 
40

 Viz pozn. 19. 
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 ANG, fond Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1205. 
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v Římě Samuel Rafael Globic z Bučína, někdejší učedník Karla Škréty.
44

 O Petru Keckovi 

víme, že byl v červnu 1679 propuštěn z učení po uplynutí výuční doby mistrem 

Kristiánem Dittmannem.
45

 Další zprávu o něm přináší kniha protokolů malostranského 

bratrstva až k roku 1694, je však zajímavá. K 9. únoru toho roku zde čteme: „Peter Keck, 

will sein Glück weiter suchen, und nur ein Jahr in Prag bleiben, um seine Sachen in 

Richtigkeit zu bringen“. Jak mělo ono Keckovo štěstí vypadat, bohužel nevíme, ani zda se 

mu ho podařilo dosáhnout. Jistě však víme, že o 3 měsíce později (13. května 1694) o něm 

stejný pramen zaznamenává: „Peter Keck, Bürger Sohn von der Altstadt, ist, nachdem er 

10 Jahr im Wällischland gewesen, jetzt auf der Kleinseite bey einem ½ Jahr“.
46

 Bohužel 

se zatím žádný další pramen o Keckově pobytu v Itálii nepodařilo nalézt, takže nevíme 

zda tam odešel sám či v něčích službách, kde pobýval, ani u koho a co se tam naučil.
47

 

Jiným adeptem malířského umění, u kterého máme doklad o jeho italském pobytu je 

Karel Leopold, syn Fabiána Harovníka. Podle otcovy závěti z roku 1683 „vostává ve 

Vlaších za příčinou svého umění“. Na dalším místě pak čteme o obrazech, které Karel 

Leopold Harovník zaslal z Itálie do vlasti.
48

 

Kristián Schröder studoval v Itálii na náklady hraběte Jáchyma Slavaty jako jeho 

dvorní malíř. Informují nás o tom jak písemnosti slavatovského archivu,
49

 tak kniha 

protokolů malostranského bratrstva, ve které nacházíme k roku 1705 tuto informaci: 

„Schröder hat in Italien studiert seine Kunst. Schröder war beym Graf J. Joachim Slavata 

schon drey Jahr in Diensten, worauf er auf Unkösten des Grafen durch 2 Jahre in Rom und 

Venedig in seiner Kunst zugenommen.
50

 O přetrvávající prestiži italského školení svědčí 

mimo jiné skutečnost, že i díky němu získal Schröder v roce 1681 dvorskou svobodu 

(„Hoffreiheit“) na provozování malířského umění. Rozhodující roli přitom sehrála patrně 

přímluva Schröderova zaměstnavatele, nicméně v samotném textu panovníkova privilegia 
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se malířův pobyt v Římě a v Benátkách explicitně uvádí a byl také vnímán jako prostředek 

zdokonalení jeho malířských schopností.
51

 

Zmínit lze konečně významné italské pobyty bratří Palků, které volně můžeme 

zahrnout také mezi pražské (resp. v Praze působící) malíře.
52

 

Ještě méně víme bohužel o italském pobytu Vojtěcha Hartmanna (patrně ve 20. 

letech 18. století),
53

 Františka Maxmiliána Vogeta (snad někdy ve 20. nebo 30. letech 18. 

století)
54

 nebo původem pasovského Franze Lichtenreitera, pobývajícího v blíže neurčené 

době v Benátkách a působícího asi od počátku 40. let 18. století v české metropoli.
55

 

Nakonec zmíním ještě jeden – ovšem dost exkluzivní – pramen, ve kterém se mohou 

objevit bližší osobní údaje i zprávy o uměleckém školení malíře. Tímto pramenem mohou 

být nobilitační diplomy, tedy listiny potvrzující povýšení dotyčné osoby či celého rodu do 

šlechtického stavu. Před nedávnem poukázal Štěpán Vácha objevně na nobilitační diplom 

malíře Antonína Stevense ze Steinfelsu z roku 1643,
56

 Dokument neznáme z originálu, 

dochoval se pouze samotný text písemnosti, a to v opisu v registratuře nobilitací 

udělených hrabětem Jaroslavem Bořitou z Martinic.
57

 Kromě samotné nobilitace a popisu 

uděleného erbu se zde dozvídáme důležité informace o malířových zásluhách a také o jeho 

původu a školení. Český překlad klíčové pasáže v překladu Štěpána Váchy uvádí: „Když 

si v mládí osvojil základy malířského umění, z lásky k vědění se vypravil do blízkých i 

vzdálených zemí, nešetře přitom nákladů a jsa častěji vystaven ohrožení života, aby se 

přiučil dobrým zvykům, ctnostem a většímu umění ve své profesi, poté se vrátil do Prahy, 

do své milované otčiny, kde se dobře a počestně oženil a dvakrát při blížícím se 

nepřátelském nebezpečí s nemalým úsilím, námahou a za přiložení vlastní ruky uschoval 

všechny cenné a krásné umělecké obrazy královské kunstkomory, aby neutrpěly žádnou 

škodu. Nyní panující římské císařské Veličenstvo jej vyznamenalo tím, že se od něj 

nechalo portrétovat a při svém pobytu všelijak využilo jeho umění a služeb“.
58

 

Malířská rodina Stevensů si ovšem udržovala kontakty se zahraničím, konkrétně se 

svojí původní vlastí, i v další generaci. Jak se dozvídáme z již několikrát citované knihy 
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protokolů malostranských malířů, starší syn Antonína Stevense Pavel v roce 1677 „ist 

nach Holland vereisst“.
59

 

Tradiční cechovní systém výuky malířského umění přestával být ovšem pozvolna 

v průběhu raného novověku jediným způsobem výchovy budoucích umělců. Viděli jsme 

výše, že předpisy pro výchovu malířů nekladly ani tak důraz na obsah výuky, který byl 

ponechán zcela na vůli samotných mistrů, nýbrž sledovaly spíše disciplinační cíle 

důrazem na řádný původ a následně řádné chování a úctu k „vyučujícímu“ mistrovi. 

 

 

Obr. 20: Fede Galizia, Portrét Federica Zuccariho, zakladatele Akademie sv. Lukáše 

v Římě, 1604. Florencie, Galleria degli Uffizi. Snímek převzat z: https://de.wikipedia. 

org/wiki/Federico_Zuccari#/media/File:Fede_Galizia_-

_Portrait_of_Federico_Zuccari_ -_WGA8432.jpg 

 

Novým způsobem výuky malířství, ale také jiných umění, se stala umělecká 

akademie. Pro středoevropské prostředí měla zásadní úlohu Accademia di San Luca, 
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zformovaná v Římě na konci 16. století zejména zásluhou malíře Federica Zuccariho 

(1542 – 1609), který se stal prvním učitelem této nové instituce.
60

 

Na české prostředí měla tato akademie vliv ovšem nepřímý. Stala se totiž příkladem 

pro založení jedné z nejstarších výtvarných akademií ve střední Evropě – akademie 

vídeňské. Ta vznikla jako soukromá škola v roce 1688 díky iniciativě dvorního malíře 

Petera Strudela (asi 1660 – 1714). Přestože ústav získal již roku 1692 císařský souhlas, 

jeho úroveň a význam byly spíše symbolické.
61

 Svědčí tom i fakt, že po Strudelově smrti 

akademie zanikla a k jejímu obnovení došlo až v roce 1726 císařem Karlem VI. Ředitelem 

akademie se stal dvorní malíř Jacob van Schuppen, i za něho však byly poměry vídeňské 

akademie dosti skromné (také on vyučoval ve svém bytě) a pozvolna se zlepšovaly až od 

poloviny 18. století. 

Systematický výzkum sledující české studenty na vídeňské akademii prozatím nebyl 

podniknut, pro pozdější období – první polovinu 19. století – jej podniknul a výsledky 

publikoval v roce 1996 autor této práce.
62

 

Vůbec nejstarší výtvarnou akademií ve střední Evropě byla ovšem akademie 

norimberská (založena již 1662),
63

 další akademie ve střední Evropě následovaly až 

v druhé polovině a na konci 18. století (Drážďany 1764, Praha 1799,
64

 Mnichov 1808)
65

. 

Zmínit je tedy ještě zapotřebí známý pokus o založení výtvarné akademie v Praze na 

počátku 18. století.
66

 Návrh podala v dubnu 1709 hned trojice umělců a projekt se 

vyznačuje pozoruhodnou komplexností a vytříbenou argumentací, připomínající pasáže 

zakládací listiny pražské univerzity z ploviny 14. století. Architekt František Maxmilián 

Kaňka, malíř Michael Václav Halbax a sochař František Preiss v žádosti zaslané 

panovníkovi zamýšleli z lásky ke své vlasti („aus Liebe gegen unsern Vaterland im 

Königreich Böheimb“) zřídit uměleckou akademii („Kunst Academiam“), aby mládež, 

která dosud musela s velkou námahou a s mimořádnými výdaji („mit einer grossen Mühe 

und Unkosten“) cestovat za vzděláním do cizích zemí („in andere Länder umb etwas zu 

erlernen reisen müssen“), mohla získávat vědomosti v oblasti architektury, malířství a 
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sochařství v hlavním městě království. Takovéto veřejně přístupné studium a instituce 

přispějí k veřejnému dobru pražských měst i celé země(„pro bono publico“) i rozvoji věd. 

Další osud návrhu trojice umělců není zcela jasný, panovník si ještě v květnu 1709 

vyžádal posouzení projektu, o věci se jednalo ještě v únoru a březnu 1711, kdy také byl 

zapsán do knihy dekretů Menšího Města pražského, ale názory městských radních ani 

dalších grémií neznáme. Výsledek byl každopádně negativní – v Praze vznikla umělecká 

akademie až o celých 90 let později. Zda byla na vině jen smrt císaře a krále Josefa I. 

v dubnu 1711, jak se domníval Karel Vladimír Herain při publikování návrhu nebo zda se 

na negativním výsledku podílely jiné okolnosti nelze v tuto chvíli rozhodnout. Průzkum 

korespondence pražských malířských bratrstev v Archivu Národní galerie v Praze, stejně 

jako pátrání ve fondech českého místodržitelství a české komory (oba uloženy 

v Národním archivu) bohužel k nalezení dalších dokumentů zatím nevedly. 

 

S jistotou ovšem můžeme říci, že po létech učňovských a vandrovních přišel čas, 

aby každý adept malířského umění nastoupil dráhu samostatného umělce. Mohl přitom 

volit, zda vstoupí do služeb  urozeného mecenáše, nebo se stane svobodným tvůrcem a 

vstoupí do řad malířského bratrstva. Do jaké míry byla druhá možnost pro malíře lákavá, 

co je jako členy tohoto sdružení čekalo nebo do jaké míry odmítali vstup do těchto 

tradičních institucí, nás bude zajímat v následující kapitole. 
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Kapitola 3 

Pražská malířská bratrstva – nehybná beznaděj nebo úctyhodná tradice? 

 

Historie pražských malířských konfraternit se započíná již hluboko ve středověku, 

konkrétně v roce 1348, kdy vzniklo bratrstvo ke cti sv. Lukáše, zpočátku soustředěného 

kolem společného oltáře ve staroměstském kostele Panny Marie na Louži. Jeho členy se 

kromě malířů stali rovněž štítaři, řezbáři, iluminátoři, sklomalíři, zlatotepci, krumplíři a 

příležitostně i další umělci a umělečtí řemeslníci.
1
 První léta existence svatolukášského 

bratrstva dokážeme popsat vinou malého počtu dochovaných dokumentů jen málo. 

Nadlouho jediným dokumentem, z něhož čerpáme naše znalosti, jsou statuta sdružení, 

která určovala jeho vnitřní správu. V prvních desetiletích mělo bratrstvo, nepochybně 

společné pro všechna pražská města, převážně náboženské a sociální funkce
2
 a jeho jistě 

nejznámějším (resp. jediným identifikovatelným) členem byl mistr Theodorik, dvorní 

malíř císaře Karla IV., známý zejména velkolepým cyklem světců a světic v tzv. kapli sv. 

Kříže ve velké věži hradu Karlštejna.
3
 

V patnáctém století, v souvislosti se společenskými změnami, ke kterým došlo 

vlivem husitské revoluce, a které výrazně poznamenaly život českých měst, zesílily 

tendence k proměně bratrstva v cech, tedy ve sdružení převážně hospodářské povahy. 

Postupně se ve statutech sdružení objevují omezení pro počet tovaryšů a učedníků, 

omezuje se přijímání zakázek mimo Prahu a sdružení se snaží domoci povinného členství 

pro všechny umělce a umělecké řemeslníky (cechovní přímus). Tuto snahu můžeme 

pozorovat po celou další historii malířského bratrstva, a to i poté, co se patrně kolem 

poloviny 15. století oddělili malíři novoměstští a založili vlastní sdružení, i poté co 

novoměstské napodobili v roce 1674 jejich malostranští kolegové. Nicméně z povahy 

samotné malířské práce jako produkce neopakovatelných a velmi proměnlivých výkonů, 

spjatých navíc s politickými, hospodářskými a intelektuálními elitami společnosti 

vyplývalo, že podřídit malířskou tvorbu pevnému sevření cechovní výroby, určující u 
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jiných profesí velikost a kvalitu produkce i cenovou hladinu výrobků, bylo mimořádně 

obtížné, a vlastně nemožné. 

V námi sledovaném období
4
 se tedy malířské bratrstvo

5
 mohlo vykázat již několik 

staletí dlouhou existencí a tuto tradici chápali samotní pražští malíři – zcela v duchu 

vnímání tradiční předmoderní společnosti – jako pozitivní hodnotu, jako doklad správnosti 

jeho existence, kterou je třeba i nadále pevně hájit. Současně však malíři s pozitivním 

zájmem sledovali tendence svých kolegů ze společensky a umělecky vyspělejších částí 

Evropy o povznesení malířství mezi svobodná umění, tedy nad pouhá řemesla, 

mechanicky opakující stále stejné postupy. V dubnu 1595 se pražským malířů podařilo 

dosáhnout vydání známého privilegia císaře Rudolfa II., kde se nachází mimo polepšení 

malířského znaku rovněž často citovaná pasáž, ve které uměnímilovný panovník 

ustanovil, že „malířuom, poněvadž to umění a mistrovství od jiných všech řemesel jest 

velmi rozdílné, tuto milost činíme a jetím, aby víceji od datum tohoto listu a potvrzení 

našeho od žádného za řemeslo pokládáni nebyli a řemeslem nejmenovali ani nepsali, 

nýbrž umění malířského, buď společně nebo rozdílně, kdeříž by se koliv tomu umění 

malířskému od pořádných mistruov s tímto jich pořádkem malířuom Starého a Menšího 

Měst pražských s srovnajících pořádně vyučili, slouli a se od jednoho každého jmenovali 

a psali a jmenovati a psáti mohli a moc měli.
6
 

Ohlas Rudolfova privilegia, a zejména právě citované pasáže byl mimořádný a 

vědělo se o něm i daleko za hranicemi Českého království. Ještě za Rudolfova života – 

v roce 1609 – si informace o tomto dokumentu a výpis nejdůležitějších pasáží vyžádali 

představení malířského cechu v Hamburku.
7
 O dalších 60 let později požádali své pražské 

kolegy o opis Rudolfova privilegia a kopii polepšeného znaku představení malířského 

cechu v Lübecku.
8
 

Rudolfovo privilegium se tak stalo závažným dokumentem, na kterém po celé 

následující období stála velká část sebevědomí svatolukášského bratrstva, které však bylo 

                                                 
4
 Problematiku pražských řemeslnických sdružení v barokním období naposledy sledovala Brátková 2001, 

která shrnula starší literaturu. 
5
 Termínem malířské bratrstvo rozumím ve vymezeném období (tedy mezi lety 1620-1780) sdružení 

staroměstských a malostranských malířů a dalších profesí. Po roce 1674 potom užívám označení 

staroměstské malířské bratrstvo nebo malostranské malířské bratrstvo. Novoměstskému sdružení věnuji 

pozornost jen okrajově. Jeho vývoji se věnuje v připravované dizertační práci Radka Tibitanzlová-

Heisslerová. 
6
 Chytil 1906, s. 312-314. Odtud zejména tato pasáž citována v mnohých pracích, např. Fidler 2007, s. 330. 

7
 Odpověď pražských malířů z 24. října 1609 uložen v ANG, fond Pražská malířská bratrstva, korespondence 

z let 1592-1782, přír. č. AA 1218/150. 
8
 Tamtéž, přír. č. AA 1218/151. 
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současně narušováno početnými skupinami tzv. štolířů, tedy těch domácích, ale především 

zahraničních malířů, kteří se vyhýbali povinnosti vstupu do malířského sdružení, tedy 

zejména povinnosti platit příslušné členské poplatky. 

V průběhu těchto sporů mezi malířskými konfraternitami byla ve druhé polovině 17. 

století nejednou zpochybněna povinnost povinného členství všech malířů. Zdánlivý konec 

těmto názorům mělo učinit privilegium císaře Leopolda I. z 29. prosince 1693,
9
 oficiálně 

stanovující povinné členství, tedy tzv. cechovní přímus, obvyklý u ostatních profesí. Jak 

se však záhy ukázalo, neznamenalo Leopoldovo privilegium konec pražských štolířů, 

nýbrž šlo toliko o jeden z vrcholů snah o potlačení neřádných malířů.
10

 

 

                                                 
9
 Originál panovníkova privilegia není dochován, jeho text známe z kopie, uložené spolu s ostatními 

dokumenty ke sporu mezi malířskými bratrstvy a štolíři v Národním archivu, fond Nová manipulace, sign. 

G1M1/6. 
10

 Otázce malířů-štolířů se alespoň dotkl snad každý badatel, který se věnoval českému baroknímu malířství. 

Pro pražské poměry naposledy Vlnas 1997 a Preiss 2001. 
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Obr. 21: Seznam staroměstských malířů-štolířů, vypracovaný 12. dubna 1693 

představenými staroměstského malířského bratrstva. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

V konvolutu písemností, přinášejících argumenty pro a proti vydání zmiňovaného 

privilegia císaře Leopolda I. se nacházejí dosud prakticky nepovšimnuté seznamy štolířů, 

působících v pražských městech.
11

 Tyto seznamy vypracovali představení jednotlivých 

malířských konfraternit v dubnu roku 1693 a snažili se jimi doložit tíživost svých 

                                                 
11

 Na tyto dokumenty upozornila Turjanicová 2003, s. 25. 
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problémů se štolíři. Seznam staroměstských štolířů (viz obr. 21) vypracovali František 

Ludvík Cajo (podepsán jako Franciscus Caio) a Jan Vojtěch Kulík a datovali jej 12. dubna 

1693 (viz obr. 22). 

 

 

Obr. 22: Podpisy a pečeti představených staroměstského malířského bratrstva 

Františka Ludvíka Caia a Jana Vojtěcha Kulíka na seznamu staroměstských malířů-

štolířů, z 12. dubna 1693. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Německy psaný seznam (německy jsou psány i všechny ostatní dokumenty v tomto 

konvolutu) obsahuje jména celkem 28 malířů a u některých také jejich rodinný stav a 

odhadovaný počet let, po která štolují, tedy odmítají podřídit se malířským pořádkům. 

Konkrétně seznam uvádí tato jména: 

1. Jan Claudius Monno („Claudius Monnotti“), měšťan, ženatý, štolující 10 let
12

 

2. Jan Faber, svobodný, štolující údajně 16 let
13

 

3. Andreas Grabot, ženatý, údajně štolující 10 let 

4. Herman Spety, ženatý, štolující údajně 10 let 

5. Wentzel Nosecky,
14

 ženatý, štolující údajně 16 let 

6. Johann Michael Brettschneider („Brettschneider“),
15

 ženatý, štolující údajně 6 roků 

                                                 
12

 Jan Claudius Monno řadu let vedl spor se staroměstským bratrstvem o vstup do jejich sdružení. Nakonec 

vstoupil v roce 1696 do bratrstva malostranského – viz Herain 1915, s. 89; Bergner 1914, s. 353. 
13

 Johann Faber z Hamburku vstoupil v roce 1696 do malostranského bratrstva – viz Bergner 1914, s. 354. 
14

 Václav Jindřich Nosecký, otec známého malíře Siarda Noseckého vstoupil do malostranského bratrstva 

v roce 1696, v roce 1702 pak do bratrstva staroměstského – viz Bergner 1914, s. 354; Kuchynka 1919, s. 18. 
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7. Malířský tovaryš neznámého jména, působící u Brettschneidera („Ein Mohler Gesel bei 

Predtschneiter“) 

8. Wenzel Brauner, malířský tovaryš 

9. malířský tovaryš Zachariáš neznámého příjmení („N. Zacharias Mohler Gesel“) 

10. Andreas Kirch 

11. Peter Brandl („Peter Prundel“)
16

 

12. Franz Manter 

13. Michael Václav Halbax
17

 

14. Franz Wagner
18

 

15. Jiří Rudolf Houska („Georg Hauska“)
19

 

16. Jan Karel Illing („Johann Carl Illing“), ženatý
20

 

17. Johann Müller, ženatý 

18. Johann Deliebers, ženatý 

19. Jan Rudolf Bys („Rudolf Biss“), ženatý
21

 

20. Johann Christoph Knechtel 

21. Georg Maximilian Redemann
22

 

22. Andricus Pereß, Ein Niderland 

23. Jacob Boudats („N. N. Budatz ein Niderland“)
23

 

24. Andricus. Ein andere Niderland 

25. Adrian ein Niderland 

26. Der Klobitz
24

 

                                                                                                                                                    
15

 Johann Michael Brettschneider vstoupil do staroměstského malířského bratrstva v roce 1700 – viz 

Kuchynka 1919, s. 18. 
16

 Brandl vstoupil do staroměstského malířského bratrstva v roce 1694, jeho členství však bylo zcela formální 

- viz Kuchynka 1919, s. 18; Prokop 2006, s. 31, 34. 
17

 Michael Václav Halbax vstoupil do staroměstského malířského bratrstva v roce 1700 – viz Kuchynka 

1919, s. 18. 
18

 Štafíř Franz Wagner vstoupil do staroměstského malířského bratrstva v roce 1699 – viz Kuchynka 1919, s. 

18. 
19

 Tento původně novoměstský malíř patřil k nejzatvrzelejším štolířům. Jeho spor s novoměstskými malíři 

vyvrcholil na jaře 1701. Tehdy podle dalších dokumentů, uložených ve fondu Nová manipulace, a které zde 

parafrázuji, vtrhli do jeho příbytku za bílého dne biřici, popadli Housku jako zloděje a vyvedli ven, takže se 

celé okolí seběhlo a sousedé hleděli z oken, co je to za lotra a darebáka. Spor byl uzavřen teprve o dva roky 

později, roku 1703, kdy se Houska stal členem staroměstského malířského bratrstva. 
20

 Iling vstoupil do staroměstského malířského bratrstva v roce 1695 – viz Kuchynka 1919, s. 18. 
21

 Jna Rudolf Bys vstoupil do staroměstského malířského bratrstva v roce 1694 společně s Petrem Brandlem 

– viz Kuchynka 1919, s. 18. 
22

 Tohoto malíře snad lze - snad lze ztotožnit s jistým C. M. Redmanem, který  roku 1702 namaloval obraz 

Piety – Herain 1915, s. 125. 
23

 Jacob Boudats vstoupil do staroměstského malířského bratrstva v roce 1696 – viz Kuchynka 1919, s. 18. 
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27. Der Junge Wilman
25

 

28. Helena Caro(in), vdova a měšťanka, údajně štoluje se dvěma či třemi tovaryši, stejně 

jako její dva manželé. 

 

 

Obr. 23: Seznam novoměstských malířů-štolířů z 13. dubna 1693, vypracovaný 

představenými novoměstského malířského bratrstva. Snímek Tomáš Sekyrka 

                                                                                                                                                    
24

 Snad některý z členů rodiny Globiců. 
25

 I v jiných pramenech ja jako „mladý Willmann označen jeho nevlastní syn Jan Kryštof Liška. Zajímavý je 

tento údaj proto, že právě z roku 1693 pocházejí první zmínky o jeho pobytu v Praze. Pokud víme, nikdy 

nevstoupil do řad některého z malířských sdružení v Praze. 
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Seznam novoměstských štolujících malířů (obr. 23) vypracovali 13. dubna 1693 Jan 

Václav Skutík a Francisco Janssens (obr. 24). Obsahuje celkem 11 jmen, u kterých 

nenajdeme údaje o rodinném stavu ani počtu let, po která se vyhýbají vstupu do bratrstva. 

 

 

Obr. 24: Podpisy a pečeti představených novoměstského malířského bratrstva Jana 

Václava Skutíka a Francisca Janssense na seznamu novoměstských malířů-štolířů, z 

13. dubna 1693. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Jedná se o tato jména: 

1. Jakob Buttesh 

2. Jacob Pefres 

3. Andreas Vorhang 

4. Johann Swietelský 

5. Jacob Tommer
26

 

6. Johann Faber
27

 

7. Jan Kratochvíle
28

 

8. Johann Niescheckh 

9. Matthias Kandler 

                                                 
26

 Patrně Jan Jakub Tummer. Podle Heraina 1915, s. 109 vedl v roce 1707 před novoměstskou radou úspěšný 

spor o provozování rytecké práce, kterou vyměnil za práci malíře. 
27

 Viz výše mezi štolíři zaznamenanými staroměstským bratrstvem. 
28

 Jan Vojtěch Ignác Kratochvíle – známý svým dlouholetým úsilím o získání panovníkova privilegia na 

výhradní malování fermežovými („indiánskými“) barvami, kterého nakonec dosáhl v roce 1712 – viz Herain 

1915, s. 128-129. 
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10. František Šimon Moklička („Frantz Mokliczka“)
29

 

11. sochař Johann Friedrich Pecker. 

 

Seznam malostranských štolířů sepsali také 13. dubna 1693 Christián Šebestián Dittmann, 

Johann Friedrich Necker a Johann Christoph Tummer (viz obr. 25). Jejich soupis je opět - 

podobně jako seznam staroměstský pečlivější v tom smyslu, že u některých 

zaznamenaných uvádí rodinný stav a dobu, po kterou štolují. Celkem je zde zaznamenáno 

14 hříšníků, z toho ale jen u devíti jsou uvedena jména: 

 

1. Just Verbeck, ženatý, měšťan, 15 let štolující.
30

 

2. Wenzel Roudtnersky, měšťan, ženatý, štoluje 10 let 

3. Andreas Töpffer, ženatý, štoluje 6 let 

4. Johann Von Stem, („Ein Nidland stört viel Jahr in Prag“) 

5. Johann Lehman („Ein Bergamendt Mahler“), prý měšťan, štolující 5 let 

6. Sigmundt Gradel, štoluje 14 let 

7. svobodný portrétista („Conderfed Mahler“) neuvedeného jména, působící u jistého 

Eberharda („stört beim Herrn Eberhard“), štolující 3 roky 

9. Paulus Moni, („Ein Wollsche“) 

10. Hans Michael Wagner 

11. jménem neznámý učedník Justa Verbecka 

12., 13. a 14. - tři další, jménem neuvedení štolíři. 

 

 

                                                 
29

 Není známo, že by tento v jiných dokladech zmiňovaný malíř kdy vstoupil do některého z pražských 

bratrstev – viz Herain 1915, s. 102. 
30

 Justus Verbeck vstoupil do malostranského bratrstva v roce 1694 – viz Bergner 1914, s. 352. 
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Obr. 25: Seznam malostranských malířů-štolířů z 13. dubna 1693, vypracovaný 

představenými malostranského malířského bratrstva. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Vidíme tedy, že v roce 1693 dokázali představitelé tří pražských malířských 

bratrstev vyjmenovat jména pěti desítek malířů, kteří se odmítali podřídit jejich 

pravidlům. Štolířství tedy představovalo pro malířská sdružení skutečně nemalý problém, 

ovlivňující neblaze zejména jejich finanční situaci. Na druhou stranu dnes právě díky 

těmto písemnostem známe jména malířů, o kterých bychom jinak nevěděli, nebo tyto 

údaje doplňují údaje o autorech známých. 
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Způsoby, kterými se malíři snažili vyhnout vstupu do malířských bratrstev 

existovala celá řada. Právě jsme se seznámili s těmi, kteří tak činili „nelegálně“, tedy 

nedbání na stará privilegia malířských konfraternit. Velká část z těchto štolířů se nakonec 

s příslušným bratrstvem nějakým způsobem dohodla, resp. různými způsoby unikla 

dozoru malířských sdružení, existovali však i obzvláště zatvrzelí štolíři, jejichž počínání 

nepostrádá ani určitou komiku. Jmenovat můžeme např. malostranského malíře Jana 

Krištofa Christla. Byl hned několikrát vyzván mistry, aby se dostavil na schůzi bratrstva, 

poprvé 6. srpna 1651. Tehdy odpověděl, že „nemá co v pořádku [tj. v malířském bratrstvu, 

pozn. autor] činit, pořádek ani p. purkmistr nemá [mu] co rozkazovat“.
31

 Na konci února 

1654 se Christl nedostavil do schůze bratrstva, neboť „jakousi dětinskou vejmluvu 

vzkázal“ a poté se honosil, že má privilegium jako dvorský malíř. Bratrstvo však zjistilo, 

že takové privilegium nemá a znovu jej obeslalo na schůzi.
32

 Dostavil se 17. března 1654, 

kde mu bylo uloženo, aby jako mistrovský kus zhotovil antependium na malířský oltář 

v Týnském chrámu,
33

 nicméně 23. června stejného roku mistrovský kus stále neměl 

hotový a žádal o prodloužení lhůty na jeho vytvoření.
34

 Ani v dalším termínu – 13. října 

1654 – však kus nebyl dokončen
35

 a 15. února roku následujícího vzkázal, že „jest hrozný 

nečas, že sotva může přijíti“.
 36

 Prvního srpna 1655 se Christl opět nedostavil na schůzi 

bratrstva, „opět se vymbluvil, že jest nemocen, že předtím z lešení upadl, a proto přijíti 

nemůže“.
37

 Po několika dalších výmluvách dospěla celá věc ke zdárnému konci teprve 17. 

března 1656 (!), kdy se Christl konečně dostavil i s mistrovským kusem, který byl 

„povážen a [Christl] za pořádnýho mistra přijat“.
38

 

Vedle toho ovšem existovaly také legální způsoby, jak uniknout povinnému vstupu 

do malířského bratrstva. Malíři samozřejmě měli možnost ucházet se o vstup do 

panovníkových služeb a získat lesklý titul dvorního malíře. Po odchodu císařského dvora 

z Prahy do Vídně po rezignaci Rudolfa II. v roce 1611 však to byla možnost jen omezená, 

neboť zpravidla byl tento titul udělován jen jednomu malíři a další jmenování přicházelo 

teprve po jeho smrti a dálo se výběrem, při kterém se vybíralo podle schopností uchazečů. 

                                                 
31

 Halata 1996, s. 149. 
32

 Tamtéž, s. 164-165. 
33

 Tamtéž, s. 167. 
34

 Tamtéž, s. 169. 
35

 Tamtéž, s. 173. 
36

 Tamtéž, s. 176 
37

 Tamtéž, s. 180. 
38

 Tamtéž, s. 186. 
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Místo však nebylo patrně příliš atraktivní, neboť mezi dvorními malíři barokní doby 

nenacházíme jména prvořadých tvůrců a Václav Vavřinec Reiner se o toto místo v roce 

1730 dokonce prý odmítl ucházet (viz níže). 

Jiní malíři však neváhali vynaložit úsilí na získání tohoto titulu, snad v naději na 

lepší živobytí. Tak tomu snad bylo u Viléma Kleinhardta, který se v letech 1736 a 1737 

ucházel o místo dvorského miniaturisty, ačkoli dosud tato funkce neexistovala. Svou 

žádost zdůvodňoval tím, že má těhotnou manželku a tři nezaopatřené děti. Císaři se 

připomíná tím, že v Karlových Varech jeho veličenstvo našlo zalíbení v jím zhotoveném 

malém portrétu vládnoucí velkovévodkyně brunšvické. Kleinhardt uspěl až poté, co jeho 

formátově drobná díla doporučila pražská univerzita.
39

 

Podobně se o místo dvorního malíře, uvolněného v roce 1730 smrtí Petra Kecka, 

přihlásila celkem šestice uchazečů. Všichni v podaných žádostech samozřejmě 

zdůrazňovali vlastní schopnosti a zásluhy. Karel Müller zdůraznil svoji práci pro 

zahraniční panovnické dvory, Jan Jeremiáš Knechtl uvedl, že portrétoval velkou část 

české šlechty k jejímu největšímu zalíbení. Pavel Bedřich Fahrenschon, provedl prý řadu 

zakázek pro panovníka ve spolupráci se zesnulým Keckem a navíc býval dvorním 

malířem hraběte Romedyho Thuna a komorního presidenta hraběte Šlika. Jan Kajetán 

Mons prozradil, že je žákem slavného mistra, bohužel nesdělil kterého. Zdokonalil se 

údajně jak ve freskařském umění, tak v malbě olejem na benátské a boloňské akademii, 

posledních 12 roků strávil v Praze. Jan Jindřich Schlegel, prý kdysi posluhoval dvěma 

papežům a pro slavobránu ke svatořečení Jana Nepomuckého provedl čtyři velká plátna. 

Konečně Antonín František Hampisch zdůraznil svoje schopnosti při konzervování 

obrazů. Schopnosti uchazečů zhodnotil stavební písař Johann Heinrich Dinnebier v tom 

smyslu, že když se nehlásí pan Reiner, nejznamenitější malíř Prahy, navrhuje jmenovat 

Müllera, k čemuž posléze došlo.
40

 

Jinou možnost vyhnout se vstupu do malířského bratrstva představovalo získání tzv. 

dvorské svobody – Hoffreiheit, kdy malíř nevstupoval přímo do panovníkových služeb, 

požíval však svobody tvorby. Této praxi se malířská sdružení pochopitelně bránila, proti 

panovníkově vůli se však samozřejmě nemohla prosadit. Počet takto „osvobozených“ 

                                                 
39

 Novotný 1947, s. 93-94. 
40

 Novotný 1947, s. 91-92. 
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malířů však nebyl nijak velký a bratrstva hájila svou výlučnost spíše z principiálních a 

prestižních důvodů, než aby je existence těchto malířů skutečně ohrožovala.
41

 

Jinou možnost představoval vstup do služeb některého aristokrata již v první kapitole jsme 

si v pasáži věnované záznamům v knihy přijatých do nemocnice na Františku povšimli 

nemalého množství malířů ve šlechtických službách, v kapitole věnované studiu jsme 

zaznamenali malíře Schrödera a Praxla, kteří pracovali ve službách Slavatů. Připomenout 

samozřejmě můžeme i malíře ve službách uměnímilovného hraběte Humprechta Jana 

Černína. Ten do svých služeb přijal hned několik malířů. Pokud víme, byl prvním Jakub 

van der Heyden, přijatý do černínských služeb v prosinci 1667. Jeho roční plat činil 105 zl. 

a za to měl pracovat pilně a pouze pro hraběte Černína. Barvy a malířské potřeby si má van 

der Heyden pořizovat na svůj náklad, hrabě mu bude dodávat některé dražší pigmenty - 

ultramarin, cinobr (rumělku), dále florentský lak a plátna na malování. Patrně díky 

spokojenosti s jeho prací byla malířovi v březnu 1668 zvýšena roční odměna o 15 

zlatých.
42

 

Potřeba lépe zabezpečit péči o obrazovou sbírku vedla Humprechta Jana Černína v brzké 

době k přijetí dalších malířů. V červnu 1668 tak přijal na půl roku do svých služeb malíře 

Caspara de Payn a to výslovně za stejných podmínek, za jakých přijal Jakuba van der 

Heyden. I na této listině jsou uvedeny záznamy o vyplácení platu, takže víme, že od srpna 

1668 do srpna 1669 dostal de Payn zaplaceno celkem 131 zlatých.
43

 

O tři čtvrtě roku později – v březnu 1669 – přijal hrabě Černín na jeden rok do svých 

služeb dalšího malíře – Jana La Fresnoye. Podmínky byly obdobné jako u předchozích 

malířů – roční služné 120 zl., barvy a další potřeby si bude malíř opatřovat sám, hrabě mu 

dodá jen obrazová plátna.
44

 

Všichni tři výše uvedení malíři, přijatí do černínských služeb, se spolu s dvojicí dalších 

(Folpertus van Ouden-Allen a malíř Tschendolesky) podíleli na vzniku jednoho 

z nejdůležitějších pramenů pro poznání rané podoby černínské obrazárny, malovaného 

inventáře zvaného dnes Imagines galeriae, zachycující na 749 kreslířských kopií 

                                                 
41

 K tématu Hofbefreiten podrobněji Komárek 2011. 
42

 Kuchynka 1910, s. 24. 
43

 Kuchynka 1910, s. 24. 
44

 Kuchynka 1910, s. 24-25. 
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černínských obrazů, včetně uvedení rozměrů maleb, u menšího počtu pak byli uvedeni i 

jejich autoři.
45

 

 

 

Obr. 26: Malíř Johannes Turner, zapsaný pod č. 91 v matrice studentů pražské 

filozofické fakulty v roce 1741. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Patrně vůbec největším zákazníkem barokních malířů byly církevní instituce. 

Několikrát jsme se o nich již zmínili. Také ony přijímali do svých služeb malíře, zpravidla 

však jen ad hoc k zajištění konkrétního uměleckého úkolu, nikoliv do stálé služby. 

Příkladem může být třeba pražská metropolitní kapitula, zadávající značné množství 

zakázek, byť se často jednalo o malby efemérní, práce „restaurátorské“ či vůbec práce 

nevelkého rozsahu, většinou prováděné v interiéru či exteriéru svatovítské katedrály. 

K řadě těchto prací máme dochovány písemné doklady, byť jejich svědectví často 

nepřináší přesný údaj, o jakou konkrétní malbu, byť třeba dnes již zaniklou, se jednalo. 

Tyto doklady však přesto přinášejí nepominutelné svědectví o pracích, které pražští malíři 

přijímali a vykonávali, a které sloužily jejich obživě. 

Vedle výše uvedených možností mohli malíři uniknout dozoru malířských bratrstev 

ještě o získáním statutu akademického občana. Museli ovšem vstoupit na pražskou Karlo-

Ferdinandovu univerzitu jako studenti, resp, nechat se do řad studentů zapsat. Tato 

skutečnost již byla známa staršímu bádání a díky Milanu Nedomovi již téměř sedmdesát 

                                                 
45

 K Imagines galeriae Lubomír Slavíček, Imagines galeriae. In: Artis pictoriae amatores 1993, s. 151-152 (č. 

katalogu IV/1-14); naposledy, zejména s ohledem na obrazy Karla Škréty v černínské sbírce Lubomír 

Slavíček, Imagines galeriae. In: Škréta 2010, s. 590 (č. katalogu XVI.11). 
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let známe jména malířů, sochařů a mědirytců, zapsaných v letech 1696 - 1779 na 

Filozofické fakultě pražské univerzity. Jeho práce je o to cennější, že matriky, z nichž 

vycházel zmizely na konci 2. světové války a jsou tak dnes nezvěstné. Nedoma zjistil 

rovnou stovku umělců, z nich pak bylo 48, tedy takřka polovinu tvořili malíři.
46

 

Dosavadní znalosti o malířích na pražské univerzitě, kteří se takto vyhýbali 

povinnosti vstoupit do malířského bratrstva rozšiřuje seznam studentů, zapsaných v roce 

1741 na pražské Filozofické fakultě.
47

 Seznam je zapsán na šesti stranách, které byly 

dodatečně, patrně na počátku 19. století svázány s dalšími univerzitními písemnostmi - 

víceméně v chronologickém pořádku do jednoho svazku. 

 

 

Obr. 27: Malíři Johannes Baczika (č. 106) a Joseph Raček (č. 110) zapsaní v matrice 

studentů pražské filozofické fakulty v roce 1741. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Náš seznam z roku 1741 uvádí kromě jmen studentů zemi jejich původu, místo 

původu, věk a profesi, resp. ročník studia. Jména studentů - či snad lépe imatrikulovaných 

- jsou číslována a celkem jich zde nalezneme 148. Mezi nimi se nacházejí také tiskaři, 

mědirytci, dva sochaři (konkrétně č. 139 - Antonius Braun, pocházející z Tyrol, stáří 32 

let a č. 141 - Adam Obri z Mohuče, stáří 42 let) a celkem 16 malířů. 

 

                                                 
46

 Nedoma 1948. 
47

 Archiv Univerzity Karlovy, Acta et conclusa facultatis philosophicae, 1725-1753, sign. A 32 III. Na 

seznam poprvé upozornila a publikovala jej Turjanicová 2003, s. 41-43, 58-75. 
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Obr. 28: Malíř Franciscus Leicht (č. 122) zapsaný v matrice studentů pražské 

filozofické fakulty v roce 1741. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

O devíti z těchto malířů jsme dosud nevěděli o jejich pobytu na pražské univerzitě. 

Jedná se o Johanna Turnera (obr. 26), Johanna Bacziku, Josefa Račka (oba obr. 27), 

Františka Leichta (obr. 28), Ignáce Pacha, Josefa Martina Braunedeera, Františka Ehtera, 

Johanna Georgia Thomu (všichni obr. 29) a Johanna Nováka (obr. 30). 

Bohužel také nad většinou těchto jmen dosud stojíme v rozpacích a nejistotě, neboť 

o jejich životě a díle nevíme zatím nic. Snad tedy budoucí studium písemných pramenů, 

ale ovšem také systematický průzkum dochovaného uměleckého fondu zjistí další údaje o 

životě a díle těchto tvůrců. 

 

 

Obr. 29: Malíři Ignác Pach (č. 131), Franciscus Prechler (č. 135), Josef Martin 

Braunedeer (č. 136), Adalbert Beer (č. 137), Franciscus Ehter (č. 138) a Johann 

Georg Thome (č. 140), zapsaní v matrice studentů pražské filozofické fakulty v roce 

1741. Snímek Tomáš Sekyrka 
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Obr. 30: Malíři Johann Richter (č. 143), Johann Novák (č. 145) a Johann Godfrid (č. 

146), zapsaní v matrice studentů pražské filozofické fakulty v roce 1741. Snímek 

Tomáš Sekyrka 

 

Přes všechny výše uvedené konflikty mezi řádnými členy malířských konfraternit a 

malíři-štolíři existovaly samozřejmě i příklady vzájemného poklidného soužití a vzájemné 

konflikty a nepřátelství, s nímž cechovní mistři pohlíželi na neřádné malíře mělo zřejmě 

různou intenzitu a také příchozí malíři se mu podvolovali či vzpírali s různou intenzitou. 

Známý případ Nizozemce Andrese van Weedemana, jenž se v červenci 1644 posmíval 

cechovním privilegiím
48

 je příkladem extrémním, nikoliv však jediným. Podobně se 

s pražskými malíři od roku 1737 přel nizozemský malíř Petr Rügenberg, a to celé tři roky. 

Malíři jej několikrát pozvali na schůzi, ale nikdy se nedostavil a obrátili se proto na 

královského hejtmana. U něj se pak Rügenberger divil, proč je obtěžován. Slíbil, že 

nemíní v Praze zůstat a opustí českou metropoli po urovnání sporu. Do té doby mu bylo 

uloženo platit každé čtvrtletí malířskému bratrstvu 1 zlatý a 30 krejcarů. Tak bylo učiněno 

zadost ustanovení císařského privilegia z roku 1736, podle něhož nemá žádný malíř, 

cestující Prahou, přijímat objednávky, pokud nezískal od panovníka nebo místrodržitelství 

zvláštní povolení. Spor dále pokračoval mnohými, ale nikdy nesplněnými 

Rügenbergerovými sliby.
49

 

Na druhé straně lze uvést mistry, kteří se vstupem do bratrstva evidentně neměli 

žádný problém – jiný Nizozemec Jan Onghers, vstoupil do staroměstského bratrstva 

v roce 1691
50

 a v roce 1714 se stal dokonce jeho představeným. 

Stejně nelze jednoznačně říci, že by všichni malíři odmítali vstup do těchto sdružení. 

Stačí uvést všeobecně známé příklady malířů domácího původu – Karel Škréta (patrně po 

                                                 
48

 Naposledy o tomto případu Pavel Preiss, O malířství českého baroka, in: Vít Vlnas, (ed.), Sláva barokní 

Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha, 2001, s. 181. 
49

 Spor popisuje Novotný 1947, s. 104-105. 
50

 Kuchynka 1919, s. 17. 
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počátečním váhání) – vstoupil bez problémů do malířského bratrstva, když na schůzi 8. 

května 1651 „byvši povolán do pořádku urozený pan Karel Škréta z Zavořic, malíř, jest na 

něj dotázka učiněna, míní-li s poctivým pořádkem, jak se již prv prohlásil, srovnati, a do 

společnosti bratrstva jich se dáti, na čež odpověď svou dal, že chce, tu ihned připověděl 

rukoudáním panu inspektoru a celému pořádku dobrým řádem se říditi“.
51

 

Problémy s malířským bratrstvem měl naproti tomu Petr Brandl, přičítat je můžeme 

ovšem spíše jeho nezkrotné povaze nežli nekompromisně tvrdému postupu malířského 

bratrstva. 

Konečně další z velikánů české barokní malby – Václav Vavřinec Reiner – nebyl na 

rozdíl od Škréty a Brandla nikdy členem svatolukášského bratrstva. Proč nebyl poháněn 

jindy tak bdělými představenými malířských sdružení, zůstává dodnes neobjasněno.
52

 

Snad bylo důvodem jeho výlučné postavení mezi pražskými umělci té doby. 

Pokud ovšem malíř dobrovolně nebo po předchozím nátlaku projevil vůli vstoupit 

do bratrstva, musel – podobně jako u cechovních řemeslníků – prokázat své schopnosti 

tím, že zhotovil mistrovský kus. Podle statut malířského bratrstva z roku 1598, citovaných 

obsáhle již v minulé kapitole měl mistrovský kus vypadat takto: „Předně tovaryš umění 

malířského má sobě dáti udělati tabulku z vejší pěti čtvrti lokte pražského
53

 a z šíři 

jednoho lokte. A táž tabulka do pěkného rámce vložena a jakž jse jmenuje zafasována býti 

má. Na kteréžto tabulce má malovati barvami volejnými stálými a pěknými obraz Panny 

Marie v sukni červené, majíc okolo sebe modrý plášť a v tom zpuosobu, aby seděla a na 

rukou a nebo na klíně děťátko držela, při tom nějaké stavení a za tím položení krajiny a 

nebo země s vrchy, lesy, horami a dalekým stavením, což se landšoft jmenuje a to všecko 

jakž tělo nahé, šaty, stavení, tak daleké blízké toho landšoftu položení mistrovsky a 

náležitě vymalováno a uděláno býti jmá. Rámec pak, kterýž okolo té tabulky, jest, má 

podle vtipu a umění svého ošlechtiti. Však aby na něm spatřeno bylo dílo bíle hlazené, na 

zpuosob alabatru učiněné a na tom nětco v glanc aby bylo pozlaceno, tolikéž na stříbře 

aby zlatou barvou zbarveno a jakž se vuobec jmenuje sfarbováno bylo, což vše na 

schválení všech mistrův téhož umění uměle a mistrovsky uděláno býti má.“
54
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 Preiss 2013, s. 55-61. 
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 Pražský nebo český loket měl délku 59,3 metru. 
54

 Článek 6 Statut pražského malířského bratrstva z roku 1598 – viz Chytil 1906, s. 319-320. 
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Úřední knihy malířských sdružení zaznamenávají velké množství slibů jednotlivých 

malířů, že mistrovský kus vytvoří. Příkladem může být slib Nikodéma Čížka z 31. března 

1642: „v přítomnosti pánův starších umění malířského, sklenářského a krumplířského, 

připovídajíc rukoudáním panu inspektorovi, též. pánům starším, ..., že se chce tak 

zachovati podle nadání svaté a slavné paměti císařův římských a králův českých, 

mistrovský kus udělati“.
55

 

Nacházíme také zápisy o tom, u kterého mistra má uchazeč o členství svůj 

mistrovský kus zhotovit, a také lhůty, v nichž tato díla mají vzniknout. Pravidelně se 

stávalo, že předložený kus byl shledán ne zcela dostatečným a tyto nedostatky byly 

vzápětí pokutovány, malíř však byl poté vpuštěn do bratrstva. 

Samozřejmě by nás velice zajímalo, jak ony mistrovské kusy vlastně vypadaly. 

Bohužel až na jedinou výjimku dnes tyto malby nejsou dochovány, resp. je v dochovaném 

uměleckém materiálu nedokážeme identifikovat. Onu výjimku představuje nevelký 

obrázek s výjevem Madony s Ježíškem, jehož autorem je David Norbert Altmann, a který 

zcela odpovídá požadavkům na mistrovský kus, jak je formulovala výše citovaná statuta 

z roku 1598. Obraz poprvé publikoval Michal Šroněk v roce 1992, kdy se nacházel 

v soukromém majetku v Rakousku (viz obr. 31).
56

 

O předložení Altmannova mistrovského kusu nás informuje kniha protokolů 

staroměstského bratrstva, a to ke dni 10. ledna 1644. Společně s Altmannem předkládal 

svůj mistrovský kus Antonín Stevens dozvídáme se o nich, že „oba mistrovské kusy jsou 

jim od svrchujmenovaných vzáctných [starších mistrů, pozn. autor] po schválení a kopu 

tak také na hotové odvedení“.
57
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Obr. 31: David Norbert Altmann, Svatá rodina, 1644. Reprodukce z publikace 

Michal šroněk –Jaroslava Hausenblasová, Gloria et Miseria 1618-1648. Praha v době 

třicetileté války. Praha 1998, s. 206 

 

Poté, co se malíř stal plnoprávným členem malířského bratrstva, už nic nebránilo 

tomu, aby se podílel na jeho činnosti. Vnitřní život a pravidla fungování sdružení určila 

statuta, udělená společnému staroměstsko-malostranskému bratrstvu purkmistry a radami 

Starého Města a Menšího města v roce 1598, v polovině 18. století potom privilegia, 
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udělená tehdy již samostatným malířským sdružením císařem Karlem VI. (malostranští 

malíři získali panovnické privilegium v roce 1734, jejich staroměstští kolegové o dva roky 

později) Také v případě statut z roku 1598 – podobně jako v případě Rudolfova privilegia 

z roku 1595 – šlo o normu, která byla inspirativní i pro malíře v jiných městech. Ještě 

v roce 1721 si totiž představený brněnského malířského cechu František Řehoř Eckstein 

vyžádal od staroměstských kolegů opis statut, která měla sloužit „jako předloha či 

inspirační zdroj pro stylizaci nových vlastních artikulí“.
58

 

Zajímavé je srovnání statut z roku 1598 s ustanoveními privilegií Karla VI. z let 

1734 (obr. 32) a 1736 (obr. 33). Především je třeba konstatovat, že obě privilegia 

posledního Habsburka na českém a římském trůně obsahují takřka totožná ustanovení, 

rozdíly v jednotlivých artykulech vyplývají z poněkud odlišné stylizace nežli z rozdílů 

věcných. Obsah privilegií vychází ze znění statut malostranského bratrstva z roku 1674,
59

 

a tedy zprostředkovaně ze statut z roku 1598. Karlovská privilegia si malířská sdružení 

vlastně musela nechat vydat (a zaplatit) jako důsledek nařízení generálního cechovního 

patentu z roku 1731. 

Nově musela malířská bratrstva konat své schůze pod dozorem cechovního 

inspektora, jehož funkce vznikla sice již dříve, ale nyní byla znovu potvrzena a na jeho 

souhlas bylo rovněž vázáno uskutečnění rozhodnutí přijatých na schůzích bratrstva. 

Konfraternita také musela – tak jako doposud - dbát příkazů místodržitelství, městské rady 

a policejního řádu. Potvrzena byl také dosavadní (teoretický) monopol bratrstva v oblasti 

produkce a obchodu s uměleckými díly, stejně jako pokuty a postihy pro ty, kdo by tato 

pravidla porušovali. 
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59

 Originál uložen v Archivu NG, fond Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1209. Edici tohoto dokumentu 

připravuje kolegyně Radka Tibitanzlová-Heisslerová. 
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Obr. 31: Privilegium císaře Karla VI. pro bratrstvo malířů na Malé Straně z 15. 

srpna 1734, titulní list. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Staroměstské privilegium obsahuje celkem 18 článků (malostranské 21 článků), 

stanovujících podmínky pro přijetí učedníků a mistrů, popsána jsou také další umění a 

řemesla zastoupená v bratrstvu (krumplíři, štafíři), výhody členství pro rodinné 

příslušníky (zejména syny, zeťe a vdovy po malířích). Rozdíly oproti ustanovením statut 

z roku 1598 nejsou velká, snad nejzajímavější je posun pravidel pro zhotovování 

mistrovského kusu. Jestliže dříve byl stanoven námět ze života Panny Marie, od doby 
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Karla VI. si mohl malíř zvolit malbu takřka libovolného výjevu – figurální obraz, 

architekturu, podobiznu, krajinu, zátiší. 

 

 

Obr. 32: Privilegium Karla VI. pro bratrstvo malířů na Starém Městě pražském 

z 24. ledna 1736, závěrečný list s podpisy panovníka, nejvyššího kancléře Českého 

království hraběte Viléma Albrechta Krakovského z Kolovrat a sekretáře české 

dvorské kanceláře Josefa Ignáce Stanga. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Stručně jsou zmíněny také další zastoupené profese – vyšívači, štafíři a pozlacovači 

– jejich postavení ale zjevně nebylo vnímáno jako rovnocenné, malířům byla každopádně 
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vyhrazena malířská práce, ostatní se měli omezit na obyčejný jednobarevný nátěr svých 

děl. 

Zopakována jsou také nově starší ustanovení o zákazu přebírání práce mezi členy 

(stále se opakující zákazy svědčí patrně o tom, že k němu docházelo), výzvy k pokojnému 

řešení sporů mezi mistry, které mají řešit přední starší. Volba hlavy bratrstva se i napříště 

podrobuje dohledu a souhlasu inspektora a příslušné městské rady, jeho hlavní povinností 

je pak péče o společnou pokladnu. 

Zjevně do pozadí se v privilegiích dostala péče o kult, resp. oltář bratrstva. Zatímco 

ve statutech z roku 1598 se hned v prvním článku velice podobně stanovuje povinnost 

pečovat o oltář, včetně úklidu, Karel. VI. již svatolukášskému oltáři nevěnoval pozornost. 

Domnívám se, že důvodem nebyl panovníkův nezájem o zbožnost malířských mistrů, 

nýbrž fakt, že tato péče byla vnitřní věcí konfraternity a panovník na ní neměl větší zájem. 

Pouze povšechně tak staroměstským malířům, kteří do té doby sváděli se správci 

Týnského chrámu
60

 úmorný zápas o zachování oltáře i nad ním se klenoucího pozdně 

gotického baldachýnu, potvrdil svobodné užívání svatolukášského oltáře „mit der herumb 

stehende Zierde“. 

V platnosti zůstávala rovněž starší ustanovení o obchodu s obrazy v Praze, který měl 

probíhat výlučně v době trhů, mimo jejich termíny byli obchodníci povinni se s bratrstvem 

finančně narovnat. Případů četného porušování výlučného prodeje obrazů malíři a v jejich 

dílnách nebo obchodníků během jarmarků známe celou řadu. S malíři jen volně souvisí 

případ bavorských obchodníků bratří Antona a Ulricha Gröblů, kteří v roce 1740 přijeli na 

jarmark do Prahy a přivezly v truhlách dva centy knih, trochu malířských barev, zrcadla a 

pečetní vosk. Celní úředníci však objevili v jedné z beden 4 tucty dřevěných dosiček, 

které zvenku vypadaly zcela nevinně, obsahovaly však blíže nepopsané nemravné 

scénami, které byly uvnitř vyvedeny z vosku. Místodržitelství, kterému byla zaslána na 

ukázku šestice těchto výrobků, souhlasilo se zabavením dosiček i uvězněním kupců na 

staroměstské radnici. poněkud pikantní příběh je pro nás zajímavý tím, co bylo možno 

všechno na jarmarku zakoupit, ale zejména tím, že nám dosvědčuje dovoz malířských 

barev z Bavorska.
61

 

Jiný případ nacházíme v záznamech Pavla Bedřicha Fahrenschona a jeho 

následovníků z knih staroměstského bratrstva. K roku 1764 zmiňují jistého vídeňského 

                                                 
60

 Pažout 1871-1873. 
61

 Novotný 1947, s. 130. 
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malíře, který prodával zarámované obrazy i po skončení výročního trhu. K poslednímu 

výročnímu trhu přivezl do Prahy čtyři vozy obrazů, které z části vyložil ve svém obchodě, 

z větší části však prodával po domech.
62

  

Nové se naproti tomu objevuje ustanovení o židovských malířích – nepochybně 

vlivem několika dlouhých sporů mezi bratrstvy a židovskými malíři. Ti měli své umění a 

obchod omezit jen na židovské město. Podobně jako u předchozího ustanovení i zde víme, 

že židovští umělci se snažili nejednou pronikat i za hranice jim vytyčené. Nejznámější 

jsou dva takové případy. První spor propukl v červnu 1678 po oznámení staroměstských 

malířů Jana Vojtěcha a Karla Antonína Kulíků o práci židovského malíře, který 

v hybernském klášteře na Novém Městě vymaloval nejen refektář, ale také obraz sv. 

Františka, a to k velkému pohoršení křesťanů a na posměch svatým. Obě strany 

argumentovali samozřejmě ve svůj prospěch a ukončil jej teprve reskript císaře Leopolda 

I. z oku 1680, kterým se židovskému malíři Brandeisovi zakazovalo provozovat nadále 

jeho umění, protože k tomu není podle židovských privilegií oprávněn.
63

 

V druhém případě vedli pražští malíři spor se Sekhelem Güntzburgem, který 

maloval pokoj v domě jistého Dubana. Následovala složitá argumentace obou stran, 

nakonec však rozhodlo české místodržitelství 20. července 1750 o zákazu jeho další 

malířské práce. Spor sice pokračoval dále, výsledek však zůstal nezměněn.
64

 

 

Život ve společném bratrstvu však nespočíval jen v urputné obraně starých privilegií, 

bránících alespoň skromnou obživu svých členů. Většina schůzí, jak vyplývá z jejich sice 

stručných, ale výstižných popisů v záznamech úředních knih bratrstva, se nesla 

v přátelském duchu a při častých příležitostech také nad dobrým jídlem a pitím u 

příležitosti přijetí nového člena, připomenutí svátku malířského patrona sv. Lukáše i při 

jiných příležitostech. Vcelku však jde souhlasit s tradičním názorem, že cechovní systém, 

uplatňující se v jisté míře také na půdě malířského sdružení byl v podstatě 

nereformovatelný. Nicméně až do druhé poloviny šlo o systém do značné míry funkční, na 

který, byť s poněkud falešnou nostalgií vzpomínali malíři ještě v 19. století.
65
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 Kuchynka 1919, s. 23. 
63

 Dokumenty ke sporu uloženy jednak v Národním archivu, fond Nová manipulace, sign. G1M1/3, jednak 

ve výpisech z knih staroměstského malířského bratrstva, pořízených Pavlem Bedřichem Fahrenschonem a 

jeho následovníky – viz Kuchynka 1919, s. 23. 
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 Kuchynka 1919, s. 23. 
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 O sentimentálním vztahu malířů 19. století ke svatolukášskému bratrstvu instruktivně Vlnas 1997. 
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Kapitola 4 

Malíř a jeho práce, zákazníci a honoráře 

 

Písemnosti obsahující informace o realizaci konkrétních uměleckých náleží zcela 

pochopitelně k těm nejvyhledávanějším. Šíře takových dokumentů může být značná. Od 

korespondence mezi objednavatelem a malířem, přes zamýšlené či uzavřené smlouvy 

k účetním záznamům a zprávám v dobové či jen mladší literatuře. Vzhledem k šíři a 

rozsahu umělecké produkce v barokní Praze jde o téma mimořádně obsáhlé. Pokusíme se 

tedy shrnout nejdůležitější poznatky dosavadního výzkumu a připojit rovněž některá nová 

zjištění. 

 

V souhrnu dosud neprozkoumané téma představuje cena malířské práce. 

Nepochybně, což je pochopitelné a banální, byla velmi rozdílná. Vliv měl nepochybně 

rozsah uměleckého výkonu, prestiž objednavatele, kvalita a jméno provádějícího umělce i 

obecné cenové poměry. Podíváme-li se na ceny nástěnných maleb, měl na cenu 

samozřejmě zásadní vliv rozsah malby, požadovaná rychlost malířovy práce i to, která ze 

smluvních stran zajišťovala potřebný materiál (zejména barvy). I při vědomí těchto 

skutečností zjistíme na jednom konci cenového žebříčku např. závratný honorář 6000 

zlatých, za který si hrabě Filip Josef Gallas objednal v roce 1727 u slavného Carla 

Innocenze Carloneho freskovou výzdobu hlavního schodiště a šesti místností západního 

křídla svého pražského paláce v dnešní Husově ulici.
1
 Znatelně menších honorářů 

dosahovali domácí mistři, ovšem ani u nich nebyly neobvyklé částky, dosahující několika 

set zlatých, které i při všech nutných výdajích na provedení maleb zajišťovaly umělcům 

dobré živobytí. Příkladem mohou honoráře Václava Vavřince Reinera – např. v roce 1719 

bylo velikánovi české nástěnné malby za jeho díla v klášterním chrámu cisterciáků 

v severočeském Oseku účtováno celkem 1334 zlatých, za malby v sedmi pokojích 

Černínského paláce na Hradčanech 485 zlatých, a o rok později tamtéž 600 zlatých.
2
 

Břevnovským benediktinům účtoval Reiner v roce 1721 za 6 velkých oltářních pláten 

                                                 
1
 O historii, stavbě a výzdobě pražského Clam-Gallasovského paláce naposledy Krummholz , 2007. Smlouva 

hraběte Gallase s Carlonem publikována tamtéž, obr. 84. s. 99, č.k. 257, s. 154. 
2
 Preiss 2013, s. 1103. 
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celkem 1300 zlatých, staroměstským křižovníkům o rok později za provedení fresek 

v kostele sv. Františka celkem 8000 zlatých.
3
 

Jiní malíři se samozřejmě museli spokojit s menšími částkami, které jim však přesto 

zajišťovaly dobré živobytí. Např. roku 1691 uzavřel Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu 

smlouvu na provedené freskové výmalby v novostavbě na bubenečském rybníce 

v Královské oboře. Výjevy měly představovat planety a jejich vliv a celé dílo měl Stevens 

provést za 600 zlatých.
4
 Týž autor inkasoval od pražské staroměstské obce 90 zlatých za 

nepříliš rozsáhlou výmalbu kupole v pražské kapli na Svaté hoře u Příbrami.
5
 

Podívejme se nyní, co mohou prozradit písemné dokumenty o práci jednoho 

konkrétního malíře, a také o jeho vztahu k zákazníkům. Modelovým příkladem nám bude 

osoba Karla Škréty.
6
 

Nepochybně nejprestižnější a zpravidla i finančně velmi zajímavé byly pro Škrétu, a 

samozřejmě i ostatní malíře, sochaře či umělecké řemeslníky různých oborů, zakázky pro 

panovníka a jeho dvůr. Škréta - pokud víme - sice nenamaloval pro panovníka žádné 

plátno, hned dvakrát ovšem nacházíme zmínky o jeho návrzích a pracích na 

příležitostných smutečních architekturách. Poprvé se tak stalo již v roce 1646, kdy bylo ve 

svatovítském chrámu na Pražském hradě vztyčeno castrum doloris na paměť úmrtí Marie 

Anny Španělské, manželky vládnoucího císaře a krále Ferdinanda III, která zemřela 

v Linci 13. května 1646. Podle dochovaného vyúčtování ze září téhož roku obdržel Škréta 

za malířské práce celkem 550 zlatých.
7
 

K obdobnému úkolu se Škréta dostal o osm let později, po smrti Ferdinanda IV., 

předčasně zesnulého ve Vídni 9. července 1654. Někdy po 2. září toho roku podala česká 

komora vyúčtování prací za castrum doloris, vztyčené ve svatovítském chrámu. Karel 

Škréta je v seznamu vyplácených uveden jako druhý v pořadí a za provedené práce mu 

byla přiznána částka 428 zlatých.
8
 Výslovně se však uvádí, že z této sumy musí vyplatit 

                                                 
3
 Tamtéž, s. 1105, 1106. 

4
 Herain, 1915, s. 83. 

5
 Tamtéž. 

6
 Následující pasáž je mírně doplněnou verzí mých příspěvků Sekyrka 2011 a Sekyrka 2013. 

7
 Účet za výzdobu castra doloris za Marii Annu Španělskou, manželku Ferdinanda III., postaveném v chrámu 

sv. Víta v Praze, Státní oblastní archiv Plzeň, pobočka Nepomuk, fond Rodinný archiv Nostitz-Rienecků 

1364-1945, inv. č. 34, sign. DD 4 - Úřední spisy českého místodržitelství 1617 - 1721, č. kartonu 6. Bližší 

popis dokumentu a jeho reprodukce Stolárová – Vlnas 2010, s. 595, č. kat. XVI.16 (autorkou hesla Radka 

Tibitanzlová) 
8
 Seznam plateb české komory za práce na castru doloris za císaře Ferdinanda IV., postaveném v chrámu sv. 

Víta v Praze, Národní archiv, Praha, Nová manipulace, sign. K1/4. Bližší popis dokumentu a jeho reprodukce 

Stolárová – Vlnas 2010, s. 595, č. kat. XVI.21 (autorem hesla Tomáš Sekyrka). 
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tesaře („die Zimmerleuthe“), použité dřevo („gebrauchte Holzmaterialien“) a také jeho 

dovoz („Fuhrlohn“). Mezi vyplacenými umělci a řemeslníky nacházíme rovněž truhláře 

Friedricha Riezela (vyplaceno 300 zlatých) a sochaře Ernsta Heidelbergera (200 zl.). 

Zaplaceno bylo dále 358 zl. za 1764 loktů černého sukna a 26 loktů bílého plátna, 211 zl. 

a 7 krejcarů za svíce od Daniela Jedličky a 93 zl. za 620 lamp od sklenáře Hanse Franze 

Fridricha, celkové náklady pak s některými dalšími menšími platbami dosáhly výše 1672 

zl. 

Jak víme z celé řady dalších případů, panovník byl pro umělce sice dobrým 

zákazníkem, velmi často však se zaplacením příliš nespěchal. O Škrétově renomé tak 

nepochybně svědčí fakt, že již o měsíc později - 8. října 1654 - česká komora přikázala 

svému rentmistrovi (vrchnímu účetnímu), aby vyplatil malíři Karlu Škrétovi („dem Carl 

Skreta Mahler“) zbývajících 128 zlatých z celkem 728 zlatých za zhotovení 

(„Verfertigung“) a postavení („Aufrichtung“) castra doloris Ferdinanda IV.
9
 Toto castrum 

provedl Škréta, jak již víme z předchozího dokladu „per pausch“, tedy tak, že z obdržené 

sumy sám vyplácel další řemeslníky a materiál. 

Podobu castra doloris, vztyčeného v chóru Svatovítské katedrály známe 

z mědirytiny augustiniánského bratra Jindřicha (Frater Henricus), řeholníka zderazského 

kláštera.
10

 Jde nepochybně o bratra Henrica a Sancto Petro, který již v roce 1643 vytvořil 

grafické reprodukce Škrétova Svatováclavského cyklu a nabízí se tak domněnka, že se 

zderazskými augustiniány spolupracoval Škréta nejenom na počátku svého pražského 

působení, nýbrž i později. 

Jiné typy zakázek pro panovníka máme u Karla Škréty zachyceny z pozdějšího 

období. Tak v roce 1657 byl Škréta vyslán spolu s dalšími osobami do Drážďan, aby tam 

v dílně Hanse Hillgera zhodnotili kovový krucifix, který hodlal zakoupit nově nastoupivší 

císař Leopold I. a umístit jej na Karlův most v Praze.
11

 

Již staršímu bádání pak neunikla Škrétova žádost z června 1663 o zaplacení 50 

tolarů (tedy 75 zlatých) za opravu jednoho Dürerova a jednoho Tintorettova obrazu, které 

                                                 
9
 Příkaz české komory rentmistrovi, aby doplatil Karlu Škrétovi ještě 128 zlatých z celkové sumy 728 zlatých 

za castrum doloris císaře Ferdinanda IV., Národní archiv, Praha, Nová manipulace, sign. K1/4. Bližší popis 

dokumentu a jeho reprodukce Stolárová – Vlnas 2010, s. 595, č. kat. XVI.16 (autorem hesla Tomáš Sekyrka). 
10

 Reprodukci mědirytiny publikovala Helfertová, Jitka: Castra doloris doby barokní v Čechách,Umění 22, 

1974, s. 294. 
11

 Neumann 1974, s. 47. 
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byly poškozeny při truhlářských pracích v obrazárně Pražského hradu.
12

 Škrétův 

vlastnoručně psaný list nás informuje, že již „před některým měsícem“ na příkaz šacmistra 

Ferdinanda Miseroniho opravil dva obrazy ze sbírek Pražského hradu - „jeden od 

vznešeného malíře Alberta(!) Durera a druhý od Tentoreta, které od truhlářů velice 

zhanobené byly“. Protože svou práci již dokončil a obě malby odevzdal šacmitru 

Miseronimu, žádá Škréta o vyplacení odměny. Dodejme jen, že oním Dürerovým obrazem 

byla s největší pravděpodobností jedna z jeho nejznámějších maleb - Růžencová slavnost. 

V německy psaném vyjádření úředníka dvorské komory Adama Kühna na zadní 

straně Škrétovy žádosti se ovšem konstatuje „daß er Herr Screta bey solcher Reparierung 

von 25 bis in die 30 Reichsthaler verdient hatte“. Konečné rozhodnutí ponechal Kühn 

samozřejmě na svých představených, ale Škréta za svou práci jistě dostal méně než 

požadovaných 50 tolarů. Přesto šlo za spravení „dvou malovaných kusů“ o v té době 

celkem úctyhodnou sumu. Jakým způsobem obrazy Škréta ošetřil, zůstává ovšem 

zahaleno tajemstvím. 

Škrétova žádost dokládá hned několik zajímavých skutečností. Jednak to je 

umělcovo nemalé sebevědomí a renomé, které se odráží ve značně vysoké částce, již žádal 

za opravu pouhých dvou obrazů. Dále představuje dokument důkaz o Škrétově přístupu do 

pražské hradní obrazárny, která mu mohla být inspirací v jeho vlastní tvorbě. Škrétových 

prácí pro obrazárnu bylo ovšem patrně více, doloženu máme také jeho účast v komisi, 

která v lednu 1670 posuzovala škody na obrazech po poškození střechy hradní 

kunstkomory.
13

 V neposlední řadě dokument potvrzuje Škrétovy vztahy k rodině 

Ferdinanda Miseroniho, který jako hradní šacmistr se Škrétou v těchto záležitostech 

komunikoval. Tyto vztahy máme doloženy rovněž známou Škrétovou podobiznou rodiny 

Dionysia Miseroniho a také znakem Škrétů Šotnovských ze Závořic z dílny Miseroniů.
14

 

Archivně dokumentovány máme samozřejmě Škrétovy práce i pro další zákazníky. 

Z objednávek světských aristokratů zmiňme tři příklady. Prvním z nich je platba knížete 

Karla Eusebia z Liechtensteina, který v říjnu 1663 zaplatil Karlu Škrétovi za tři obrazy 

                                                 
12

 Národní archiv, Praha, Stará manipulace, sign. S 21/7/ rok 1663. Naposledy publikováno (včetně 

reprodukce) Stolárová – Vlnas 2010, s. 603, č. kat. XVI.24 (autorem hesla Tomáš Sekyrka). 
13

 Zpráva Petera Stupparda von Lewenthal, rady České dvorské komory z počátku února 1670 o jednání 

komise, jejímiž členy byli šacmistr Ferdinand Miseroni, stavební písař Andeas Tschermak, dvorní malíř 

Johann Heß, dvorní zednický mistr Santin de Bossi a pan Karel Škréta, Národní archiv, Praha, Stará 

manipulace, sign. S 21/7/ rok 1670. 
14

 Oba artefakty dnes ve sbírkách Národní galerie v Praze. Podobizna nese inv. č. O 560, škrétovský znak 

inv. č. O 85. 
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celkem 450 zlatých (tedy v průměru 150 zlatých za jednu malbu).
15

 Druhým příkladem je 

návrh a provedení castra doloris na paměť Silvie markraběnky z Badenu, rozené Caretto 

Millesimo. Podle dnes bohužel nezvěstné smlouvy z 9. dubna 1664, publikované v roce 

1910 Hanušem Opočenským, byl Škréta opět odměněn jednak jako navrhovatel smuteční 

architektury, ale také jako odpovědný dodavatel všech malířských, sochařských a 

truhlářských prací, což nepochybně svědčí o jeho dobré pověsti jako organizátora 

podobných děl, vyžadujících koordinaci několika umělců a řemeslníků různých profesí. 

Za všechny tyto práce pak od objednavatele - hraběte Carla Leopolda Caretto Millesimo 

obdržel 600 zlatých, což Škréta potvrdil svým podpisem v červnu 1664.
16

 

Konečně třetím příkladem, je smlouva, kterou uzavřel Škréta v Praze 26. února 1674 

s hrabětem Janem Jáchymem Slavatou o vyučení malířskému umění Jacoba Carla Josefa 

Praxla, o které jsem se již zmínil v kapitole 2.
 17

 

Největší část Škrétova díla je spjata s církevními objednavateli, kterých byla celá 

řada. Z těch, které známe z písemných dokumentů, zmiňme jeho malby pro malostranské 

augustiniány. Na konci roku 1644 obdržel Škréta za dva obrazy na oltáře Nejsvětější 

Trojice a Nanebevzetí Panny Marie celkem 200 zlatých.
18

 

Jiným příkladem je obraz s námětem Nanebevzetí Panny Marie, který pro 

cisterciácký klášter na Zbraslavi objednal u Škréty v roce 1665 opat Georg Ulrich 

Juncker. Malba byla podle smlouvy, publikované Jaromírem Neumannem v roce 1974 a 

dnes bohužel nezvěstné, určena pro hlavní oltář klášterního kostela a stanovovala také 

jeho rozměry - 8 loktů na výšku a 4,5 loktů na šířku.
19

 Malíř dostal také uloženo, že na 

obraze má být kromě Panny Marie dvanáct apoštolů, andělé a nejsvětější Trojice. Obraz 

měl být dodán i s dalšími sochařskými a truhlářskými pracemi za celkovou sumu 650 

zlatých. Při podepsání smlouvy obdržel malíř 200 zlatých, přijetí zbývajících 450 zlatých 

pak potvrdil při dodání díla 26. února 1668. 

                                                 
15

 Neumann 1974, s. 47. 
16

 Opočenský 1910, Opočenský 1911. 
17

 Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Jindřichův Hradec, Rodinný archiv Slavatů, inv. č. 48. 

Naposledy publikováno in: Stolárová – Vlnas 2011, s. 363 (autory edice Radka Tibitanzlová a Tomáš 

Sekyrka). 
18

 Neumann 1974, s. 46; nově informace, pocházející z výdajového deníku kláštera augustiniánů u sv. 

Tomáše na Malé Straně publikovány in: Stolárová – Vlnas 2010, s. 594, č. kat. XVI.15 (autorem hesla Štěpán 

Vácha). 
19

 Neumann 1974, s. 126. Odtud nově přetištěn text dokumentu in: Stolárová – Vlnas 2011, s. 324, č. 118 

(autorem hesla Tomáš Sekyrka). 
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Konečně k nejvýznamnějšímu dílu Škrétova pozdního období - Pašijovému cyklu - 

se vztahuje dokument, známý již staršímu bádání. Jedná se o list z 31. 3. 1674, adresovaný 

představeným jezuitského profesního domu na Malé Straně Jakobem Grafem 

objednavateli obrazu Bičování Krista hraběti Humprechtu Janu Černínovi.
20

 Z latinsky 

psaného listu se dozvídáme, že Černín dal „ve své nejochotnější štědrosti“ souhlas, aby 

Karel Škréta namaloval pro malostranské jezuity obraz zbičovaného Krista. Obraz je dle 

Grafa již dávno umělcovou rukou dokončen a v uplynulém postu byl už vystaven 

k veřejné úctě. Chybí již jen zaplatit za obraz a další výzdobu, konkrétně pozlacený rám a 

baldachýn. Graf proto prosí Černína o vyplacení 81 zlatých, což je cena za obraz i jeho 

příslušenství. Odměnou hraběti bude podle pisatele vděk jezuitů za neobyčejnou přízeň a 

štědrost, především však svatá a šťastná smrt, kterou jej odmění svrchovaný Bůh. 

Dokumentovány máme také Škrétovy zakázky od dalších objednavatelů, a to díky 

tomu, že se neměli k placení a o dlužné částky byla vedena leckdy zdlouhavá jednání. 

Můžeme uvést tři takové příklady. 

Prvním z nich je koncept listu adresovaný českou dvorskou kanceláří hraběnce 

Dorotě Františce Ryvarové
21

 začátkem srpna 1661 (viz obr. 33).
22

 V evidentně již delší 

dobu běžícím sporu vyzývá česká dvorská kancelář hraběnku Ryvarovou: „… abyste Karla 

Škrétu v jistém jemu za práci jeho povinném dluhu spokojiti, anebo, pokudž byste co proti 

žádosti jeho měli, nám odpověď vaši co nejdříve odeslati hleděli“. Nepochybně zajímavý 

dokument v sobě skrývá několik dalších otázek. Neznáme bohužel celkovou výši dluhu 

hraběnky Ryvarové a nevíme ani, co bylo jeho podstatou dluhu. Pouze díky regestu na 

horním okraji první strany, kterým dokument opatřila česká kancelář: „Spokojení v dluhu 

Karla Škréty za malování pocházející“, víme, že dluh vznikl za provedení nějaké malířské 

práce. Vidíme tedy, že se v tomto případě podařilo zachytit stopu doposud neznámé 

malířské zakázky. Protože se v relevantních archivních fondech nepodařilo dohledat, 

jakým způsobem spor dále probíhal, nedokážeme ani odpovědět na otázku, zda a kdy malíř 

                                                 
20

 Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Jindřichův Hradec, Černínská ústřední správa, inv. č. 761, sign. 

VIII Fd/20. Dokument citovali Neumann, Jaromír: Karel Škréta 1610 - 1674. Praha 1974, s. 140 (s uvedením 

mylného data 23. 3. 1674); Dobalová, Sylva: Pašijový cyklus Karla Škréty. Mezi výtvarnou tradicí a 

jezuitskou spiritualitou. Praha 2004, s. 82, 89 (s uvedením mylného data 23. 3. 1674). Naposledy správně 

datovaný dokument publikován in: Stolárová – Vlnas 2011, s. 331, č. 134 (autorem hesla Tomáš Sekyrka). 
21

 Dorota Františka Ryvarová, rozená Belvicová z Nostic, manželka hraběte Karla Františka Ryvary (zemřel 

1677). 
22

 Národní archiv, fond Nová manipulace, sign. R 56/1, č. k. 745. 
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dostal za svou práci zaplaceno. Nepodivovali bychom se, kdyby dlužnou částku vymáhali 

ještě Škrétovi dědicové. 

 

 

Obr. 33: Koncept listu české dvorské kanceláře hraběnce Dorotě Františce Ryvarové 

ve věci jejího dluhu vůči Karlu Škrétovi za malířskou práci, srpen 1661. Snímek 

Tomáš Sekyrka 
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Bylo tomu tak v případě jiného Škrétova zákazníka, po němž slavný malíř žádal 

zaplacení dluhu za malbu obrazu. Dlužníkem byla v tomto případě klatovská městská rada, 

se kterou vedl Škréta korespondenci v letech 1661 až 1673
23

 a po něm i vdova Veronika 

ještě na konci ledna roku 1680.
24

 Formulace klatovské městské rady ukazují na nemalou 

obratnost tamní správy města při zdůvodňování dalšího a dalšího prodlužování termínu 

uhrazení dluhu. Tak v listu ze 7. července 1673 si Karel Škréta mohl přečíst: „Přichází nám 

to sice velmi lítostivě, že po tolikerém nás upomínání povinnosti naší zadosti učiniti 

nemůžeme. Nicméněvšak pokudž laskavý pán ty veliké nedostatky a obce klatovské 

nemožnost v své povážení učinil a to k srdci připustiti sobě oblíbí, tehdy naděje nám odtud 

povstane, že k útrpnosti příčina poznaná bude.“ Po dalším hořekování klatovští slibují 

doplatit dluh ve dvou termínech, a to na Vánoce téhož roku a na Hromnice následujícího 

roku 1674, ale jak víme, ještě Škrétova vdova upomínala zaplacení dluhu. 

Na tuto korespondenci, resp. její část, dochovanou v archivu města Klatovy upozornila 

v roce 2003 Maruška Beránková,
25

 bohužel ani v případě tohoto západočeského města 

nejenže neznáme celkovou výši dlužné částky, ale ani původ dluhu, tedy zda se jednalo o 

nevrácenou finanční půjčku či o dlužný honorář za dnes neznámé malířské dílo. Žádnou 

v současnosti známou Škrétovu malbu nedokážeme dnes s tímto západočeským městem 

spojit. Ostatně pokud by opravdu Škréta Klatovským namaloval nějaký obraz, s největší 

pravděpodobností by zanikl při velkém požáru, který zničil jejich město v roce 1689.
26

 

Konečně posledním dokumentem, kdy se malíř (resp. jeho dědicové) domáhá 

zaplacení honoráře je teprve nedávno objevená žádost Karla Škréty ml. z února 1678 

adresovaná českému místodržitelství, aby vymohlo na apelačním radovi Baltasaru 

Türchnerovi zaplacení 75 zlatých, které dluží za kresby zhotovené jeho otcem (obr. 34).
27

 

Škréta st. již před několika lety („vor etlichen Jahren“) zhotovil rozličné návrhové kresby 

                                                 
23

 Jedná se o záznamy z těchto dnů: 27. června 1661 – Státní okresní archiv Klatovy, fond Archiv města 

Klatovy 1353–1945 (1956), inv. č. 84, Kopiář listů odeslaných radou a purkmistrovským úřadem (Kniha 

copiarum) 1657–1662, evidenční číslo K 68, fol. 321r. 21. května 1673 – ibidem, inv. č. 85, Kopiář listů 

odeslaných radou a purkmistrovským úřadem (Kniha copiarum) 1669–1681, evidenční číslo K 69, fol. 273r – 

273v. 14. června 1673 – ibidem, fol. 281r. 7. července 1673 – ibidem, fol. 290r – 290v. 
24

 Státní okresní archiv Klatovy, fond Archiv města Klatovy 1353–1945 (1956), inv. č. 85, Kopiář listů 

odeslaných radou a purkmistrovským úřadem (kniha copiarum) 1669–1681, evidenční číslo K 69, fol. 613v. 

Korespondence klatovské městské rady s Karlem Škrétou naposledy publikována in: Stolárová – Vlnas 2011, 

s. 33, č. 113, s. 328, č. 129, s. 329, č. 130, s. 330, č. 131, s. 333, č. 138 (autorem všech hesel Tomáš 

Sekyrka). 
25

 Beránková 2003. 
26

 K požáru Klatov nejnověji Sýkorová 2010, s. 254. 
27

 Národní archiv, Praha, Nová manipulace, sign. S 212/2. Naposledy publikováno in: Stolárová – Vlnas 

2010, s. 609, č. kat XVI. 29 (autorem hesla Tomáš Sekyrka). 
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(„wegen unterschiedlicher delineationen und Zeuchnungen“) pro univerzitní tezi 

nejstaršího syna apelačního rady Balatazara Türchnera („Herr Doctor Türchner eltisten 

Sohn zu seinen gehabten Disputationibus“). Podle žádosti však objednavatel stále 

odkládal zaplacení kreseb a Karel Škréta ml. proto navrhuje, aby místodržící zadrželi 

dlužnou částku z honoráře, který má být Baltazaru Türchnerovi vyplacen za práci v blíže 

nespecifikované hraniční komisi („Granitz-Commission“). Z kancelářské poznámky na 

rubu písemnosti vyplývá, že obsah podání byl sdělen apelačnímu radovi Türchnerovi. 

Rozhodnutí místodržících bohužel neznáme, dokument je však přesto pozoruhodný 

tím, že se dozvídáme o ceně, která byla, resp. měla být zaplacena za návrh univerzitní 

teze. Sedmdesát pět zlatých je suma, za kterou se dal koupit i kvalitní obraz a máme tak 

před sebou další doklad Škrétova vysokého renomé. 

Srovnáme-li výši Škrétových honorářů s jeho malířskými kolegy, můžeme 

konstatovat, že nejspíše se postupem času zvyšovala, tak jak rostla Škrétova pověst 

výjimečného malíře. Vliv na cenu malby měla ovšem celá řada dnes nezjistitelných 

faktorů, které v jednotlivém případě mohla mít na cenu nemalý vliv. 

Pokusíme-li se o souhrnný pohled na umělecké zakázky domácích objednavatelů, 

nelze si nepovšimnout skutečnosti, že zřetelná menšina uměleckých objednávek 

směřovala k zahraničním umělcům, pokud se tak dělo, jednalo se o mimořádně prestižní a 

nákladné projekty. Zmiňme alespoň objednávku malostranských augustiniánů u Petra 

Pavla Rubense na obrazy Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustina. V roce 1637 vyplatil 

převor Jan Svitavský z Bochova antverpskému malíři za obě malby 945 zlatých.
28

 Jiným 

příkladem tohoto druhu je objednávka hraběte Františka Adama Trauttmansdorfa, který 

roku 1722 zaplatil Francesco Trevisanimu celých 1400 zlatých za obraz Ukřižování, 

určený pro piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.
29

 

 

                                                 
28

 Základní údaje o obrazech naposledy shrnul Slavíček 2000, s. 232-233. 
29

 Matějka – Štěpánek – Wirth 1908, s. 72. Naposledy o zakázce Neumann 2000. 
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Obr. 34: Žádost Karla Škréty ml. z února 1678 adresovaná českému místodržitelství, 

aby vymohlo na apelačním radovi Baltasaru Türchnerovi zaplacení 75 zlatých, které 

dluží za kresby zhotovené jeho otcem. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Některé podobně prestižní a dobře placené objednávky získali ovšem i domácí 

malíři. K takovým nepochybně náležel obraz Proměnění Páně, namalovaný Janem Jiřím 

Heringem za 500 zlatých pro hlavní oltář staroměstského jezuitského kostela sv. 
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Salvátora
30

 či dvojice obrazů (menší a větší), kterou se roku 1693 zavázal vytvořit Jan 

Kryštof Liška pro chrám sv. Mikuláše při staroměstském klášteře benediktinů a to za 

honorář 300 zlatých.
31

 

Zmíněné příklady ovšem ukazují ty lépe honorované zakázky, kterých byla ovšem 

naprostá menšina a přicházely jen od špiček tehdejší společnosti. Výhodou pražských 

malířů samozřejmě byla přítomnost nejvyšších zemských úřadů, řady zámožných (nebo 

alespoň na reprezentaci hledících) aristokratů a kulturně aktivních církevních institucí. 

Znatelně menší finanční možnosti neumožňovali větší objednávky městským komunitám 

a jednotlivým měšťanům, přesto však nelze nevidět některé umělecké zakázky ze strany 

bohatého pražského patriciátu i středních městských vrstev. Svědčí o tom příklad dvojice 

kvalitních protějškových portrétů, které dnes ve svých sbírkách chová vídeňské 

Kunsthistorisches Museum (viz obr. 35, 36). Autorem obou datovaných do roku 1639 je 

amsterdamský malíř zlatého věku Dirck Santvoort (1610-1680), portrétovanými pak jsou 

údajně pražský purkmistr Casanova del Monte Turis a jeho manželka Anna. Problém 

spočívá v tom, že mezi pražskými purkmistry jméno příslušníka této rodiny nenacházíme 

(rodina je ovšem doložena na Starém Městě pražském po většinu 17. století) a dosavadní 

bádání zatím nepřineslo bližší údaje ke vzniku těchto kvalitních maleb. Zajímavý je 

nepochybně samotný fakt takovéto umělecké objednávky od pražského měšťana, učiněný 

navíc umělci z politicky i nábožensky nepříliš přátelsky nakloněné země. 

Měšťanské obrazové sbírky na Starém Městě prozkoumal před časem exaktně 

Zdeněk Hojda, který prokázal, že v letech 1627 - 1740,
32

 objednávaly tamní měšťané 

cenově méně náročná díla. 

Podle pozůstalostních inventářů staroměstských měšťanů dosahovaly průměrné ceny 

obrazů v těchto kolekcích hodnot dosti nízkých. Z Hojdova statistického vyhodnocení 

vyplývá, že „za nadprůměrné můžeme považovat ještě obrazárny, v nichž průměrná cena 

jednoho kusu překračuje 3 zl.“
33

 Jestliže tedy většina obrazů v měšťanských sbírkách 

dosahovala ceny několika zlatých, vidíme, že výše uvedené Škrétovy honoráře, pravidelně 

                                                 
30

 Herain 1915, s. 48. Jedná se, zcela v duchu Heringovy patrně nepříliš velké invence, o kopii Raffaelova 

obrazu. Viz UPP 1996, s. 112. 
31

 Herain 1915, s. 110. Shodou okolností se do dnešních dnů dochovalo větší z dvojice pláten, představující 

České patrony z benediktinského řádu se sv. Benediktem, viz: Vlnas 2001, s. 53, č. kat. I/1.103, s. 53 

(autorem hesla Pavel Preiss). 
32

 Hojda 1993, Hojda 1994. 
33

 Hojda 1993, s. 65. 
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přesahující hranici 100 zlatých za jeden dodaný obraz, byly skutečně nemalé.
34

 Tyto sumy 

pak je třeba porovnat s dobovými životními náklady. Méně výstavný dům se dal v Praze 

pořídit i pod 1000 zlatých a celoroční příjem kvalifikovaného řemeslníka dosahoval ve 

druhé polovině 17. století zhruba 100 zlatých ročně. Z těchto prostředků pak takovýto 

řemeslník musel uživit nejenom sebe, ale také členy své rodiny. 

 

  

 

Obr. 35, 36: Dirck Santvoort (1610-1680), Podobizna pražského měšťana Casanovy 

del Monte Turis a jeho manželky Anny, 1639. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Zmíněné cenové relace společně s dalšími doklady, jako třeba majetkovým 

katastrem z let 1725-1726
35

 dokládají, že malířství mohlo pro ekonomicky zdatnější 

přinést majetkový i společenský vzestup. Za jiné možno zmínit Filipa Mazance, syna 

polního trubače, o němž se ještě roku 1661, kdy mu bylo uděleno městské právo na Malé 

Straně, dočteme, že je chudý. Snad i proto byl roku 1666 domovníkem u hraběte 

Walderode. O osm let později je však již dvorním malířem a kupuje dům U stříbrné růže 

                                                 
34

 Je ovšem třeba poznamenat, že porovnáváme ceny za obrazy dodané Karlem Škrétou (tedy „pořizovací 

ceny“) s cenami obrazů nalezených v měšťanských pozůstalostech, které byly oceňovány vždy znatelně níže. 
35

 Matějka 1898-1899. Podrobně se tomuto prameni budeme věnovat v následující kapitole. 
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na Malé Straně (dnes č.p. 332) za 700 zlatých. Roku 1678 pak tento dům prodává a kupuje 

více než dvojnásobně dražší dům na Starém Městě. O Mazancově podnikatelské zdatnosti, 

stojící v jistém rozporu s jeho nevelkou dovedností malířskou, vypovídá i další kontrakt, 

tentokrát z roku 1681, kterým prodal zmíněný staroměstský dům a za 1200 zlatých koupil 

sanytrovnu s veškerým příslušenstvím.
 36

 

Někdy si tak malíři k lepšími živobytí vypomáhali i jinými živnostmi. Výše zmíněný 

majetkový katastr pražských měst z let 1725-1726 nám v následující kapitole poskytne 

několik příkladů, uvést ale můžeme i příklady ze života již mnohokrát zmíněného Karla 

Škréty. Bezpečně máme doloženo, že vlastnil vinice v Mělníku a dovážel do Prahy nemalá 

množství vína. 

O Škrétových vinicích vědělo již starší bádání a naposledy se mu věnoval Jan 

Kilián.
37

 V Archivu Národního muzea se ale podařilo doby nalézt další doklad ke 

Škrétově podnikání na poli vinařství, a to díky sporu. Patrně někdy v druhé polovině roku 

1660 propukl konflikt o dlužné poplatky z dovozu vína do Prahy. Na jedné straně stál 

úředník staroměstské buchhalterie (účtárny) Michael Gabriel Mathaeides ze Sonnenstralu, 

na straně druhé Rosina Ludmila Wernerová, vdova po Baltazaru Bernardovi Wernerovi. 

Vdova se bránila nařčení, že její zesnulý manžel neodvedl do obecní pokladny řádně 

všechny poplatky, které vybral v letech 1653 - 1655. Hned na třech místech se v obsáhlém 

spise
38

 setkáváme se Škrétovým jménem. Tak 31. října 1653 bylo propuštěno k šenku 

„panu Karlovi Škrétovi vína mělnického 12 věder“
39

, 9. listopadu téhož roku „panu 

Karlovi Škrétovi vína mělnického 6 věder
40

 a o rok později, 31. prosince 1654 byly 

vybrány „od pana Škréty z 104 věder vína českého k šenku propuštěného ... 36 zlatých, 58 

krejcarů, 4 denáry“. Vidíme tedy, že v roce 1653 Škréta dovezl do Prahy 1018,8 litrů vína, 

následujícího roku 1654 pak již 5886,4 litrů. 

Z povahy dokumentu - tedy seznamu chybně odvedených plateb - ale bohužel plyne, že 

nemusí jít - a patrně také nejde - o seznam všeho dovezeného vína. Patrně lze tedy soudit, 

že uvedené objemy představují jen zlomek všeho dovezeného množství. U jednotlivých 

dodavatelů lze pak uvedené množství chápat jako spodní hranici jejich dodávek. 

                                                 
36

 Herain 1915, s. 75. 
37

 Kilián 2011. 
38

 Archiv Národního muzea, Sbírka F, inv. č. 169. 
39

 Staročeské vědro mělo obsah 56,6 litru. Celkem tedy Škréta dovezl 679,2 litru vína. 
40

 Tedy 339,6 litru vína. 
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Ani produkcí a prodejem vína se ovšem nevyčerpávala Škrétova ekonomická 

aktivita. Z několika dokladů máme dosvědčeno, že rovněž půjčoval peníze. Víme o jeho 

půjčkách městu Mělník (100 kop grošů zapůjčil v roce 1653),
41

 staroměstskému 

měšťanovi Bartoloměji Alexiovi (300 zlatých zapůjčil v roce 1666).
 42

 

 

Vraťmě se však k honorářům za malířskou práci. Oproti Škrétovi, Reinerovi a 

dalším uznávaným malířům se jejich méně známí malířští kolegové museli spokojovat 

výrazně menšími částkami, jak si ukážeme opět na několika příkladech, dokladů však 

existuje celá řada. V naprosté většině případů ale jde o doklady k malbám, které dnes již 

nedokážeme identifikovat nebo které již zanikly. 

Jedinou doloženou prací malíře Františka Šimona Mokličky, (zachyceného v Praze 

prameny mezi lety 1682-1701) je zmínka k roku 1696, kdy mu bylo šestipanským úřadem 

Nového Města zaplacen 1 zlatý a 15 krejcarů za plátno a barvy na obraz sv. Jana 

Nepomuckého, který malíř namaloval jako pokutu do městské šatlavy.
43

 

V srpnu 1718 se na výzdobě pokoje staroměstského městského hejtmana podíleli 

dva malíři. František Antonín Moser dostal za 4 dny této práce zaplaceno 4 zlaté,
44

 stejný 

honorář obdržel také Václav Friedrich Leberherz,
45

 u kterého máme doloženu platbu 12 

zlatých, zaplacených hradčanskou městskou radou v roce 1729 za práci a za barvy na 

výzdobě slavnostní brány, vystavěné městem Hradčany u příležitosti svatořečení sv. Jana 

Nepomuckého.
46

 

Franz Anton Wendt potvrdil 17. října 1722 převzetí 100 zl. za barvy, spotřebované 

při výmalbě černínského zámku ve Vinoři.
47

 

O Ignáci Františku Brandlinském víme, že patrně někdy ve 30. letech 18. století 

vymaloval nástropní fresku v kapli Jana Rudolfa Šporka v jeho domě v Panské ulici.
48

 

 

Takovýchto rozsahem nevelkých zakázek, placených několika málo zlatými byla – 

zejména v případě méně zdatných malířů – patrně většina. Patřily mezi ně také malby, 

                                                 
41

 Stolárová – Vlnas 2011, s. 294, č. 52, s. 295, č. 55 (autorem hesel Tomáš Sekyrka). 
42

 Tamtéž, s. 304, č. 71 (autorem hesla Radka Tibitanzlová). 
43

 Herain 1915, s. 102. 
44

 Tamtéž, s. 127. 
45

 Tamtéž, s. 130. 
46

 Tamtéž. 
47

 Tamtéž, s. 133. 
48

 Tamtéž, s. 131. 
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prováděné na domovních fasádách, kterým v souhrnu dosud nebyla věnována větší 

pozornost. Domnívám se přitom, že se jedná o dosud badatelsky nevytěžené téma, které 

může být zajímavé jak z hlediska dějin umění, tak i dějin mentalit.
49

 

Bádání o raně novověké aristokracii, stejně jako zkoumání barokní kultury a umění 

dospěly již před časem k poznání, že reprezentace představovala v raném novověku 

základní znak nobility. Politickou moc, společenské postavení, zámožnost, vzdělanost či 

zbožnost totiž nebylo nutné pouze mít, či disponovat příslušnými pozitivními vlastnostmi 

(např. vojenská chrabrost, věrnost panovnickému rodu, ap.) - stejně nutné bylo v dobovém 

chápání tyto kvality demonstrovat - tedy prezentovat na veřejnosti. 

Jednu z možností reprezentace představovaly kulturní a umělecké aktivity, na poli 

výtvarného umění např. budování rodových obrazáren, které se v barokním období staly 

obligatorní součástí aristokratických rezidencí na venkově, i ve městech. Obrazárny se 

v měšťanském prostředí objevovaly sice méně často, přesto nejednou došlo k vybudování 

pozoruhodných uměleckých kolekcí. 

Mnohem více nežli obrazárnami a vůbec interiéry měšťanských domů i šlechtických 

paláců bylo možné publikum oslovit exteriérem stavby - fasádou a její výzdobou. Fasáda 

nepochybně představovala důležitý prostředek reprezentace majitele domu, právě ona 

mohla demonstrovat jeho bohatství, politické a náboženské postoje i kulturní aspirace. 

Obrazy, namalované na fasádě nepochybně plnily také funkci apotropaickou - vyjadřovaly 

víru, že pod ochranou zpodobněného světce bude dům i jeho obyvatelé uchráněni všeho 

zlého. 

Za obrazy považuji přitom takové malby, které jsou ohraničené různě artikulovaným 

rámem, které mohly být zasazeny do celkového výzdobného programu fasády, ale mohly 

být vytvořeny také jako svébytná, samostatně působící díla. Takovéto obrazy většinou 

odlišuji od vyobrazení domovních znamení. 

Hned na začátku nás možná přepadne pochybnost, do jaké míry lze obrazy na 

domech vlastně zkoumat? Každodenní působení počasí nepochybně nepříznivě zasáhly do 

podoby těchto maleb a také pozdější malířské či kvazirestaurátorské zásahy jistě mohly 

výrazně proměnit jejich podobu. V některých rámech dnes nacházíme evidentně jiné 

obrazy, než jaké tam byly umístěny původně, nebo dokonce jsou dnes prázdné a bez 

                                                 
49

 Následující text je upravenou verzí příspěvku, který jsem přednesl na kolokviu k tématu Rynk – náměstí 

v raně novověkých městech, pořádaném 3. prosince 2015 Archivem hlavního města Prahy a Filozofickou 

fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
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restaurátorského průzkumu nelze rozhodnout, zda byla malba původně vůbec provedena. I 

přesto se domnívám, že obrazy na domech můžeme podrobit serioznímu zkoumání. 

Předpokládám totiž, že dnes dochované obrazy jsou alespoň jistým odrazem jejich minulé 

podoby, zejména se pak můžeme domnívat, že nedocházelo ke změnám zobrazených 

námětů, ale spíše byly malby stále znovu opravovány a doplňovány. V pro nás 

příznivějším případě mohlo dojít k jejich zakrytí a znovuobjevení v moderní době. 

Kdy se objevily obrazy na fasádách pražských domů dnes nedokážeme určit, 

nejstarší dochovanou výzdobu fasád představují sgrafita renesančního období, pokrývající 

celou nebo větší část plochy fasády. Kromě rostlinných ornamentů zobrazovaly sgrafita 

zpravidla rozsáhlejší epické cykly, např. Josefovy příběhy ze Starého zákona, jak vidíme 

na fasádě Martinického paláce na Hradčanském náměstí. Biblické náměty i témata 

z antické mytologie najdeme rovněž na známém domě U minuty na Staroměstském 

náměstí, obvyklejší však byla pro sgrafita méně nároční psaníčka, jako v případě 

Hradčanské radnice. Ta je pro nás zajímavá proto, že si na ní můžeme ukázat, jak do starší 

celoplošné výzdoby mohly být doplňovány obrazy. 

 

 

Obr. 37: Dům Bartoloměje Sprangera v Thunovské ulici se starší chiaroscurovou 

malbou, doplněnou v 18. století obrazem Madony. Snímek Tomáš Sekyrka 
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Podobný případ, kdy byl do starší výzdoby fasády, tentokrát chiaroscurové malby - 

později doplněn obraz, se nachází v Thunovské ulici na Malé Straně pod Pražským 

hradem. Jde o fasádu Sprangerova domu. Se jménem tohoto předního malíře dvora císaře 

Rudolfa II. byla také ona fresková výmalba - patrně mylně - spojována. Později došlo 

k zabílení těchto maleb a někdy kolem poloviny 18. století fasádu ozdobil obraz Piety (viz 

obr. 37). 

Pokusíme-li se o souhrnný pohled, zjistíme, že malovanými obrazy zdobili fasády 

svých domů a paláců jak příslušníci vysoké aristokracie (např. Valdštejnský palác na Malé 

Straně, jehož střední portál vrcholí obrazem Panny Marie Montserratské, tak představitelé 

vysokého katolického kléru kapitulní rezidence na Hradčanském náměstí, barokně 

přestavěná ve 30. letech 18. století za kanovníka a světícího biskupa Kaysera. Stejně tak 

se s obrazy setkáváme na průměrných měšťanských domech dům U bílého koníčka 

v Karlově ulici, na domě cechovní korporace (herberk, v dnešní Břetislavově ulici, který 

vlastnil cech malostranských krejčí), i na školní budově (Týnský škola na Staroměstském 

náměstí). 

Výše uvedená apotropaická funkce těchto maleb je zřetelná z nejčastěji používaných 

témat. Jen namátkou uvedeme několik příkladů těchto děl. Na fasádě hradčanského domu 

č.p. 152 (Pohořelec) vidíme v bohatém štukovém rámci, vtěsnaném mezi okna prvního 

patra, obraz Panny Marie Svatohorské. Vznik malby klade současná uměnověda podle 

stavebního vývoje objektu do let 1742-1762.
50

 Takřka protější dům č.p. 113 (Pohořelec) 

zdobí obraz Panny Marie Pomocné (pasovské), obklopené andílky, pod níž se otevírá 

pohled na strahovský klášter, a ještě níže sedí jednoocasý lev. Ze stavebního vývoje domu 

vyplývá, že malba vznikla v souvislosti s úpravou, provedenou roku 1773 poté, kdy kde 

strahovští premonstráti zřídili sídlo farního úřadu.
51

 Stejnou Pannu Marii Pomocnou, 

tentokrát spolu se sv. Floriánem a sv. Šebestiánem, nalezneme i na nedalekém Úvoze, na 

domě U tří červených růží (č.p. 170). Datace tohoto obrazu, malovaného na plechu a 

zasazeného do bohatého štukového rámce spadá do let 1699-1727, kdy majitel objektu, 

sekretář arcibiskupské konzistoře Jan Vilém Grünner, nechal provést vrcholně barokní 

                                                 
50

 Pro základní údaje o dataci fasád domů a maleb, které je zdobí používám standardní příručky UPP 1996, 

UPP 1999 a UPP 2000. 
51

 UPP 2000, s. 337-338. 
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přestavbu.
52

 Širokou úctu k Panně Marii Pomocné dosvědčuje i poslední příklad 

z levobřežních pražských měst, který najdeme na hlavní fasádě malostranského 

Auersperského paláce, obracející se do Valdštejnského náměstí (č.p. 16). Přestavba, 

provedená skutečným tajným radou a nejvyšším lovčím Františkem Václavem Janem 

hrabětem z Clary-Aldringen po roce 1751, ozdobila první patro oválným obrazem Panny 

Marie Pomocné, ověnčeném bohatě proplétaným rámcem, zdobeným na vrcholu knížecí 

korunkou.
53

 Takřka rustikální malbu s Pannou Marií Pomocnou z doby po roce 1700 pak 

nacházíme v suprafenestře prostředního ze tří oken 1. patra na domě U krále Matyáše 

v Mostecké ulici (č.p. 58).
54

 

Na Starém Městě nacházíme obraz Panny Marie Pomocné, malovaný olejem na 

plechu, na známém domě U železných dveří (č.p. 436). Jeho vznik lze patrně klást do 

doby po polovině 18. století. Za tehdejšího majitele, kupce Františka Ignáce Bartelse 

získala fasáda domu dnešní podobu.
55

 

Neméně často se na fasádách objevují další výjevy s Pannou Marií - Nanebevzetí a 

Korunovace. Patrně nejznámější se nacházejí na fasádě týnské školy na Starém Městě 

(č.p. 604), datovaná jen rámcově do 18. století
56

 a na malostranském domě č.p. 36. 

Malostranská malba je datována do 60. let 18. století, tedy patně do doby, kdy dům 

vlastnil Heinrich Dientzenhofer, bratr proslulého architekta Kiliána Ignáce.
57

 Jedná se o 

umělecky již poměrně kvalitní malby, jejichž zvládnutí vyžadovalo poměrně dovedného 

mistra, vycházejícího vcelku pochopitelně nikoliv z vlastní invence, nýbrž z osvědčených 

vzorů. 

Umělecky i formátově skromnější provedení Korunovace Panny Marie za asistence 

světců, z nichž lze rozpoznat sv. Kateřinu a sv. Vavřince najdeme na průčelí Vrtbovského 

paláce v Karmelitské ulici na Malé Straně (č.p. 373). Datace této malby je obtížná, snad 

by ji bylo možné spojovat s vrcholně barokní přestavbou z druhého desetiletí 18. století, 

uvažovat lze ale i o datace pozdější.
58

 Jen o několik desítek metrů dále, v Břetislavově 

ulici najdeme štukovým rámcem ohraničenu další malbu Korunovace Panny Marie na 
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 UPP 2000, s. 391-392. 
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bývalém krejčovském herberku, který zde v polovině 17. století zřídil krejčovský cech pro 

tovaryše tohoto řemesla (č.p. 307). Vznik scény, sotva splňující byť jen průměrné 

umělecké nároky, lze nejspíše spojit s vrcholně barokní přestavbou objektu, která proběhla 

v letech 1723-1724.
59

 

V několika případech se na pražských fasádách setkáváme i se zobrazením 

Pražského Jezulátka.
60

 Na Malé Straně je výtvarně nejzajímavější malba na domě U tří 

zlatých koflíků (č.p. 498). Na ostění portálu se nachází vytesaný letopočet 1664, nad nímž 

jsou umístěny dva bohaté rokokové štukové rámce. V nižším vidíme reliéf s modrou lišku, 

která v tlamě drží větvičku vinné révy, v horním rámci je namalováno Pražské jezulátko.
61

 

Datace malby je obtížná - štukové rámce by svědčily pro pokročilejší 18. století, datace 

portálu by mohla svědčit o starší dataci malby, třeba později pozměněné. Ze Starého 

Města uvádíme malbu na domě U Jezulátka v Liliové ulici (č.p. 247), nacházející se ve 

štukovém rámci mezi okny 1. patra. Pražské jezulátko zdobí fasádu nejspíše od přestavby, 

provedené v době kolem roku 1726.
62

 

Ze světců se nejčastěji objevuje nejtypičtější domácí barokní světec - Jan 

Nepomucký. Ze zajímavějších zmiňme alespoň tři malby. Na Hradčanech je to kapitulní 

rezidence na Hradčanském náměstí (č.p. 65), barokně přestavěná ve 30. letech 18. století 

za kanovníka a světícího biskupa Kaysera. Na hlavní svislé ose průčelí se mezi okny 1. a 

2. patra nachází poměrně velká malba se sv. Janem Nepomuckým, k němuž slétají dva 

andílci, z nichž jeden mu podává Krucifix. Za světcem potom vidíme pražský most, na 

němž je vztyčena světcova socha.
63

 Na Malé Straně zdobí obraz sv. Jana Nepomuckého 

dům U zeleného raka (č.p. 235) v dnešní Nerudově ulici. Dnešní podoba objektu vznikla 

za přestavby, prováděné od roku 1729. V tomto roce zakoupil dům Antonín Ferdinand 

Roskoschny, císařský registrátor a expeditor místodržitelství a tento letopočet je rovněž 

vyznačen v chronogramu na fasádě. Není patrně náhodou, že jde i o rok kanonizace sv. 

Jana Nepomuckého, jehož rozměrný obraz se nachází mezi prostředními okny 1. a 2. 

patra. Světec, jehož hlavu obklopuje pětice hvězd pozvedá vlastní jazyk směrem k 

letícímu andělovi, sestupujícímu z oblak s reliéfem staroboleslavského paladia v rukách.
64
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Konečně na Starém Městě se s Janem Nepomuckým, tentokrát coby almužníkem, 

setkáváme na fasádě domu U kamenného stolu na Staroměstském náměstí (č.p. 550). 

Malba vznikla nejspíše během vrcholně barokní přestavby, realizované asi roku 1724.
65

 

S dalšími světci se setkáváme na dalších mnoha jiných místech - např. sv. Václav na 

malostranském domě U zlaté podkovy (č.p. 220 v Nerudově ulici); sv. Norbert na 

hradčanském domě U tří zlatých růží (č.p. 144 na Pohořelci); sv. Lukáš na hradčanském 

domě U černého vola (č.p. 107 na Loretánském náměstí). 

Četnost ještě dnes dochovaných obrazů na fasádách snad může opravňovat 

k domněnce, že mohly představovat ne zcela bezvýznamný zdroj obživy pražských 

malířů, snad patrně těch méně umělecky zdatnějších, za to však početně zastoupených 

v dobových písemných dokumentech. Podrobnější průzkum těchto maleb, jejich datace a 

stanovení pravděpodobných autorských okruhů je však teprve věcí budoucnosti, neboť 

nepřízeň povětří a tedy časté více či méně odborné restaurátorské zásahy dnes bohužel 

znemožňují určitější poznání těchto maleb, pokud není evidentní, že malba vznikla v 

rámci celkové přestavby domu či úpravy fasády. O autorech těchto obrazů pak neumíme 

dnes říci takřka nic. 

Celé téma samozřejmě není vyčerpáno jen zkoumáním dnes dochovaných maleb. 

V řadě případů se můžeme opřít o svědectví obrazových pramenů – obrazů, kreseb, 

grafických listů či fotografií, důležitých zejména u těch domů, které byly přestavěny, či 

dokonce zbourány. Nejstarší vyobrazení malířské či reliéfní výzdoby fasády v Praze 

přináší Saveryho kresba z doby kolem roku 1610 (jde o dům nazývaný Lázeň na počátku 

Saské ulice, který vznikl někdy po roce 1606, máme jej tedy zachycen krátce po jeho 

vzniku – viz obr. 38). 

 

                                                 
65
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dataci fasády „před 1725“, UPP 1996, s. 367 datuje fasádu „krátce po r. 1724, nejpozději do 1739“). 



 108 

 

Obr. 38: Roelant Savery, Malostranské mostecké věže a okolní domy, kolem 1610. 

 

Obrazových pramenů máme dochováno nemalé množství, zmínit můžeme jen ty 

nejznámější. Mědirytiny Friedricha Bernharda Wernera mnohokrát posloužily jako vcelku 

věrné zachycení podoby pražských měst v první polovině 18. století. Podívejme se 

nejprve na Dolní Malostranské náměstí. Na jeho severní straně - jak už víme - se nacházel 

na fasádě Šternberského paláce obraz Panny Marie, na Wernerově rytině však zachycen 

není (obr. 39), stejně jako na mědirytině Jana Josefa Dietzlera z roku 1743, zachycujícím 

korunovační průvod Marie Terezie. Oproti Wernerovi však zachycuje fasádu podrobněji a 

úplněji. 

 

 

Obr. 39: Friedrich Bernhard Werner, Dolní Malostranské náměstí, asi 1740. 
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Podobně skoupá je Wernerova rytina při zachycení východní strany dolního 

Malostranského náměstí. Nezaznamenává ani velkou malbu Korunování Panny Marie na 

domě U Splavínů, ani obraz Panny Marie Svatohorské na fasádě domu U neděle, který 

máme zachycen na uvedeném Dietzlerově grafickém listu. Tento dům byl zbořen společně 

se sousedním Mehrovským domem roku 1893. Na fotografii Jindřicha Eckerta z doby 

těsně před zbořením obou domů tento obraz již chybí (obr. 40). Kdy a jak zanikl zatím 

nedokážeme odpovědět. 

 

 

Obr. 40: Jindřich Eckert, Dům U neděle na východní straně Malostranského 

náměstí, asi 1890. Snímek Archiv hlavního města Prahy. 

 

Na Staroměstském náměstí zachytily Wernerovy rytiny obraz na jižním z dvojice 

domů, které jen o málo později byly sjednoceny novostavbou paláce hraběte Jana Arnošta 

Goltze (obr. 41). Problém spočívá v tom, že na jiném Wernerově listu tento obraz 

zachycen není. Větší věrohodnosti dosahují fotografie, jen výjimečně však snímky mají 

takovou ostrost, resp. zachytily obrazy tak detailně, abychom jej dokázali blíže 

identifikovat, význam snímků je samozřejmě větší u dnes již neexistujících objektů. 
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Obr. 41: Friedrich Bernhard Werner, Východní strana Staroměstského náměstí, asi 

1740. 

 

Na jižní straně Staroměstského náměstí nás bude zajímat dům U kamenného stolu 

(č.p. 550), jehož fasádu zdobí jeden z malířsky nejkvalitnějších obrazů s výjevem sv. Jana 

Nepomuckého jako almužníka (obr. 42). Malba vznikla nejspíše během vrcholně barokní 

přestavby, realizované asi roku 1724. Na Wernerově rytině je tato strana náměstí podána 

zcela chybně, přesnější svědectví podává Langweilův model z první poloviny 19. století. 

Existenci obrazu Langweil zaznamenal, jeho námět, natož provedení však na svém 

celoživotním díle nezachytil. 

Vidíme tedy, že i při bádání o obrazech na domech je třeba – podobně jako u jiných 

témat - kombinovat a porovnávat svědectví různých typů pramenů, odměnou nám však 

bude možnost dosud nepoznaným způsobem nahlédnout do myšlenkového světa našich 

předků a zjištění nových malířských děl. 
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Obr. 42: Neznámý malíř, Sv. Jan Nepomucký jako almužník, kolem 1724. Snímek 

Tomáš Sekyrka 

 

Snad i tento exkurz na dosud neprozkoumanou půdu ukázal, že možností obživy 

existovala v barokní Praze celá řada. Bylo samozřejmě již jen otázka schopností každého 

jednotlivého malíře, jak tyto možnosti využije a jakého uměleckého, finančního a 

společenského úspěchu ve svém životě dosáhne. 
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Kapitola 5 

Majetkové poměry a společenský status pražských malířů 

 

Při snaze o zjištění majetkových poměrů jednotlivých malířů i celé této profesní skupiny 

se, podobně jako u ostatních měšťanů a obyvatel barokní Prahy, můžeme opřít zejména o 

svědectví dvou typů pramenů. Na prvním místě jsou to majetkové katastry,
1
 na místě 

druhém pak výpověď městských knih, konkrétně knih nesporného soudnictví, 

zaznamenávajících mimo jiné odkazy a pozůstalosti jednotlivých pražských měšťanů.
2
 

Zásadní pramen pro sledování držby domovního majetku představují trhové knihy, 

bohužel valná část z nich padla za oběť jedné z největších katastrof v dějinách českých 

archivů, kterým byl požár severního novogotického křídla Staroměstské radnice 8. května 

1945.
3
 Údaje trhových knih pro starší období (do roku 1620) využili ve svých zásadních a 

dodnes neantikvovaných pracích Václav Vladivoj Tomek
4
 a Josef Teige,

5
 pro námi 

sledované období mohly být naposledy využity Jiřím Čarkem, který po deset let podával 

na stránkách Pražského sborníku historického
6
 důkladnou historii alespoň části 

staroměstských domů, právě na základě dnes již neexistujících trhových knih nejbohatšího 

pražského města. 

Majetkové katastry byly vypracovávány z nařízení panovníka, resp. českého 

zemského sněmu a jejich cílem bylo zjistit stav pozemkové držby v rámci Českého 

království a na základě takto vzniklého soupisu vypsat pozemkovou daň. Takováto praxe 

byla zavedena již v předbělohorském období a změny politického systému po roce 1620 

na tom mnoho nezměnily. Teprve postupně, zejména pak v 18. století – v souvislosti 

s nástupem osvícenského absolutismu - vzrůstaly pravomoci panovníka, resp. státního 

                                                 
1
 Vývoj katastrů na našem území dosud nejúplněji zpracoval Josef Pekař ve své klasické práci České katastry 

1654-1789. Praha 1932. 
2
 Pozůstalostním inventářům již věnovalo bádání značnou pozornost. Upozorňuji zejména na obecněji 

zaměřené práce Jiřího Peška 1991 a 2007. Pro poznání uměleckých sbírek pražských měšťanů přinášejí 

zásadní poznatky dvě studie Zdeňka Hojdy, otištěné na stránkách Pražského sborníku historického Hojda 

1993, Hojda 1994. 
3
 Kromě dalších dokumentů bylo při požáru Staroměstské radnice zničeno 82 rukopisů z let 1400-1750. 

Nejnověji k této tragické události Ledvinka a kol. 1997, s. 18. Širší souvislosti vývoje Archivu hlavního 

města Prahy sleduje Holec 2006. 
4
 Václav Vladivoj Tomek, Základy Starého místopisu pražského. Oddíl I., Staré Město pražské. Praha 1866; 

týž, Základy Starého místopisu pražského. Oddíl II.,Nové Město pražské. Praha 1870; týž, Základy Starého 

místopisu pražského. Oddíl III.-V., Malá Strana, Hrad Pražský a Hradčany, Vyšehrad.. Praha 1872. 
5
 Josef Teige, Základy starého místopisu pražského (1437 – 1620). I. Staré Město pražské. Díl I. Praha 1910; 

týž, Základy starého místopisu pražského (1437 – 1620). I. Staré Město pražské. Díl II. Praha 1915. 
6
 Čarek 1977; Čarek 1979; Čarek 1980; Čarek 1981a; Čarek 1981b; Čarek 1982; Čarek 1983; Čarek 1984; 

Čarek 1985; Čarek 1986. 
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aparátu a čeští stavové ztráceli kontrolu jak nad ohodnocováním zdaňovaného majetku, 

tak i nad výší berního (daňového) zatížení a nad průběhem samotného výběru berní. 

V josefínské době musely dokonce - byť jen dočasně - přijmout panovníkův názor, že i 

jejich majetek bude zdaněn. Pro námi sledované období jsou relevantní dva katastry - 

starší a známější berní rula (zpracovaná na počátku 50. let 17. století)
7
 a mladší tzv. 

tereziánský katastr (zpracovaný však již za vlády Karla VI., pro pražská města je zásadní 

tzv. vizitace, pořízená v letech 1725-1726), jejíž svědectví bude pro nás zásadním 

pramenem.
8
 

Údaje berní ruly, shromážděné při generální vizitaci, která v Praze probíhala od 3. 

července do 7. srpna 1653,
9
 jsou poměrně střídmé, a přestože na jejích stránkách 

nacházíme několik malířů - majitelů domů (na Starém Městě např. Karla Škrétu, 

Nikodéma Čížka či Fabiána Harovníka, na Novém Městě např. Jana Nicka mladšího, na 

Malé Straně např. Davida Altmana a Daniela Wolfa),
10

 její informační hodnota je pro naše 

téma výrazně omezená. Zachycuje totiž právě jen majitele domů a hodnotu (resp. tzv. 

„osedlost“, podle které se stanovovalo vlastní daňové zatížení nemovitosti) jimi 

vlastněných domů. Profesi majitelů domů uvádí berní rula jen výjimečně, další obyvatelé, 

tedy nájemníci, zde nejsou zaznamenáni vůbec, a nemálo malířů tak z její evidence 

uniklo. 

Znatelně více informací přináší výše uvedený tereziánský katastr.
11

 Vznikl vlastně 

v důsledku nespokojenosti s nedokonalostmi berní ruly, které se ukázaly zjevné již záhy 

po jejím sestavení. Po několika předchozích pokusech korigovat údaje berní ruly (za 

připomínku stojí tzv. revizitace, prováděná na počátku 80. let 17. století z iniciativy 

nejvyššího českého kancléře hraběte Františka Oldřicha Kinského), se panovníkovi 

podařilo přes vytrvalý odpor českých stavů prosadit zřízení zvláštní rektifikační komise, 

jejíž úkol spočíval v přípravě reformy daňového systému, a to zejména na základě zjištění 

                                                 
7
 Edici berní ruly pro pražská města přinesl Líva 1949. 

8
 Podrobnou analýzu tohoto rozsáhlého fondu i okolnosti vzniku tereziánského katastru podal Hradecký, 

1956. Údaje vizitačního protokolu tereziánského katastru pro Staré Město pražské analyzovala Vobrátílková, 

2013. 
9
 Vobrátílková 2013, s. 40. 

10
 Líva 1949, s. 17 (Škréta), s. 29 (Čížek a Harovník), s. 66 a 81 (Nicek), s. 118 (Altman a Wolf). 

11
 Stejně jako berní rula a další katastry i tereziánský katastr je uložen jako samostatný archivní fond 

v pražském Národním archivu. 
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přesnějších údajů o majetkových poměrech dani podléhajících osob, resp. o nemovitém 

majetku, podléhajícímu zdanění.
12

 

 

 

Obr. 43: Svazek vizitačních protokolů tereziánského katastru Nového Města 

pražského. Národní archiv, fond Tereziánský katastr, inv. č. 142. Snímek Tomáš 

Sekyrka 

 

Základem nového katastru se staly tzv. fase, tedy zvláštní formuláře, do nichž byl 

zaznamenáván rozsah a „kvalita“ majetku, a podle kterých měla být následně stanovena 

„osedlost“, tedy samotné daňové zatížení. Pravdivost údajů následně ověřovaly vizitace, 

prováděné v jednotlivých krajích vždy čtyřčlennými komisemi, v nichž měl po jednom 

zástupci každý zemský stav (tedy duchovenstvo, panský stav, rytířský stav a stav 

svobodných královských měst). Vizitace podstatné části Čech byla ukončena v roce 1723, 

Praha se jí dočkala teprve v letech 1725-1726. Správnost a úplnost údajů ověřovala ve 

                                                 
12

 Podrobný popis přípravných jednání i postupu prací na novém katastru přináší vedle již zmíněné Pekařovy 

práce Hradecký 1956. Celkový pohled na Prahu, zejména na stav domovního majetku podal Haas 1966, 

podrobný rozbor domovního majetku a jeho majitelů podala pro Staré Město Vobrátílková 2013. Tereziánský 

katastr je jako pramen prvořadé hodnoty využíván při studiu různých problémů. Pomineme-li dnes tak 

populární bádání genealogická, nelze se bez jeho svědectví obejít při stavebněhistorických průzkumech, 

využíván je ovšem např. i pro zkoumání témat hospodářských dějin (viz Borská-Urbánková 1991). 
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všech čtyřech pražských městech jediná komise, v níž pracovali: prelát Jan Martini (za 

duchovenstvo), Josef Karel hrabě z Hallweillu (panský stav), František Karel Bechyně 

z Lažan (rytířský stav) a Fridrich Rabicer (měšťanský stav). Komise postupovala 

v jednotlivých městech podle čtvrtí, důsledně dům od domu a prováděla okulární vizitaci. 

Vizitační protokoly, nazývané někdy dobovým termínem vizitační tabely 

(„Visitationstabellen“) byly následně svázány do objemných svazků, zvlášť pro každé ze 

čtyř pražských měst (obr. 43). 

Z účelu katastru vyplývalo, že stranou zájmu vizitační komise zůstal tzv. deskový 

majetek, tedy domy a paláce v majetku šlechty a duchovenstva, který byl vyňat 

z jurisdikce městské samosprávy, jako šlechtický majetek byl zapsán do desek zemských a 

nepodléhal tedy zdanění. Tyto objekty sice byly ve vizitačním protokolu tereziánského 

katastru zaznamenány, k jejich dalšímu popisu a hodnocení nedošlo. Šlechta i 

duchovenstvo ale samozřejmě mohly vlastnit také objekty, které zůstávaly v jurisdikcí 

městských samospráv a v tom případě jsou v katastru zachyceny.
13

 

Popisy domovního majetku, jeho majitelů i obyvatel jsou oproti berní rule zřetelně 

podrobnější. Údaje byly zapisovány do předem daných formulářů se šestnácti hlavními 

rubrikami; některé rubriky mají ještě podrobnější specifikaci. Komise použila jak 

formuláře předtištěné (tak tomu bylo na Starém Městě a na Malé Straně), tak i ručně 

nadepsané a nalinkované (v případě Nového Města a Hradčan), obě provedení se však 

obsahově nijak neliší a přinášejí tedy totožné údaje. Formuláře i záznamy, které byly do 

nich zapisovány, jsou důsledně vedeny pouze v němčině (čeština se objevuje výhradně u 

názvů některých domů, resp. jejich domovních znamení), písaři vyplňovali jednotlivé 

rubriky standardním písmem - tzv. německou novogotickou kurzívou. Psali poměrně 

pečlivě, takže čtení zachycených údajů činí problémy jen zcela výjimečně (viz obr. 44, 

45), škrtů, dodatečných přípisků a jiných oprav se vyskytuje jen malé množství. 

Jako první bylo do formuláře zapsáno pořadové číslo domu, přičemž při práci 

s tereziánským katastrem je třeba mít na paměti, že tato čísla vyznačují pouze pořadová 

čísla jednotlivých domů. V každém z pražských měst, kromě Hradčan, pak měly čtvrtě 

svoje samostatné číselné řady. Například na Starém Městě domy ležící v týnské čtvrti byly 

číslovány od A1, v havelské čtvrti od B1, v linhartské čtvrti od C1 a ve čtvrti mikulášské 

od D1. 

                                                 
13

 Rozboru šlechtických objektů zachycených v tereziánském katastru i v dalších pramenech se věnovala 

Dejmková 2002. 
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Uvedená číselná označení domů v žádném z pražských měst nemají tedy žádnou 

spojitost a souvislost s čísly popisnými, zavedenými v pražských městech teprve v roce 

1770. 

 

 

obr. 44: Předtištěná přední strana formuláře tereziánského katastru se zapsanými 

údaji o domech v Týnské čtvrti Starého Města pražského. Národní archiv, fond 

Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. A2. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Po čísle domu přichází na předtištěném formuláři jméno majitele domu podle berní 

ruly a označení domu - zpravidla domovním znamením podle tzv. fase, tedy předchozího 

předběžného soupisu domů všech pražských měst z roku 1713. Následuje jméno 

stávajícího majitele domu, „osedlost“ („Ansässsigkeit“; zjednodušeně řečeno údaj o 

hodnotě majetku - daný velikostí, umístěním a stavem objektu - důležitý z hlediska 

výpočtu berně), cena domu při posledním prodeji (dům ale mohl být oceněn jinou, 

zpravidla vyšší cenou, pokud mezi dobou koupě a vizitací došlo k přestavbě či opravě 
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objektu), umístění domu (název ulice či náměstí), materiál z něhož je dům postaven a stav 

objektu, roční výnos domovní činže, profese majitele domu a jeho roční výdělek, stejně 

jako profese a roční výdělek jednotlivých nájemníků. Při větším počtu nájemníků je na 

první straně zaznamenán pouze údaj tom, že v domě bydlí nájemníci a jejich roční 

výdělek je sečten do jedné částky. 

 

 

Obr. 45: Zadní strana formuláře tereziánského katastru s údaji o domech 

v jindřišské čtvrti Nového Města pražského. Národní archiv, fond Tereziánský 

katastr, inv. č. 142, fol. Y17. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Na zadní straně listu, již bez předtištěných rubrik, jsou zopakovány údaje o profesi 

majitele domu a o stavu jím vlastněného objektu, najdeme zde ovšem i další údaje o 

domu, zejména počet podlaží a místností, orientace místností (zda do dvora či do ulice), 

počet sklepů, stájí, studní, různých přístřešků a kůlen, pravidelně nacházíme záznamy o 

provozování vinného a pivního šenku (dozvídáme se o množství vytočených nápojů), 
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výjimečně i další informace. Dále zde přicházejí bližší údaje o nájemnících („Innmann“ - 

„Innleute“) domu – většinou jejich jména (někdy však byly osoby označeny jen svou 

profesí či stavem - zejména vdovy), profese a roční výdělek i výši nájemného, které platili 

majiteli domu. Jen zřídka objevíme stručné poznámky o pokročilém věku majitele domu 

či nájemníka, zda se věnuje řemeslu nebo zda pobývá na venkově nebo v zahraničí. Na 

zadní straně písaři psali většinou zběžněji a zde uvedené záznamy dokážeme číst proto o 

něco hůře, naprostá většina z nich ale přesto nečiní větší potíže. 

Údaje vizitačního protokolu tereziánského katastru nejsou uměleckohistorickému 

bádání neznámé.
14

 To však většinou čerpá nikoliv z originálních dokumentů, nýbrž 

z výpisků, které na samém konci 19. století publikoval Bohumil Matějka na stránkách 

časopisu Památky archeologické.
 15

 Jak však ukázala letmá kontrola jeho výpisků 

s originálními dokumenty, bylo pro účely této práce nutné prostudovat vizitaci 

tereziánského katastru pražských měst z let 1725-1726 znovu a podat přesnější údaje o 

malířích zde zachycených. Toto studium přineslo nemalé množství nových údajů, 

v Matějkových článcích neuvedených, řadu dalších údajů se podařilo korigovat. 

Jako první přišlo při sestavování vizitačního protokolu tereziánského katastru na 

řadu v roce 1725 Staré Město pražské.
16

 Nejprve komise navštívila a zaznamenala domy 

v Týnské čtvrti, poté ve čtvrti Havelské, Linhartské a nakonec ve čtvrti Mikulášské. 

Celkem zachytila komise na Starém Městě pražském 26 malířů, přičemž Jan Onghers je 

uveden dvakrát, neboť byl majitelem dvou domů. Celkem se na území Starého Města 

pražského nacházelo devět domů vlastněných osmi malíři. Mezi majiteli nacházíme právě 

zmíněného Jana Ongherse, dále jména Jeronýma Cordy, Daniela Střešňáka, Johanna 

Bauera, Jana Vodňanského, Johanna Georga Schmida a Maxmiliána Seyferta. K této 

skupině připočítávám ještě Václava Vavřince Reinera, jehož manželka Anna Veronika 

vlastnila velký dům U Herzogů na Perštýně. 

                                                 
14

 Ve větší míře jeho údaje použil Herain 1915, v poslední době jej vytěžovaly autoři UPP 1996, UPP 1998, 

UPP 1999, UPP 2000. 
15

 První článek - Matějka 1896-1897 – obsahuje údaje o pražských stavitelích a sochařích, druhý – Matějka 

1898-1899 - zpřístupnil informace o malířích. Jedná se však jen o nejstručnější výpisky bez jakéhokoliv 

odborného aparátu, které proto nelze označit za edici. Navíc v těchto výpiscích nalezneme, jak uvádím 

v textu, řadu chybných čtení, někteří malíři jsou zcela vynecháni a objevíme dokonce i mylné údaje o 

majitelích vizitovaných domů. 
16

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129. 
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Prvním malířem zachyceným na Starém Městě byl Jeroným Corda,
 17

 který vlastnil 

od roku 1717
18

 dům U zlatého lva („Bey goldenen Löwe“, dnes č.p. 568) v Celetné ulici. 

Koupil jej tehdy od Rudolfa Globice z Bučiny evidentně ve špatném stavu.
19

 Malíř proto 

nechal objekt přestavět a tuto podobu má s nevelkými úpravami dodnes. Tereziánský 

katastr jeho stav hodnotí doslova: „anjetzo von Stein gut erbaut, war vor hin ruinirt“ a 

hodnotu domu uvádí ve výši 6000 zlatých. Objekt měl tři patra, v přízemí byl provozován 

pivní šenk a kromě samotného Cordy v něm bydleli ještě dva nájemníci. První platil dosti 

vysoké nájemné 300 zl. ročně, druhý jen 10 zlatých.
 20

 

Také v Celetné ulici, jen o několik málo desítek metrů blíž ke Staroměstskému 

náměstí, vlastnil první ze svých domů malíř Jan Onghers.
21

 Jednalo se o dům U bílého 

páva („Beym weißen Pfaue“, dnešní č.p. 557;
22

 druhý Onghersův dům (č.p. 558b) se 

nacházel za Karolinem
23

 - „hinter den Carolin abseitig“ a byl spojen s předchozím domem 

v Celetné ulici). Tento dům měl sice 4 podlaží, byl však ještě částečně dřevěný („Theils 

von Stein, theils von Holtz mittlmässig erbaut“). Onghers dům zakoupil v roce 1699 za 

2200 zl. od Terezie Toušinské,
24

 provozoval zde pivní šenk a kromě malíře a jeho rodiny 

jej obývali dva nájemníci, platící dohromady 70 zl. činže. Jedním z nich byl parukář („ein 

Peruquen Macher“) Friedrich Ernst Ziegler, provozující své řemeslo za pomoci jednoho 

tovaryše. 

Na jižní straně Týnské ulice vlastnil od roku 1718
25

 dům U tří ořechů (dnes č.p. 632) 

malíř Daniel Střešňák.
26

 Objekt měl pouze 2 podlaží, byl však dobře postaven z kamene a 

jeho cena činila 1400 zlatých. Kromě šenkování piva zaznamenává tereziánský katastr 

v domě ještě jistou vdovu, která však platí za nájem pouhých 6 zlatých.
 27

 

V Havelské čtvrti, konkrétně na severní straně Příkopů („Auf Graben“), stál v roce 

1725 na místě mladšího objektu z 1. poloviny 19. století (č.p. 394) nevelký dům, který 

                                                 
17

 Jako Jeronýma Vavřince Curtu jej uvádí Herain 1915, s. 118-119. Dlabacž 1815, I. jej neuvádí. 
18

 UPP 1996, s. 383. 
19

 Čarek 1985, s. 33 uvádí, že prodejní cena činila pouze 1285 zlatých. V tereziánském katastru uvedená cena 

6000 zl. tedy ukazuje, že oprava a přestavba domu provedená malířem Cordou byla dosti rozsáhlá. 
20

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. A2. 
21

 K Onghersovi naposledy Lešovský 2005, který stručně zaznamenává Onghersovo vlastnictví domu č.p. 

557 a jeho roční výdělek 500 zl. (Lešovský 2006, s. 7). 
22

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. A3. 
23

 Tamtéž, fol. A8. 
24

 Čarek 1985, s. 7. 
25

 UPP 1996, s. 424. Jméno malíře uvedeno jako Třešňák. 
26

 Herain 1915 jeho jméno (ani jako „Třešňák“) neuvádí, stejně jako Dlabacž 1815, III. 
27

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. A30. 



 120 

vlastnil malíř Jan Vodňanský.
28

 Dvoupatrový objekt v hodnotě 700 zl. byl v přední části 

ještě dřevěný a navíc zchátralý. Lépe na tom byla zadní - kamenná část domu („der 

forderer Theil von Holtz und baufällig, der hinter von Stein gut erbaut“). V Matějkově 

výpiscích
29

 nenacházíme u Vodňanského domu údaje o nájemnících. Jednalo se celkem o 

5 žen. Jedna z nich – jménem neuvedená pradlena (Wäscherin) - neplatila žádné nájemné, 

zbývající čtyři platili ročně celkem 26 zlatých.
 30

 

Štafíř Jan Bauer
31

 bydlel v dobře postaveném a opraveném domě („von Stein gut 

erbaut nd renovirt“) U černého kohouta („Beym schwartzen Haan“, dnes č.p. 406) na jižní 

straně Rytířské ulice.
32

 O Bauerově dobré majetkové situaci svědčí, že vydělával ročně 

600 zl., v práci mu pomáhali 2 tovaryši („haltet 2 Gesellen“) a ve třech podlažích svého 

domu v hodnotě 2230 zl. neměl nájemníky („Ubrigens keine Innleuthe“). 

V linhartské čtvrti se nacházel rozsáhlý dům U Herzogů (dnes č.p. 344) v ulici Na 

Perštýně.
33

 Zdědila jej po svém otci Anna Veronika Reinerová (rozená Herzogová), která 

se shodou okolností právě v roce 1725, krátce před sestavením vizitace tereziánského 

soupisu, provdala za malíře Václava Vavřince Reinera.
34

 Tato skutečnost byla v katastru 

zaznamenána hned dvakrát, podruhé i s údajem o malířově ročním výdělku 2000 zlatých: 

„der Possessorin Mann, ein Mahler“ ... „der Possessorin Ehe Consort ist ein berühmter 

Mahler, verdiennt des Jahrs 2000 fl.“. Dobře postavený dvoupodlažní kamenný dům 

v hodnotě 8000 zl. obývali také čtyři nájemníci, platící ročně celých 102 zl. činže a dům 

hostil rovněž pivní a vinný šenk.
 35

 

Stejně jako manželé Reinerovi, bydlel v linhartské čtvrti, konkrétně na jižní straně 

Jezuitské (dnes Karlovy) ulice, také malíř Johann Georg Schmid.
36

 Jeho dům stál na místě 

dnes zrušeného č.p. 179, naproti jižnímu vstupu do areálu Klementina. Objekt měl 

hodnotu 3500 zl., a jeho 3 podlaží byla dobře postavena z kamene. Pětice nájemníků 

platila činži ve výši 170 zlatých a výrazně tak pomáhala Schmidovu rozpočtu. On sám si 

totiž vydělal za rok pouze 75 zl., přičemž malování se patrně příliš nevěnoval a žil spíše 

                                                 
28

 Základní údaje k Vodňanského životopisu přináší Herain 1915, s. 112-113. Dlabacž 1815, III., s. 391 uvádí 

jednu Vodňanského kresbu jako předlohu pro rytinu A. Wannera. 
29

 Matějka 1898-1899, sl. 542. 
30

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. B24. 
31

 Herain 1915 jeho jméno neuvádí, stejně tak Dlabacž 1815, I. 
32

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. B27. Matějka 1898-1899, sl. 542 mylně 

umisťuje Bauerův dům do Týnské čtvrti. 
33

 Majitele domu v průběhu 14. - 19. století sleduje Čarek 1980, s. 21-22. 
34

 Reinerův život a dílo vyčerpávajícím způsobem podal a zhodnotil Preiss 2013. 
35

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. C1. 
36

 Herain 1915 jeho jméno neuvádí. 
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z výnosu svého domu („der Possessor is ein Mahler, ... lebt meistentheils von seiner 

Würthschafft“), zejména ze šenkování.
 37

 

Malíř a štafíř Maxmilián Seyffert
38

 vlastnil dům v mikulášské čtvrti.
39

 Ta podle 

hodnocení Hany Vobrátílkové představovala sice nejchudší oblast Starého Města,
40

 to se 

však netýkalo severní strany Dlouhé ulice, kde se Seyffertův dům nacházel, a kde bychom 

našli hned několik velmi drahých domů. Dvoupatrový kamenný dům (na místě dnešního 

č.p. 734) byl dobře postaven a měl hodnotu 1960 zlatých.
41

 Blíže neurčené části domu 

pronajímal Seyffert dvěma nájemníkům, platícím ročně 49 zl. činže. Samotný Seyffert 

patřil k úspěšnějším umělcům, za rok přiznával příjem 300 zl. a jako jeden z mála mohl ve 

své dílně zaměstnávat i jednoho tovaryše. 

Z právě uvedených devíti domů, vlastněných malíři, se čtyři nacházely v týnské 

čtvrti (šlo o dva domy Jana Ongherse, Jeronýma Cordy a Daniela Střešňáka), dva domy 

(Jana Vodňanského a Johanna Bauera) ležely v Havelské čtvrti, dva domy ve čtvrti 

linhartské (dům Anny Veroniky Reinerové a Johanna Georga Schmida) a konečně jeden 

dům (Maxmiliána Seyferta) ve čtvrti mikulášské. 

Co do ceny vlastnili nejhodnotnější domy Anna Veronika Reinerová (8000 zl.) a 

Jeroným Corda (6000 zl.). Se zřetelným odstupem následovaly domy Johanna Georga 

Schmida (3500 zl.), Johanna Bauera (2230 zl.), Jana Ongherse (dům v Celetné ulici měl 

hodnotu 2200 zl, cena druhého domu není uvedena, ale patrně nebyla velká) a Maxmiliána 

Seyferta (1960 zl.). Za skromné lze označit domy Daniela Střešňáka (1400 zl.) a zejména 

Jana Vodňanského (700 zl.). 

Nejvyššího činžovního výnosu dosahoval dům Jeronýma Cordy, a to ve výši 310 zl., 

čemuž nepochybně napomáhal pivní šenk, provozovaný v domě s výhodnou polohou na 

jedné z hlavních komunikačních os Starého Města. Výnosný byl rovněž dům Johanna 

                                                 
37

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. C29. 
38

 Podlaha 1924-1925, s. 549 cituje knihu měšťanských práv Starého města pražského č. 539, podle které 

bylo malíři Maxmiliánu Josefu Seyfertovi uděleno 29. listopadu 1719 měšťanské právo. Seyfert přišel do 

Prahy podle výhostu z roku 1714 z panství hraběte Norberta Leopolda Libštejnského z Kolorat. Za Seyferta 

se zaručil také novoměstský měšťan a sochař Johann Jakob Handtschucher. Herain 1915 Seyffertovo jméno 

neuvádí, stejně jako Dlabacž 1815, III. 
39

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol.. D29. Matějka 1898-1899, sl. 542 Seyffertův 

dům mylně lokalizuje do linhartské čtvrti. Poloha malířova domu na severní straně Dlouhé ulici je však ve 

vizitačním protokolu explicitně uvedena, vyplývá i z popisu sousedních domů i z údajů berní ruly – Líva 

1949, s. 54. 
40

 Vobrátílková 2013, s. 83. 
41

 UPP 1996, s. 460 uvádějí, že dům vlastnil v letech 1715 – 1754 malíř Maxmilián Senfert. Jde však o špatné 

čtení Seyfertova jména. 
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Georga Schmida (roční činže 170 zl.), dvojice domů Jana Ongherse (dohromady 112 zl.) a 

konečně dům Anny Veroniky Reinerové (102 zl.). Výrazně méně přispívaly rodinným 

rozpočtům činže v domech Maxmiliána Seyfferta (49 zl.), Jana Vodňanského (26 zl.), 

ještě méně pak v domě Daniela Střešňáka (pouhých 6 zlatých). V domě Jana Bauera žádní 

nájemníci nebydleli. 

Pivní šenky byly provozovány v domech Jeronýma Cordy, Jana Ongherse a Daniela 

Střešňáka. Tyto šenky mohly být provozovány dalšími osobami, někdy si však mohl 

malíř, pokud nedosáhl úspěchu ve svém oboru, vypomoci přivýdělkem právě čepováním 

piva nebo provozováním další profese. Příkladem ze Starého Města je Johann Georg 

Schmid, u kterého tereziánský katastr uvádí „lebt meistentheils von seiner Würthschafft; 

wird Bier geschänkt, und werden das Jahr durch 44 Vässer LandBier außgezapfft“.
42

 

V nájmu žilo v roce 1725 na Starém Městě celkem 18 malířů. I v jejich případě 

přináším jejich jména v pořadí, v jakém je zachytila vizitace tereziánského katastru. Jako 

první je mezi osmi malíři-nájemníky v týnské čtvrti uveden malíř a měšťan Anton Weiß, 

který dokázal za rok vydělat 300 zl. a navíc si přilepšoval jako domovník 

(„Hausmeister“), a to na prestižní adrese - v domě U kamenného beránka na jižní straně 

Staroměstského náměstí (dnes č.p. 551).
43

 Jak bylo tehdy obvyklé, za svou práci 

domovníka nemusel jako odměnu platit nájemné. K dalším úvahám vybízí skutečnost, že 

majitelem domu byl jeden z předních pražských barokních architektů a stavitelů František 

Maxmilián Kaňka (v domě však sám nebydlel, žil ve svém dalším domě v Mikulášské 

čtvrti). Jistě si lze představit, že Weiß mohl vedle domovnictví pracovat pro Kaňku také 

jako malíř, tedy podílet se na výzdobě některých jím stavěných objektů. Zatím se však 

nepodařilo nalézt doklad, který by tuto možnost potvrzoval.
44

 

Mnohem známějším malířem je Jan Hiebl („Mahler Johann Hübl“),
45

 který bydlel 

v domě chirurga („Balbirer“) Franze Bartla na nároží Ovocného trhu a Celetné ulice (dnes 

součást domu U černé Matky Boží, č.p. 569), kterému platil poměrně vysoký roční nájem 

34 zlatých. Nepochybně si to mohl dovolit, neboť přiznával roční příjem 900 zl. a řadil se 
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 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. C29. 
43

 Tamtéž, fol. A2. 
44

 Jméno malíře Antona Weiße nenacházíme neuvádí Herain 1915. Dlabacz 1815, III., s. 344, zná jistého A. 

Weise, který byl „ein geschickter Zeichenmeister“. Podle jeho kresby pak F. Hirsch provedl v roce 1718 

převořez s vyobrazením sv. Václava, českými zemskými patrony a s pohledem na Prahu. 
45

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. A7. Matějka, 1898-1899, sl. 541 chybně 

přepisuje malířovo jméno „Hübl Frant.“. Záznam však jednoznačně uvádí „Johann Hübl“. Stejně chybně 

Matějka píše, že Hiebl byl nájemníkem u sv. Havla. V katastru je však uvedeno, že dům leží „in ad S. Galli 

Gassen“, tedy v uličce vedoucí ke kostelu sv. Havla, ještě však v týnské čtvrti. 
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k vůbec nejlépe vydělávajícím pražským malířům (v pořadí malířů, u nichž k roku 1725 

známe jejich roční příjem, by Hieblovi náleželo hned 2. místo za suverénně prvním 

Reinerem - viz tabulka č. XY).
46

 

Dalším zaznamenaným malířem, bydlícím v nájmu na Starém Městě, je malíř a 

měšťan Franz Müller.
47

 Přiznával roční příjem ve výši 350 zl. a za nájem platil nemalou 

částku 50 zlatých. Bydlel vedle dalších tří nájemníků na prestižní adrese - v domě U 

kamenného zvonu (č.p. 605) na východní straně Staroměstského náměstí. Mezi jeho 

sousedy patřil „materialista“ a měšťan Franz Leopold Pfeil (platil nájem 80 zl.), hraběnka 

Švihovská (platila nájem celých 250 zl.!!!) a konečně jménem neuvedený lipský 

obchodník (platil nájem 40 zl.).
 48

 

Jen o pár desítek metrů dále - v domě U Peruckého, dnes označovaném U stříbrné 

hvězdy na nároží Dlouhé ulice a Týnské uličky (č.p. 612) - bydlel jako nájemník dvorní 

malíř Petr Keck (Kek),
49

 u kterého pracoval jeden tovaryš („haltet 1 Gesellen“). Také 

Keck platil nemalých 40 zl. ročního nájmu, což si ovšem mohl snadno dovolit, neboť 

vydělával ročně celých 500 zlatých. V domě bydlelo dalších pět nájemníků, z nichž za 

zmínku stojí Simon Anton Neumann, provozující v přízemí kavárnu („Caffé Stuben“).
 50

 

Stejně jako Keck, bydlel na jižní straně Dlouhé ulice, ale dále od Staroměstského 

náměstí, v dnes již zaniklém nevelkém domě U zlaté čepice (dříve č.p. 718) malíř 

Sebastian Dürr.
51

 Přiznává, že není měšťanem, hodlá však měšťanství přijmout („kein 

Bürger, will aber mit nechsten das Bürgerschaft nehmen“). Ročně vydělává 250 zl., 

pracují u něj dva tovaryši a jako jediný nájemník v domě platí ročně 28 zlatých.
52
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 K dílu Jana Hiebela naposledy podrobně Fronek 2013, který na s. 33 zaznamenává údaje tereziánského 

katastru o Hiebelovi. Uvádí také podle Matějkových výpisků příjem několika dalších staroměstských malířů. 
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objektu dokládá údaj „von Stein gut erbaut“ a zejména vysoká cena domu, vyjádřená cenou celých 10 500 zl. 

Jak konstatovala Vobrátílková 2013, s. 77, šlo o dům s nejvyšší cenou, který byl na Starém Městě 

v měšťanských rukou. Ostatní domy, jejichž cena přesahovala 10 000 zl., patřily šlechticům.  
49

 Mnoho údajů o Keckovi přináší již Herain 1915, s. 87-88 a stejně tak i Dlabacž 1815, II., sl. 48-49 
50

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. A18. 
51

 Herain 1915 jeho jméno neuvádí, stejně jako Dlabacž 1815, I. 
52

 Národní archiv, Fond Tereziánský katastr, inv. č. 129, fol. A23. 
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Měšťan, mědirytec a malíř („Kupfer Stecher und Mahler“) Karl Müller
53

 bydlel 

v týnském dvoře (Ungeltu) v trojpodlažním domě, postaveném dobře z kamene (dnes č.p. 

637), jehož barokní jádro se dochovalo dodnes. Z ročního příjmu 400 zl. platil Müller 

jednoho tovaryše, majitel objektu Andreas Giehl pak od Müllera dostával nájem ve výši 

36 zlatých, další dva nájemníci platili 136 zlatých.
54

 

Za kostelem sv. Jakuba („hinter S. Jakob, abseitig“, na východní straně dnešní 

Rybné ulice, na místě dnešní novostavby č.p. 677) bydlel ve špatně postaveném domě 

(„schlecht erbaut“) malíř a měšťan („Bürger und Mahler“) Jan Krocín.
55

 Přestože 

s největší pravděpodobností patřil k významné rodině Krocínů, nevedlo se mu dobře a 

vydělával ročně pouze 60 zlatých. Tímto nevelkým výdělkem se řadil mezi nejchudší 

pražské malíře, a tomu odpovídalo i nájemné, za které platil ročně 14 zlatých. Další dva 

nájemníci platili dohromady 29 zl. a 30 krejcarů činže.
 56

 

Malíř miniatur a „Buchführer“ (obchodník s knihami) Franz Prechler
57

 se ze souboru 

pražských malířů, zachycených v tereziánském katastru, vymyká tím, že je uveden jako 

akademický občan („Academischer Bürger“). Bydlel přímo v univerzitním Karolinu (dům 

byl zapsán v zemských deskách jako majetek pražské univerzity a nepodléhal tedy 

staroměstským orgánům), neplatil nájem a nic nevíme ani o jeho výdělku.
58

 

Ve svatohavelské čtvrti zaznamenal tereziánský katastr jako nájemníky celkem 

pětici malířů. V domě Na kamenci („auf Kamenitz“, nyní č.p. 478) na rohu 

Staroměstského náměstí a dnešní Melantrichovy ulice bydlel malíř Vilém Neunhertz.
59

 

Záznam uvádí, že není pražským měšťanem, zjevně se mu však dařilo dobře, neboť 

vydělával celých 600 zlatých. Za nájem platil Neunhertz nemalých 100 zl. ročně. Tato 

vysoká suma odpovídala jak prestižní adrese na velkém rynku, tak hodnotě domu - 

dosahovala 9000 zl. - a jeho stavu („von Stein gut erbaut“).
60
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 Herain 1915 jeho jméno neuvádí, Dlabacž 1815, II., sl. 348. uvádí mědirytce Carla Müllera, který v první 
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Výrazně hůře se vedlo malíři Johannu Adamu Zingovi.
61

 Bydlel nedaleko kostela sv. 

Jiljí („hinter S. Aegidii abseitig“), v dobře postaveném kamenném domě o třech 

podlažích, na východní straně dnešní Jilské ulice(dnes č.p. 450). Objekt vlastnil inspektor 

černínských panství Johann Kristof Seyfrid, kterému tři nájemníci platili celkem 266 zl. 

činže.
62

 Malíř Zing vydělával ročně pouze 100 zl. a proto byl patrně nucen přibrat si ke 

svému malířskému umění ještě domovnictví, aby nemusel platit nájem. Zda vykonal na 

černínských panstvích i nějaké malířské práce nelze prozatím potvrdit.
63

 

Ve stejném bloku domů jako Zing bydlel malíř Jan Vojtěch Angermayer,
64

 který 

přiznal 300 zl. ročního příjmu. Za nájem v domě U tykví v Michalské ulici (dnes č.p. 440) 

platil jen 16 zlatých a můžeme tak soudit, že jeho byt nebyl patrně velký. Ve čtyřpatrovém 

domě měl za sousedy dalších 8 nájemníků.
65

 

Na místě novostavby z počátku 20. století poblíž vyústění Příkopů do 

severovýchodního rohu Koňského trhu (dnes č. p. 390) stál v roce 1725 jednopatrový 

dům, dobře postavený z kamene. Za nemalou částku 40 zl. si v něm pronajímal byt malíř 

Wenzel Berger.
66

 O jeho ročním výdělku nejsme informováni, neboť pracuje na venkově 

(„arbeitet allzeit aufm Land“).
67

 

Dům U palmové ratolesti („Beym Palm Zweig“, dnes č.p. 367) na západní straně 

dnešní Perlové ulice patřil od poloviny 17. století až do roku 1719 malířské rodině 

Kulíků.
68

 V roce 1726 nebyl nijak honosný („von Stein mittelmässig erbaut“) a jeho 

hodnota činila 1100 zlatých. Jeho majitel Carl Fromb obchodoval se sýry a máslem a 

v domě pronajímal celkem 3 byty, z nichž jeden obýval malíř Johann Georg Ridl.
69

 

Z ročního příjmu 75 zlatých platil nevelké nájemné 20 zlatých.
70
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Stejně jako havelská, tak i linhartská čtvrť byla domovem celkem pěti malířů - 

nájemníků. 

Při jižním okraji Starého Města, nedaleko zaniklého kostela sv. Štěpána Menšího ve 

zdi („unweith des kleinen S. Stephan Kirche“) v dnešní ulici Karolíny Světlé (č.p. 302, již 

zaniklý dům), bydlel malíř Josef Lekvir.
71

 Nebyl sice měšťanem, dokázal si však ročně 

vydělat 150 zl. a snadno tak mohl zaplatit nájem 18 zl. v domě, který v této oblasti vynikal 

cenou i velikostí (dům měl hodnotu 1300 zl., okolní domy o celých tisíc zl. méně). Jako 

jeden z mála v této nepříliš výstavné části Starého Města byl dobře postaven z kamene, 

zatímco u okolních domů několikrát nacházíme poznámky o nedobrém stavu („schlecht 

erbaut“).
72

 

V blízkosti již zbořeného kostela sv. Ondřeje stál na jižní straně Konviktské ulice 

dvoupodlažní kamenný dům v dobrém stavu (č.p. 295b). Dnes již zaniklý dům vlastnil 

pekař Georg Grünwald a bydlel v něm, vedle sedmi dalších nájemníků, také malíř Jiří 

Kuba.
73

 Za rok si vydělal 80 zl. a platil nájem 20 zlatých.
74

 

V nedaleké Zlaté Ulici (dnes na Smetanově nábřeží, č.p. 330) bydlela v dodnes 

nedochovaném jednopatrovém domě, označeném v roce 1725 jako špatně postavený 

(„von Stein schlecht erbaut“) malířka Brittlová („eine Mahlerin, Nahmens Brittlin“).
75

 Zda 

tato žena sama malovala se nedozvídáme, spíše však jen vlastnila dílnu, neboť 

zaměstnávala jednoho tovaryše („haltet 1 Gesellen“). Ročně si dokázala vydělat 120 zl., 

ze kterých platila nájem 16 zlatých, což bylo nejvíce z celkem pěti nájemníků.
76

 

Mnohem honosnější adresu v Jezuitské (dnešní Karlově) ulici obýval malíř Anton 

Ryßer.
77

 Bydlel v domě U toulů nebo U Štiků (na místě dnešního č.p. 180), nahrazeném 

neorenesanční novostavbou na počátku 20. století,
78

 naproti jižnímu vstupu do areálu 

Klementina. V honosném a dobře z kamene postaveném domě provozoval jeho majitel 

Karel Vyšín (Carl Wischin) pivní i vinný šenk. I díky tomu měl dům vysokou hodnotu 
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10 000 zlatých a hostil také šest nájemníků. Patřil k nim rovněž Anton Ryßer, který ročně 

vydělával slušných 200 zl. a platil nájem 30 zlatých.
79

 

Posledním nájemníkem v linhartské čtvrti byl malíř miniatur („ein Miniatur-

Mahler“) Vojtěch Ber,
80

 který si z ročního výdělku 120 zl. pronajímal od Michaela 

Teuchmanna byt za 28 zlatých v třípatrovém domě U Strnadů na severní straně dnešní 

Linhartské ulice (dnes zaniklé č.p. 133b a 133c), tedy na místě, zabraném na počátku 20. 

století pro stavbu tzv. Nové radnice na Mariánském náměstí.
81

 

Nejméně honosná ze staroměstských čtvrtí - mikulášská, nehostila ve svých zdech 

jako nájemníka žádného malíře. 

Zajímavé a poněkud nečekané údaje nás informují o počtu malířských tovaryšů. 

Jejich počet byl překvapivě velmi nízký. V záznamech tereziánského katastru nacházíme 

na Starém Městě pouze 8 malířských tovaryšů evidovaných v šesti malířských dílnách 

(resp. jeden z mistrů byl štafířem). Po jednom tovaryšovi měli ve svých dílnách dvorní 

malíř Petr Keck, mědirytec a malíř Karl Müller, malířka Brittlová a malíř a štafíř 

Maxmilián Seyfert, dva tovaryše dokázali zaměstnat jen malíř Sebastian Dürr a štafíř 

Johann Bauer. 

Oprávněně bychom mohli předpokládat, že u malířů, kteří své dílny provozovali ve 

vlastních domech, budou lepší předpoklady pro to, aby malířský mistr zaměstnával 

tovaryše, pomáhající s lepším zvládnutím zakázek. Tak tomu ale kupodivu nebylo - 

z šestice dílen zaměstnávajících tovaryše se totiž jen dvě nacházely v domech, které 

vlastnili malíři, resp. štafíři (šlo o domy Maxmiliana Seyfferta a Johanna Bauera) - patrně 

právě jejich dílny vyžadovaly větší počet pracovních sil, zejména při přípravě materiálů 

k povrchovým úpravám vyřezávaných skulptur, oltářních architektur či stavebních detailů. 

Máme-li zhodnotit lokalizaci jednotlivých domů a pronájmů, které malíři na Starém 

Městě obývali, je zřejmé, že se nekoncentrovali jen v jedné lokalitě. Přece jen však lze 

opatrně konstatovat, že se malíři - samozřejmě zejména ti úspěšnější - snažili provozovat 

své dílny na rušnějších místech a v honosnějších místech – na Staroměstském náměstí, 

v Celetné a v Karlově ulici, stejně jako v Dlouhé třídě, Rytířské ulici a Na Příkopech. 

Pokud byl malíř majitelem domu, ovlivňovala polohu objektu samozřejmě řada okolností. 

Pokud malíř přišel do Prahy z jiných oblastí Čech nebo dokonce z ciziny, mohl si 
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samozřejmě - pokud na to měl prostředky vybrat dům na takové adrese, která skýtala 

dobrý kontakt s příslušníky vyšších vrstev, kteří zejména tvořili klientelu malířů. Pokud 

měl malíř opravdu dostatečně prostředky, dbal při koupi domu samozřejmě i na nutnost 

osobní reprezentace, která v barokní době - nepochybně i v měšťanském prostředí - hrála 

důležitou roli při snaze dosáhnout společenské uznání a ocenění. 

Pokud malíř nedisponoval velkými prostředky nebo pocházel z Prahy a dům zdědil 

po předcích, nemohl samozřejmě tak výrazně uplatnit potřebu „být viděn“ a „být 

reprezentován“ svým majetkem. 

Nápadná pak je absence malířů v nejchudší staroměstské čtvrti – mikulášské 

(výjimku představuje zde položený dům malíře a štafíře Maxmiliána Seyfferta, i ten se 

však nacházel v Dlouhé ulici, která patřila k nejrušnějším tepnám Starého Města a v rámci 

mikulášské čtvrti k nejhonosnějším lokalitám). Samozřejmě méně zámožné až chudé 

malíře najdeme na Starém Městě také, konkrétně v dnešní ulici Karolíny Světlé, 

Konviktské a Zlaté, tedy nedaleko vltavského břehu v linhartské čtvrti. 

 

Na Novém Městě pražském postupovala vizitační komise opět podle jednotlivých 

čtvrtí, první přišla na řadu čtvrť zderazská, poté štěpánská, jindřišská a jako poslední čtvrť 

petrská.
82

 Celkem zaznamenala komise na Novém Městě 24 malířů, z nichž 8 vlastnilo 9 

domů, dalších 16 malířů bydlelo v nájmu. 

Ve zderazské čtvrti ležely domy Jana Ferdinanda Schora, Osvalda Raucha, Karla 

Mokličku (vlastnil na Novém Městě dva domy, oba ve zderazské čtvrti), křestním jménem 

neuvedeného syna Andrease Hößla, a Heinricha Georga Sohna, ve Štěpánské čtvrti 

vlastnili domy Jan Niček a Josef König, ve čtvrti jindřišské vlastnila dům Anna 

Nováková, ve čtvrti petrské nebyl žádný dům ve vlastnictví malíře. 

Ve zderazské čtvrti zaznamenal tereziánský katastr jako prvního malíře, vlastnícího 

dům inženýra a malíře („der Possessor ist ein Ingenieur und Mahler“) Jana Ferdinanda 

Schora,
83

 který si malováním vydělal („verdiennt mit der Mahlerey“) 300 zlatých. 

Schorův dům U dvou červených zvonů (č.p. 38, dnes již zbouraný),
84

 stál na jižní straně 
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ulice Na Příkopech (dnešní Národní třída). Dům byl trojpodlažní, částečně postaven 

z kamene a jeho cena dosahovala 2700 zlatých. V přízemí se nacházela stáj pro 2 koně, 

využívaná jedním z nájemníků, nejspíše hrabětem Vratislavem („Graf Wratislaw“), který 

platil nájem ve výši 150 zlatých. Zbývající dva nájemníci platili dohromady 40 zlatých 

činže za rok.
85

 Shodou okolností zachytila vizitace tereziánského katastru Jana Ferdinanda 

Schora v domě, který vlastnil jen krátce – od dubna 1725 do července 1726.
86

 Pro naše 

téma je jistě zajímavé, že při koupi domu na jaře 1725 složil Schor z celkové kupní ceny 

na hotovosti 200 zl. a dalších 200 zl. v obrazech. Prodávající, jímž byl Ferdinand z Říčan, 

tedy přijal obrazy jako platidlo, snad mu takový způsob vyhovoval a obrazy užil nejspíše 

pro výzdobu svého domu.
87

 

Na západní straně Spálené ulice vlastnil jednopatrový dům (č.p. 101, dnes zcela beze 

stop barokního objektu) v hodnotě 810 zl. malíř Osvald Rauch.
88

 Přestože cena domu 

dosahovala v rámci Nového Města průměrné ceny (viz tabulka XY),
89

 stav objektu byl 

nedobrý („zum Theil Mittelmässig in Bau, zum Theil schlecht“). Rauch vydělával ročně 

pouze 40 zl. a stěžoval si na nedostatek práce („Klaget, daß er wenig Arbeith hat, lebt von 

seinem Verdienst“). K lepšímu živobytí mu dopomáhalo čepování piva a také nájemné od 

čtyř osob v celkové výši 51 zlatých.
90

 

Zderazská čtvrť byla rovněž domovem Karla Mokličky.
91

 Vlastnil zde dokonce dva 

domy. O druhém uslyšíme ještě níže, neboť v něm jako nájemníci bydleli hned dva malíři. 

První dům, kde Moklička sám bydlel se nacházel v Pštrossově ulici (č.p. 190b), měl sice 

dvě podlaží a jeho hodnota dosahovala 1200 zl., označen však byl jako špatný („das Haus 

ist durchaus schlecht“). Hlavním Mokličkovým příjmem byl patrně pivní šenk, 

provozovaný v domě, a také činžovné v roční výši 88 zl., kterou platilo celkem 10 

nájemníků. Samotné malířské umění stálo u Mokličky stranou, neboť se ve vizitačním 

protokolu dozvídáme, že je sice malířem, profesi se však nevěnuje a živí se šenkováním 
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piva („der Possessor ist zwar ein Mahler, treibt aber die Proffession nicht mehr, nährt sich 

mit dem Bier-Schank“).
92

 

V blíže neurčitelné poloze na nároží Dobytčího trhu („Viehmarkt“, dnešní Karlovo 

náměstí, patrně na místě dnešního č.p. 285) a Spálené ulice stál nevelký dvojpodlažní dům 

průměrné zachovalosti („mittelmäßig“; cena domu činila pouhých 210 zl..!), který vlastnil 

tesař Andreas Hößl. Zaměstnával dokonce 4 tovaryše, sám však již nemohl řemeslo 

vykonávat a provozoval proto pivní šenk („kan selbst nicht arbeith ... führt dabey den 

Bierschenk“), nájemníky v domě neměl („Übrigens seynd keine Innleuths“). Zato však 

měl Hößl syna, který byl malířem („sein Sohn ist ein Mahler“),
93

 žil v domě a ročně si 

vydělal 150 zlatých.
94

 Předpokládám, že malíř Hößl dům po svém otci zdědil a zařazuji jej 

tedy již „v předstihu“ mezi malíře, kteří vlastnili dům. 

Na blíže neurčeném místě v rámci tzv. zderazského postranního práva, spadajícího 

do kompetence a majetku kláštera augustiniánů Na Zderaze
95

 vlastnil dům
96

 malíř 

Heinrich Georg Sohn.
97

 Objekt dosahoval nevelké hodnoty (350 zl.) a vizitační komise jej 

popsala jako malý, úzký a v nedobrém stavu („klein und eng, die forder haubt Mauer von 

Stein, die übrige von Holtz, ... baufällig“). Majitel domu je sice malíř, avšak velmi stár 

(„der Possessor ist ein Mahler, aber sehr alt“) a vydělává jen 50 zlatých. V domě bydlí dva 

nájemníci, kteří platí celkem 14 zl. činže.
98

 

Ve štěpánské čtvrti vlastnili dům dva malíři. Prvním byl Jan Niček („Nitschek“ – viz 

obr. 46),
99

 v jehož majetku se v roce 1725 nacházel dům na západní straně dolní části 

dnešního Václavského náměstí (na místě dnešního č.p. 781). Se dvěma sty zlatými 

ročního příjmu patřil mezi novoměstskými malíři k finančně nejúspěšnějším.
100
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 Národní archiv, fond Tereziánský katastr Praha, inv. č. 142, fol. F46. 
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 Herain 1915 jeho jméno neuvádí, stejně jako Dlabacž 1815, I. 
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 Národní archiv, fond Tereziánský katastr Praha, inv. č. 142, fol. G55. 
95

 Tzv. postranní práva byla zvláštní enklávy uvnitř jednotlivých pražských měst (celkem jich existovalo 17), 

které byly v majetku různých církevních institucí (klášterů a kapitul), a také nejvyššího purkrabství 

pražského. Z tohoto důvodu také víceméně nepodléhaly plné pravomoci příslušných městských rad. Více 

Svobodová-Ladová 1983. 
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který vlastnil pustý dům ve Spálené ulici (dnes č.p. 94; viz Líva 1949, s. 66). 
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Obr. 46: Jméno malíře Jana Nička (Nitschka) uvedené jako majitel domu ve 

štěpánské čtvrti na Novém Městě. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Ničkův dům dosáhl při posledním prodeji sice nevelké ceny 630 zl., měl však 3 

podlaží a byl dobře postaven z kamene („von Stein gut erbaut“).
101

 Pětice nájemníků 

platila činži v celkové výši 64 zlatých.
102

 

Druhým malířem, jehož dům nacházíme ve štěpánské čtvrti byl Josef König,
103

 

jehož příjem činil 100 zl. ročně a vlastnil
104

 dům na jižní straně dnešní Palackého ulice 

(č.p. 726). Objekt měl dvě podlaží a dosahoval hodnoty 520 zl., byl však, špatně postaven 

ze dřeva („von Holtz schlecht erbaut“). Přesto v něm bydleli 4 nájemníci, kteří dohromady 

platili 52 zl. činže.
105

 

V jindřišské čtvrti vlastnil dům pouze jeden malíř, resp. malířka. Jednalo se o dům, 

který stál na místě secesního hotelu, vystavěného na počátku 20. století na východní straně 

Václavského náměstí (č.p. 825).
106

 V roce 1725 zde vizitační komise zaznamenala 

nevelký, pouze jednopatrový, z větší části dřevěný dům v nedobrém stavu („meistens von 

Holtz und schlecht erbaut“). Patrně proto dosahoval i přes dobrou polohu hodnoty 

pouhých 350 zl., a byl tak zřetelně méně honosný nežli sousední domy, dosahujících cen 
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kolem 2000 zlatých. Objekt vlastnila Anna Nováková („Anna Nowakin“),
107

 vedle Anny 

Veroniky Reinerové druhá žena mezi majiteli domů zachycenými tereziánským katastrem. 

Podobně jako Veronika Reinerová, tak i Anna Nováková měla za manžela malíře („der 

Possessorin Ehe Consort ist ein Mahler“), který však ročně vydělával výrazně méně nežli 

Reiner, a to 150 zlatých. Rodinnému rozpočtu tak muselo vypomáhat nájemné 15 zl., 

placené dvěma nájemníky. Jménem neuvedeného mlynářského tovaryše ponecháme 

stranou naší pozornosti. Zajímavější je pro nás malíř obrazů („ein Bild Mahler“) Franz 

Tau,
108

 který vydělával ročně 57 zl. a platil nájem 8 zl. Lákavou možnost, že pracoval 

v dílně manžela majitelky domu, vylučuje poznámka, že ten pracoval bez tovaryše („ohne 

Gesellen“).
109

 

 

 

Obr. 47: Malíř Franz Tau zachycený jako nájemník na Novém Městě pražském. 

Snímek Tomáš Sekyrka 

 

V petrské čtvrti, která byla nejchudší částí Nového Města, nezaznamenal tereziánský 

katastr žádný dům ve vlastnictví malíře. 

Podle ceny vlastnil nejhodnotnější dům na Novém Městě Jan Ferdinand Schor. Cena 

jeho domu dosahovala 2400 zl., což více nežli dvakrát tolik, kolik činila cena druhého 

domu v pořadí, kterým byl první z domů Karla Mokličky (v ceně 1200 zl.; zmínit je třeba 

i druhý Mokličkův dům, ohodnocený na 500 zl., takže celková hodnota Mokličkova 

domovního majetku činila 1700 zlatých). S dalším výrazným odstupem následoval dům 

Osvalda Raucha (810 zl.), domy Jana Nicka (630 zl.) a Josefa Königa (520 zl.). Nejnižší 

cenu vykazovaly domy Heinricha Georga Sohna (350 zl.), Anny Novákové (350 zl.) a 

Andrease Hößla (210 zl.). 

                                                 
107

 Herain 1915 její jméno neuvádí, nezná ani žádného malíře Nováka, stejně jako Dlabacž 1815, II. 
108
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Podle výnosu jednotlivých domů za nájemné lze seřadit domy novoměstských 

malířů do následujícího pořadí: Jan Ferdinand Schor (190 zl.), Karel Moklička (88 zl. 

v prvním domě, dalších 59 zl. v domě druhém), Jan Nicek (64 zl.), Josef König (52 zl.), 

Osvald Rauch (51 zl.), Anna Nováková (15 zl.), Heinrich Georg Sohn (14 zl.), Andreas 

Hößl neměl žádné nájemníky a tedy žádný příjem z nájemného. 

Mezi nájemníky nalezneme Na Novém Městě pražském celkem 16 malířů. 

Setkáváme se s nimi ve všech novoměstských čtvrtích. Ve Zderazské čtvrti nacházíme 

jako prvního Matěje Hájka.
110

 Bydlel v dobře a nově postaveném trojpodlažním 

kamenném domě („Haus ist von Stein gut und neu erbauet“) na západní straně Široké 

ulice (dnes Jungmannova, č.p. 26), který patřil paní von Haugwitz („Frau von 

Haugwitz“).
111

 Hájek sice vydělával 90 zl. a platil nájem 12 zl., přesto se však dozvídáme, 

že žije nuzně („ist miserabl, ... lebt davon kümmerlich“). I přesto byl jeho sousedem 

urozený pan von Rumerskirch, který za jistě větší a pohodlnější apartmá platil celých 160 

zl. ročně.
112

 

V domě na novoměstské, tedy jižní, straně Příkopů (dnešní Národní třída) bydlel 

v Kellerovském domě (dnes zcela přestavěný dům č.p. 58)
113

 malíř a štafíř Petr Král.
114

 

Nepatřil zřejmě k úspěšným umělcům barokní Prahy, neboť ročně vydělával pouze 100 zl. 

a jako jediný nájemník platil činži 16 zlatých. Dům nevlastnil Král, jak mylně uvádějí 

Matějkovy výpisky, nýbrž hrabě František Karel z Vrtby.
 115

 

Objekt nebyl zapsán do desk zemských jako svobodný šlechtický majetek a coby 

„měšťanský“ tak stále plně podléhal povinnostem ostatních měšťanských domů, tedy i 

vizitaci tereziánského katastru. Ta objekt zachytila jako jednopatrový, dobře postavený 

kamenný dům, jeho cena dosáhla při posledním prodeji 8500 zlatých.
116
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Obr. 48: Záznam o vizitaci Kellerovského domu, který byl v majetku hraběte 

Františka Karla z Vrtby, a ve kterém si v roce 1725 pronajímal byt malíř a štafíř 

Petr Král 

 

Poněkud zvláštní skutečnost, že nepříliš úspěšný malíř Král byl jediným 

nájemníkem v honosném domě hraběte Vrtby vybízí k úvaze, zda malíř neprováděl pro 

hraběte nějaké umělecké nebo jiné výkony. Bohužel záznam tereziánského katastru, ani 

další dokumenty zatím takovouto možnost nepotvrzují. 

Na západní straně dnešní Vladislavovy ulice stál v roce 1725 velký, ale zchátralý 

dům U Nebeských („meistens von Holtz und sehr baufällig“, „das Haus ist ruinirt und 

baufällig“, dnes č.p. 48) s nevelkou hodnotou 500 zlatých. Dvoupodlažní objekt vlastnil 

bývalý malíř (viz výše) Karel Moklička. Jak již víme, Moklička vlastnil ve Zderazské 

čtvrti ještě jeden dům, který sám obýval. Mezi malíře jej zařazuji s určitou výhradou, 

neboť u prvního domu je sice uvedeno, že je malířem avšak svému řemeslu se nevěnuje, u 

druhého domu je označen jako „Spalier-Macher“. 

V domě ve Vladislavově ulici pronajímal Moklička skromné byty, mimo jiné i 

dvěma malířům. Prvního z nich - Václava Messerschmida
117

 - zná i Matějkova edice
118

 a 

správně uvádí jeho roční příjem pouhých 20 zl. (tedy vůbec nejméně ze všech pražských 
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malířů, u nichž je jejich výdělek uveden), stejně jako údaj o tom, že jeho manželka 

vypomáhá na výživu jako pradlena („sein Weib helfet nährt mit Wasch“). Opomenut je 

však údaj o výši nájmu - 8 zlatých a 30 krejcarů a zcela chybně je uvedeno, že 

Messerschmid byl majitelem domu. 

Druhým malířem v tomto domě, Matějkovou edicí zcela opominutým, byl malíř 

miniatur (Miniatur-Mahler) Anton Mayßer.
119

 Dařilo se mu znatelně lépe nežli 

Messerschmidovi - vydělával ročně 200 zl., přesto však bydlel patrně podobně, neboť za 

nájem platil jen 10 zl. ročně. Zbývající nájemníci platili celkem 40 zl. a 30 krejcarů a 

nalezneme mezi nimi i různé chudé osoby („verschiedene arme Leuthe“).
120

 

 

 

Obr. 49: Dosud nepublikovaný záznam o malíři miniatur Antonu Mayßerovi. 

Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Malíř Petr Rek
121

 bydlel ve Spálené ulici jako nájemník v dnes již nedochovaném, 

resp. zcela přestavěném, domě kameníka Jana Mannesa (č.p. 99). Dům o dvou podlažích 

měl hodnotu 600 zlatých, a jistě nebyl nijak výstavný. Tereziánský katastr uvádí, že byl 

částečně dřevěný a špatně postavený (Theils von Stein, Theils schlecht von Holtz“). Rek 

vydělával ročně pouze 40 zl. a platil nájem 12 zlatých. Kromě něj bydleli v domě další 3 

nájemníci.
122

 

Stejně jako Petr Rek, bydlel ve Spálené ulici v nájmu další malíř - Martin 

Hrdlička.
123

 Matějkovy výpisky chybně uvádějí jeho křestní jméno jako Antonín.
124
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Obr. 50: Záznam o malíři Martinu Hrdličkovi v tereziánském katastru. Snímek 

Tomáš Sekyrka 

 

Hrdlička byl jistě zdatnější nežli Rek, neboť vydělával ročně celých 250 zl. a mohl si 

tak snadno dovolit platit nájem 20 zlatých. Přestože byl jediným nájemníkem, ani jeho 

bydlení nebylo patrně příliš luxusní, neboť dům (na místě dnešního č.p. 95) byl dřevěný a 

zchátralý („von Holtz schlecht, etwas baufällig). Jeho majitelka byla vdovou po 

truhlářském mistru Christiánu Zellerovi.
125

 

V nevelkém, dvojpodlažním a špatně postaveném dřevěném domě („von Holtz 

schlecht erbaut“, dnešní č.p. 746) na východní straně Široké ulice (dnes Jungmannova) ve 

štěpánské čtvrti si pronajímal byt malíř Josef Mazanec („Joseph Masanetz“), syn 

nepoměrně známějšího dvorního malíře Filipa Mazance.
126

 Přestože Mazanec byl již 

staršího věku („ist ein alter Mann“), vydělával mezi novoměstskými malíři 

nadprůměrných 150 zl. ročně a nájem ve výši 17 zl. mohl v roce 1725 bez problémů 

zaplatit. Později se však jeho finanční situace výrazně zhoršila a v roce 1740 již měl 

značné dluhy. 

Dům vlastnil soustružník („Drexler“) Johann Steiner a měl hodnotu 650 zlatých. 

Kromě malíře Mazance bydlel v domě ještě další nájemník, který platil dalších 10 zl. 

činže.
127

Bylo patrně jen náhodou, že o tři čtvrtě století dříve vlastnil dům podle svědectví 

berní ruly malíř Jan Nicek (Niček).
128

 

Hned v sousedním, o poschodí vyšším a takřka třikrát dražším, domě (dosahoval 

hodnoty 1800 zl., č.p. 744 a 745) lékárníka Franze Richtera, postaveném z kamene a 

nacházejícím se v dobrém stavu, bydlel jako nájemník další malíř - Johann Khle.
129

 Jeho 
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roční výdělek není uveden, jako jediný nájemník v domě platil 22 zl., tedy poměrně 

vysokou částku.
130

 

O malíři Franzi Tau, který bydlel v domě Anny Novákové na Václavském náměstí 

v jindřišské čtvrti jsem se již zmiňoval výše. 

Malíř Adam Hanko
131

 bydlel jako nájemník ve stejné čtvrti, v blíže neurčeném 

domě. Za rok vydělal 100 zl. a za nájem platil 10 zlatých.
132

 

 

 

Obr. 51: Jméno malíře Carla Langera zapsané ve vizitačním protokolu 

tereziánského katastru v roce 1725. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Jméno malíře Karla Langera
133

 zůstalo Matějkovou edicí zcela opomenuto. Langer 

bydlel nedaleko kostela sv. Jindřicha („unweith St. Heinrich“), v Senovážné ulici, 

v jednopatrovém kamenném domě průměrné kvality („von Stein mittelmässig erbauet“, 

dnes č.p. 996), vydělával ročně 150 zl. a platil ve srovnání s jinými novoměstskými malíři 

poměrně vysoké nájemné 25 zlatých. Druhý nájemník v domě - jménem neuvedený 

nádeník („Taglöhner“) platil na nájemném necelou polovinu - 12 zlatých.
134

 

Na nároží Jindřišské ulice a Senovážného náměstí - naproti kostelu sv. Jindřicha - 

stál podle vizitace tereziánského katastru v roce 1725 starý jednopatrový dům U Stejskalů 

(„Bey Stejskal“, dnes část č.p. 872), částečně ještě dřevěný, který byl v nedobrém stavu 

(„Haus ist alt und baufällig, mehrern Theils von Holtz erbauet“) a jeho hodnota, přestože 

se nacházel v „dobré“ ulici, která zvyšovala hodnotu při ní ležících domů, dosahovala 
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pouhých 315 zlatých. Majitel objektu - Michal Mayer - zde pronajímal byty osmi 

nájemníkům, kteří dohromady platili 53 zlatých činžovného. Bydlel zde také malíř Johann 

Krystoph Kirchenstigler,
135

 který platil 7 zl. nájemného. Vydělával pouhých 40 zl. a žil 

nuzně („lebt kümmerlich“).
136

 

V nedaleké Nekázance bydlel štafíř Johann Juliani
137

 a jako jeden ze dvou 

nájemníků platil činži 14 zl.,
138

 přitom však vydělával za rok pouhých 30 zlatých a byl tak 

co do příjmu druhým nejhůře placeným malířem v celé Praze. Jednopatrový, špatně 

postavený dům („schlecht erbaut“, dnes součást č.p. 887) vlastnil tesař Matěj Wydmann, 

který naopak prosperoval zřejmě dobře, neboť zaměstnával 8 tovaryšů a za rok vydělával 

150 zlatých.
139

 

V Jindřišské ulici, jen o několik metrů blíže Koňskému trhu stál jednopatrový 

kamenný dům v průměrném stavu („von Stein mittelmäßsig erbauet“, dnes součást č.p. 

889). Patřil vdově Johaně Krumbholzové („Johanna Krumpholzin“). Poměrně vysoká 

cena objektu - 2350 zl.- je však součtem cen za tento i sousední dům. Mezi dvěma 

nájemníky nacházíme malíře Gottlieba Leschenkohla.
140

 Jistě patřil k méně úspěšným, 

neboť ročně vydělával pouze 75 zl., platil však nemalých 16 zl. činže. Druhá nájemnice - 

jménem neuvedená žena - platila 10 zl. nájemného.
141

 

V jednopatrovém domě hraběte Caretto-Millesimo na západní straně Panské ulice 

(dnešní dům č.p. 896; podoba barokního objektu však byla zcela zastřena novostavbou, 

provedenou v 60. letech 19. století)
142

 bydlel malíř Jan Kubice („Johann Kubicze“).
143

 

Také on patřil mezi méně úspěšné, neboť vydělával jen 50 zl. a snad i proto si k živobytí 

přilepšoval také jako domovník („Mahler, zugleich Haußmeister“)
144

 a nemusel - mimo 

jiné - platit činži, narozdíl od dvou nájemníků, kteří platili dohromady 24 zlatých. Do 

Kubicovy péče byl svěřen dům v hodnotě 2081 zl., který jeho majitel zakoupil jako 
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zchátralý („als baufällig erkauft“), patrně jej však opravil a nyní je dobře postavený 

z kamene („von Stein gut erbaut“).
145

 Na opravách či výzdobě domu se Kubice jistě mohl 

podílet, důkaz však pro takové tvrzení zatím nebyl nalezen. 

Jediným malířem, kterého tereziánský katastr uvádí v Petrské čtvrti byl Johann 

Reittinger.
146

 Matějkovy výpisky chybně čtou jeho jméno jako „Trittinger“ a 

nezaznamenávají výši jeho nájemného. Reittinger si pronajímal byt v trojpodlažním dobře 

postaveném kamenném domě (dnes č.p. 1118) na jižní straně Truhlářské ulice, který patřil 

Ludmile Vojtové. Platil sice roční nájem 8 zl.,
147

 většinou však pobýval na venkově („thut 

sich mehrtheil auf Land“), takže v  domě, který měl hodnotu 700 zl., patrně mnoho 

nepobyl. Kromě Reittingera zde bydlela další šestice nájemníků, všichni - včetně malíře - 

platili nájem v celkové výši 56 zlatých. Příjmy majitelky zvyšoval také provoz pivního 

šenku.
148

 

 

 

Obr. 52 Záznam o malíři Johannu Reittingerovi v tereziánském katastru v roce 

1725. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Překvapil-li nás na Starém Městě nevelký počet malířských tovaryšů, budeme ještě 

více překvapeni situací na Novém Městě. Podle údajů tereziánského katastru totiž ani 

jeden z novoměstských malířů nezaměstnával ve své dílně tovaryše. Patrně i tato 

skutečnost svědčí o nepříliš dobré ekonomické situaci malířů na Novém Městě. 

Pohled na umístění malířských domů a domů obývaných malíři-nájemníky ukazuje, 

že podobně jako na Starém Městě i novoměstští malíři převážně obývali lépe dostupné a 

bohatší části města. V okrajových částech Nového Města – zejména při jeho vnějších 

hradbách (Podskalí, rozsáhlé plochy horního Nového Města) – nenajdeme žádného malíře. 

O jejich koncentraci můžeme do jisté míry hovořit v oblasti vymezené dnešní Spálenou 
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ulicí na západě, Lazarskou ulicí na jihu, Vodičkovou ulicí a dolní částí Václavského 

náměstí na jihoýchodě a východě a konečně Národní třídou na severu. Trojici malířských 

domů najdeme poblíž Myslíkovy ulice, pětici malířů nájemníků v blízkosti kostela sv. 

Jindřicha. Zda v tomto případě hrála roli skutečnost, že právě v kostele sv. Jindřicha mělo 

novoměstské malířské bratrtvo svůj oltář je obtížné zjistit, kloním se však spíše k názoru, 

že nikoliv. Zde bydlící malíři patřili k finančně nejméně úspěšným v rámci celé Prahy a 

právě to bylo důvodem, že našli ubytování ve zde stojících laciných domech v horším 

stavebním stavu. Ojedinělý případ malíře Reittingera, bydlícího v Petrské čtvrti pak 

z tohoto hlediska nelze hodnotit, zvláště když pobýval převážně na venkově. 

Na Malé Straně nacházíme v revizi tereziánského katastru celkem 17 malířů.
149

 Šest 

z nich vlastnilo dům, konkrétně se jednalo o Jana Jakuba Steinfelse, Franze Mosera, 

Abrahama Preutsche, Kryštofa Tummera, Jana Pešinu a Johanna Godiniho. Dalších 

jedenáct malířů bydlelo na Malé Straně v nájmu. 

Stejně jako na Starém Městě pražském i na Malé Straně zaznamenávala vizitační 

komise zjištěné a ověřené údaje do předtištěných formulářů, doplňující údaje pak byly 

opět zapsány na zadní stranu těchto listů. Stejně jako na Starém a Novém Městě i zde 

postupovala komise podle jednotlivých čtvrtí, na rozdíl od pravobřežních měst však 

nebyly označovány podle jednotlivých farních kostelů, nýbrž pouze číslovány. 

Mezi majiteli domů je na Malé Straně uveden jako první zdejší radní a malíř 

(„Rathsverwandter und Mahler“) Jan Jakub Steinfels, který však svou profesi z důvodu 

vysokého věku již nevykonával („der Possessor ist zwar ein Mahler, treibt aber seine 

Profession Alters Halber nicht mehr“). Připomeňme, že v roce 1725 se Steinfels dožil v té 

době výjimečných 70 let.
150

 Vlastnil dvoupatrový dům U tří medvědů („Beym 3 Bern“, na 

místě západní části dnešního č.p. 271) v jihovýchodním koutě Malostranského náměstí, 

který měl hodnotu 2400 zl. a byl dobře postaven z kamene („von Stein gut erbaut“).
 151

 Tři 

nájemníci mu platili ročně dohromady celých 92 zl. činže.
152
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V těsném sousedství postupně vznikajícího komplexu jezuitské rezidence na 

Malostranském náměstí, za masnými krámci („hinter den Fleischbänke“) vlastnil 

dvoupatrový dům (dnešní č.p. 3) další malíř – Franz Moser (v protokolu jeho jméno psáno 

Moßer).
153

 Vydělával sice za rok 100 zl., ale byl stár a nemocný („der Possessor ist ein 

Mahler, welcher alt und krank ist“). V průměrně zachovaném domě („Haus ist 

mittelmässig erbaut“) neměl Moser žádné nájemníky. Sluší se zmínit, že malířské umění 

se v tomto domě provozovalo tradičně. Od roku 1681 vlastnil objekt malíř Johann 

Zehetmayer, který jej o 28 let později odkázal své manželce Zuzaně.
154

 Po dalších 

bezmála sto letech (roku 1773) zakoupil dům malíř miniatur Josef Schwager.
155

 

Na severní straně dnešní Nerudovy ulice vlastnil od roku 1708 dvoupatrový dům U 

červeného orla („Beym rothen Adler“, dnes č.p. 307)
 156

 malíř Abraham Preutsh.
157

 

 

 

Obr. 53 Malíř Abraham Preutsh, majitel domu U červeného orla ve vizitačním 

protokolu tereziánského katastru. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

V Preutschově domě se původně nacházela lékárna. Tu však malíř neprovozoval, 

zato však nechal dům přestavět a zvýšit o jedno patro. Ročně vydělával 100 zl. a 
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s živobytím mu pro vysoký věk vypomáhal syn („der Possessor ist ein Mahler, hat zu 

Hülff seinen Sohn, ... ist sehr alter Mann“). Příspěvkem do rodinného rozpočtu bylo 

pronajímání pivního šenku a bytu, za který nájemnice platila 35 zl. činže. Dům měl 

hodnotu 2500 zl. a byl dobře postaven z kamene.
158

 Koupě domu však malíře patrně 

finančně vyčerpala, takže jen několik málo měsíců po provedené vizitaci musel přiznat, že 

dluží poplatek malostranskému malířskému bratrstvu za posledních 15 let. Dluh byl zcela 

vyrovnán až 6 let po Preutschově smrti v roce 1740.
159

 

Nedaleko odsud, na jižní straně dnešní Thunovské ulice vlastnil od roku 1681 dům 

U zlatého anděla („Beym goldenen Engl“, dnes č.p. 194) malíř Kryštof Tummer.
160

 Dům 

měl hodnotu 1370 zl., tři podlaží a byl dobře postaven z kamene. Tummer byl sice již 

starý, jako jeden z mála pražských malířů však zaměstnával tovaryše
161

 („der Possessor ist 

ein Mahler, ist ein alt nähseliger Mensch, hat 1 Gesellen“) a dokázal ročně vydělat 150 

zlatých.
 162

 Dalších 30 zl. pak získával jako nájemné od kameníka („Steinmetz“) Ondřeje 

Granera, který zaměstnával 6 tovaryšů. Lákavou možnost, že by Tummer spolupracoval 

s Granerem na provádění uměleckých a stavebních zakázek, nelze bez dalších dokladů 

potvrdit, jistě však takovou možnost lze alespoň hypoteticky připustit. 

V jižní části Malé Strany, v dnešní Všehrdově ulici vlastnil dům U zeleného stromu 

(„Beym grünen Baum“, objekt zanikl a jeho č.p. 432 bylo zrušeno) malíř Jan Pešina 

(„Johann Peshina“),
163

 který ročně vydělával celých 200 zlatých. Jednopatrový, dobře 

postavený kamenný dům měl hodnotu 1300 zl., byl v něm také provozován pivní a vinný 

šenk, nájemníci nejsou uvedeni žádní.
164

 

Posledním malostranským domem, který se v roce 1725 nacházel v majetku malíře, 

byl dům U sedmi svícnů („Bey 7 Leichter“, dnes č.p. 309 v Břetislavově ulici). Přestože 

cena třípatrového kamenného objektu dosahovala 1000 zl. a 9 nájemníků platilo ročně 

nemalých 94 zl. činže, jeho stav nebyl dobrý („von Stein schlecht erbaut“). Na vině byl 
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nejspíše majitel – malíř Johann Godini.
165

 Výše jeho výdělku se neuvádí, zato se 

dozvídáme, že pro dluhy uprchl ze země a své profesi se věnuje v Lipsku („Der Possessor 

ist ein Mahler, verdiennt des Jahrs 0 fl., weil er SchuldenHalber auß dem Land gewichen 

und nunmehr seine Profession zu Leipzig treibt“).
166

 

Soubor šesti malostranských domů vlastněných malíři můžeme vykazuje oproti 

dvěma větším pražským městům větší cenovou vyrovnanost. Nejvyšší ceny dosahoval 

poněkud překvapivě dům Abrahama Preutsche (2500 zl.), těsně následován domem Jana 

Jakuba Steinfelse (2400 zl.). Se znatelným odstupem více než tisíce zlatých následovaly 

domy Kryštofa Tummera (1370 zl.), Jana Pešiny (1300 zl.). Nejmenší cenu měly domy 

Franze Mosera a Johanna Godiniho (oba 1000 zl.). 

Nájemné vynášelo nejvíce Godinimu (94 zl.) a Steinfelsovi (92 zl.). Pouhé třetiny 

dosahoval výnos činže u domů Abrahama Preutsche (35 zl.) a Kryštofa Tummera (30 zl.), 

ještě znatelně menší nájemné získával Jan Pešina (14 zl.), Franz Moser pak neměl ve 

svém domě žádné nájemníky a na činži tak nezískával nic. 

Mezi 11 malíři-nájemníky nacházíme na Malé Straně jako prvního Viléma 

Kleinhardta, označeného za malíře miniatur („Miniatur-Mahler“).
167

 Bydlel v třípatrovém 

domě U sedmi švábů („Bey 7 Schwaben“, dnes č.p. 241) na východním nároží dnešní 

Nerudovy ulice a Jánského vršku. Kleinhardt není dosud měšťanem, vydělává ale zdaleka 

nejvíce ze všech malostranských malířů – celých 600 zl. (druhý z malostranských malířů 

Georg Schmidt přiznal roční výdělek ani ne poloviční – 250 zl.!). Snadno tedy Kleinhardt 

mohl zaplatit nájem 30 zlatých a být sousedem dalším dvěma nájemníkům, kteří však 

platili majiteli objektu – chirurgovi („Balbierer“) Reinhardu Leistenovi - ještě výrazně 

vyšší nájemné – každý z nich 80 zlatých.
168

 

O několik desítek metrů výše směrem ke Strahovu – na jižní straně Úvozu bydlel 

v domě truhláře Johanna Unmutha (dnešní č.p. 229 je funkcionalistická stavba, která 

nahradila starší objekt v roce 1937)
169

 malíř Friedrich Wenzel Leberherz.
170

 Dům byl 
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oceněn na vysokou cenu 2800 zl., měl 3 podlaží a byl dobře postaven z kamene. 

Leberherz vydělával ročně 180 zl. a platil činži ve výši 30 zl., druhý nájemník platil 

dalších 28 zlatých.
171

 

Nedaleko odtud, v domě U zlatého kola („Beym goldenen Rad“, dnes č.p. 217), na 

severní straně dnešní Nerudovy ulice si pronajímal byt malíř Ignác Brandlinský.
172

 Ročně 

vydělával podprůměrných 90 zl. a z nich platil majiteli objektu obuvníkovi Draxlerovi 

nájemné 20. zlatých. Mezi dalšími 5 nájemníky nás může zaujmout zlatník Johan Petr 

Raichl a knihvazač Nikolaus Schmid. Všichni nájemníci platili v domě postaveném 

z kamene, ale nacházejícím se v průměrném stavu („von Stein mittelmäßig erbaut“) 

celkem 150 zl. činže.
173

 V domě mělo provozování malířského umění dlouhou tradici. 

Patrně od roku 1634 jej vlastnil malíř Daniel Hufnagel, od roku 1669 jej vlastnil malíř Jan 

Kristián Dittmann, a to až do své smrti roku 1701.
174

 

Rovněž v dnešní Nerudově ulici, jen o několik málo desítek metrů níže bydlel v 

třípatrovém, z kamene dobře postaveném domě (nes součást č.p. 214) malíř Anton 

Leibl.
175

 Ani on nepatřil mezi k nejúspěšnějším tvůrcům, neboť vydělával 120 zl. ročně. 

Majitel domu – houslař Johann Georg Seemann („Geigen- und Lautten-Macher“) měl 

v domě pivní šenk, ale nájemníky nepřijímal. Výjimkou byl pouze malíř Leibl, ani ten 

však – z neuvedených důvodů – neplatil nájemné („Übrigens keine Innleuthe, außer eines 

Mahlers Antoni Leibl, ... gibt keinen Zinns“).
176

 

Na Nových zámeckých schodech si pronajímala byt v domě U dropa („Beym 

Trappen“, později nazýván také U bílého dropa či U pelikána, dnešní č.p. 188) jediná žena 

mezi malostranskými malíři – Anna Alžběta Fritzová („Anna Elisabetha Fritzin Wittib, 

eine Mahlerin“), resp. dědička malířské dílny, vdova po malostranském malíři Johannu 

Georgu Fritzovi, který zemřel již v roce 1720.
177

 Celý dům měl 4 podlaží a nacházel se 

v průměrném stavu. Patřil směnárníkovi („Wexl Negociant“) Jeanu Baptistovi del Corto a 

vdova Fritzová zde provozovala dílnu, v níž zaměstnávala jednoho tovaryše a ročně 
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 Národní archiv, fond Tereziánský katastr Praha, inv. č. 155, fol. 22. 
172

 Základní životní údaje Ignáce Františka Brandelinského přináší Herain 1915, s. 130-131, některé přebírá 

z Dlabacže, I., sl. 205. 
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 Národní archiv, fond Tereziánský katastr Praha, inv. č. 155, fol.. 23. 
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 UPP 1999, s. 322-323. 
175

 Herain 1915 jeho jméno neuvádí, nenajdeme jej ani u Dlabacže 1815, II.. 
176

 Národní archiv, fond Tereziánský katastr Praha, inv. č. 155, fol.. 24. 
177

 Matějka 1898-1899, sl. 543 jméno zemřelého malíře neuvádí. Jak uvádějí UPP 1999, s. 293, byl malíř 

Johann Georg Fritz od roku 1711 předchozím majitelem domu. Herain 1915 Fritzovo jméno neuvádí, 

Dlabacž 1815 I., sl. 432 uvádí zmínku o Fritzovi k roku 1711. Údaj o Fritzově (Fritschově) úmrtí přináší 

Podlaha 1915, s. 166. 
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dokázala vydělat 100 zlatých. Nepochybně šlo o podnikavou a schopnou ženu, jestliže 

dokázala udržet provoz dílny ještě celých 5 let po manželově smrti. 

 

Obr. 54: Anna Alžběta Fritzová, vdova po Johannu Georgu Fritzovi, majitelka 

malířské dílny v malostranském domě U dropa (č.p. 188) v záznamech tereziánského 

katastru. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

V domě žila ještě další pětice nájemníků, všichni včetně malířky Fritzové platili 

dohromady 97 zl. činžovného, samotná malířka platila 25 zlatých. 

Mezi nájemníky domu U dropa nacházíme navíc oproti edici Bohumila Matějky 

štafířského tovaryše,
178

 který platil za nájem 12 zlatých. Jeho zaměstnání v dílně vdovy 

Fritzové není nijak naznačeno, jeho ubytování ve stejném domě by tomu ale snad mohlo 

nasvědčovat.
179

 Hypoteticky bychom snad mohli tohoto štafířského tovaryše ztotožnit 

s archivně dobře doloženým Františkem Stařinou.
180

 Víme, že se oženil v roce 1719 u sv. 

Mikuláše na Malé Straně (svědkem mu byl malíř Ludvík Dittmann, syn Kristiána 

Dittmanna) a tamtéž křtil mezi lety 1720 – 1728 své děti. Při křtu dcery Kateřiny Rozálie, 

vykonaném 18. října 1725 je výslovně uvedeno, že bydlí v domě „u malířů ze stupní“.
181

 

Stařina je zde označen jako „malířský tovaryš“ a křtu se jako svědek mezi jinými účastnil 

malíř František Antonín Wendt. Uvažovat bychom mohli také o možnosti, že Stařina je 

v tereziánském katastru uveden jako malířský tovaryše v sousedním domě č.p. 187 (viz 

níže). Oba domy se nacházely „na stupních“ – tedy na Nových zámeckých schodech. 

Stařinu hypoteticky umisťuji do domu U dropa z toho důvodu, že do roku 1720 patřil 

malíři Fritzovi a snad proto mohl písař ve svatomikulášské matrice označit tento dům „u 

malířů“. 
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 Matějka 1898-1899, sl. 543 – údaj o štafířském tovaryši, bydlícím ve stejném domě jako Anna Alžběta 
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Obr. 55: Záznam o bezejmenném štafířském tovaryši, bydlícím v domě U dropa na 

Nových zámeckých schodech. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Hned v sousedním, rovněž čtyřpatrovém domě (jeho cena činila 1800 zl.), který 

patřil registrátorovi při apelačním (odvolacím) soudu Friedrichu Lichtenbergrovi (č.p. 

187), bydlel jménem neuvedený malířský tovaryš („Mahlergesell“), kterého Matějkovy 

výpisky opět neuvádějí.
182

 Výše tovaryšova příjmu není uvedena, patrně se mu nevedlo 

špatně, neboť si mohl dovolit platit 14 zl. ročního nájmu. V dobře postaveném kamenném 

domě, ve kterém byl provozován pivní šenk, vybíral majitel za celý rok činži ve výši 104 

zlatých a kromě zmíněného malířského tovaryše zde bydlela další čtveřice nájemníků.
183

 

 

 

Obr. 56: Záznam o bezejmenném malířském tovaryši, platícím roční nájem 14 zl. v 

domě Friedricha Lichtenbergra. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Nové zámecké schody, tvořící frekventovanou spojnici Malé Strany s Pražským 

hradem, představovaly pro malíře patrně mimořádně atraktivní lokalitu, neboť dalšího 

malíře - Georga Schmidta
184

 – nacházíme v jiném zde stojícím domě (dnešní č.p. 185), 

jehož majitelem byl Johann Michael Böhm. Jako zemskodeskový majetek není dům blíže 
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uvedeným v tereziánském katastru. 



 147 

popsán a není také uvedena výše malířova nájmu. Jistě však patřil ke zdatnějším tvůrcům, 

neboť si dokázal vydělat v pražských poměrech nadprůměrných 250 zl. ročně.
185

 

V jiném domě téhož majitele Johanna Michaela Böhma, ležícím jen o několik 

desítek metrů níže, v dnešní Thunovské ulici bydlel ve dvoupatrovém domě U bílého 

slova („Beym weißen Elephanten“, dnes č.p. 179) malíř Johann Anido.
186

 Ročně 

vydělával 150 zl., a v dobře postaveném kamenném domě (jeho hodnota činila 800 zl.) 

 platil nájemné ve výši 12 zlatých. Celkem inkasoval majitel domu od deseti nájemníků za 

rok 144 zl. činžovného.
187

 

 

 

Obr. 57: Malíř Johann Anido (prostřední řádek) v záznamech tereziánského 

katastru. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Dům U pěti kostelů („Beym 5 Kirchen“, dnešní č.p. 170 ve Sněmovní ulici), vlastnil 

v roce 1725 truhlář Josef Dobner, otec známého učence Gelasia Dobnera. V dobře 

postaveném kamenném domě se třemi patry se provozoval vinný a pivní šenk, byla zde 

místnost s kulečníkem („Pilliard-Stube“) a objekt měl hodnotu 650 zlatých. Bydlela zde 

také pětice nájemníků, mezi nimiž nacházíme hned dva malíře. Prvním byl malíř a štafíř 

(„Mahler oder Staffirer“) Franz Ulrich,
188

 druhým malíř Franz Petrmann. 
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Životní podmínky obou malířů byly srovnatelné. Ulrich
189

 vydělával ročně 150 zl., 

nájem platil ve výši 24 zlatých, Petrmann
190

 vydělal 120 zl. a na nájemném platil 25 zl. 

Zbývající tři nájemníci platili na nájmu dohromady 36 zl. ročně.
191

 

 

 

Obr. 58: Malíř a štafíř Franz Ulrich a malíř Franz Petrmann jako nájemníci v domě 

Josefa Dobnera na Malé Straně. Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Již výše jsme konstatovali překvapivě nízký počet malířských tovaryšů, 

zaznamenaných vizitačním protokolem tereziánského katastru – na Starém Městě jich 

bydlelo osm, na Novém Městě dokonce žádný. Zdi malostranských domů obývali dva 

jménem neuvedení malířští tovaryši, u obou je jejich přítomnost v dílnách mistrů snadno 

vysvětlitelná. První pracoval v dílně Kryštofa Tummera, důvodem byl nepochybně 

výslovně zaznamenaný Tummerův vysoký věk.
192

 Druhého tovaryše nacházíme v dílně 

Anny Alžběty Fritzové, vdovy po malíři Johannu Georgovi Fritzovi a jeho práce byla 

patrně nezbytná pro udržení provozu nebo alespoň pro dokončení objednaných malířských 

prací. Vidíme tedy, že jeden tovaryš pracoval v dílně, kterou provozoval majitel domu, 

druhý tovaryš působil v dílně působící v nájmu (i když víme, že zemřelý malíř byl 

předchozím majitelem domu, ve kterém bydlela a provozovala dílnu jeho vdova).
193

 

Protože však jde o pouhé dva případy, nelze z této situace vyvozovat jakékoliv obecnější 

závěry. 

Nápadná je naproti tomu koncentrace malostranských malířů do zjevně atraktivních 

míst při hlavních komunikačních osách. Dva bydleli na Malostranském náměstí (oba ve 
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vlastních domech, dalších jedenáct pak v dnešní Nerudově a Thunovské ulici a na Nových 

zámeckých schodech, tedy v místech, kterými procházel každý, kdo směřoval z pražského 

mostu na Hradčany, resp. na Pražský hrad. Usuzovat lze snad i na význam zde 

soustředěných církevních objektů a aristokratických rezidencí. Poněkud stranou těchto 

hlavních komunikačních os bydleli Franz Ulrich a Franz Petrmann (v domě ve Sněmovní 

ulici), stejně jako dům malíře Godiniho v dnešní Břatislavově ulici a zejména dům Jana 

Pešiny ve Všehrdově ulici, tedy na samém jižním okraji malostranské zástavby. 

 

Nejmenší a nejmladší z pražských měst – Hradčany – bohužel zcela unikly pozornosti 

Bohumila Matějky, a v jeho edici tak nejsou hradčanské domy, resp. v nich žijící malíři 

vůbec zachyceni. Příslušný svazek s vyplněnými formuláři je přitom zachován stejně, jako 

je tomu u ostatních pražských měst.
194

 Rozdíl oproti ostatním pražským městům spočívá 

pouze v tom, že hradčanské domy jsou zaznamenány v jediné řadě, neboť Hradčany se 

nečlenily do čtvrtí. 

Postup vizitační komise byl na Hradčanech stejný jako v ostatních pražských městech, 

podobně jako na Novém Městě komise nezapisovala zjištěné údaje do předtištěných 

formulářů, nýbrž do formulářů nadepsaných ručně. Názvy a obsah rubrik ale opět 

nevykazují žádné rozdíly. 

 

 

Obr. 59 Malíř Kristián Luna zachycený v tereziánském katastru jako majitel domu 

U kamenného sloupu na Hradčanech (dnes č.p. 160). Snímek Tomáš Sekyrka 
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 Svazek zachycující vizitaci tereziánského katastru na Hradčanech je uložen v Národním archivu, fond 

Tereziánský katastr Praha, inv. č. 164. 



 150 

Vizitace tereziánského katastru zachytila v roce 1725 na Hradčanech pouze dva 

malíře. První z nich – Kristián Luna
195

 vlastnil známý dům U kamenného sloupu (dnes 

č.p. 160 na severní straně Úvozu), který se dodnes dochoval v podobě, kterou dal domu 

právě tento malíř.
196

 Dům byl dvoupatrový, dobře postavený z kamene a jeho hodnota 

dosahovala 1300 zlatých. Dva nájemníci platili celkem 26 zl. činže, samotný malíř Luna 

vydělával v Praze nadprůměrných 350 zlatých.
197

 

 

Druhý na Hradčanech zaznamenaný malíř – Josef Morawillus
198

 - vydělával ročně 

180 zl. a bez větších problémů tak mohl platit nájemné 15 zl. v domě U červené hvězdy 

(dnes č.p. 105) na jižní straně Loretánské ulice. Dobře postavený kamenný dům o dvou 

patrech měl hodnotu 1500 zl. a vlastnil jej sedlář Hans Georg Geyer. V domě byl 

provozován pivní šenk a druhý nájemník platil ročně 10 zl. činže. 

 

 

Obr. 60 Malíř Josef Morawillus zachycený v tereziánském katastru jako nájemník 

v domě U červené hvězdy na Hradčanech (dnes č.p. 105). Snímek Tomáš Sekyrka 

 

Pouze dvoučlenný soubor hradčanský malířů, zachycených v tereziánském katastru 

neumožňuje jakýkoli statistický rozbor. Můžeme jen konstatovat, že Kristián Luna ani 

Josef Morawillus svým příjmem nevybočovaly z poměrů, které byly v Praze v polovině 

20. let 18. století obvyklé. Průměrný roční příjem u nich činil 265 zl. (viz tabulka v příloze 

8), což o 19 zl. převyšuje celopražský průměr a mezi pražskými městy je po Starém Městě 

druhý nejvyšší. Znovu je však třeba zdůraznit nereprezentativní velikost souboru 

hradčanských malířů. 
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Podrobný rozbor všech záznamů vizitačního protokolu tereziánského katastru 

zachycujících v pražských městech usazené malíře nám nyní umožní určitá zobecnění. 

Samozřejmě je třeba mít na paměti, že soubor 69 malířů je zcela jistě neúplný. Vzhledem 

k výše zmíněnému účelu, pro který tento dokument vznikal, zde zůstaly nezaznamenáni ti 

malíři, kteří bydleli v aristokratických rezidencích, eventuálně v církevních objektech. 

Podezřele vypadá také nápadně nízký počet malířských tovaryšů (ve všech čtyřech 

pražských městech jen 10 tovaryšů). Učedníci pak v tereziánském katastru nejsou 

zachyceni vůbec, tedy ani ti malířští. 

Nejprve si povšimněme poměrného zastoupení jednotlivých pražských měst 

v souboru malířů. Jak ukazuje tabulka v příloze 5, rozložení malířů v zásadě odpovídá 

početní velikosti jednotlivých pražských měst (na Starém Městě zaznamenal tereziánský 

katastr 26 malířů (tedy 37,68% ze všech zaznamenaných malířů v Praze), na Novém 

Městě 24 malířů (34,78%), na Malé Straně 17 malířů (24,64%) a na Hradčanech 2 malíře 

(2,90%). 

Zmínit je třeba také fakt, že malíři jako exkluzivní profese tvořili v rámci pražského 

obyvatelstva jen zcela nepatrnou část. Nejnovější výpočty velikosti obyvatelstva Prahy 

v barokním období, založené na sčítání konzumentů soli roku 1702 docházejí k tomu, že 

v české metropoli žilo 23 994 křesťanů a 7352 Židů starších 10 let, celkem tedy 31 346 

osob starších 10 let.
199

 

 

Dále nás bude zajímat výše ročního výdělku malířů. Samozřejmě i zde musíme 

poznamenat, že šlo o částky přiznávané, jejichž výši nemohla vizitační komise žádným 

způsobem ověřit. Nutně tedy musíme počítat s tím, že skutečné příjmy přiznávané malíři 

(ale samozřejmě i všemi ostatními Pražany) byly ve skutečnosti vyšší, míru těchto 

nepřiznaných příjmů nelze dnes ovšem ověřit. 

Z celkového počtu 69 pražských malířů známe jejich příjem u 61 (viz tabulka 

v příloze 3), u zbývajících 8 malířů jejich příjmy neznáme (jejich jména podává tabulka 

v příloze 4). Seřadíme-li těchto 61 malířů do tabulky podle výše příjmu, vidíme na první 

pohled, že příjmové rozdíly byly značné. Kromě samotných uměleckých kvalit a obchodní 

zdatnosti jednotlivých malířů byly pro jejich výdělky závažné také okolnosti osobního 
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rázu, zejména několikrát zmíněný vysoký věk malíře, který nepochybně snižoval tělesné i 

duševní síly konkrétního jedince. 

Na prvním místě v pořadí příjmů stojí zcela bez konkurence Václav Vavřinec 

Reiner, přiznávající roční příjem 2000 zlatých. Méně nežli polovinu Reinerova příjmu 

dokázal vydělat druhý v pořadí – Jan Hiebl, a to 900 zlatých. O dalších 300 zl. méně 

vydělávala pětice malířů – Jeroným Corda, Daniel Střešňák, Johann Bauer, Vilém 

Neunherz a Vilém Kleinhart. Pět set zl. ročního příjmu dosahovali Jan Onghers a Petr 

Keck, 400 zl. Karel Müller, po 350 zl. Kristián Luna a Franz Müller. Šestice malířů – Jan 

Vodňanský, Maxmilián Seyfert, Jan Schor, Anton Weiß, Franz Prechler a Vojtěch 

Angermayer – vydělávala za rok 300 zl. a můžeme je tak řadit k bohatší vrstvě pražských 

měšťanů a obyvatel. Jedná se celkem o 18 poměrně zámožných malířů, kterým tedy jejich 

umění skýtalo dobrou obživu. Shodou okolností přesná polovina (tedy 9 malířů) byla také 

vlastníky domů, druhá polovina z těchto relativně zámožných malířů bydlela v nájmech. 

Nepoměrně výraznější rozdíly nalezneme v lokalizaci těchto dobře vydělávajících malířů. 

Naprostá většina z těchto 18 malířů – 15 – bydlela na Starém Městě, po jednom zástupci 

v této skupině pak měla ostatní pražská města – Nové Město, Malá Strana i Hradčany. 

Do skupiny malířů s průměrnými příjmy zahrnuji Sebastiana Dürra, Martina 

Hrdličku a Georga Schmidta (ti vydělávali ročně 250 zl.), Jana Nička, Jana Pešinu, 

Antona Ryßera, Antona Maisera (roční příjem 200 zl.), Friedricha Wenzela Leberhertze a 

Josefa Morawilla (180 zl. ročního příjmu), Annu Novákovou, malíře Hößla, Kryštofa 

Tummera, Josefa Lekvira, Josefa Mazance, Karla Langera, Johanna Anida a Franze 

Ulricha (všichni 150 zl.), malířku Brittlovou, Vojtěcha Bera, Antona Leibla, Franze 

Petrmanna (všichni 120 zl.), Josefa Königa, Franze Mosera, Abrahama Preutsche, Jana 

Adama Zinga, Petra Krále, Annu Alžbětu Fritzovou a Adama Hanka (všichni 100 zl.) a 

konečně Matěje Hájka a Ignáce Brandlinského (90 zl. ročního příjmu). Této skupině 

zajišťoval jejich výdělek dobré živobytí, samozřejmě záleželo na konkrétní situaci toho 

kterého malíře resp. jeho rodiny (zejména to, kolik členů rodiny z jejich příjmu muselo 

vyžít). Pokud přišla větší nemoc či rodinu postihlo nějaké neštěstí, měli tito malíři jen 

malé rezervy a snadno mohli i se svými rodinami upadnout do chudoby. V tom případě 

mohl rodině pomoci prodej rodinného domu, v této skupině však nacházíme pouze 8 

majitelů domů, zbývajících 22 malířů bylo nájemníky. 



 153 

Oproti skupině zámožných malířů byla tato střední vrstva zastoupena v jednotlivých 

městech rovnoměrněji. Na Starém Městě bydlelo z této skupiny 6 malířů, na Novém 

Městě 10, na Malé Straně 13 a na Hradčanech 1 malíř. 

Za chudé můžeme považovat malíře, jejichž příjem nepřekračoval 80 zlatých, i když 

u těch, kteří stáli na počátku své kariéry, mohlo dojít později ke zlepšení jejich finanční 

situace. Zdá se však, že v této skupině nenacházíme žádného tvůrce, který by v pozdějších 

dobách dosáhl výraznějšího úspěchu. Nejvíce z této skupiny vydělával Jiří Kuba (80 zl.), 

následovali Johann Georg Schmid, Johann Georg Riedl a Gottlieb Leschenkohl (po 75 

zl.), Jan Krocín (60 zl.), Franz Tau (57 zl.), Heinrich Georg Sohn a Jan Kubice (oba 50 

zl.), Osvald Rauch, Petr Rek a Johann Kirchenstigler (všichni 40 zl.), Johann Juliani (30 

zl.) a nejmenší příjem vykázal Wenzel Messerschmid (pouhých 20 zl. za rok). Možná 

překvapivě i v této skupině nejméně vydělávajících malířů nalezneme majitele domů, a to 

hned tři. Johann Georg Schmid dokonce vlastnil dům v hodnotě 3500 zlatých. Víme však, 

že namísto malířství provozoval šenk. Dalšími dvěma majiteli domů byli Osvald Rauch 

(dům v hodnotě 810 zl., ale v nedobrém stavu) a Heinrich Georg Sohn (dům v hodnotě 

350 zl.). Ostatních 10 malířů bylo nájemníky. 

Výrazné zastoupení mělo v této nejchudší skupině Nové Město – bydlelo zde hned 9 

malířů, na Starém Městě pak zbývající čtveřice, levobřežní města mezi nejchudšími malíři 

zastoupena nebyla. 

Právě uvedené rozdíly ve výši příjmů se projevovaly mimořádně ostře, provedeme-li 

jednoduchou analýzu a setřídíme malíře a jejich příjmy do tabulky (příloha 3). Snadno 

zjistíme, že roční přiznaný příjem všech pražských malířů dosahoval částky téměř 15 000 

zlatých.
200

 Tato částka ovšem byla rozdělena velmi nerovnoměrně nejen podle 

jednotlivých malířů, ale také podle místa jejich bydliště. Na místě je jistě poznámka, že 

v tak nevelkém souboru jsou statistické výpočty snadno ovlivnitelné náhodnými 

výchylkami, domnívám se však, že i v takovémto případě mají podobné výpočty smysl 

(viz tabulka v příloze 8). 

Přes tuto výhradu zjišťujeme, že zdaleka nejvyšší příjmy měli malíři staroměstští - 

jejich průměrný roční příjem činil více než 391 zl. ročně. I v případě, že bychom pominuli 

zcela výjimečný příjem Václava Vavřince Reinera ve výši 2000 zl., stále by staroměstští 

                                                 
200

 Přesně to bylo 14 962 zlatých 
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malíři svým výdělkem znatelně převyšovali své kolegy v ostatních pražských městech.
201

 

Výrazně zaostávali malíři na Hradčanech (průměr 265 zl. ročního příjmu), na Malé Straně 

(177,69 zl.) a nejvíce na Novém Městě (111,52 zl.; zde tedy pouze dosahoval průměrný 

příjem pouhých 28% příjmu malířů staroměstských). Ve světle těchto údajů tak dáme jistě 

za pravdu mnohokrát vyřčeným a zapsaným steskům novoměstských malířů na jejich 

malé finanční možnosti, zejména ve sporech s jejich zřetelně bohatšími kolegy na Starém 

Městě, které se týkaly především plateb na údržbu společného oltáře sv. Lukáše 

v Týnském chrámu.
202

 

Rozdíly v příjmech se nutně projevili také v hodnotě domovního majetku. I zde 

provedeme jeho rozdělení do jednotlivých pražských měst a srovnáme jeho cenu. 

Zjišťujeme (viz tabulka v příloze 6), že podíl majitelů domů v jednotlivých městech 

byl až překvapivě podobný. Na Starém Městě vlastnilo dům 8 malířů (tedy 30% zdejších 

malířů), na Novém Městě také 8 malířů (33% ze všech novoměstských) a na Malé Straně 

vlastnilo dům 6 malířů (35% z malostranských malířů). Situaci Hradčan v tomto srovnání 

pomíjím, neboť dva zde bydlící malíři tvoří příliš malý vzorek.
203

 Celková cena všech 

domů vlastněných malíři činila 43 330 zl., Pronikavé odlišnosti však shledáváme 

v hodnotě domovního majetku v jednotlivých městech. Jak ukazuje tabulka v příloze 7, 

průměrná cena domů staroměstských malířů dosahovala 3248 zl., u malostranských 

malířů to byla necelá polovina - 1595 zl., na Novém Městě dokonce pouhá čtvrtina – 807 

zl. Případ jediného hradčanského domu vlastněného malířem (v ceně 1300 zl.) zde opět 

pomíjím. 

Stejně jako v případě ročních příjmů i ceny domů vlastněných malíři vykazují 

značné rozdíly v závislosti na jejich lokalizaci v jednotlivých pražských městech. 

Nejzámožnější malíře zcela jednoznačně shledáváme na Starém Městě, které tak i v tomto 

ohledu potvrzuje svou výraznou hospodářskou převahu nad ostatními pražskými městy. 

Malostranští malíři výrazně za svými staroměstskými kolegy majetkově zaostávali, i přes 

blízkost tamních rezidencí i Pražského hradu, odkud mohly přicházet umělecké zakázky 

spíše nežli ze Starého Města, kde byl počet i podíl aristokratických paláců menší. Malíři 

                                                 
201

 Jak je uvedeno v textu, průměrný roční příjem všech staroměstských malířů činil 391,20 zl., bez Reinera 

by tento průměr klesl na 324,16 zl. a byl by stále o 59 zl. vyšší nežli u malířů hradčanských, o 146 zl. vyšší 

nežli u malostranských a o 212 zl. vyšší (!) nežli u novoměstských. 
202

 Viz kapitola 3. 
203

 Jen připomínám, že ze dvou hradčanských malířů jeden vlastnil dům, zatímco druhý bydlel v nájmu. 
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novoměstští pak zjevně neměli lehký život a jejich finanční situace byla velmi křehká, 

velmi často na hranici chudoby. 

 

Zkoumání majetkových poměrů, resp, podob bydlení u pražských malířů se 

samozřejmě neomezuje jen na výše uvedené prameny. Již starší literatura zaznamenala 

některé zajímavé doklady. Např. malíř Jan Vojtěch Kratochvíle, který získal od panovníka 

privilegium na svobodné provozování maleb fermežovými barvami (viz kapitola 2) bydlel 

na Hradčanech v blízkosti hradní jízdárny. V roce 1719 si vyžádal propůjčení dalších 

dvou pokojíků, neboť právě pracoval na rozměrné malbě pro císaře. S obrazem se prý do 

svého bytu nevejde, takže jeho žádosti bylo vyhověno.
204

 Malíř Kratochvíle zemřel v roce 

1721, jeho vdova však bydlela na blíže neučeném místě v areálu Pražského hradu a nadále 

a ještě v roce 1739 na ni přišla stížnost, že chodí za měsíčního svitu domů kdy jí 

napadne.
205

 

Další stížnost je spojena s jiným malířem, bohužel blíže neuvedeným, který v roce 

1739 vzal do svého bytu v novoměstské Spálené ulici starou koláčnici. Ta však 

zamořovala okolí puchem ze svých výrobků a budila pohoršení.
206

 

 

Z opačného konce společenského žebříčku lze uvést příklad nám dobře známého 

staroměstského malíře Jeronýma Curty. O jeho majetku, resp. domu v Celetné ulici jsme 

již slyšeli výše, jiný doklad nám potvrzuje jeho dobré společenské postavení z jiné strany. 

hrabě Josef Trautmansdorf navštívil někdy počátkem října 1715 spolu s hrabaty Cönesem, 

Písnicem a Čabelickým míčovnu v domě č.p. 445-I a sledoval, jak malíř Jeroným asi 

Curta „zápasí tágem“ proti francouzskému hraběti de la Cour. Nezůstalo jen u sledování 

hry a hrabě Trautmansdorf vsadil slušnou sumu 50 dukátů na Curtovo vítězství. Hra se 

prodlužovala a dramatizovala, po nedlouhé době tak hrabě Trautmansdorf prohrával téměř 

2500 dukátů. Později se sice snažil ze svých závazků vymanit, svou nešťastnou sázku na 

Curtovo kulečníkové umění ale nakonec musel zaplatit.
207

 Pro nás není ani tak zajímavá 

vysoká aristokratova prohra jako to, že v tomto jistě exkluzivním prostředí se mohl 

pohybovat malíř Jeroným Curta. 

                                                 
204

 Novotný 1946b, s.30. 
205

 Novotný 1947, s. 56. 
206

 Tamtéž, s. 73-74. 
207

 Novotný 1946a, s. 122. 
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Někteří z úspěšných pražských malířů nezůstali uzavřeni do svého umění, ale 

angažovali se i ve veřejném životě, či dokonce v politice jednotlivých pražských měst. 

Zmínit lze malíře Kristiána Lunu, který se výrazně angažoval při budování a výzdobě 

poutního areálu a kostelíku na Bílé hoře. Doloženu máme účast malířů v prestižních 

náboženských bratrstvech a nepochybně se malíři různými dalšími způsoby aktivně a 

upřímně podíleli na náboženském životě české metropole. Nemálo z nich ovšem dosáhlo i 

funkcí ve správě města, tedy především členství v radách pražských měst. Systematický 

přehled těchto městských hodnostářů z celého barokního období sice dosud postrádáme,
208

 

přesto však dokážeme zmínit několik jmen, která si nečiní ani zdaleka nárok na úplnost, 

ale mohou ukázat, že malířům nebyla cizí starost o osud města a jejich obyvatel, zvláště 

byl-li nepochybně spojen s posílením osobní prestiže a vzestupem na společenském 

žebříčku. Již zmiňovaný Kristián Luna byl roku 1723 radním na Hradčanech,
209

 dvorní 

malíř a formální učitel Petra Brandla Christian Schröder působil jako radní na Malé Straně 

patrně od roku 1693 až do své smrti 1. května 1702,
210

 tamtéž byl radním také Jan Jakub 

Steinfels. 

Společenský vzestup pak mohl být završen získáním erbu (to je případ Antona 

Kerna, který spolu s bratrem Benediktem získal erb roku 1743)
211

 či dokonce povýšením 

do šlechtického stavu (případ Jana Jiřího Heringa, povýšeného roku 1626 Ferdinandem 

II.
212

 nebo Fabiána Harovníka odměněného tímto způsobem spolu s dalšími pražskými 

měšťany za obranu hlavního města království proti švédským vojskům v závěru třicetileté 

války.
213

 

Nepochybně s rostoucím sebevědomím malířů souvisí nástup autoportrétů v našem 

prostředí, který pozorujeme od poloviny 17. století. Z druhé poloviny a přelomu 18. století 

již známe řadu těchto vyobrazení,
214

 přičemž provedení takové kresby či malby nebylo 

nijak vázáno na umělecké schopnosti příslušného malíře v tom smyslu, že už samo 

provozování tohoto umění potvrzovalo sebevědomí každého malíře jakožto tvůrce nové 

reality, jehož práce je tedy povýtce duchovního, nikoliv fyzického, rázu.
215
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 Dosud byly publikovány tyto přehledy: Douša 1981, Mendelová 1996, Smolová, 1991. 
209

 Podlaha 1915, s. 174. 
210

 Tamtéž, s. 184; Herain 1915, s. 90. 
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 Fiala – Krejčík 2001, s. 242-243, č. 98, vyobrazení erbu s. 423. 
212

 Herain 1915, s. 48. 
213

 O odměnách pro obránce Prahy komplexně Županič – Fiala 2001. 
214

 K autoportrétu u nás naposledy Kacetlová 2007. 
215

 K sebechápání malířů naposledy souhrnně Fidler 2007. 
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Úspěchy společenské a hmotné byly u malířů pochopitelně úzce svázány 

s ekonomickými možnostmi a celkovým duchovním klimatem ve společnosti. Je dávno 

známým faktem, že již ve 30. letech 18. století lze pozorovat zřetelný pokles aktivit 

objednavatelů uměleckých děl.
216

 Od poloviny 18. století pak pozorujeme zřetelný úbytek 

malířů působících v Praze a stavu malířství si povšimli již současníci. Nebylo proto 

náhodou, že v roce 1787 sepsal komerční rada českého gubernia Josef Bernard Scotti 

memoriál, ve kterém vylíčil neutěšený stav malířů v české metropoli. Scottiho zájem 

směřoval zejména ke stavu mědirytectví a tiskařství a pasáže věnované malířství jsou 

stručnější. Jeho zprávy jistě nelze přebírat nekriticky, nicméně neutěšená situace malířů na 

sklonku 18. století je zřejmá. Jak čteme ve Scottiho textu, „umělecké malířství jest 

omezeno v Praze a celých Čechách na několik málo osob, neboť vyjímaje Jana Jahna a 

Ludvíka Kohla, malíře figurální a historické a Františka Seckela, malíře krajin a 

architektur, ostatní živí se jen nejvíce malováním pokojů“.
217

 Právě tento pocit kulturní 

nedostatečnosti vedl o několik let později ke snaze povznést Čechy zpět na výsluní 

uměleckého vývoje a díky tomu došlo v roce 1796 z iniciativy zemské aristokracie, 

vzdělaného kléru, měšťanstva a několika umělců k založení Společnosti vlasteneckých 

přátel umění.
218

 Díky došlo k založení první veřejné obrazárny v Čechách, umělecké 

akademie a konečně také k ustavení pravidelných uměleckých výstav, tedy forem 

komunikace mezi umělci a obecenstvem, které barokní Praha neznala. 

 

                                                 
216

 Naposledy k této tématice souhrnně Velké dějiny 2011, passim. 
217

 Zuman 1941-1942, s. 80. 
218

 Z bohaté literatury shrnuje nejlépe problematiku Vlnas 1996. 
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Kapitola 6 

Shrnutí a závěr 

 

V předkládané práci jsem se pokusil na základě revize starších archivních výzkumů a na 

základě nově podniknutých vlastních bádání prozkoumat možnosti, které poskytují hojně 

dochované písemné prameny uložené v domácích archivech při zkoumání života a díla 

pražských barokních malířů. Domnívám se, že přes nemožnost vyčerpat toto téma se přesto 

podařilo přinést řadu nových zjištění a poznatky starších výzkumů nově zhodnotit. 

Především se ukazuje, že přínosem je sledování určitého jevu v širším kontextu, resp. 

sledování určitého jevu v delším časovém horizontu. Na mysli mám zejména sledování 

výpovědi matričních záznamů, provedené v první kapitole, při kterém se ukázaly nejen 

možnosti zkoumání osobního života malířů a jejich rodin, ale také širší vazby, které umělci 

navazovali mezi sebou, se svými sousedy, spoluměšťany i zákazníky. Právě tímto 

způsobem – samozřejmě by bylo zapotřebí sledovat zápisy ve všech pražských matrikách, 

což je úkol na dlouhá léta – lze sledovat vzestupy a pády na společenském žebříčku, 

úroveň vzájemných styků mezi umělci jejich publikem. 

Dalším poznatkem je zjištění, že počet pražských malířů – a to i v dobách největší 

umělecké konjunktury v počátečních desetiletích – nepřesahoval několik desítek. Řada 

z nich přitom zřejmě nebyla schopna výraznějších uměleckých inovací a novátorů tak bylo 

v pražském prostředí poměrně málo. Máme-li srovnat naše zjištění s modelem, který 

formuloval britský kulturní historik Peter Burke (nar. 1937),
1
 konstatujeme, že podobně 

jako v renesanční Itálii také v barokní Praze byla míra největších uměleckých inovací 

spjata s „nezávislými“ tvůrci, tedy těmi, kteří nevstoupili do trvalých služeb panovníka, 

aristokracie či církevních institucí. 

Při sledování a hodnocení vývoje malířských sdružení, napadaných již v barokní 

epoše pro jejich zkostnatělost, je třeba konstatovat, že se nenacházelo o platformy, které by 

– tak jako moderní umělecké spolky – prosazovaly nové umělecké postupy, nové vidění 

světa, nýbrž šlo spíše o jakési společenské báze setkávání osob stejné profese, byť 

hospodářský moment existence těchto sdružení nebyl samozřejmě nepodstatný. Nicméně 

žádná pravidla, ať už pro výuku učedníků či přijímání mistrů nikde nestanovovala jak má 

být výuka zaměřena nebo jak má být malován mistrovský kus. Přes řadu výhrad tedy 

                                                 
1
 Burke 1996, s. 101. 
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malířská bratrstva po mém soudu nepředstavovala brzdu uměleckého vývoje a těm 

opravdu dobrým a inovativním umělcům nebránila v jejich úspěchu. 

Řadu zjištění přinesla kapitola věnovaná majetkové struktuře pražských malířů, 

vycházející zejména z údajů shromážděných tereziánským katastrem k roku 1725. Při vší 

nepochybné torzálnosti údajů tohoto pramene je nepochybné, že majetková diferenciace 

malířů, podmíněná do značné míry jejich uměleckým úspěchem, byla velká a jakékoliv 

nivelizační snahy malířských bratrstev na tom nedokázaly – a vlastně ani nechtěly – nic 

měnit. Zájem těchto sdružení hájit svá práva vůči neřádným, tzv. štolujícím malířům ležely 

po mém soudu spíše v rovině prestižní. Když s blížící se polovinou 18. století klesal počet 

a rozsah uměleckých zakázek, nedokázala žádná opatření na podporu malířských bratrstev 

zastavit pokles společenské prestiže i zámožnosti pražských malířů. 
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Příloha 1: 

Farní kostely barokní Prahy s uvedením roků, od kterých jsou dochovány nejstarší 

matriční knihy, vedené při těchto farních chrámech 

 

Farní chrám Matriky dochovány od roku: 

Staré Město pražské  

sv. Ducha 1638 

sv. Františka 1626 

sv. Haštala 1614 

sv. Havla 1652 

sv. Jakuba 1592 

sv. Jiljí 1659 

sv. Kříže Většího 1640 

sv. Martina ve zdi 1649 

Panny Marie na Louži 1625 

Panny Marie před Týnem 1623 

sv. Valentina 1636 

  

Nové Město pražské  

sv. Apolináře 1674 

sv. Ignáce 1673 

sv. Jindřicha 1584 

Panny Marie na Karlově 1660 

sv. Petra na Poříčí 1639 

sv. Štěpána 1610 

sv. Vojtěcha 1653 

  

Malá Strana  

sv. Mikuláše (resp. sv. Václava) 1616 

Panny Marie pod řetězem 1622 

sv. Tomáše 1588 
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Hradčany  

Panna Marie na Strahově 1660 

sv. Víta 1606 
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Příloha 2: 

Malíři přijatí do nemocnice milosrdných bratří Na Františku mezi lety 1631-1780 (podle 

edice Bergner 1910) 
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Příloha 3: 

Pražští malíři podle výše ročního příjmu v roce 1725 

 

Pořadí Jméno Majitel domu 

/ 

Nájemn

ík 

Bydliště Roční 

výdělek 

(zl.) 

1. Reiner, Václav Vavřinec manžel 

majitelk

y 

SMP 2000 

2. Hiebl, Jan nájemník SMP 900 

3.-7. Corda, Jeroným majitel SMP 600 

3.-7. Střešňák, Daniel majitel SMP 600 

3.-7. Bauer, Johann - štafíř majitel SMP 600 

3.-7. Neunhertz, Vilém nájemník SMP 600 

3.-7. Kleinhart, Vilém - malíř miniatur nájemník MS 600 

8.-9. Onghers, Jan majitel SMP 500 

8.-9. Keck, Petr - dvorní malíř nájemník SMP 500 

10. Müller, Karel - malíř a mědirytec nájemník SMP 400 

11.-12. Luna, Kristián majitel H 350 

11.-12. Müller, Franz nájemník SMP 350 

13.-18. Vodňanský, Jan majitel SMP 300 

13.-18. Seyfert, Maxmilián - malíř a štafíř majitel SMP 300 

13.-18. Schor, Jan - inženýr a malíř majitel NMP 300 

13.-18. Weiß, Anton - malíř a domovník nájemník SMP 300 

13.-18. Prechler, Franz - malíř miniatur a 

Buchführer 

nájemník SMP 300 

13.-18. Angermayer, Vojtěch nájemník SMP 300 

19.-21. Dürr, Sebastian nájemník SMP 250 

19.-21. Hrdlička, Martin nájemník NMP 250 

19.-21. Schmidt, Georg nájemník MS 250 

22.-25. Niček, Jan majitel NMP 200 
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22.-25. Pešina, Jan majitel MS 200 

22.-25. Ryßer, Anton nájemník SMP 200 

22.-25. Maiser, Anton - malíř miniatur nájemník NMP 200 

26.-27. Leberthertz, Friedrich Wenzel nájemník MS 180 

26.-27. Morawillus, Josef nájemník H 180 

28.-35. Nováková, Anna - manželka malíře majitelka NMP 150 

28.-35. Hößl syn majitele NMP 150 

28.-35. Tummer, Kryštof majitel MS 150 

28.-35. Lekvir, Josef nájemník SMP 150 

28.-35. Mazanec, Josef nájemník NMP 150 

28.-35. Langer, Karl nájemník NMP 150 

28.-35. Anido, Johann nájemník MS 150 

28.-35. Ulrich, Franz - malíř a štafíř nájemník MS 150 

36.-39. Brittlová nájemnice SMP 120 

36.-39. Ber, Vojtěch - malíř miniatur nájemník SMP 120 

36.-39. Leibl, Anton nájemník MS 120 

36.-39 Petrmann, Franz nájemník MS 120 

40.-46. König, Josef majitel NMP 100 

40.-46. Moser, Franz majitel MS 100 

40.-46. Preutsch, Abraham majitel MS 100 

40.-46. Zing, Jan Adam - malíř a domovník nájemník SMP 100 

40.-46. Král, Petr - malíř a štafíř nájemník NMP 100 

40.-46. Fritzová, Anna Alžběta nájemnice MS 100 

40.-46. Hanko, Adam nájemník NMP 100 

47.-48. Hájek, Matěj nájemník NMP 90 

47.-48. Brandlinský, Ignác nájemník MS 90 

49. Kuba, Jiří nájemník SMP 80 

50.-52. Schmid, Johann Georg majitel SMP 75 

50.-52. Riedl, Johann Georg nájemník SMP 75 

50.-52. Leschenkohl, Gottlieb nájemník NMP 75 

53. Krocín, Jan nájemník SMP 60 

54. Tau, Franz nájemník NMP 57 
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55.-56. Sohn, Heinrich Georg majitel NMP 50 

55.-56. Kubice, Jan - malíř a domovník nájemník NMP 50 

57.-59. Rauch, Osvald majitel NMP 40 

57.-59. Rek, Petr nájemník NMP 40 

57.-59. Kirchenstigler, Johann nájemník NMP 40 

60. Juliani, Johann - štafíř nájemník NMP 30 

61. Messerschmid, Wenzel nájemník NMP 20 
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Příloha 4: 

Pražští malíři, u nichž nebyla v roce 1725uvedena výše ročního příjmu 

 

Pořadí Jméno Majitel domu / 

Nájemník 

Bydliště Roční 

výdělek 

(zl.) 

1.-8. Moklička, Karel
2
 majitel NMP  

1.-8. Steinfels, Jan Jakub majitel MS  

1.-8. Godini, Johann majitel MS  

1.-8. Berger, Wenzel nájemník SMP  

1.-8. Khle, Johann nájemník NMP  

1.-8. Reittinger, Johann nájemník NMP  

1.-8. jménem neuvedený štafířský 

tovaryš 

nájemník MS  

1.-8. jménem neuvedený malíšký tovaryš nájemník MS  

 

                                                 
2
 Jak uvedeno v textu, podle záznamu Tereziánského katastru Moklička byl sice malířem, řemeslo však 

neprovozoval a živil se šenkováním. 
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Příloha 5: 

Bydliště pražských malířů podle jednotlivých měst – Staré Město, Nové Město, Malá 

Strana, Hradčany 

 

Město Počet malířů % podíl 

Staré Město 26 37,68 

Nové Město 24 34,78 

Malá Strana 17 24,64 

Hradčany 2 2,90 

celkem 69 100,00 

 

 

Staré Město

Nové Město

Malá Strana

Hradčany
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Příloha 6: 

Poměr malířů / majitelů domů × malířů / nájemníků podle jednotlivých pražských měst 

 

Město Počet 

malířů 

celkem 

% podíl 

v r

á

m

ci 

cel

é 

Pr

ah

y 

majitelé 

do

m

ů 

% podíl 

v rá

mci 

„své

ho“ 

měst

a 

nájemníci % podíl 

v rám

ci 

„svéh

o“ 

měst

a 

Staré Město 26 37,68 8 30,77 18 69,23 

Nové Město
3
 24 34,78 8 33,33 16 66,67 

Malá Strana 17 24,64 6 35,29 11 64,70 

Hradčany 2 2,90 1 50,00 1 50,00 

celkem 69 100,00 23 33,33 46 66,67 

 

                                                 
3
 U malíře Adama Hanka, zachyceného na Novém Městě pražském není uvedeno, zda je majitelem domu či 

nájemníkem. Vzhledem k okolnostem zápisu předpokládám, že jde o nájemníka. 
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Příloha 7: 

Průměrné ceny domů vlastněných malíři v roce 1725 podle jednotlivých měst 

 

Město počet domů celková 

cena 

domů 

prům. cena 

domu 

   

Staré Město 8 25 990 3 248,75    

Nové Město
4
 9 7 270 807,77    

Malá Strana 6 9 570 1 595,00    

Hradčany 1 1 300 1 300,00    

celkem 23 43 330 1 883,91    

 

                                                 
4
 U malíře Adama Hanka, zachyceného na Novém Městě pražském není uvedeno, zda je majitelem domu či 

nájemníkem. Vzhledem k okolnostem zápisu předpokládám, že jde o nájemníka. Bývalý malíř Karel 

Moklička vlastnil dva domy 
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Příloha 8: 

 

Průměrná výše výdělku malířů v roce 1725 v jednotlivých městech (malíři, u nichž není 

uvedena výše příjmu se nezapočítávají) 

 

Město počet malířů se 

známým 

příjmem 

celkový 

výdělek 

(zl.) 

% podíl na 

celkové

m 

výdělku 

prům. výdělek 

1 malíře 

(zl.) 

Staré Město 25 9 780 65,37 391,20 

Nové Město 21 2 342 15,65 111,52 

Malá Strana 13 2 310 15,44 177,69 

Hradčany 2 530 3,54 265,00 

celkem 61 14 962 ~ 100,00 245,27 

 

Staré Město

Nové Město

Malá Strana

Hradčany
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