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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá na příkladu několika modelových oblastí vývojem farní sítě a 

rekonstrukcí farních hranic ve středověku. Výzkum je založen na středověkých pramenech a 

retrospektivním průmětu raně novověkých pramenů. Z území arcijáhenství kouřimského byly 

vybrány dvě modelové oblasti, na jejichž území proběhla kolonizace z větší části až v průběhu 

vrcholně středověké kolonizace ve 13. století. Jedná se o území středověkého děkanátu 

havlíčkobrodského a Černokostelecko. Pro tyto oblasti byly využity kromě nemnoha 

středověkých pramenů zejména prameny 17. a 18. století.  

Jako poslední modelové území bylo vybráno Staré Město pražské, kde můžeme pozorovat na 

rozdíl od dvou předchozích modelových oblastí hustou kostelní síť a její vývoj již od raného 

středověku. Hlavním důvodem pro výběr Starého Města je neobyčejně bohatá pramenná 

základna, kterou lze pro rekonstrukci farní sítě využít a překlenout tak  pramenný hiát, se 

kterým se věda obvykle setkává v předbělohorském období při pokusech o rekonstrukci 

farních hranic v nějaké oblasti v plošném měřítku. Důležitým přínos představuje zcela nový 

metodický přístup rekonstrukce farních hranic kombinující farní soupisy a farní příslušnost 

jednotlivých domů. 

Výsledkem rekonstrukčního pokusu je soubor map, který znázorňuje vývoj farní síťě na 

modelových územích od středověku do 19. století. Ukazuje se, že od doby stabilizace farních 

hranic, nejpozději v průběhu 14. století, nedocházelo k výrazným změnám v jejich struktuře 

především ve venkovském prostředí až do novověku. Přímé důkazy se však na území 

havlíčkobrodského děkanátu podařilo získat jen na části zvoleného území. Naproti tomu na 

Starém Městě prošly farní obvody několika vlnami restrukturalizace. Tyto fáze vývoje farní 

organizace však lze díky dochovaným pramenům poměrně spolehlivě rekonstruovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Dissertation deals with the example of several areas of model development and reconstruction 

parochial parish boundaries in the Middle Ages. The research is based on medieval sources 

and retrospective projection of early modern sources. From the area archdeaconry Kouřimský 

selected two model areas on the territory of colonization was largely up during the Middle 

Ages colonization in the 13th century. This is an area of medieval deanery Havlíčkobrodský 

and territories Černokostelecko. For these areas were used except few medieval sources, 

particularly sources of the 17th and 18th centuries. 

 As the last model was selected area Prague's Old Town, where you can watch unlike the 

previous two model areas dense network of church and its development since the early 

Middle Ages. The main reason for choosing Old Town is unusually rich source base, which 

may be used for the reconstruction of the parish network use to bridge basic source hiatus, 

with which science is usually encountered in the pre-season in attempts to reconstruct the 

parish boundaries in an area in the surface scale. An important contribution represents a 

completely new methodological approach to the reconstruction of parish boundaries 

combining parish registers and parish jurisdiction of individual individual houses. 

The result is Reconstructive attempt to map file that shows the development of the parish 

network on the model areas from the Middle Ages to the 19th century. It turns out that since 

the stabilization of the parish boundaries, at the latest during the 14th century, there were no 

significant changes in their structure, especially in rural areas to modern times. Direct 

evidence, however, to the territory of Havlíčkůvo deanery managed to get only part of the 

selected area. In contrast, in the Old Town parish undergone several waves of restructuring 

circuits. These stages of development parish organizations, however, can be preserved 

through the springs quite reliably reconstruct.  
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1. Úvod 

Výzkumu farní sítě již bylo věnováno poměrně dost pozornosti. Dosud však stál více méně 

v pozadí výzkum farní sítě v jejím plošném – teritoriálním smyslu. To znamená výzkum, 

který by se věnoval rekonstrukci farních hranic ve středověku, a také případným vzájemným 

vazbám mezi osídlením a farními hranicemi, dále typologizací farností a v neposlední řadě 

také jejich chronologickému zařazení. Základním záměrem práce je však prověření možností 

rekonstrukce farních hranic v předhusitském období na vybraných modelových územích. 

Byly vybrány tři modelové oblasti. Ze středověkého kouřimského arcijáhenství je to území 

havlíčkobrodského děkanátu, které leží na pomezí mezi raně středověkým sídelním územím a 

oblastmi, jež byly kolonizovány až v průběhu vrcholně středověké kolonizace. Můžeme zde 

proto sledovat vývoj některých dominií od samého počátku a zároveň jejich vztah k formující 

se farní síti a hranicím farností. Další oblastí, na kterou bude výzkum zaměřen, je 

Černokostelecko, jež byla rovněž ve větší míře osídlena až v průběhu vrcholně středověké 

kolonizace. Toto území bylo vybráno ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je, že území 

bylo již v minulosti detailně prozkoumáno prostřednictvím povrchových sběrů i 

archeologických průzkumů, které představily všechny vývojové fáze transformace 

středověkého a raně novověkého osídlení. Druhým důvodem je možnost sledování vlivu 

zániku značné části osídlení po třicetileté válce na podobu farních hranic. Hranice vybraného 

území je definována hranicemi území zkoumaného v sedmdesátých letech 20. století Janem 

Klápštěm. V centru Černokostelecka stojí dosud na samotách dva kostely v Kozojedech a 

Aldašíně, které jsou dnes pouze němými svědky transformačního procesu krajiny.  

Jako poslední modelové území bylo vybráno Staré Město pražské, kde můžeme pozorovat na 

rozdíl od dvou předchozích modelových území hustou kostelní síť již v průběhu raného 

středověku. Setkáváme se zde také se specifiky příznačnými pouze pro raně středověké 

sídelní aglomerace.  Zkoumání vývoje farní sítě v celém spektru na našem území si vynutilo 

rozšíření zorného pole výzkumu na městskou problematiku nejen z komparačního hlediska, 

ale také z hlediska rozšíření pramenné základny. Počátky institucionalizovaných měst 

v českých zemích totiž spadají do stejného období, kdy dochází k upevňování farního přímusu 

a dobudování základní struktury farní správy. Na příkladu Starého Města pražského je možné 

na základě mimořádného souboru pramenů dokumentovat možnosti rekonstrukce farních 

hranic a jejich kontinuálního vývoje od středověku do novověku v městském prostředí, které 

dosavadní bádání zcela opomíjelo. 
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Zatímco předchozí dva modelové regiony jsou do značné míry závislé na retrospektivním 

průmětu raně novověkých pramenů 17. a 18. století, které první zachycují farní hranice 

v úplnosti, na Starém Městě můžeme zkoumat farní hranice kontinuálně od 14. století. Hlavní 

těžiště pramenů však spočívá v pramenech 15. století až do počátku 17. století. Pomáhá nám 

tak překlenout pramenný hiát, se kterým se věda obvykle setkává při pokusech o rekonstrukci 

farních hranic v českých zemích. Značná část zmíněných pramenů z období pohusitského byla 

vydána již před více jak sto lety Václavem Vladivojem Tomkem a Josefem Teigem.              

Při výzkumu farních hranic však nebyly doposud využity. Je však nutné upozornit, že 

zejména topografická edice Josefa Teigeho zůstala pouze torzem, avšak torzem, které 

zachycuje klíčovou část Starého Města, kde se setkáváme ve středověku s celou řadou plošně 

malých farností.  

V minulosti již bylo upozorněno, že farnost představuje jeden ze příkladů institutu tzv. 

dlouhého trvání. Jeho odraz bude v práci zkoumán především v oblasti kontinuity farní sítě a 

teritoriálního utváření farností. Vzhledem k naprosté převaze novověkých pramenů pro 

výzkum daného tématu zůstává zásadní metodickou otázkou, do jaké míry je možné využít při 

plošném výzkumu farní sítě raně novověkých pramenů. Budou tedy prověřeny limity, jejich 

retrospektivního využití na větším území, a to jednak ve vesnickém tak i v městském 

prostředí. 

Disertační práce se dále zabývá počátky a vývojem formování farní sítě ve vztahu k dějinám 

osídlení. Rekonstrukce farních obvodů představuje jeden z důležitých předpokladů pro 

zkoumání tohoto procesu a samozřejmě jeho vztahu ke kolonizaci krajiny. Právě proto bylo 

vybráno území havlíčkobrodského děkanátu, kde můžeme tento proces sledovat na pozadí 

vytváření velkých pozemkových dominií šlechty. Zde bude výzkum zaměřen nejen na 

samotný problém prostorové kontinuity farních hranic do novověku, ale bude zde zkoumána 

také předpokládaná závislost utváření struktury farní sítě a farních hranic na formování 

větších pozemkových dominií. To znamená, zda docházelo ve středověku k vzájemnému 

překryvu těchto hranic. 

Zároveň bude také na několika příkladech ve středověkých pramenech zachycených farních 

obvodů prověřena jejich kontinuita či diskontinuita do novověku a tím také prověřeny limity 

vypovídací hodnoty retrospektivního promítání novověkých pramenů na středověkou situaci. 

Na  území havlíčkobrodského děkanátu se to týká pouze dvou farností, jejichž hranice máme 

zachyceny již ve 14. století.  
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Farní hranice jsou jedním z důležitých prvků církevní topografie. Jejich poznání může 

napomoci pochopit řadu vývojových, jak církevně správních, tak sídelních souvislostí. 

Záměrem disertační práce je hledání odpovědí na několik základních otázek. Za prvé, zda je 

možné rekonstruovat rozsah farností v předhusitském období a také, do jaké míry byly tyto 

hranice v průběhu let stabilní. Problematika je spojená na venkově také s otázkou kontinuity 

sídel a katastrů, ale v neposlední řadě také samotných kostelů. Jako srovnávací oblast, která 

prošla ve středověku a v raném novověku několika vlnami strukturálních změn osídlení, bylo 

vybráno Černokostelecko, které leží rovněž na území archidiakonátu kouřimského. 

Na Starém Městě je situace v tomto ohledu odlišná, neboť jeho urbanistická struktura zůstala 

od 14. století do novověku téměř neměnná (nepočítám zde asanační zásahy od konce              

19. století). Zůstala zde tak zachována většina dělících linií. Vzhledem k téměř úplné absenci 

celkových popisů hranic pro středověké období v Praze představuje základní prostředek 

rekonstrukce hranic metoda založená na topografickém určení domů, které byly v dobových 

pramenech lokalizovány do určitých farností nebo domů osob, které v určité farnosti žily. 

Důležitou výpovědní hodnotu má také retrospektivní využití raně novověkých farních 

soupisů. Z tohoto důvodu se pokusím rekonstruovat farní obvody také pro dobu pozdního 

středověku a raného novověku a následně provést komparaci se staršími údaji. 

Vzhledem k množství pramenů, které jsou k dispozici pro rekonstrukci farních hranic na 

Starém Městě ve středověku a raném novověku, jsem přistoupil k jejich přehledu 

v samostatné části, kde se věnuji topografii jednotlivých farností samostatně. Tento přístup si 

rovněž vynutila typologická odlišnost těchto pramenů.  

Zde jsou uvedeny také základní údaje o vzniku kostela, stavební podobě a o jeho patronátu 

pro období středověku. Následuje souhrn všech dostupných pramenných informací o farní 

příslušnosti v období středověku a raného novověku až do reorganizace farní správy na 

Starém Městě ve 30. letech 17. století. U některých kostelů byly nově topograficky 

uspořádány již editované prameny. V případě kostelů sv. Martina ve zdi a Panny Marie před 

Týnem byly obsahově zpřístupněny dosud nevydané farní soupisy. Mapovou přílohu tvoří 

především rekonstrukční historické mapy farností.  

V souvislosti s tématem rekonstrukce farních hranic se naskytují i další potenciální směry 

výzkumu, které již využívají farních hranic jako samostatného pramene pro výzkum dějin 

osídlení a farní sítě. Již plně konstituovaná teritoriální farní síť vrcholného středověku 

s přesně určenými hranicemi by mohla sloužit také jako jeden z pramenů při výzkumu 

samotného filiačního procesu. Tato teorie je založena na předpokladu, že starší farnosti  mají 
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dnes větší územní rozsah, zatímco oddělené farnosti jsou menší. Dala by se tak teoreticky 

určit alespoň relativní chronologie vzniku farností v určité oblasti a jejich vazeb. Proti této 

premise lze však vznést mnoho námitek. Její prověření na území děkanátu Havlíčkobrodského 

bude rovněž jedním z témat této práce. Základním předpokladem pro ověření této hypotézy, 

ale stejně tak i pro relevantní výzkum farních hranic pomocí retrospektivního promítání raně 

novověkých pramenů je nízká restrukturalizace osídlení a katastrů v průběhu pozdního 

středověku a raného novověku. Dalším determinačním faktorem je fragmentace majetků – 

zejména na příkladu drobné šlechty, která zcela zásadním způsobem ovlivnila hustotu farní 

sítě v některých oblastech již od 12. století. Jinde naopak koncentrace pozemkového 

vlastnictví v rukou zeměpána či církevních ústavů vedla k omezenému doplňování kostelní 

sítě. To nás zároveň upozorňuje na provázanost výstavby farní sítě a jejich patronů, na 

kterých byla plně závislá. 
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2. Přehled dosavadního bádání, kritika pramenů a literatury, metoda výzkumu 

2.1. Výzkum farní sítě a církevní správy 

Vzhledem k hlavnímu záměru disertační práce, která věnuje především rekonstrukcí farní 

hranic, zde zmíním pouze na okraj základní literaturu, která se věnuje vývoji farní sítě a 

církevní správy v českých zemích z obecného hlediska a má význam i pro dané bádání.1 Není 

možné vyjmenovat zde všechny studie, které se věnovaly farní síti v souvislosti s dějinami 

určitého regionu. Pro kouřimské arcijáhenství má dosud velkou hodnotu topografická studie 

Josefa Kurky.2 

Nejnověji se utváření farní organizace na území většího regionu věnoval Petr Jokeš na 

příkladu jihozápadní Moravy. Rekonstruoval na základě písemných zpráv, patrocinií a 

dochované církevní architektury přibližný postup výstavby farní sítě v této oblasti. Nevyhnul 

se ani pokus o rekonstrukci hranic děkanátů.3 Na území českého Slezska zasáhl badatelský 

1 O vývoji církevní správy obecně Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých 
zemích. Od počátků státu po současnost, Praha 20072, s. 172-201; Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Církevní správa a její 
písemnosti na přelom středověku a novověku, AUC – Phil. et Hist. 2, Z pomocných věd historických 15, Praha 
2003, s. 183-202; TÁŽ, Venkovské děkanáty ve středověkých Čechách, in: Pocta Karlu Malému k 65. 
narozeninám, (ed.) Ladislav Soukup, Praha 1995, s. 112-123; TÁŽ, K otázkám vztahu duchovní a světské moci v 
Čechách ve druhé polovině 14. století, ČSČH 24, 1976, s. 244-277; TÁŽ, Biskup Jan IV. z Dražic, Praha 1991. 
Souhrnně k celé problematice Kamil KROFTA, Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské 1-3, 
ČČH 10, 1904, s. 15-36, 125-152, 249-275, 373-391; František HRUBÝ, Církevní zřízení v Čechách a na 
Moravě od X. do konce XII. Století a jeho poměr ke státu, ČČH 22, 1916, s. 17- 53, 257-287, 385-421, ČČH 23, 
1917, s. 38-73; Václav NOVOTNÝ, České dějiny I/3,Čechy královské za Přemysla I. a Václava I., Praha 1928, s. 
326-449 (kapitola Zřízení církevní v Čechách a jeho vývoj do začátku 13. století); Zdeněk FIALA,  Správa a 
postavení církve v Čechách od počátku 13. století do poloviny 14. století, SH 3, 1955, s. 64-88; Rostislav NOVÝ, 
K sociálnímu postavení farního kléru v Čechách v době předhusitské, SH 9, 1962, s. 137-192; Josef 
ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198-1253), Praha 2005, s. 449-467; Nejnověji také Petr JOKEŠ, 
K otázce rekonstrukce kostelní sítě na Moravě ve 13. století (na příkladě jihozápadní Moravy), ČMM 124, 2005, 
s. 171-201; TÝŽ, Farní organizace na středověké západní Moravě, Brno 2011; Eva DOLEŽALOVÁ – Zdeňka 
HLEDÍKOVÁ, Die Erforschung der Entstehung und Ausprägung des Pfarreinetzes bis zum Beginn der 
hussitischen Revolution in der tschechischen Geschichtswissenschaft, in: Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, 
Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich, (edd.) Natalie Kruppa – Leszek Zygner, Göttingen 2008, 83–98; 
Libor JAN, K otázce hradských kostelů, velkofar a arcikněží v přemyslovském panství (10-12. stol.), in: Kościoł 
w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 września 2006 roku, 
(red.) Józef Dobosz, Poznań 2006, s. 193-203; Ivan MICHÁLEK, Bílinské arcijáhenství. Vymezení polohy a 
farní struktura v době předhusitské, in: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním 
středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 8, (edd.) Jan Hrdina – Blanka Zilynská, Praha 2007, s. 145-157; 
TÝŽ, Ústecký děkanát v době předhusitské. Vymezení polohy a vývoj farní struktury, ÚSH 2001 (= Gotické 
umění a jeho historické souvislosti 1), s. 11-32. 
2 Josef KURKA, Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská. Místopis církevní do 
r. 1421, Praha 1914. 
3 Petr JOKEŠ, Farní organizace na středověké západní Moravě, Brno 2011. Autor se věnoval poměrně 
rozsáhlému území, proto pominul z větší části právě sídelně historický kontext a pracoval jen se skutečně 
doloženými kostely, především písemnými prameny, což značně snížilo hustotu farní sítě především pro období 
do roku 1200.  
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záběr Bogdana Klocha, který zkoumal vývoj farní sítě v Horním Slezsku.4 I zde 

představovalo zásadní období ve vývoji farní sítě 13. století. Lze upozornit na několik studií, 

jež se věnovaly samotné struktuře farních sítě a její hustotě. Již Zděněk Boháč si všímal 

rozdílné hustoty farní sítě na šlechtických a církevních dominiích, zvláště na biskupských 

statcích.5 A podobné zkušenosti máme také z Moravy, z Drahanské Vrchoviny.6 Názorné 

kartografické vyjádření se tomuto jevu dostalo v článku Zdeňka Dragouna, který se věnoval 

vývoji farní sítě na Bozeňsku. Vyniká zde kontrast mezi církevními državami a enklávou 

v okolí Blatné, kde vznikla řada menších šlechtických statků.7 

Pro pražská města má zcela zásadní význam práce Zdeňka Boháče a také Václava Vladivoje 

Tomka.8 V pražském prostředí vedle celé řady dílčích studií jsou to syntetické práce Zdeňka 

Dragouna věnující se nejstaršímu období vývoje církevní architektury, ale také sídelně 

historickému kontextu vývoje kostelní sítě na území pražské sídelní aglomerace.9 Z tohoto 

pohledu jsou zásadní také urbanistické analýzy věnované Starému Městu, Malé Straně a 

Novému Městu.10 

Výzkumu teritoriálních farních hranic nebyla v naší historiografii věnována zatím soustavná 

pozornost. Je to způsobeno především fragmentálností pramenů pro období středověku. Ale 

možná také nedoceněním významu, který by toto studium mohlo mít například pro dějiny 

osídlení.11 Jednou ze základních otázek je otázka kontinuity a diskontinuity farních hranic od 

středověku do raného novověku. Farní hranice představovaly jeden ze základních atributů 

4 Bogdan KLOCH, Najstarsze parafie Górnego Ślaska, Średniowieczna organizacja parafialna Górnego Ślaska 
w diecezji Wrocławskiej, Ratiborz 2003. 
5 Zdeněk BOHÁČ, Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČSČH 31, 1973, s. 369-388. 
6 Jiří DOLEŽEL, K problematice duchovní správy na panstvích Drahanské vrchoviny ve středověku, AH 21, 
1996, s. 183-191. 
7  Zdeněk DRAGOUN, Přehled vývoje osídlení Bozeňska v době předhusitské, HG 17, 1978, s. 173–207. 
8 Zdeněk BOHÁČ, Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech. Pražský archidiakonát, 
Praha 2001; Církevní topografii Prahy zpracoval Václav Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy 5, Praha 19052, 
s. 111-252; Jednotlivým farním kostelů se pak věnoval také v TÝŽ, Základy starého místopisu Pražského 1. 
Staré Město Pražské, Praha 1866, TÝŽ, Základy starého místopisu Pražského 2. Nové Město Pražské, Praha 
1870; TÝŽ, Základy starého místopisu Pražského 3-5. Malá strana, Hrad Pražský a Hradčany, Vyšehrad, Praha 
1872. 
9 Zdeněk DRAGOUN, Zur Frage der frühmittelalterlichen Kirchen auf dem Gebiet der Prager Altstadt, in: 
Život v archeologii středověku, (edd.) Jana Kubková – Jan Klápště – Martin Ježek – Petr Meduna, Praha 1997, 
149-159. 
10 Dobroslav LÍBAL – Jan MUK, Staré Město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj, Praha 1996; Vilém 
LORENC, Nové Město pražské, Praha 1973; Václav HLAVSA – Jiří VANČURA, Malá Strana / Menší Město 
pražské, Praha 1983. 
11 Teoretickými otázkami spojenými s možnostmi výzkum farností se zabývala, Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Farní síť 
ve středověkých Čechách a možnosti jejího studia, in: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie 
v pozdním středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 8, (edd.) Jan Hrdina – Blanka Zilynská, Praha 2007, s. 
23-32; 
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farního kostela. K nim ale především patřilo právo křtu a pohřbu. Ve skutečnosti však 

přítomnost těchto prvků (doložených například ve formě kostelního hřbitova nebo křtitelnice) 

nemusí být ani v jednom případě nezpochybnitelným důkazem o existenci plnoprávného 

farního kostela v minulosti.12 

Termínům farní kostel a filiální kostel, stejně tak jako kaple, bylo již věnováno hodně 

pozornosti.13 Naposledy se vzájemnému postavení kostelů farních a filiálních věnoval na 

několika příkladech Petr Jokeš. Dospívá k závěru, že postavení filiálního kostela a soubor 

farních práv, která mohla užívat, souvisí vždy s konkrétní situací. Základní definicí je jeho 

podřízenost mateřskému kostelu.14 Filiální kostely byly zpravovány buď přímo farářem 

(přímá filiální správa), nebo prostřednictvím vikáře. Právo prezentovat vikáře měl zpravidla 

farář, ale mohlo patři i jiné osobě.15 

V minulosti již bylo poukázáno, že dělení na kostely farní a filiální pouze podle církevně 

právního hlediska nemá praktickou hodnotu, z hlediska výpovědi o jejich roli v duchovní 

správě. Třebaže některé filiální kostely nebyly obdařeny všemi farními právy jako kostely 

mateřské, sloužily ve středověku jako běžné články farní správy, co se týče výkonu základní 

duchovní péče (cura animarum). Myslím, že důležitým kritériem pro hodnocení jejich role v 

oblasti duchovní péče je existence vlastní osady. Tímto termínem se označovala farní obec,     

a také samotné teritoriální území farnosti – osady – ve středověku a v novověku. Zde jej 

používám z toho důvodu, že lépe vystihuje u filiálního kostela podstatu věci než termín 

farnost, či farní hranice. Skutečnost, že filiální kostel měl vlastní osadu v teritoriálním smyslu, 

můžeme ve středověku doložit na řadě příkladů (Znojmo sv. Michal, Kuřim, Mladošovice a 

Jílovice na Třeboňsku, Druztová na Plzeňsku ale i městské obce Litovel a Uničov v rámci 

medlovské farnosti).16  

Úzkou provázanost farní obce se správou záduší si uvědomil Michal Řezníček, který užil 

termínu zádušní okrsek. Správně také upozornil, že vlastní okrsek měly podle duchovenské 

12 K termínu farnost, Lexikon des Mittelalters 6, Stutgart – Weimar 1999, s. 2022-2023. 
13 Jindřich ŠILHAN, Kaple a kaplan, Archaeologica historica (dále AH) 6, 1981, s. 248–251; Petr SOMMER, 
K postihnutelnosti termínů ecclesia a capella v archeologických pramenech, AH 7, 1982, s. 453-469.  
14 P. JOKEŠ, Farní organizace, s. 11-21, autor zastává názor, že je pro středověkou situaci lepší využívat 
termínu nikoli farní, ale kostelní síť, TAMTÉŽ, s. 169. 
15 Jiří Rajmund TRETERA, Církevní právo, Praha 1993, s. 114-119. 
16 Městské kostely v Uničově a Litovli počítal při svém soupisu far na Moravě mezi farní také Tomáš Baletka na 
základě rozsahu duchovní péče a výši příjmů příslušných beneficií, Tomáš BALETKA, Proměny farní sítě na 
Moravě mezi pozdním středověkem a raným novověkem, in: Církevní topografie a farní síť pražské církevní 
provincie v pozdním středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 8, (edd.) Jan Hrdina – Blanka Zilynská, Praha 
2007, s. 139-143, zde s. 141. 
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fasse nejen filiální kostely, ale také kaple, označované jako kaple s lidem. V obou případech 

se je správně považoval za relikty církevně správního rozdělení z předbělohorského období.17  

Dismembrace (vyčlenění)  filiálního kostela od kostela mateřského, tak ve skutečnosti často 

nemusela představovat natolik zásadní změnu v běžném životě farní obce. Ačkoli farní obce 

(především městské) usilovaly o emancipaci farní správy, představovalo vyčlenění od 

mateřské fary v některých případech dlouhodobý proces. Jak můžeme dokumentovat právě na 

příkladu Uničova a Litovle nebo Kutné Hory, v němž hrály podstatnou roli finanční nároky 

faráře, či patrona dotčeného farního kostela. 

Skutečně je, ale také nutné uvažovat o také existenci zádušních okrsků jako takových, které 

neměly teritoriální základ v území farnosti či osadě filiálního kostela, nýbrž na nějakém jiném 

právním principu.18 Pouze u kostela sv. Benedikta na Starém Městě, který měl de facto 

v pohusitském období postavení filiály vůči kostelu P. Marie před Týnem, byla identifikována 

částečně samostatná zádušní správa v 16. a na začátku 17. století, ačkoli úředníci záduší byly 

jinak pro oba kostely společní, stejně jako zádušní registra. Podle těchto kostelníků lze 

zároveň vysledovat určitý relikt původní farnosti kostela sv. Benedikta i v tomto období.19 

Farní osada však byla pro oba kostely od husitských válek až do roku 1635 společná.20 

Termínem osada rozumíme jak území farnosti, tak vlastně všechny farníky – jinak také 

osadní. Josef Macek pojímal termín osada hlavně v personálním smyslu, jako farní obec či 

17 Michal ŘEZNÍČEK, Podoba a průběh obnovy katolické farní sítě v letech 1620 až 1780 na Ledečsku, 
Poděbradsku a Prachaticku, in: Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby 
v Čechách, (ed.) Pavla Stuchlá, Vodňany 2008, s. 109-119, hl. s. 111-112, předpokládá, že kaple s lidem byly 
původní středověké farnosti již dlouho před Bílou Horou neobsazené, zatímco filiální kostely, jsou kostely, které 
měly před Bílou Horou ještě vlastního faráře. Zde je třeba upozornit, že takové dělení rozhodně nelze 
paušalizovat. Například lze uvést středověký farní kostel v Dubečku na východním okraji hlavního města. Jeho 
farnost je v roce 1671 ještě vyjmenována, zatímco duchovenská fasse již uvádí kostel jako kapli bez lidu, který 
byl přifařen do Uhříněvsi. Nedaleké Dobřejovice, jež podle vizitačního protokolu, a také v roce 1671 spadají do 
čestlické farnosti, mají ve fassi kapli s lidem. Jednalo se však o zámeckou kapli, jejíž původ nemůžeme rozhodně 
hledat ve středověku. I přes toto upozornění přikládám zjištění Michala Řezníčka značnou váhu. O tom blíže 
v kapitole věnované Havlíčkobrodskému děkanátu. 
18 Arndt REITEMEIER, Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters. Politik, Wirtshaft und Verwaltung, 
Stuttgart 2005 (= Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte Nr. 177), s. 158; Na Starém 
Městě pražském byly čtyři městské čtvrti nazývány podle významných kostelů. Nesouvisí však s v žádném 
případě s farními okrsky. 
19 Josef TEIGE, Základy starého místopisu pražského (1437–1620) I. Staré Město Pražské 1, Praha 1910, s. 493; 
Ojediněle jsou dokonce tito kostelníci označeni za úředníky, TAMTÉŽ, s. 491; Záduší sv. Benedikta prvně 
zmíněno v roce 1532, TAMTÉŽ, s. 483; . 
20 1477, osadní fary a kostela M. B. v Týně,....aby kostelníci již psané fary Týnské,...a k kostelu a k faře 
jmenované osady jej obracovali, J. TEIGE, Základy 1, s. 478. 
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společenství věřících laiků.21 Ti měli povinnosti vyplývající nejen z farního přímusu, ale také 

povinnosti související se správou zádušního jmění. Při jednání v majetkových záležitostech 

vystupují na Starém Městě jako kolektivní osoba. Počátky procesu, kdy se farníci ujímali 

správy samotného kostelního majetku – záduší - neumíme dosud přesně zmapovat. Na Starém 

Městě pochází první zmínky již z poloviny 14. století.22 Jako korporace vystupují farní obce 

již ve druhé polovině 13. století (sv. Valentin, P. Marie před Týnem), respektive ještě dříve, 

počítáme-li sem i privilegium pro pražské Němce. V těchto případech však jde o samotnou 

volbu faráře.23  

K rozvoji zádušní samosprávy došlo nejen na Starém Městě ale i na českém venkově 

jednoznačně ještě v předhusitském období. Tento trend známý i z německých zemí nemá 

tudíž základy v utraktistické církevní správě. Podstatný rozdíl spočívá pouze v tom, že 

v pohusitském období byl ovládnut osadou také beneficiální majetek zabezpečující farářskou 

prebendu.24 K tomu je nutné doplnit, že k opačnému trendu směřující k omezování zádušní 

samosprávy dochází ještě v před Bílou Horou už na přelomu 16. a 17. století.25 

Voleným či jmenovaným správcem kostelního jmění byl tzv. vitricus (vitrik). První zmínky 

v našem prostředí se objevují kolem poloviny 14. století.26 Ze staroměstských pramenů víme, 

že tento úřad zastávaly zpravidla dvě osoby, výjimečně až osoby čtyři (kostel sv. Mikuláše, 

21 Josef MACEK, Osada. Z terminologii średniowiecznego osadnictwa, Kwartalnik historii kultury materialnej 
25, 1977, s. 359-373, TÝŽ, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001, s. 140 a 197. Místo Mackem 
užívaného termínu osadníci bych se raději přidržel dobového označení osadní. Starší osadní (seniores), jak uvádí 
Václav Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy 2, 18922, s. 28, byly již uvedeny na listině Karla IV. jíž předával 
faráři a farní obci kostela sv. Havla ostatky tohoto světce v roce 1353. 
22 Blanka ZILYNSKÁ, Záduší, in: Facta probant homines, Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. 
Zdeňky Hledíkové, (red.) Ivan Hlaváček – Jan Hrdina, Praha 1998, s. 535-547. 
23 Pavel B. KŮRKA, Volba faráře v utrakvismu a její kořeny, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et 
status ecclesiae saeculis XIII-XV, (ed.) Pavel Krafl, Praha 2008, Opera Instituti historici Pragae, series C – 
Miscellanea 19, s. 618-622. 
24 K tomu podrobně Pavel B. KŮRKA, Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu, Praha 
2010; TÝŽ, Voleni a v obci vyhlášeni? Vztah městské a zádušní správy v utrakvismu – základní přehled, in: Ve 
znamení zemí koruny české. Sborník k 60. narozeninám prof. PhDr. Lenky Bokové, CSc, (edd.) Jana Konvičná – 
Jan Zdichynec, s. 305-313; TÝŽ „Urozenost, ctnost, krása i umění. Za nic nestojí, když peněz nejní.“. Správa a 
majetek záduší kostela sv. Valentina na Starém Městě pražském v raném novověku, PSH 34, 2006, s. 93-126; 
K utrakvistické správě Blanka ZILYNSKÁ, Utrakvistická církevní správa a možnosti jejího studia, in: Církevní 
správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, AUC Phil. et hist. 2 – 1999, Praha 2003,  s. 39-53; 
Zikmund WINTER, Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a. XVI. století 2, Praha 1896, s. 
543; J. MACEK, Víra a zbožnost, s. 138-159 a 198-199. 
25 Ke správě zádušního jmění a úřadu kostelníků srov. také Pavel PUMPR, Beneficia, záduší a patronát 
v barokních Čechách. Na Příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století, Brno 2010, hl. s. 289-369 a 
s. 43-44,  kde dokládá podobně jako v Praze omezování farní samosprávy při kontrole zádušního jmění a 
vzrůstající roli vrchnostenských úředníků od počátku 17. století. K farní správě na Třeboňsku, TAMTÉŽ, s. 93 a 
101, pozn. 173;. 
26 Kostelníci jsou uvedeni v synodních statutech olomouckého biskupa Jana v roce 1349, kostelníci zde měli za 
úkol vybírat peněžní dary v kostele. 
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sv. Jiljí a Panny Marie před Týnem na Starém Městě). Kromě označení vitrik se objevuje 

v případě kostela Panny Marie před Týnem také označení officiales fabricae nebo procurator 

ecclesiae.27 V německých zemích byla latinská terminologie ještě bohatší, o německojazyčné 

nemluvě.28 Od konce 15. století s přechodem na češtinu v městských a kostelních knihách 

známe české označení vitrika - kostelník. Oba typy označení vitrik i kostelník však známe i 

z venkovského prostředí již ze 14. století.29 Ukazuje se tak, že správa zádušního majetku laiky 

byla obecně známým jevem. Podle staroměstského pramenného materiálu dochází někdy na 

přelomu 15. a 16. století k rozdělení kompetencí a funkci kostelníků vykonávají osoby 

označené prostě úředníci záduší. Zatímco za kostelníky se později označují pouze osoby 

s menšími kompetencemi.30 

Latinským ekvivalentem slova osada je plebs (lid). Staroměstské knihy jednoznačně dokládají 

terminologickou provázanost s termínem parrochia. Domy se lokalizují ve 14. a 15. století 

termínem in plebe a in parrochia synonymicky. Od 16. století (ojediněle v polovině                       

15. století) jsou však zcela nahrazeny termínem v osadě. Termín in plebe ve významu ve 

farnosti – v osadě - se objevuje poprvé v zápisu z procesu ohledně uzurpování farních práv 

kostela v Miletíně v roce 1271.31 Z tohoto výrazu je také odvozen výraz plebán – správce 

plebánie, který je zpravidla chápán jako synonymum pro faráře, ale nemusí tomu tak vždy 

být.32 

27 Ke kostelu sv. Mikuláše, Josef TEIGE, Základy starého místopisu pražského (1437–1620) I. Staré Město 
Pražské 2, Praha 1915, s. 97; Officiales jsou zmíněni u kostela Panny Marie před Týnem v roce 1461 jako 
synonymum ke slovu vitrici. Později však dochází k terminologickému posunu. V roce 1511 jsou uveden y hned 
tři varianty: Andreas pannifex, officialis; Andreas pannifex, procurator ecclesiae; Andreas súkeník, ouředník 
osady. V roce 1513: Odřej soukeník, prokurator kostela, vše J. TEIGE, Základy 1, s. 480.  
28 Arndt REITEMEIER, Pfarrkirchen, s. 102-122. 
29 Inserovaná listina z 19. 7. 1374, týkající se kostela v Tisové na Žatecku, plebanus nec calicem nec librum nec 
aliquod Eae clinodium obliget sine scitu et consensu patroni sui et vitricorum Eae, LE II, č. 237, s. 125; 
Inserovaná listina z roku 1392 týkající se kostela v Nahořečicích u Rakovníka, praedictus Johannes vel ejus .. 
domus successor singulis annis indivisim .. debet dare non plebano, sed vitrico, LE IV, č. 574, s. 412; Česká 
listina z roku 1389 týkající se kostela Hosticích, Příbíkovi nésti a to proto památku, jež sú jeho předkové ten plat 
za své duše i svých předkóv nadali; a ty jisté, ježto sú to nadali, má farář v knihy vepsati kostelnie,...Přibíkovi my 
ubrmanové přikazujem, aby dvě kopě grošóv dal na sklenie jednoho okna v kostele v Hosticích,...klásti má u 
Matěje kostelníka v Hosticích, LE III, č. 469, s. 323; K termínu provizor zápis z roku 1381 týkající se kostela v 
České Lípě, similiter et unam sexg. annui census et liberi vitricus s. provisor dictae Eae simili conditione ad 
altare praetactum in Schosindorff, quod vulgariter Radess dicitur, emit, LE II, č. 314, s. 176-177. 
30 U kostela sv. Mikuláše se prvně uvádí kostelníci v roce 1497 a úředníci v roce 1537, J. TEIGE, Základy 2, s. 
99 a 103; K tématu také Jindřich FRANCEK, Úřad kostelníků v Jičíně a jejich kniha záduší z let 1431-1508,  
SAP 31, 1981, s. 75-104. 
31 CDB V/2, č. 646, s. 273-274, viz také níže; Ale můžeme vzpomenout také obrat kardinála Quida na listině 
z roku 1144, Ad hec episcopis precepimus, ut in parrochiis suis plebales ecclesias distinguant, CDB I, č. 135, s. 
138.  
32 První zmínka: Plebanum, quem ipsi libenter elegerint ad eccesiam eorum, concedo et iudicem similiter, et 
episcopus peticioni eorum nullo modo contradicat, CDB I, č. 290, s. 256, ze Soběslavova privilegia pro pražské 
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Teorii velkofarních kostelů (velkofarního systému) jako základního systému církevní správy 

v Čechách v raném středověku zformuloval na základě Kosmových zpráv o archipresbyterech 

a podle analogií se situací v Říši František Hrubý.33 Arcikněžské kostely jako hlavní chrámy 

ústředních hradských center by byly jako jediné nadány plnými farními právy. Byly by tak 

zároveň nadřazeny ostatním kostelům na území Čech a Moravy.34 Podle Václava Novotného 

byly arcikněžské (velkofarní kostely) určeny pro správu většího území, které zajišťoval sbor 

kněží v čele s archipresbyterem. Tyto kostely však nebyly vázány pouze na knížecí centra. 

Novotný připouštěl, že velkofarnosti mohly vznikat i na biskupských statcích. Jinak ovšem 

bylo archipresbyteriátní zřízení podřízeno panovníkovi. Tyto velkofarnosti však nebyly 

mateřskými kostely ostatních, protože odedávna již farní kostely vznikaly přímým založením, 

nikoli pouhým odštěpením. Chybí totiž naprosto doklady o takovém štěpení až do 13. století. 

Pro Václava Novotného bylo důvodem to, že obvody velkých arcikněžských kostelů nebyly 

přesně vyměřeny.35  

Josef Žemlička se domnívá, že ostatní kostely neměly zpočátku plná farní práva, přesto i jim 

přiznává důležitou úlohu při zajišťování běžných náboženských potřeb. Toto období do 

počátku 12. století bez pevněji strukturované církevní organizace a ustálených farních hranic 

nazývá jako protofarní.36 Podobně jako Václav Novotný vykládá zánik nebo spíš transformaci 

velkofarních kostelů na nové funkce, na kostely arcijáhenské či kapitulní.37 

Podle Libora Jana existovala velkofarní organizace (pokud vůbec) maximálně do 11. století, 

na jehož konci zaniká pod vlivem knížecích nařízení zvyk pochovávat těla na nekostelních 

řadových pohřebištích v extravilánech vsí. Tehdy se musely začít ujímat úlohy v duchovní 

správě v masovém měřítku i další kostely.38 Jedná se o nařízení obsažená v Břetislavových 

Němce. Běžně se s termínem plebán setkáváme v dipomatickém materiálu ovšem až od 20. let 13. století ve 
svědečných řadách.  
33 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH Scriptores rerum Germanicarum. Nova Series 2, (Hrsg.) 
Bertold Bretholz, Berlin 1923, s. 87-88; F. HRUBÝ, Církevní zřízení v Čechách a na Moravě od X. do konce 
XIII. století a jeho poměr ke státu, ČČH 22, 1916, s. 17-53, 257-287, 385-421; ČČH 23 1917, s. 39-73. 
34 Ostatní především velmožské a církevní kostely by byly těmi neplnoprávnými zatímco velkofarní kostely 
založené z moci knížecí by měly plnoprávné postavení z hlediska církevní správy a zároveň veřejnoprávní 
postavení. 
35 Václav NOVOTNÝ, České Dějiny 1/III, s. 361-381, citace na s. 371. 
36 Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198-1253), Praha 2002, s. 449-450. Podobně k vymezování 
farních obvodů v průběhu 13. století TAMTÉŽ, s. 451-459. 
37 J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 459-460; srov. V. NOVOTNÝ, České Dějiny 1/III, s. 389-403. 
38 L. JAN, K otázce, zde s. 201; Jan se také zabýval  významem úlohy archipresbyterů v hnězdenských statutech 
pro světské soudnictví se věnovala celá řada badatelů. Naposledy se k této problematice vyjádřil opět Libor Jan, 
který správně upozornil, že úloha arcipresbytera nespočívala pouze v tom, že bude otcovrahy, bratrovrahy a 
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hnězdenských statutech, a také v nařízení Břetislava II. týkající se zákazu pohřbů v lesích a na 

polích.39 

Tento názor je silně ovlivněn aktuálními poznatky o datování zánikového horizontu 

kostrových řadových pohřebišť v extravilánech vsí někdy na přelomu 11. a 12. století. 

Souhrnný pohled na tuto problematiku přinesli Ivo Štefan a Ladislav Varadzin, kteří zároveň 

upozornili, že kostelní pohřebiště ve správních centrech rozhodně nesloužily obyvatelům 

širokého okolí.40 Stejné poznatky přináší také materiál z území středověkých pražských měst. 

Zatímco interval zániku kostrových řadových pohřebišť je celkem spolehlivě doložen, v řadě 

případů lze obtížně prokázat současnost nových kostelních hřbitovů a kostelů. Je tudíž nutné 

počítat v některých případech s určitou mezifází vysvěcených, křesťanských hřbitovů, o nichž 

ostatně hovoří i hnězdenská statuta.41 

Podle Libora Jana se staly velkofarní okrsky na konci 11. století již nefunkčními a jako 

nominální kostely arcijáhenství byly vybrány pouze ty nejdůležitější. Kontinuita velkofarních 

okrsků a arcijáhenství jako orgánů vyšší církevní správy se nedá přímo doložit. V Čechách se 

arcijáhenské obvody jmenovaly podle nejvýznamnějších arcikněžských kostelů – okrsky 

jiných arcikněžských = velkofarních kostelů byly včleněny do celkem deseti. Osm z nich stálo 

na nejvýznamnějších správních hradech. Dva v centrech biskupských statků. Na Moravě se 

jednalo pouze o nejvýznamnější hradská centra. Dosud nerozřešenou otázkou je, zda lze 

v rozdělení na arcijáhenství podle pramenů ze 14. století hledat otisk správního členění na 

hradské obvody. Vzhledem k nízkému počtu arcijáhenstev lze s největší pravděpodobností 

říci, že nikoli. Pouze některé velkofarní kostely u nichž fungoval celý sbor kněží, byly snad 

transformovány do kolegiátních kapitul (Mělník, Litoměřice).42 

knězovrahy označovat, ale že bude jména zločinců nařčených z vražd zapisovat (ascribat), aby je mohl kastelán 
předvolat před soud. Ve zprávách uváděných Kosmou v souvislosti s Břetislavovými dekrety tak nehledá odraz 
postavení arcijáhnů v procesním právu světských soudů ale spíše zárodek využití kněží v knížecí administrativě. 
Ze 13. a 14. století pochází doklady o spojení důležitých hradských kostelů (a jejich prebend) nebo kostelů při 
knížecích dvorcích s písařstvím berně, L. JAN, K otázce, s. 194 a 201; Jde o kostely sv. Prokopa ve Starém 
Brně, sv. Hypolita na Hradišti u Znojma, sv. Vavřince ve Staré Plzni, sv. Václava v Hradci u Opavy, a také       
sv. Jiljí v Bezdězu. Srov. Libor JAN, Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006, s. 82-91. 
39 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, (ed.), B. Bretholz, s. 87-88 a 161. 
40 Ivo ŠTEFAN – Ladislav VARADZIN, Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi 
archeologie, in: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, (edd.), Jan 
Hrdina – Blanka Zilynská, Colloquia mediaevalia Pragensia 8, Praha 2007, s. 33-53. 
41 Zdeněk DRAGOUN – Jaroslav PODLISKA, Archeologické příspěvky k počátkům farních kostelů v pražském 
podhradí, in: Městský farní kostel, v tisku; Martin ČECHURA, Počátky církevní organizace v západních 
Čechách. Výpovědní možnosti historických a archeologických pramenů, Historická dílna 10, Plzeň 2015, s. 5-28. 
42 Libor JAN, K otázce, s. 202-203; Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 1997, s. 180, 
240-249; V. NOVOTNÝ, České dějiny 1/III, s. 385-403. 
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Reorganizace církevní správy v Čechách byla provedena biskupem Danielem po polovině              

12. století podle moravského vzoru uskutečněného na počátku 40. let Jindřichem Zdíkem. 

Arcijáhni již nejsou především knížecími úředníky nýbrž biskupskými, proto mohou skutečně 

tvořit orgány vyšší církevní správy. Jejich hospodářské zázemí je také založeno na 

biskupském majetku. Vyšší články církevní správy jsou od této doby plně pod kontrolou 

biskupa.43   

Systém kontinuálního vytváření farní sítě vyčleňováním mladších kostelů od starších 

mateřských nazývá Stefan Scholz lineární filiační proces. Těmi nejstaršími by měly v tomto 

konceptu být právě kostely velkofarní, totožné s hradskými kostely či tzv. prafary.44 Základní 

typologii farních obvodů, která má značnou platnost i pro naše prostředí, utvořil na saském 

materiálu Karlheinz Blaschke. Prvním typem jsou Urpfarreien (prafary či lépe původní fary), 

což jsou rozsáhlé farnosti zpravidla na starém sídelním území, počátek jejich utváření klade 

hluboko do minulosti, již do 10. či 11. století. Uvádí například Míšeň kostel sv. Afry nebo 

Budyšín. Výsledkem kolonizačního procesu 12. a 13. století jsou tzv. Herrschaftspfarreien. 

Jedná se o farní okrsky, které se překrývají s územím panství. Nejmenší rozsahem, zahrnující 

zpravidla jednu nebo dvě sídelní jednotky, jsou tzv. Siedlerpfarreien (osadnické či kolonizační 

farnosti). Jsou výsledkem nejmladší fáze kolonizace. Kostely mají zpravidla věno spočívající 

ve svobodném lánu.45  

Toto třídění do značné míry vychází z předpokladu fungujícího filiačního procesu již od 

počátků formování farní sítě. Zde je nutné však hned odmítnout princip stáří, který by jako 

hlavní hodnotící kritérium významu kostela, z přísně lineárního filiačního procesu vyplýval. 

A rovněž tak přímou souvislost mezi stářím kostela a velikostí farnosti. Naopak je nutné 

počítat do určité míry s proměnami systému, kdy význam jednotlivých kostelů prochází 

vývojem v závislosti na osídlení a změně správních a hospodářských center (Levý Hradec, 

Budeč atd.). Zvýšené úsilí k nápravě nedostatečně vyměřených farních hranic na našem území 

43 Srov. také nověji Karel NOVÁČEK, Stará Plzeň v raném středověku, in: Dějiny města Plzně I. do roku 1788, 
(edd.) Marie Malivánková Wasková – Jaroslav Douša, Plzeň 2014, s. 84-85; J. Žemlička, Čechy v době knížecí, 
s. 248-249. 
44 Stefan SCHOLZ, Současné problémy interdisciplinárního výzkumu středověké farní organizace a zejména 
farních center nejstarších měst v rakouském markrabství/vévodství z hlediska vývoje moderního 
historiografického bádání, in: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, 
Colloquia mediaevalia Pragensia 8, (edd.) Jan Hrdina – Blanka Zilynská, Praha 2007, s. 55-89. 
45 Karlheinz BLASCHKE, Kontinuität und Umbruch in der sächsischen Kirchenverwaltung vor und während 
der Reformation, AUC – Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických 15, 2003, s. 65-79. Autor 
vychází z práce rekonstruující stav farní sítě v Sasku včetně farních hranic k roku 1500, Karlheinz BLASCHKE 
– Walter HAUPT – Heinz WIESSNER, Die Kirchenorganisation in den Bistümern Meissen, Merseburg und 
Naumburg um 1500, Weimar 1969. 
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zaznamenáváme až v první čtvrtině 13. století. Tehdy se zároveň dovídáme o prvních 

filiačních vztazích mezi kostely a jejich definování (Znojmo, Brno).46  

Musíme ale vzít také do úvahy, že filiační vztahy neodráží pouze filiační proces, ale také 

vztahy stanovené ad hoc. Ne zcela jasná je například otázka farní příslušnosti Kuřimi do 

obvodu kostela sv. Petra v Brně před rokem 1226. Není totiž úplně zřejmé, zda prameny 

hovořící ius decimarum a tempore antiquo mají na mysli desátky farní. Nový chrám byl 

založen z tohoto důvodu Přemyslem I. jako filiální ke kostelu sv. Petra a probošt měl i nadále 

disponovat všemi desátky i dalším právem.47 

Žádnými prameny tedy nemůžeme podložit do konce 12. století fungující filiační proces. Na 

Mstišově příkladu vidíme, že k uznání plnoprávného kostela v dobovém kontextu bylo 

důležité jeho vysvěcení (souhlas biskupa). A k jeho stavbě byl rovněž důležitý souhlas knížete 

v případě knížecího majetku.48  

Lineární filiační proces mohl započít teprve v okamžiku, kdy byly farní obvody v zemi přesně 

vyměřeny, k čemuž došlo až v průběhu první poloviny 13. století. Jedním z hlavních 

motivačních důvodů bylo zřejmě také prosazení výběru farního desátku. Přesto však zůstává 

ještě jeden bod, na který je nutné v tomto kontextu upozornit. Při kartografickém znázornění 

vyniká mimořádný rozsah farních obvodů některých starších správních středisek ještě 

v duchovenské fassi na počátku 18. století. Můžeme zmínit například Chýnov nebo Netolice. 

Vyvozovat z tohoto širší závěry o jejich prioritě na určitém území však zatím přímo 

nemůžeme. Největší farní obvody měly v 18. století kostely v pohraničí, které spravovaly 

území s rozsáhlými lesními komplexy. Často šlo o kostely patřící vlastně svým původem 

naopak k nejmladším. Lze uvést třeba kostel ve Vimperku, který byl ve 14. století filiálou 

kostela v Bohumilicích.49  

 

46 K problematice vyčleňování farních kostelů z mateřských farností, a také k definování úlohy filiálních kostelů 
souhrně P. SOMMER, K postihnutelnosti, s. 453-469; Nejnověji P. JOKEŠ, Farní organizace, s. 11-21 a 137-
149. 
47 CDB II, č. 287, s. 286-287, potvrzeno v roce 1250. 
48 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, (ed.), B. Bretholz, s. 111. 
49 Ke kostelům ve Vimperku i v Netolících, Pavla STUCHLÁ, Prachatický vikariát. Vybrané otázky církevní 
správy, Praha 2004, s. 31 a mapa na s. 270. 

- 22 - 

 

                                                           



2.3. Výzkum farních hranic v českých zemích, přehled dosavadního bádání 

Nezastupitelná pozice ve výzkumu farních hranic patří Zděnku Boháčovi, přestože nikdy 

samostatnou studii zaměřenou na toto téma nepublikoval. První rekonstrukční mapu 

zachycující hranice děkanátů v předhusitském období ve středním Povltaví vydal již na konci 

60. let.50 Pro území středověkého pražského archidiakonátu shromáždil všechny zmínky o 

přifařených vsích z vizitačního protokolu i dalších pramenů. I toto dílo doprovodil mapou 

zachycující hranice děkanátů na přelomu 14. a 15. století. Což ale prakticky znamená i hranic 

farností na okrajích příslušných děkanátů.51 Neméně zásadním dílem je jeho Atlas pražského 

arcibiskupství zachycující územně správní členění katolických farností v průběhu 20. století. 

Zde je třeba poznamenat, že ani toto pozdní uspořádaní není rozhodně bez vztahu ke 

středověké situaci a navazuje na strukturu známou jak z duchovenské fasse tak samozřejmě z 

pojosefínského období.52 V samostatné mikrosondě se věnoval vývoji farnosti kostela               

sv. Kiliána u Davle od středověku do současnosti a neopominul zde ani vývoj prostorového 

utváření farnosti.  

U tohoto kostela,  který stojí naproti ostrovskému klášteru založenému  roce 999, a jež v sobě 

ukrývá dosud pozůstatky románského tribunového kostela z konce 12. století, si dovolím na 

chvíli pozastavit, neboť představuje zároveň zajímavý metodický příklad. Rozsáhlý obvod 

představuje opět jeden z příkladů jevu, který známe i z jiných koncentrovaných církevních 

dominií. Ostrovský klášter spravoval svou rozsáhlou farnost, která se v předhusitském období 

do značné míry kryla s jejím pozemkovým vlastnictvím. Část farnosti ležela až za řekou 

Vltavou. Zdeněk Boháč se domníval, že do farnosti spadaly původně všechny vsi, které 

benediktini v okolí kláštera vlastnili. Pochybnosti budí zejména Libeň na severovýchodním 

okraji klášterství, kde měl klášter i hospodářský dvůr. Její farníci jsou uvedeni ve vizitačním 

protokolu jak u kostela sv. Kiliána, tak u kostela ve Zlatníkách, což by se dalo vysvětlit i 

majetkovým rozdělením vsi. Z kostelních účtů z roku 1656 pochází záznam, podle kterého 

došlo k odtržení vsí Petrov a Oleško od farnosti a jejich přifaření k Libři již 

v předbělohorském období. Na připojené rekonstrukční mapě Ořešského děkanátu na přelomu 

14. a 15. století však v rozporu s uvedeným tvrzením počítal Boháč s těmito lokalitami jako 

50 Zdeněk BOHÁČ, Postup osídlení středního Povltaví podle stáří církevních staveb, SVPP 9, 1968, s. 53-81 + 
mapa. 
51 Zdeněk BOHÁČ, Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech. Pražský archidiakonát, 
Praha 2001. 
52 Zdeněk BOHÁČ, Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999, Kostelní Vydří 1999. 
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hraničními, což se jeví skutečně pravděpodobnější.53 Uspokojivé vysvětlení totiž pro přifaření 

vzdálené Libně, nebo pouze poddaných kláštera, pokud byla majetkově rozdělena, nemáme. 

Stály bychom patrně před příkladem rozsáhlé farnosti, jejíž obvod by se rozpadal v několika 

etapách. Nejdříve byla ztracena právě tato východní enkláva. Následovaly by pak uvedené vsi 

Petrov a Oleško, aby pak zůstala v době sepsání duchovenské fasse součástí farnosti za řekou 

Sázavou již pouze stejnojmenná osada. Ztracen byl však do té doby také Klínec, který se 

patřil před husitskými válkami Zbraslavským cisterciákům a součástí farnosti byl v roce 1323. 

I přesto patřila farnost v 18. století stále k nejrozsáhlejším v pražském zázemí.54   

Jednotlivým farním obvodům s nimi spojeným pramenům se věnovala samozřejmě celá řada 

badatelů. Příkladem farního obvodu, který prošel v průběhu času rovněž pozoruhodným 

teritoriálním vývojem je kostel v Rynárci. Tomu byla samozřejmě badateli věnována 

pozornost především z toho důvodu, že se k němu vztahuje nejstarší známý pramen na našem 

území, který obsahuje výčet farních vsí. Listina byla inserována ve vidimusu biskupa Jana IV. 

z Dražic v roce 1305.55 Dalšího potvrzení se jí dostalo až v roce 1629 od arcibiskupa 

Harracha.56 Listina biskupa Daniela Milíka datovaná 20. 5. 1203 je z části klasickou 

autentikou zaznamenávající den svěcení kostela, jeho titul a vyjmenovává ostatky vložené do 

oltáře.57 Dále však pokračuje udělením odpustků 40 dní na den patrona kostela sv. Vavřince a 

na den připadající na výročí vysvěcení.58 Celá řada věcí, které se zde objevují, nebyly dosud 

součástí podobných známých autentik. Jedná se o přesné stanovení věna kostela, a také 

rozlohy jeho farnosti pomocí výčtu přifařených vsí. Samotná forma obvěnění dvěma lány je 

výrazně progresivním prvkem.59 Podobně i jmenování dvou Lhot mezi farními osadami patří 

53 Zdeněk BOHÁČ, Tisíciletá historie zmařeného kláštera, Jílové u Prahy 1999. 
54 Tereziánský katastr 3. Dominikál, (edd.) Aleš Chalupa a kol., Praha 1970, s. 38; Z. BOHÁČ, Topografický 
slovník, s. 78; PVAP, s. 322. 
55 20. 5. 1203, CDB II, č. 33, s. 30-31 podle vidimusu, který je regestován v RBM II, č. 2016, s. 872 (1305, 
Červená Řeciče). Originál i vidimus jsou ztraceny. Listinu Jana IV. z Dražic však stačil ještě publikovat Josef 
DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí 1. Doba předhusitská, Pelhřimov 1927,  tab. XIV. 
56 Diplomatický rozbor listin z let 1203 až 1629 provedla Lenka MARTÍNKOVÁ, K tzv. rynárecké listině z roku 
1203 a jejím konfirmacím, SPFFBU C 50, 2003, s. 17-29. Autorka předpokládá, že i v roce 1629 došlo 
k potvrzení listiny z roku 1203. Spíše však došlo k potvrzení listiny z roku 1203 ve znění z roku 1305 a již tehdy 
nebyla k dispozici. V současnosti je uchováván nedokonalý dobový český překlad Harrachova potvrzení ve 
formě listiny v pelhřimovském archivu ve fondu rynárecké fary. Originál Harrachovy listiny se nedochoval. 
Gustav Friedrich použil ve své edici (jako verzi C) zápis z arcibiskupských register. K tomu TAMTÉŽ, s. 18 a 
26, pozn. 54.  
57 Srov. Marie PAVLÍKOVÁ, O oltářních autentikách biskupa Daniela I., Věstník Královské české společnosti 
nauk, Třída filozoficko-historicko-filologická, 1951, s. 1-21. 
58 Udělení odpustků 40 dní se objevuje například na listině potvrzující svěcení farního kostela v Jihlavě 31. 5. 
1257, CDB V/1, č. 130, s. 210.  
59 Známe například z listiny biskupa Bruna dosvědčující vysvěcení kostela v Čejči dne 2. 6. 1257. Kromě 
dvoulánů půdy spočívalo věno kostela také v podílu na plných desátcích ve farním obvodu, CDB V/1, č. 131, s. 
211-212. 
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mezi vůbec nejstarší doložená toponyma tohoto typu. Listina nám rovněž představuje krajinu, 

jejíž kolonizace byla v podstatě dokončena. Zánik více jak poloviny z 23 osad odpovídá 

koncentraci osídlení, jakou známe i z jiných oblastí a nakonec i z jiných soupisů farních osad 

13. století.60 Pokud můžeme tuto sídelní situaci porovnat s oblastmi dostatečně doloženými 

prameny pro stejné období (jako například území mezi Plasy a Teplou) dokládajícími postup 

osídlení do poloh s podobnou nadmořskou výškou, nemusí v nás husté osídlení krajiny budit 

pochybnosti.61 Přesto je nutné počítat s tím, že samotný seznam osad byl minimálně 

aktualizován za účelem potvrzení v roce 1305.62  

Předpokládaným důvodem by bylo nepochybně ohrožení farních hranic vznikem mladších 

farních kostelů v Prašivé, a také v Novém Rychnově. Farní obvod skutečně i přes mladší 

potvrzení do novověku nepřetrval.63 Jeho rekonstrukci se věnovala celá řada badatelů.64 Na 

první pohled upoutá exteritoriální umístění kostela. Již ze samotného půdorysu farnosti 

můžeme dovodit, že obvod byl vytyčen s ohledem na starší kostel v Pelhřimově a patrně na 

některý z později 3 doložených kostelů na území drobných šlechtických enkláv vklíněných do 

biskupského panství na západ od Rynárce.65 Jižní a východní hranici tvořilo rozvodí. Zde se 

patrně z části farní obvod kryl s původními hranicemi želivského újezdu. Překryv farnosti a 

kolonizačního obvodu není úplně výjimečný.66  Pravděpodobně celé území původně spadalo 

pod správu kostela v Pelhřimově a k biskupské části želivského újezdu. Městečko Nový 

Rychnov bylo založeno až v průběhu vrcholně středověké fáze kolonizace. Vsi, které k němu 

60 Ladislav HOSÁK – Rudolf ŠRÁMEK, Místní jména na Moravě a ve Slezsku 2, Brno 1980, s. 961-962. 
61 Jaroslav ČECHURA, Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské, HG 18, 1979, s. 233-307. 
Platí to i o základní struktuře farní sítě, která zde byla dokončena nejpozději v první čtvrtině 13. století. K tomu 
naposledy Robert GÁJA – Miroslav KOVÁŘ, Příklad plaských patronátních kostelů a jejich architektura 
v polovině 13. století jako pravděpodobný ohlas architektury řádového domu. Kostel sv. Jakuba v Močidlci, in: 
Sborník z konference 870. let Plaského kláštera, (edd.) Jiří Fák a kol., v tisku. 
62 Z věcného hlediska se k jednotlivým bodům rynárecké listiny vyjádřil J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech 
královských, (lánová výměra a lán jako věno kostela s. 262-263, 452, farnost s. 457, ukládání ostatků s. 478-479, 
odpustkové listiny s. 482-483); V. NOVOTNÝ, České dějiny 1/III, s. 366-367, upozornil, že v rynárecké listině 
se mluví o farním obvodu i právech, které užíval kostel již před samotným vysvěcením. 
63 L. MARTÍNKOVÁ, K tzv. rynárecké, s. 20-22 + mapa na s. 29, zasazuje rozpad rynárecké farnosti k polovině 
14. století i příslušnými sousedními farnostmi, kam byly některé osady přifařeny, avšak bez udání pramene. 
Správně uvádí, že farní síť v oblasti byla již na konci 13. století dokončena. Upozornila také na nesrovnalosti a 
aktualizace u názvů vsí v českém překladu potvrzení z roku 1629. Kostel v Rynárci fungoval v pobělohorském 
období až do roku 1707 jako filiální k děkanskému kostelu v Červné Řečici, TAMTÉŽ, s. 24-26.  
64 J. DOBIÁŠ, Dějiny královského města, s. 31-35; TÝŽ, Zaniklé osady na Pelhřimovsku (Příspěvek k historické 
topografii české), Národopisný věstník českoslovanský 13, 1918, s. 62-72; Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých 
zemí ve středověku, Praha 2005, mapa na s. 192; L. MARTÍNKOVÁ, K tzv. rynárecké, mapa na s. 29.  
65 Jde o Ústrašín, Libkovu Vodu a Božejov. Také samotný Rynárec byl již v polovině 14. století šlechtickým 
statkem. Pouze menší část jeho farnosti patřila k biskupským statkům. Srov. Zdeněk BOHÁČ, Pozemková držba 
pražského arcibiskupství v době předhusitské, HG 18, 1979, s. 165-203.  
66 Připomenout zde můžeme například obvod farního kostela v Manětíně známý z tereziánského katastru, který 
se překrývá s prvotní donací Johanitům z roku 1169. 

- 25 - 

 

                                                           



byly později přifařeny od kostela v Rynárci, sdílely s Rychnovem nadále osudy. Zde tedy 

můžeme nejspíše hledat důvod změny farních hranic někdy v průběhu 14 nebo 15. století 

(obr. 33). 

Značná pozornost badatelů se soustředila především na otázky související s písemnými 

prameny a stářím kostela v Přibyslavicích, jehož farní obvod byl zachycen o dva roky později 

tedy v roce 1224.67 Naposledy se k podobě této farnosti vrátil Stanislav Vohryzek, jenž se 

pokusil rekonstruovat rovněž podobu sousední farnosti Brtnické ve středověku.68 Do nejstarší 

vrstvy pramenů patří také popis farnosti Jihlavské objevující se v konfirmační listině 

olomouckého biskupa Roberta datované do roku 1233 týkající se prodeje patronátního práva 

kostela ve Staré Jihlavě Německými rytíři klášteru v Želivu. O identifikaci příslušných osad, 

z nichž většina zanikla nebo změnila své jméno, se naposledy pokusila Dana Vodáková.69 

V rámci práce věnované dějinám osídlení na horním toku řeky Bystřice se věnoval rovněž 

miletínské farnosti vyjmenované v listině z roku 1267 Pavel Drnovský.70 Miletín odkázala 

řádu německých rytířů v roce 1241 Domaslava vdova po královském číšníkovi Zbraslavovi. 

K limitaci zdejší farnosti došlo na žádost německých rytířů zřejmě z důvodu propukajícího 

sporu s farářem v Hořicích. Jejím provedením pověřil pražský biskup Jan III. hradeckého 

děkana a plebána Jana. Spor však tím vyřešen nebyl a farář v Hořicích Arnold i nadále 

přijímal lidi ze vsi Marka z Hořic na mše a umožňoval jim církevní pohřby.71 Ves Marka 

z Hořic byla v roce 1267 označena spolu s další vsí Wiscze jako nove ville.  Z celkem 16 osad 

zanikly pouze tři, včetně právě dvou výše jmenovaných nových vsí. Stabilitu osídlení potrhuje 

i dlouhá stabilita samotné farnosti, která v základních konturách přetrvala dodnes. Setkáváme 

67 Dataci listiny, která je známa pouze z českého překladu potvrzení Jana Lucemburského z roku 1318, a jež 
inseruje rovněž starší konfirmaci z roku 1257, posunul z roku 1214 na roku 1224 Jindřich ŠEBÁNEK, Listiny 
Přibyslavické. Rekonstrukce a kritika, ČMM 57, 1933, s. 1-58. Listina potvrzuje Přibyslavickému faráři práva 
jeho fary, která kostelu udělila královna Konstancie. Rovněž listina obsahuje soupis farních osad. 
68 Stanislav VOHRYZEK, K otázce existence komendy řádu johanitů v Brtinici, ČMM 131, 2012, s. 265-284. 
69 CDB III/1, Č. 49, S. 49-50; Dana Vodáková, Počátky a prvotní vývoj církevní organizace v Jihlavě a v jejím 
bezprostředním okolí ve středověku, Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007, s. 166-207., kde je i starší 
literatura, zejména vlastivědná. Práce obsahuje detailní rozbor celého okruhu souvisejících listin a mladších 
potvrzení, zejména vyhotovených se spojení s přenesením farnosti ze Staré Jihlavy do města v roce 1257, CDB 
V/1, č. 129, s. 208; CDB V/1, č. 130, s. 209-211.  Podle autorky nemusela mít  farnost ve středověku podobu 
celistvého obvodu a mohly ji tvořit i jednotlivé ostrůvky, TAMTÉŽ, s. 189. Proto se při identifikaci osad 
pohybovala poměrně po rozsáhlém prostoru; Srov. Jindřich Zdeněk CHAROUZ, K počátkům Jihlavy z pohledu 
církevních dějin, Jihlavský archivní občasník 2003-2004, s. 29-39. 
70 CDB V/2, č. 490, s. 34-35; Pavel DRNOVSKÝ, Středověké osídlení na horním toku řeky Bystřice, Ústí nad 
Orlicí 2013, hl. s. 10-12 a  32-36 k lokalizaci zaniklých vsí na území farnosti s. 25-26 a mapa na s. 34; Srov. 
Jitka BALATKOVÁ, K dějinám Řádu německých rytířů v Miletíně, Krkonoše – Podkrkonoší 7, 1983, s. 205-
214. 
71 Ke sporu, který byl definitivně rozhodnut až v roce 1271, CDB V/2, č. 614, s. 216-217; CDB V/2, č. 642, s. 
266-267; CDB V/2, č. 646, s. 273-274. 
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se tak s případem diametrálně odlišným od Rynárecké farnosti nebo farnosti kostela ve Staré 

Jihlavě, jejichž podstatné části byly přifařeny ještě ve středověku k jiným kostelům. 

Situaci na Opavsku se věnoval Dalibor Prix. V popředí jeho zájmu stojí nejen postup 

výstavby farní sítě na území, které před připojením k českému státu na konci 12. století patřilo 

pod církevní správu vratislavské diecéze, ale zabývá se také otázkou rozlohy nejstarších 

farností. Hranice těchto farností se vázaly především na nejstarší územní celky. Na tomto 

území se však setkáváme také s nejstaršími městskými lokacemi na našem území, jako jsou 

Bruntál, Opava a Hlubčice, jejich nezbytnou součástí byl také kostel. Prix upozornil zvláště 

na specifický význam kostela P. Marie ve Starém Bruntále, původního farního kostela 

nejstaršího městského institucionálního založení na našem území. Důležitý je také poznatek, 

na který dosavadní bádání nebralo velký zřetel. Řada kostelů mohla po svém vzniku setrvat 

velmi dlouho v postavení pouhých filiál než došlo k jejich oficiální dismembraci.72 

V rámci studia farní sítě a sociálního postavení farního kléru na Táborsku představil mapu 

farní sítě i s částečnou rekonstrukcí farních hranic František Šmahel.73 Přestože měla mapa 

z hlediska farních hranic pouze ilustrační úlohu, je nutné k ní připojit několik metodických 

poznámek, protože se jedná dosud o jeden z ojedinělých počinů v tomto směru. Farnosti 

v Jistebnici, Hodušíně, Malšicích a Dražicích byly rekonstruovány na základě farních desátků, 

které vybírali rožmberští úředníci za místní faráře na počátku 20. let 15. století. Desátky byly 

vybírány nejen na rožmberských panstvích, ale také na okolním území spadajícím k 

rožmberským patronátním kostelům.74 Některé vsi byly ovšem vynechány, takže se 

nemůžeme opřít o tyto seznamy bez výhrad a je nutné je porovnat ještě s dalšími prameny. To 

samé platí i o farnosti v Chotovinách, která byla rekonstruována na základě donátorů původu 

donátorů kostela z blízkého okolí. I zde je nutné upozornit, že dárci nepocházeli pouze 

z přifařených vsí a navíc nejsou jmenovány všechny obce na obvodu farnosti. Rozsah farnosti 

v Chýnově odvodil František Šmahel z hranic chýnovského biskupského statku. V obecné 

rovině je použití takové metody legitimní, nicméně je nutné upozornit, že novověké farní 

72 Dalibor PRIX, Vývoj církevní organizace na Opavsku do poloviny 14. století. Stav a úkoly výzkumu, in: 
Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference, pořádané pod záštitou prezidenta 
České republiky Václava Havla u příležitosti 50. výročí Slezského ústavu SZM v Opavě, Šenov u Ostravy 1998, 
s. 88-100. 
73 František ŠMAHEL, Dvanáct pramenných sond k sociálním poměrům na Táborsku od poloviny 14. století do 
konce 15. století, Husitský Tábor 9, 1986-1987, s. 277-322, hl. s. 275, 284; TÝŽ a kol., Dějiny Tábora 1/I. (do 
roku 1421), České Budějovice 1988, s. 154-155.  
74 Mapu vsí odvádějících farní desátky v letech 1421-1423 publikoval F. ŠMAHEL, Dvanáct pramenných sond, 
s. 305, srovnej TAMTÉŽ, s. 299-314 a s mapou TAMTÉŽ na s. 284; Bohužel samotné seznamy farních osad 
nepublikoval. Zůstává tak nadále publikován pouze soupis vsí Jistebnické farnosti, R. NOVÝ, K sociálnímu 
postavení, s. 168-170. 
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hranice se od těchto zásadním způsobem odlišují a navíc budí pochybnosti nekontinuální linie 

farních hranic. Na mapě jsou vyznačeny dvě exteritoriální přifařené enklávy. I takové 

příklady ovšem existují, jak si ukážeme později na příkladu Brna.75 Stále však lze pokládat 

takovou eventualitu spíše za výjimku, která potvrzuje pravidlo. Jiným případem je však 

administrace filiálních kostelů, které skutečně nemusely s mateřskými vždy hraničit. Po 

srovnání farních hranic na uvedené mapě Táborska s Tereziánským katastrem je nutné říci, že 

v podstatě odpovídají novověkému stavu, s jedinou výjimkou, kterou představuje již zmíněná 

chýnovská farnost, jejíž obvod byl patrně vždy naprosto odlišný od předestřené představy.76 

V každém případě se jedná o první podobnou historickou mapu středověkých farních hranic 

v Čechách. 

Karel Nováček doprovodil rozsáhlou práci věnovanou Kladrubskému klášteru také analýzou 

vývoje farní sítě na klášterství. Kromě úvah o postupu její výstavby se věnoval také úvahám o 

hustotě farních kostelů na klášterním dominiu ve středověku a o počtu vsí v každé farnosti. I 

v tomto případě se jednoznačně potvrdil jev známý i z jiných koncentrovaných církevních 

statků směřující k úsilí o větší efektivnost farní správy spočívající v nižší koncentraci kostelů. 

Na základě retrospektivního využití informací obsažených v duchovní fassi tereziánského 

katastru se také pokusil o kartografické znázornění farností v okolí Kladrub. V případě jediné 

doložené farnosti ze středověkých pramenů – kostela v Brtné – se na základě superpozice (na 

podkladě současných katastrálních hranic) tato metoda zpětného srovnání ukázala jako 

opodstatněná a potvrdila kontinuitu středověkých farních hranic do novověku.77  

75 Podle církevní fasse může být takovým příkladem i farnost v Žumberku u Trhových Svin. 
76 Zároveň se jedná o farnost bezkonkurenčně největší na celém Táborsku. Pro úplnost zbývá doplnit už pouze 
farnost borotínskou, LE, II, č. 381, s. 224-225; Farnost Chotoviny František Šmahel rekonstruoval podle Roman 
CIKHART, Chotovsko v době předhusitské, Jihočeský sborník historický 1, 1928, s. 29-33; Farnost Chýnovská 
podle Zdeněk BOHÁČ, Pozemková držba pražského arcibiskupství v době předhusitské, HG 18, 1979, s. 165-
203 + mapová příloha. Srov. F. ŠMAHEL, Dvanáct pramenných sond, s. 279. 
77 Karel NOVÁČEK – Jan ADÁMEK, Kostely Kladrubského okruhu, in: Kladrubský klášter 1115-1421. 
Osídlení – architektura – artefakty, (edd.) Karel Nováček a kol.,, Plzeň 2010, s. 176-183, mapa B 30; K tomu 
zbývá pouze podotknout, že jako velice perspektivní pro rekonstrukci farnosti retrospektivní metodou se jeví 
také Krašovský újezd. Sám autor upozornil, že se jedná o zajímavý doklad kontinuity územní jednotky již od 
raného středověku. Pouze závěry o majetkovém dělení újezdu založené na disertaci M. Svobody je nutné 
odmítnout, TAMTÉŽ, s. 131-134, mapa B 22, k románskému kostelu sv. Odřeje v Krašově, s. 153-156;  Ivan 
HLAVÁČEK, Colligere fragmenta II. Desátkový spor v západočeské Brtné v osmdesátých letech 14. století, in: 
Život v archeologii středověku, (edd.) Jana Kubková – Jan Klápště – Martin Ježek – Petr Meduna a kol.., Praha 
1997, s. 227-233.  
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Na stabilitu středověkých farních obvodů, k jejichž změnám mohlo docházet pouze 

v odůvodněných případech, poukázali rovněž Robert Šimůnek a Roman Lavička na příkladu 

jihočeské Rožmberské domény.78 

Ojedinělou studii, která se zabývala kontinuálním vývojem farních hranic od středověku až po 

současnost, představuje článek Jaroslava Vodičky, který se věnoval území dnešního Brna.79 

Samostatnou kapitolu potom představuje bádání věnované limitaci farních obvodů na území 

středověkého Brna v roce 1293, o níž bude v hlavních bodech pojednáno níže. 

Zvláštní postavení ve výzkumu farních hranic má pochopitelně také Praha. Václav Vladivoj 

Tomek topograficky uspořádal zprávy o nemovitostech v trhových městských knihách včetně 

zmínek o jejich farní příslušnosti. Ve své práci citoval samozřejmě také všechny prameny 

vztahující se k vyměřování farních obvodů či sporům o tyto hranice ve středověké Praze. Byl 

si obecně vědom prostorového vymezení farností a zmiňuje se o větším rozsahu farností ve 

východní části Starého Města. K celkové rekonstrukci farních obvodů však ve svém díle 

nikdy nepřistoupil.80  Poznámky k rozčlenění farností nacházíme sporadicky také u Josefa 

Teigeho. Zásadní však je, že ve svých Základech starého místopisu pokračoval ve stejně 

systematickém způsobu uspořádání trhových zápisů jako Tomek. Farní hranice kostelů                

sv. Mikuláše, sv. Valentina a sv. Kříže Většího uvnitř Židovského Města byly publikovány v 

článku Alexandra Putíka (obr. 7a).81 Autor vycházel z přesvědčení, že se hranice uvnitř 

vzájemně stýkaly a ghetto bylo kompletně mezi farnosti rozděleno. Své závěry však nijak 

zásadně nepodložil, podobně jako Petitova-Benoiel, která ve své práci věnující se 

Lucemburské Praze zveřejnila schematické mapy znázorňující dokonce všechny středověké 

farní obvody (obr. 1 a 2).82  

Detailní rozbor topografie farnosti sv. Valentina na začátku 17. století, který má rovněž 

značný význam pro rekonstrukci podoby farnosti ve středověku, představil Pavel B. Kůrka 

78 Robert ŠIMŮNEK – Roman LAVIČKA, Páni z Rožmberka 1250-1520. Jižní Čechy ve středověku. 
Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách, České Budějovice 2011, hl. s. 143-146, 
171-174. Podle autorů probíhala výstavba farní sítě na tomto území od pozdního 12. století do první poloviny 14. 
století a byla úzce provázána s budováním sídelních struktur. Hlavní těžiště však spadá do období let 1250-1320. 
79 Jaroslav VODIČKA, Přehled vývoje farních a matričních obvodů v Brně, BMD 7, 1965, s. 193-217, kde jsou 
připojeny i mapy farních obvodů v novověku. 
80 V. V. TOMEK, Dějepis 3, s. 26. 
81 Alexandr PUTÍK, On the Topography and Demography of the Prague Jewish Town prior to the Pogrom of 
1389, Judaica Bohemiae 30-31, (1994-1995), 1996, s. 7-46.  
82 Anna PETITOVA-BÉNOLIEL, L'Eglise a Prague sous la dynastie des Luxembourg (1310-1419), Hilversum 
1996, hl. s. 67-132, mapa na s. 88. 
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(obr. 6).83 Pouze rámcově rekonstruovali podobu farnosti Panny Marie Na Louži Dana 

Stehlíková a Michal Tryml. Autoři uvažovali o souvislostech mezi obvodem farnosti a osady 

ve smyslu sídelní jednotky, jejíž původ by sahal ještě do doby před konstituováním vrcholně 

středověkého města.84 Předpokládaný vztah mezi původními doménami, či územními 

jednotkami a utvářením farní sítě lze vzhledem k značné majetkové fluktuaci a změnám 

zástavby na území Starého Města jen velice těžko dokázat. Lze ale uvést příklady z Nového 

Města. Jde například o Újezd sv. Martina, který můžeme rekonstruovat pomocí areálních 

platů, nebo sousední Opatovice.85 V úvodu naznačená metoda rekonstrukce farních hranic na 

základě domů a farníků byla zatím prověřena autorem pouze na příkladu kostela sv. Havla.86  

Jak si však dále ukážeme, je nutné postupovat při rekonstrukci rozsahu farnosti u každého 

kostela vzhledem k různému stupni a typu dochovaných pramenů individuálně. Zároveň však 

nelze jednotlivá zjištění od sebe oddělit, protože základem identifikace obvodu každé farnosti 

je zároveň jak pozitivní tak i negativní (pomocí sousedních farností) otisk hranic 

v pramenech, což platí jak ve vesnickém prostředí, tak ve městech. 

 

 

2.3. Kritika pramenů a literatury, metoda výzkumu 

Z období před husitskými válkami máme k dispozici přibližně několik desítek kompletních 

seznamů osad uvnitř farních obvodů. Většina z nich byla již editována. Jejich seznam pro 

83 Pavel B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina na Rynečku.“ Dějiny kostela a místopis kostela a 
farnosti sv. Valentina na Starém Městě pražském, PSH 33, 2004, s. 109-178. 
84 Dana STEHLÍKOVÁ – Michal TRYML, Výzkum staroměstské osady Na Louži, SP 16, 1986, s. 85-98; V této 
souvislosti nelze nevzpomenout také Jiřího Čarka, který se pokusil na základě sítě tzv. minimálních farností 
vymezených pomocí kružnic stanovit hustotu osídlení v raně středověkém pražském podhradí, Jiří ČAREK, 
Románská Praha, Praha 1947, s. 220-222. 
85 Soupis domů poplatných Vyšehradské kapitule v roce 1395, V. V. TOMEK, Základy 2, s. 333. Ke konstrukci 
rozsahu újezdu srovnej Tomkův plán Prahy roku 1200 a 1348, V. V. TOMEK, Mapy staré Prahy, Praha 1892; 
K rekonstrukci újezdu také, Tomasz CYMBALAK – Michael RYKL – Matouš SEMERÁD, Nejstarší pozůstatky 
měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních 
archeologických  výzkumů, SP 27, 2011/2, s. 14-44; Nejnověji k rekonstruoval území s areálními platy 
Vyšehradské kapituly Martin Musílek. Srovnal také oblast užívání místního jména Opatovice západně od 
Spálené s územím s areálními platy, které by mohly být pozůstatkem újezdu kladrubského kláštera. Nápadný je 
opět překryv tohoto území s předpokládaným s farním obvodem sv. Michala. Martin MUSÍLEK, Standardní 
nedestruktivní stavebně-historický průzkum. Dům čp. 135/II, Schönkirchovský palác. Domovní blok č. 1113 mezi 
ulicemi Národní, Mikulandská, Ostrovní, Voršilská, Praha 2014, nepublikovaný strojopis v archivu NPÚ ÚOP 
HMP. Ostatně již Miluše SVOBODOVÁ-RADOVÁ, Zvláštní místní práva v Praze, PSH 8, 1973, s. 95-179, 
naznačila možnost sjednocení patrimoniální a duchovní správy na některých klášterních enklávách na území 
Prahy. Zcela zřejmé je to v pobělohorském období. 
86 Robert GÁJA, Dějiny kostela a farnosti sv. Havla v době předhusitské, in: Martin Musílek a kol., Havelské 
Město pražské ve středověku, Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 72-99. 
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moravské prostředí byl pro nejstarší období publikován Hosákem a Šrámkem.87 Z hlediska 

množství však budou jmenovány pouze výběrově. Na prvním místě můžeme jmenovat 

prameny diplomatické povahy. Do této skupiny patří Seznamy nejstarší časové vrstvy                    

13. století (Rynárec, Jihlava, Přibyslavice atd.). Ne vždy ovšem můžeme pracovat s původním 

materiálem a musíme se spokojit s mladším opisem.88 Prameny této skupiny se navíc 

vyznačují tím, že důvodem k jejich uchovávání (a nakonec i dochování) bylo především 

zajištění právní jistoty o rozsahu farnosti (Rynárec, Jihlava). Některé z nich byly dokonce 

k tomuto účelu přímo vyhotoveny, protože měly sloužit jako argument při sporu o farní 

hranice (např. Miletín).89 Jedná se tedy o poměrně četnou skupinu středověkých pramenů, na 

jejichž základě si sice můžeme vytvořit představu o rozsahu farností, ale je zde velice 

problematické utvářet si na jejich základě celkovou představu o kontinuitě středověkých 

farních hranic do novověku. 

Z území středověkých pražských měst známe přesné popisy farních hranic tří městských 

farností. Z roku 1336 farnost kostela sv. Benedikta a pak dvou nově založených farností                  

sv. Štěpána a sv. Jindřicha z roku 1351. Dále známe z vizitačního protokolu rozsah osad hned 

čtyř předměstských kostelů: sv. Pankráce, kostela v Psárech, a na opačné straně městské 

aglomerace kostela na Pohořelci a klášterního kostela Panny Marie na Strahově. 

Další skupinu pramenů představují prameny hospodářské povahy jako farní urbáře, soupisy 

desátkových vsí a jiné, se kterými se setkáváme od 14. století (např. Chotěboř, Pohled, 

Třeboň, Jistebnice).90 Nakonec farní příslušnost zachycují také dobové prameny církevně 

správní provenience jako například erekční knihy, soudní akta pražského arcibiskupství nebo 

87 Záměrem autorů bylo ukázat podíl zaniklých osad na celkovém výčtu pro období 13. a 14. století. Podobně 
tedy postupují i u dalších pramenů, např. soupisů klášterních dominií, L. HOSÁK – R. ŠRÁMEK, Místní 
jména 2, s. 961-962. 
88 To je nakonec i případ Rynárce. Autentika pochází z roku 1203, ale byla potvrzena v roce 1305; Totéž 
můžeme říci i o listině uvádějící rozsah farnosti kostela ve Staré Jihlavě v roce 1233, která byla potvrzena ještě 
v letech 1257 a 1306, CDB II, č. 33, s. 30-31, Lenka MARTÍNKOVÁ, K tzv. rynárecké listině z roku 1203 a 
jejím konfirmacím, SPFFBU C 50, 2003, S. 17-29; K listině Přibyslavické řazené do roku 1224 srovnej J. 
ŠEBÁNEK, Listiny přibyslavické, 1–58;  
89 CDB V/2, č. 646, s. 273-274, viz níže. 
90 Jistebnice, 1421-1423, R. Nový, K sociálnímu postavení, s. 168-170; Jaroslav KADLEC, Klášter 
Augustiniánských kanovníků v Třeboni, Praha 2004, s. 20; K Pohledu, Decem registra censum Bohemica 
compilata eatate bellum Husitcum praecedente, (ed.) Josef Emler, Praha 1881, s. 20-22; K Chotěboři v roce 
1351, Josef TRUHLÁŘ, Catalogus codicum manu scriptorum latinorum dui in C. R. Bibliotheca publica atque 
universitatis Pragensia asservantur I., Pragae 1840, s. 216. 
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vizitační protokol pražského arcijáhna Pavla z Janovic (jen ve výjimečných případech však 

v těchto pramenech nacházíme kompletní výčty všech přifařených obcí).91  

Především se skupinou pramenů hospodářské povahy se setkáváme v předbělohorském a 

mladším období. Jejich sběr a soupis však bude teprve úkolem dalšího výzkumu. Zásadním 

pramenem pro samotné území Čech v době pobělohorské jsou svázané konvoluty v 6-ti 

svazcích v archivu pražského arcibiskupství označené jako Knihy farních důchodů.92 

Obsahují vizitační zprávy a responsa farářů od roku 1631, a také prameny hospodářské 

povahy z jednotlivých farností zachycující kromě různých příjmů také soupisy desátkové vsi 

řady farních kostelů (jsou sem vevázány také některé konvoluty staršího i předbělohorského 

původu). Nejvíce informací pochází z vizitačních zpráv z roku 1671.93 Objevují se zde 

soupisy farních osad, které umožňují pro některé území sestavit v plošném rozsahu farní 

hranice vůbec poprvé. Tyto informace jsou o to závažnější, že ještě rozlišují vnitřní hranice 

uvnitř některých později sloučených farních obvodů. Celkový obraz již částečně 

v pobělohorském období transformované farní sítě nám podává (až na některá vynechaná 

panství) pro celé území Čech duchovenská fasse z roku 1713, která je součástí                              

tzv. Tereziánského katastru.94 Toto období zachycuje nejnověji webový mapový portál 

projektu Církevní správa v českých zemích v roce 1715. Širšímu využití pro výzkum 

středověké farní sítě ovšem brání zvolená metodika, která plošně pracuje pouze s kategoriemi 

vikariát a farnost. Nejsou zde zobrazeny osady přifařených filiál a kaplí.95 

Josefínské reformy se farností dotkly především z hlediska samotné farní správy a nikoli tolik 

z hlediska přestavby územně správního členění starších osad. Pokud nedošlo k obnově 

farností již v předchozím průběhu 18. století, umožnilo zřízení náboženského fondu právě 

v tomto období obnovení řady původních farností včetně jejich starého územního rozsahu. 

Pouze minimum kostelů bylo založeno na zeleném drnu. Z roku 1790 pochází první 

kartografické znázornění církevně správního členění na území Čech, které představuje Mapa 

královehradecké diecéze od J. A. Venuta. Zde je také první zobrazení území bývalého 

91 K PVAP srovnej kapitolu věnovanou Praze. K erekčním knihám např. Borotín, 1386, LE II, č. 382,                            
s. 225-226, Jan z Jenštejna potvrzuje dismembraci filiálního kostela P. Marie a Maří Magdaleny v Borotíně od 
farního kostela v Kostelci u Tábora a potvrzuje prvního faráře. Přifařené vesnice jsou Kamenná Lhota, 
Kachlíkova Lhota, Bartošova Lhota a vesnička Smrkov. 
92 NA Praha, APA I,  B 43/1-6 
93 Vojtěch VANĚK, Památky středních Čech zachycené vizitačními zprávami pražského arcibiskupství z roku 
1671, Památky středních Čech 14, 2000/1, s. 32-36. 
94 Tereziánský katastr 3. Dominikál, (edd.) Aleš Chalupa a kol., Praha 1970. 
95 http://www.cirkevnimapy.cz/ Vytvořená mapová aplikace vychází disertační práce Pavla SEEMANNA, 
Geografický informační systém církevní správy v českých zemích v raném novověku, ČVUT, Fakulta Stavební, 
katedra Geomatiky, Praha 2016.  
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Havlíčkobrodského děkanátu.96 V úplnosti představuje josefínské farnosti církevní topografie 

Johanna Gottfrieda Sommera.97 Pro moravské prostředí má stejnou důležitost práce Řehoře 

Volného také Aloise Hrdličky.98 

Předmětem této práce je však především nový pokus o vytěžení  pramenů, které byly v tomto 

ohledu využívány pouze okrajově. Představují je staroměstské a novoměstské městské knihy, 

a také zádušní knihy staroměstských kostelů, jež mohou ve vzájemném propojení v nich 

obsažených informací poskytnout dosud neznámé informace o rozloze farností. 

Důležitým vodítkem při rekonstrukci hranic v hlavně na Starém Městě, ale částečně také na 

Novém Městě je lokalizace do farností pomocí pomocného určení polohy nemovitostí 

v trhových městských knihách od konce 14. do začátku 17. století prostřednictvím označení in 

plebe, in par(r)ochia, v mladší době v osadě, farnosti (případně ve faře). Většinu trhových 

zápisů se podařilo V. V. Tomkovi pro období do roku 1436 zároveň topograficky uspořádat. 

Následující předbělohorské období zpracoval Josefu Teige. Jeho topografická edice věnovaná 

již pouze Starému Městu sice zůstala nedokončena, ale musíme říci, že publikovaná část 

města je z hlediska vývoje farností  naprosto zásadní.99 Zmínky o umístění v osadě uváděl ve 

své práci věnující se pobělohorským konfiskacím také Tomáš Bílek.100 Nepostupoval ovšem 

zcela systematicky jako Teige, takže občas není přesně jasné, k jaké časové vrstvě 

majetkového převodu se přesně vztahují. Pro další badatele zabývající se pražskou topografií 

(především Jiřího Čarka a Václava Lívu) již bohužel nebyla taková označení dostatečně 

zajímavá, aby je zachytili.101 Kromě městských knih se tímto způsobem upřesňovala poloha 

domů také v jiných předhusitských pramenech erekčních knihách nebo soudních aktech.102  

96 Souhrnně naposledy ke kartografickému zobrazení církevně správního členění na starých mapách včetně 
uvedené mapy P. SEEMANN, Geografický informační systém, s. 56-62. 
97 Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen. Statistisch-topographisch dargestellt 1-16, Prag 1833-
1849.  
98 Gregor WOLNY, Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften, Abtheilung 
1. Olmüzer Ärzdiöcese 1-5, Brünn 1855-1863; Abtheilung 2. Brünner diöcese 1-4, Brünn 1856-1861; General 
index, Brünn 1866; Alois HRDLIČKA, Topografie diecéze brněnské, Brno 1908. 
99 V. V. TOMEK, Základy 1, TÝŽ, Základy 3-5, s. 194-244; J. TEIGE, Základy 1; TÝŽ, Základy 2; Ve 
samostatném sešitu byl vydán také  XXXI ochoz Starého Města pražského (III). 
100 Zprávy se týkají především 20. a 30. let 17. století. Tomáš Václav BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po 
roce 1618 1–2, Praha 1882–1883. 
101 Torzo Čarkova místopisu bylo publikováno v Pražském sborníku historickém, Jiří ČAREK, Z dějin 
staroměstských domů, (zlomek pohořelého místopisu), PSH 10, 1977, s. 5-50; PSH 11, 1978, s. 5-67; PSH 12, 
1980, s. 5-69; PSH 13, 1981, s. 5-49; PSH 14, 1981, s. 5-49; PSH 15, 1982, s. 5-43; PSH16, 1983, s. 5-44, PSH 
17, 1984, s. 5-43; PSH 18, 1985, s. 5-37; PSH 19, 1986, s. 5-34; Václav LÍVA, Studie o Praze pobělohorské 3. 
Změny v domovním majetku a konfiskace, SPDMP 9, Praha 1935; Berní rula 3. Pražská města, (ed.) Václav 
Líva, Praha 1949. 
102 Josef Teige příslušné zápisy shromáždil v kapitolách věnujících se jednotlivým kostelům. Některé z těchto 
erekčních zápisů nebyly dosud samostatně publikovány. Viz pozn. výše. Prostorová lokalizace domů je závislá 
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Po vynesení ztotožněných domů zaznamenaných do roku 1420 na Jüttnerově plánu z let        

1811 - 15 je zřejmé, že taková zpřesňující označení měla v dobovém kontextu smysl 

především u malých farností (obr. 14). V případě kostela sv. Havla nebo Týnského chrámu se 

s nimi setkáváme pouze sporadicky. Výjimkou je farnost sv. Jiljí, co do rozlohy 3. nebo 4. 

největší na Starém Městě, kde je zachyceno lokalizování in plebe v předhusitském období 

(respektive do roku 1436)  vůbec v nejhojnějším počtu případů. Tyto domy se však 

soustřeďují především do jádra farnosti podél dnešních ulic Husovy a Jilské. Mezi roky               

1437 až 1620 (někdy s přesahy) se musíme spokojit s využitím této metody pouze na menším 

území Starého Města, které stačil zpracovat ve svém místopisu Josef Teige. 

Je třeba navíc podotknout, že taková určení lokalizující předmět koupě, nebo jiného způsobu 

majetkového převodu do farnosti jsou v dobovém kontextu v menšině. Pokud se vyjadřuje 

nějaký prostorový vztah k blízkému kostelu, daleko častěji se setkáváme s předponami jako 

ad, apud, circa, post, ex opposito, penes, retro, atd. (obr. 8). S nimi vstupují do hry 

samozřejmě také klášterní kostely jako například dominikánů u sv. Klimenta nebo klášter             

sv. Anny, které hrály v prostorové orientaci obyvatel Starého Města důležitou roli. Je tedy 

otázkou do jaké míry s těmito určeními počítat. Je nepochybné, že nějaký vztah k sousedním 

kostelům vyjadřují, ale pracovat s nimi jako důkazem farní příslušnosti nelze, což dokazují i 

některé duplicitní místní vazby u některých nemovitostí.103 Přesto jsem se pokusil 

z nedostatku jiných pramenům pomocí těchto označení místního charakteru upřesnit hranici 

mezi kostelem sv. Martina Menšího a Panny Marie na Louži v předhusitském období. Více 

než nápadný je také překryv takto situovaných domů s farnostmi sv. Valentina a P. Marie na 

Louži (srov. obr. č. 3). Naopak se musíme v této souvislosti také ptát, zda i označení in plebe, 

in parochia nejsou vlastně pouhými synonymy zmíněných příslovečných určení. Tato určení 

však nepředstavují jediné východisko při rekonstrukci farních hranic.  

Zásadní význam při identifikaci rozsahu farností má také lokalizování bydliště farníků 

(osadních). Oproti lokalizacím in plebe při trzích s domy, při kterých bylo zohledňováno 

především úzké topografické hledisko, se okruh informací rozšiřuje rovnoměrně na celou 

plochu farnosti. V pramenech jsou podchyceni především ti, kteří zastávali nějakou funkci ve 

farní samosprávě a správě zádušního majetku. Ve 14. a 15. století se setkáváme s osobami 

označenými jako vitrici (správci), v českém ekvivalentu kostelníci. V 16. století došlo 

znovu především na Tomkových Základech případně ji lze ještě ověřit prostřednictvím platů na domech, které 
podchytil; Bedřich MENDL, Z hospodářských dějin středověké Prahy, SPDMP 5, Praha 1932, s. 161-390. 
103 Čp. 317 prope s. Step., retro s. Crucem, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 96; čp. 264b 1405 a 1410 prope s. 
Crucem, 1407 prope s. Andream, TAMTÉŽ, s. 95. 
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k posunu významu tohoto označení a kostelníci zastávali po rozdělení kompetencí již méně 

významnou funkci. Hlavní role patřila úředníkům záduší, nad kterými dohlíželi osadní starší. I 

zde jsme ovšem limitováni, jak už bylo řečeno výše, nejen množstvím zjištěných osob, ale 

především možnostmi, jak jejich bydliště lokalizovat. Nejranějším úspěšným příkladem 

identifikace je patrně vitrik Eligast uvedený ve vizitačním protokolu pražského arcijáhna 

Pavla z Janovic ve farnosti sv. Martina ve zdi.104 

Vizitace proběhla v Praze na přelomu let 1379 a 1380 a zachycuje výpovědi několika 

předních farníků vždy v každé farnosti. Tento velice důležitý pramen bohužel nelze pro naši 

potřebu bezezbytku využít, neboť městské knihy trhové na Starém Městě se bohužel právě 

pro období 1368 - 1399 nedochovaly a identifikování jejich bydlišť je z tohoto důvodu velmi 

problematické. Vizitačnímu protokolu se již v tomto ohledu věnovala Hana Pátková. 

Identifikovala v pramenech zachycené majetky těchto farníků, ale nepokusila se je rozčlenit 

podle farností.105 

Podmínkou nezpochybnitelné lokalizace je, aby osoba vlastnila ve farnosti dům v době, kdy je 

zmiňována mezi farníky nebo v úřadě souvisejícím se správou zádušního majetku. Praxe 

ukazuje, že většinou mnoho nemovitostí na vybranou zpravidla ani není, pokud se už vůbec 

podaří nějaký majetek ve stejném časovém období ve městě najít. Osoby, jež se věnovaly 

správě záduší, patřily často mezi osoby ve farnosti dobře etablované, proto se u nich můžeme 

setkat i s dlouhodobou držbou jediné nemovitosti, která jinak běžně obvyklá není.106 Zádušní 

úředníci byli voleni osadními ze svého středu a i poté, co volbu úředníků převzala po roce 

1593 rada Starého Města, byli vybíráni mezi místními farníky tak jako kostelníci, ohledně 

nichž zůstaly velební kompetence po tomto datu v rukou osady.107 Josef Teige seřadil ve 

svých Základech podrobně prameny k těmto kostelům: Matky Boží před Týnem, sv. Michalu, 

sv. Jiljí, Betlémské kapli, sv. Linhartu, kostelu Panny Marie na Louži, sv. Valentinu a              

sv. Mikuláši, z nichž lze čerpat bohaté informace o kostelnících a dalších farnících pro období 

15. až začátku 17. století. Zprávy o vitricích, kostelnících a úřednících jsou seřazeny 

104 Farní obec kostela Panny Marie před Týnem zastupují jmenovitě již v roce 1320 na čtyři desítky osob při 
sporu o patronát s Vyšehradskou kapitulou, RBM III, č. 578; J. TEIGE, Základy 1, s. 460; Vizitační protokol,                
s. 67; K čp. 415 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 111. 
105 Hana PÁTKOVÁ, Pražské elity a vizitační protokol arcijáhna Pavla z Janovic, DP 22, Praha 2004 s. 67-79. 
V případě vizitačního protokolu je však v několika případech založena identifikace majitele domu pouze na 
základě olim (dříve) u jména majitele v městských knihách z počátku 15. století. 
106 Martin MUSÍLEK, Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století, Praha 
2015.  
107 Což doložil pro léta 1597-1615 na příkladu úředníků kostela sv. Valentina P. B. KŮRKA, „Urozenost, ctnost, 
krása i umění za nic nestojí, když peněž nejní“. Správa a majetek záduší kostela sv. Valentina na Starémě Městě 
pražském v raném novověku, PSH 34, 2006, s. 93-126. hl. s. 104-105, 120; Viz také TÝŽ, „Tu kdež nyní slove, s. 
136. 
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chronologicky a pochází pro 15. století především z městských knih a pro následující období i 

ze zádušních knih zmíněných kostelů. V přílohách ke staroměstským farním kostelům jsem 

přiřadil k těmto zápisům příslušné informace o domech těchto osob. 

Tyto osoby se pak můžeme pokusit lokalizovat podle stejné edice na celém území farnosti 

kostela Panny Marie na Louži a sv. Linharta, dále na větší části sv. Jiljí, sv. Michala,            

sv. Mikuláše, polovině sv. Valentina. Nejmenší část připadá na chrám Matky Boží před 

Týnem a na Betlémskou kapli.108 Části farnosti sv. Mikuláše, kterou pohltilo Židovské město, 

se Teige věnoval v samostatné publikaci Pražské ghetto.109 Pro lokalizování osob do jilské a 

martinské farnosti se ukázala cenný zlomek pohořelého místopisu Jiřího Čarka.110 V Týnské 

farnosti můžeme identifikovat domy vitriků již k roku 1413.111 Bohužel však území této 

farnosti (kromě Celetné a východní části Staroměstského náměstí) zpracoval Teige pouze 

okrajově a tak bychom mohli případně podobných údajů na celém území využít po roce 1436 

znovu až na začátku 17. století prostřednictvím topografického uspořádání údajů Berní ruly. 

V tomto období již plní úlohu klíčového pramene seznam domů z roku 1613 (viz níže).112 

Týnští úředníci a kostelníci jsou vedle Teigeho Základ starého místopisu zachyceni také 

Ladislavem Žilkou.113  

Na počátku 17. století se začíná rozšiřovat množství údajů v pramenech. Kromě zápisů o 

volbách a jmenování zádušních úředníků, kostelníků nebo starších osadních se setkáváme 

například s účetními položkami za pohřby nebo od zvonění, které opět přináší celou řadu 

cenných informací o osobách žijících v dané či sousední farnosti.114 Postupným vynášením 

108 U Betlémské kaple lze tento deficit doplnit ze samostatné práce věnující se Boršovu, Josef TEIGE, Příspěvky 
k místopisu král. hl. m. Prahy, in: Almanach král. hl. m. Prahy 3, Praha 1900, s. 207-257 a 4, Praha 1901,            
s. 253-287.  
109 Příslušné pasáže bohužel nebyly vydány stejnou ediční formou jako Základy starého místopisu, Josef TEIGE, 
Procházka židovským městem, in: Ignát Herman – Josef Teige – Zikmund Winter, Pražské Ghetto, Praha 1902, s. 
90-145. K identifikaci zádušních úředníků nebylo v případě sv. Mikuláše přikročeno, jelikož jsou pro období 
mezi husitskými válkami a Bílou horou postačující údaje z farních seznamů z let 1552-1590. 
110 Jiří ČAREK, Z dějin staroměstských domů, PSH 12, 1980, s. 5-69; PSH 13, 1981, s. 5-49. 
111 Henslino carnifici et Petro de Nova Domo, vitiricis ecclesie b. Virg. in Leta curia, J. TEIGE, Základy 1, s. 
475; Řezník Henslin je uváděn mezi lety 1404 až 1433 jako majitel čp. 712 v Dlouhé ulici a kramář Petr 
z Jindřichova Hradce jako majitel čp. 552 na Staroměstském rynku v letech 1405-1418, V. V. TOMEK, Základy 
1, s. 178 a 26.  
112 To ostatně platí i pro farnost sv. Martina ve zdi, jíž máme zachycenou pro roky 1603 a 1604, proto by bylo 
zbytečné lokalizovat úředníky a starší záduší, kteří jsou pravidelně voleni od roku 1600 osadními ze zástupců 
jako Starého tak i Nového Města (úředníky zde tedy nejmenovala staroměstská rada). 
113 Ladislav ŽILKA, Úředníci, kostelníci, zakristiáni a páni starší kostela Matky Boží před Týnem a kostela sv. 
Benedikta v letech 1586-1620, DP 8, Praha 1988, s. 21-34. 
114 Josef Teige například editoval některé údaje z Register počtů záduší kostela P. M. před Týnem (AHMP, rkp. 
1645), Základy 1, s. 501-516. Údaje o farní příslušnosti zemřelých osob pochází hlavně z let 1611 a 1613; Nebo 
Register počtů záduší kostela sv. Mikuláše z let 1606-1609 (AMP, rkp. 1667A)  a také kostela P. Marie Na Louži 
(AHMP, rkp. 1652 a 1653, které jsou vedené od roku 1555, respektive od roku 1591), Srov. J. TEIGE, Základy 
2, s. 30-58. 
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získaných údajů do mapy lze získat přibližný obraz některých farností, z nichž jinak nemáme 

zachovány žádné soupisy domů. 

Kompletní seznamy domů ve farnostech známe na Starém Městě až z raného novověku. 

Nejstarší seznam z roku 1552 z rukopisu č. 1667B se nedochoval fyzicky. Byl ale editován 

Josefem Teigem. Po delší přestávce zde pak byly pravidelně aktualizovány seznamy domů 

(farníků) v rozmezí let 1579 - 1594 v Manuálu záduší kostela sv. Mikuláše (rkp. 1666).115 

V registrech památných zádušní Týnské farnosti jsou uchovány dva seznamy z let 1589 a 

1613.116 K účelu identifikace rozlohy farnosti byl zvolen mladší seznam s ohledem na limity 

jediné kompletní topografie Starého Města tohoto období, kterou zpracoval na základě berní 

ruly Václav Líva. Velký význam měl při vyhledávání osob také soupis nájemníků na Starém 

Městě, který dělí od sepsání druhého soupisu pouze 5 let.117 Poslední farností, kterou zatím 

můžeme tímto způsobem před rokem 1620 uceleně podchytit, je farnost sv. Martina Ve zdi. 

V tamní knize záduší nalezneme dva seznamy domů z let 1603 a 1604, které vznikly za 

účelem evidence kostelní sbírky na vybudování nové zvonice.118   

Zásadní změnu struktury farních hranic na Starém Městě datujeme na základě soupisu domů 

farností P. Marie před Týnem, sv. Martina, sv. Linharta, P. Marie na Louži, sv. Mikuláše,                   

sv. Kříže Většího a sv. Haštala ze dne 16. 6. 1635.119 Na tento soupis pocházející z archivu 

pražského arcibiskupství navazuje samostatný seznam domů spadajících do obvodu kostela 

sv. Valentina, který sepsali stejného dne úředníci téhož záduší.120  

115 Většinu publikoval J. TEIGE, Základy 2, s. 103-104 (24. 1. 1552, Sepsání včech domů a sousedů, co k osadě 
náleží); s. 121 (1579); s. 122 (1581); s. 125-126 (1584); s. 126 (1585); s. 126 (1586); s. 127 (1587); s. 135 
(1590). Na základě topografického uspořádání majitelů domů ve stejné edici byla potom větší část rozlohy 
farnosti také identifikována; AHMP, rkp. 1666 Manuál záduší z let 1579-1597. Rukopis č. 1667B ani mikrofilm 
se nepodařilo v současnosti v Archivu hlavního města Prahy dohledat. K popisu rukopisů Josef OPATRNÝ, 
Záduší kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, diplomová práce PVH FF UK, Praha 1957. 
116 Oba byly doplňovány průběžně při změnách majitelů, AMP, rkp. 1640, seznam z roku 1589, součet domů 
181, fol. 62-64; seznam ze dne 29. 11. 1613, součet 179 domů, fol. 131-138; Zatímco první nebyl publikován, 
druhý seznam se dočkal již dvou edic, ovšem ani jednou v úplnosti i s aktualizacemi, J. TEIGE, Základy 1, s. 
515; Ladislav ŽILKA, Seznam domů Týnské farnosti z roku 1613, DP 15, Praha 1997, s. 75-81. 
117 Berní rula III, (ed.) V. Líva; TÝŽ, Studie o Praze 3; Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608, (edd.) 
Jaroslav Čechura – Zdeněk Hojda – Martina Novozámská, Praha 1997.  
118 Jako referenční topografie sloužila v tomto případě opět práce V. LÍVA, Studie o Praze 3; NA Praha, APA, 
rkp. B 43/I, fol. 40b-42 a fol. 51b-53; K této kostelní sbírce a obecně ke správě záduší podle uvedené knihy 
zádušní ve farnosti sv. Martina Ve zdi srovnej také P. B. KŮRKA, „Urozenost, s. 93-126, hl. s. 101, 106, 109-
111; Některé zápisy ze zádušní knihy publikoval také Josef TEIGE, Kostel sv.  Martina Většího ve zdi na Starém 
Městě pražském, Praha 1905, s. 17-18, 51-55. 
119 NA Praha, APA I Pragensia, sign. D 136/4, složka: Domy – farnosti Staré Město, kart. č. 2632. Edici 
v současnosti připravuji. Zajímavé je, že jednotlivé farnosti v soupisu na sebe úplně nenavazují. Největších chyb 
se dopouští oddíl věnovaný sv. Haštalu. Vyjmenovává jednak znovu domy zahrnuté nově do Týna a také 
jmenuje některé domy z vlastní farnosti dvakrát. Seznam se také dostává do menších překryvů s následujícími 
soupisy farností sv. Valentina a sv. Havla (viz pozn. níže). 
120 Publikován byl ve fotokopii v Prameny k hospodářským a sociálním dějinám I. Nejstarší zpovědní seznamy 
(1628-1670) III, (ed.) Eliška Čáňová, Praha 1983, s. 327-329; Originál v NA Praha, APA, kart. 2281, sign. C 
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Nové rozdělení farností na Starém Městě bylo součástí majetkových vyrovnání spojených 

s přesunem premonstrátů od kostela sv. Mikuláše ke kostelu sv. Benedikta. Ke kostelu               

sv. Mikuláše byli uvedeni benediktini z Emauzského kláštera, kde plánoval císař Ferdinand 

usadit benediktiny monseratské. Smlouva mezi emauzskými benediktiny a monseratskými 

byla sepsána dne 8. 6. 1635 a potvrzena arcibiskupem Harrachem o dva týdny později.121  

Seznam domů z 16. června s těmito událostmi bezprostředně souvisí. Zachycuje přesuny, 

které si vytvoření samostatné farnosti u sv. Benedikta, vynutilo. Týnská farnost byla 

odškodněna dvěma ochozy – radničním blokem a ochozem označeným podle domu                       

Na Starých hradech mezi Dušní ulicí a Kozím náměstím. Ale jsou zde zaznamenány také další 

velké přesuny, které se týkaly nového uspořádání farní správy. Kostel sv. Martina získal 

území kostela sv. Jiljí až po Vejvodovu ulici, a také západní stranu Perštýna a navíc od 

kostela sv. Štěpána Ve zdi k němu byly připojeny domy na jižní části Bartolomějské ulice. Na 

zbylém území v jihozápadní části Starého Města, které již soupis nezachycuje, zajišťovali 

farní správu dominikáni od sv. Jiljí.122 Součástí reorganizace farní správy bylo také rozdělení 

farnosti sv. Michala. Tento akt nedokážeme přesněji datovat, nicméně se musel odehrát před 

rokem 1636, z něhož pochází další dochovaný seznam domů kostela sv. Havla. Farnost byla 

rozdělena mezi kostely sv. Jiljí a sv. Havla podle osy Michalské ulice.123 

V mozaice církevně správního vymezení Starého Města v roce 1635 tak chybí jen území 

ležící východně od osady Matky Boží před Týnem. Zde by se měla rozprostírat nově 

obnovená farnost sv. Benedikta. Podle celkového seznamu heretiků z následujícího roku, 

který byl sestaven na základě zpráv z jednotlivých farností, víme, nově také o existenci 

farnosti u minoritského kostela sv. Jakuba.124   

151/1e, složka 331/10; Další seznam domů z roku 1645 publikoval J. TEIGE, Základy 2, s. 291; Spolu 
s neúplným seznamem z roku 1624 všechny seznamy domů vzájemně srovnal P. B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní 
slove, s. 109-178. 
121 Cyril STRAKA, Plán Starého Města pražského z r. 1641, PA 29, Praha 1917/1, s. 242-250, hl. s. 244. 
122 K sv. Jiljí byly přifařeny téměř všechny kostely na tomto území – sv. Jan Na břehu, sv. Ondřej, kaple sv. 
Kříže a již zmiňovaný sv. Štěpán Menší. Betlémskou kapli získali již v roce 1622 spolu s Nazaretskou a 
Loudovou kolejí Jezuité. 
123 V roce 1627 získali kostel sv. Michala od císaře servité a kostel sv. Havla Karmelitáni. Servité se však farní 
správy v tomto případě vzdali. Kromě seznamu domů máme z roku 1636 dochovány také seznamy katolíků a 
nekatolíků, NA Praha, fond APA I, sign. D 136/4, složky Seznamy domů (listy) a sv. Havel, seznamy lidí a domů, 
kart. č. 2632; Edice: Robert GÁJA, Soupis katolických a nekatolických obyvatel farnosti kostela sv. Havla na 
Starém Městě Pražském z roku 1636, PSH 42, 2014, 183-242; Ve stejné složce sign. D 136/4, Seznamy domů se 
nachází také dvě paré soupisu domů Týnské farnosti a jedno farnosti sv. Haštala, které zřejmě korigují některé 
chyby, kterých se dopustil seznam z roku 1635. 
124 Jeho podklady tvořily mimo jiné také dochované soupisy heretiků farností kostela sv. Havla a sv. Jindřicha. 
Farnosti sv. Benedikta a sv. Jakuba jsou zde zastoupeny bohužel pouze dvěma domy, které se navíc nezdařilo 
identifikovat, NA Praha, APA, kart. 2281, sign. C 151/1e, složka 331/1; Premonstráti nebyli zjevně 
s kompenzací za ztracenou faru spokojeni. Dochovala se mapa z roku 1641, která zachycuje, jak bývalý obvod 
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Pro rekonstrukci původních farních hranic nejsou důležité ani tak tyto změny jako to, že 

máme teprve v polovině 30. let 17. století zachyceny hranice v úplnosti a tedy včetně všech 

zbývajících reziduí staršího stavu. V jednom případě - hranice mezi sv. Křížem Větším a                    

sv. Haštalem - se jedná dokonce o vůbec první zachycení jejího průběhu.125 K prezentaci 

výsledků byl zvolen opět výřez z Jüttnerova plánu Prahy z let 1811-1815 (obr. 21 a 25). Na 

plánu jsou zachyceny v superpozici tři základní časové vrstvy, které prezentují nejen základní 

historické mezníky, ale také vyplývají z dochovaných pramenů a edic. Zvýrazněny jsou domy 

lokalizované do roku 1420, respektive 1436, obrysy jsou dále vyznačeny domy ve farnostech 

do roku 1620, respektive před rokem 1635. Tento rok reprezentuje červená linie, která 

v některých případech stále obvod některých farností kopíruje a v dalších určuje nové 

rozdělení.  

Obraz hranic, který je tvořen pomocí lokalizace domů, není u většiny farností zcela 

kompletní. Často bychom mohli rekonstruovat v podstatě dva farní obvody – minimální i 

maximální na rozhraní mezi pozitivním a negativním vymezením farnosti. Lokalizace pomocí 

domů a farníků představuje sice zásadní pomůcku při stanovení rozsahu farnosti, ale většinou 

selhává na nedostatku pramenů v případě, že chceme přesně vymezit hranice farnosti na jejím 

obvodu. Přesto lze v některých případech na jejich základě vyznačit rozsah farnosti pro 

předbělohorskou dobu poměrně přesvědčivě, jak to ukazuje příklad farností P. Marie Na 

Louži, sv. Linharta a sv. Michala (obr. 9). Ve farnosti P. Marie Na Louži nebyly v podstatě 

zachyceny pouze nemovitosti dvou typů: nejchudší a naopak deskové či panské domy, které 

prostřednictvím zádušní samosprávy zachyceny nejsou.   

Pro srovnání s celkovou soutiskovou mapou, která zachycuje celé období do roku 1635 

jednolitě, byla vytvořena samostatná mapa s farnostmi kostela sv. Jiljí a Betlémské kaple, kde 

byl dlouhý časový úsek mezi husitskými válkami a Bílou Horou rozdělen rokem 1526 na dvě 

části. Celkem byly vytvořeny 4 mapy reprezentující časové roviny do roku 1420, 1526, 1620 

a 1635-6. V každé byly vyneseny informace příslušné z pramenů jen pro toto období                      

(obr. 11a – 11d). Lze soudit, že mezi lety 1420 až 1620 nedošlo u hranic k zásadním 

posunům a můžeme se tak tyto hranice pokusit promítnout i do předhusitského období. 

kostela sv. Mikuláše (chybně), tak nereálný návrh na rozšíření hranic kostela sv. Benedikta, C.  STRAKA, Plán 
Starého Města, s. 242-250 nebo Plán Starého a Židovského Města pražského 1641, (ed.) Karel Kuchař, Praha 
1983. 
125 Výčet domů náležících ke sv. Haštalu je v seznamu chybný, proto se dá uvažovat, že zachycuje starší stav. 
V tomto základním rozvrhu z roku 1635 vydržely staroměstské farní obvody až do josefínských reforem. Jediné 
zásadnější změny představovalo pozdější přifaření okleštěných farností kostela sv. Mikuláše a sv. Linharta ke 
kostelu P. Marie Na Louži a zánik farnosti sv. Benedikta ve prospěch farnosti sv. Jakuba. Srov. Václav 
HLAVSA, Pražské matriky farní 1584-1870, Praha 1954. 
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Musíme ovšem počítat s tím, že území tří farností byla přifařena k sousedním a jsou proto 

v pramenech po roce 1420 těmito farnosti převrstvena.  

Pro rekonstrukci farních hranic ve venkovském prostředí na území havlíčkobrodského 

děkanátu a Černokostelecka byly využity mapy správního rozdělení ČSR v měřítku 1:200. 

Preferováno bylo jejich 1. vydání z roku 1959. Byly zvoleny především z hlediska 

jednoduchosti formy prezentace výsledků kartografickou metodou, která navíc na rozdíl od 

bodového značení více odráží skutečnost, že součástí farních obvodů byla nejen sama sídliště, 

ale i jejich katastry. Platí to rozhodně o plužině. Hranice katastrů, které mapy schematicky 

zachycují, do značné míry vychází ještě z plánů stabilního katastru, který postihl území Čecha 

a Moravy ve 30. a 40. letech 19. století.126 Již bylo prokázáno, že mají pro výzkum 

středověkého osídlení zásadní hodnotu.127  

V rámci projektu Církevní správa v českých zemích v roce 1715 vznikla generalizovaná mapa 

katastrů, která vznikla převedením generalizované mapy katastrů z roku 1846 na současnou 

mapu katastrů v GIS. Tento mapový podklad však při přípravě této disertační práce ještě 

nebyl k dispozici. 

Při použití katastrálních map pro kartografické zobrazení farností je však nutné počítat 

s několika omezeními, které výsledný obraz zkreslují, a proto porovnání světských a 

církevních územně správních celků může mít na této mapě vždy pouze schematickou 

hodnotu. Využití katastrálních map výrazně omezuje zahrnutí lesních komplexů a 

neosídlených území (včetně těch vzniklých na místě zaniklých osad). V některých případech 

(např. Černokostelecko) je jejich využití více než problematické. Zásadně se rozchází 

s přirozenými středověkými sídelními komorami a samozřejmě pomíjí území se zaniklým 

osídlením. Může docházet i k situacím, kdy je osada katastrálně připojena v mladším období 

k sousední sídlení jednotce, se kterou ve středověku nesdílela farní příslušnost, což vyvolává 

potřebu dodatečných a neumělých zásahů do katastrálních map. 

Na příkladu pražské sídelní aglomerace můžeme dokumentovat rovněž transformaci katastrů 

způsobenou koncentrací osídlení a přetváření bezprostředního okolí (především Smíchov a 

Vinohrady) v příměstskou krajinu vinic a usedlostí. Mapa stabilního katastru byla využita 

126 Mapy stabilního katastru byly pořízeny v měřítku 1:2880. Jsou uloženy ve ČÚZK v Praze. Jejich soudobou 
odvozeninou v generalizovaném měřítku je tzv. Mapa kultur. Pro celkovou prezentaci k našemu účelu však není 
vhodná. 
127 Zdeněk BOHÁČ, Katastry – málo využitý pramen k dějinám osídlení, HG 20, 1982, s. 15-82 (+ 15 map); 
TÝŽ, Geneze sídla a plužiny jako pramen k dějinám osídlení, HG 25, 1986, s. 7-52 (+ mapa). 
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pouze pro schématické znázornění farních hranic na území pražského děkanátu za hradbami 

středověkých pražských měst.128  

Jako podkladová mapa pro rekonstrukci farních hranic na Starém a částečně Novém Městě 

zde posloužil Jüttnerův plán Prahy z let 1811 - 1815 v úpravě Václava Lívy a Václava Hlavsy 

z roku 1949.129 Jüttnerův plán Prahy využil v překreslené podobě pro tvorbu historických map 

Prahy také Václav Vladivoj Tomek. Nejpodrobnější historická mapa Prah a roku 1419 pak 

byla využita pro rekonstrukci celkovou i jednotlivých farností na Starém Městě. Tomkovy 

historické omyly byly na této mapě retušovány pouze ve výjimečných případech (kostel               

sv. Filipa a Jakuba). Zvýrazněna musela být poloha některých středověkých kostelů. Nakonec 

byl pro prezentaci výsledků využit také celkový plán historických pražských měst Viléma 

Lorence podle stavu při založení Nového Města a po roce 1380.130 

 

 

128 http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/ck_1842/index.html  
129 Pro vydání Berní ruly byl vydán plán s českým názvoslovím podle Václava Lívy a Václava Hlavsy, Berní 
rula 3, Praha, (ed.) V. Líva, Praha 1949. 
130 Vilém LORENC, Nové Město pražské, Praha 1973. V. V. TOMEK, Mapy staré Prahy k letům 1200, 1348 a 
1419, Praha 1892. 
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3. Historie formování farních hranic v českých zemích 

3.1. Počátky formování teritoriálních farností 

Přesné vymezení farních hranic se prosazovalo oproti vyspělejšímu prostředí na západ a jih od 

našich hranic s určitým odstupem. Nejstarší zprávy, které definují tento problém, pochází již 

z první poloviny 12. století. Kanovník Vyšehradský podává zprávu o zázračném uzdravení 

jakési ženy z Běstviny, jíž se zjevili svatý Gotthard a svatý Jan Evangelista a přenesli ji do 

kostela zasvěcenému prvně jmenovanému světci ve vsi Slapy, který vystavěl jakýsi urozený a 

mocný muž jménem Mladota. Žena se rozhodla ihned na místě obětovat za své uzdravení 

náušnice, ale Jan Evangelista ji zadržel se slovy: „Zítra až se lidé sejdou na mši v místě, tehdy 

obětuj tyto náušnice na oltáři ve svém kostele…“.131 Příhoda se udála na svatého Štěpána roku 

1136. Jen o málo mladší je i další svědectví. Při vizitaci si stěžoval v roce 1143 papežský 

legát Quido na to, že hranice farních obvodů jsou stále volné, a české biskupy nabádal, aby ve 

svých diecézích plebales ecclesias distinguant.132 Na tento požadavek navazuje homiliář 

opatovický, který nabádá faráře, aby nepřijímali na mši farníky z jiných farností.133 

Avšak teprve první polovina 13. století byla dobou, kdy došlo ke skutečnému naplnění všech 

církevních požadavků. Bylo to zároveň obdobní, kdy došlo na větší část Čech i Moravy 

v podstatě k dobudování základní kostry farní sítě. O zintenzivnění úsilí na poli územně 

správního vymezení farní jurisdikce nás informují především listiny olomouckého biskupa 

Roberta z dvacátých let 13. století.  

Samozřejmě můžeme mezi nejdříve vymezené hranice počítat hranice biskupství. Třebaže i 

zde byly jejich přesné linie, pokud hranice vedla například prostředkem hvozdu dlouho těžko 

stanovitelné. Hranice byly v případě pražského i olomouckého biskupství v převážné většině 

totožné se zemskými a jejich „upřesnění“ bylo do značné míry závislé na kolonizačním 

procesu. V 70. letech 12. století vedl z důvodu postupu rakouských kolonistů v pohraničním 

hvozdu na Novobystřicku a Vitorazsku Soběslav II. pohraniční válku s rakouským vévodou. 

Rozhodčí výrok v Chebu v roce 1179 za účasti císaře pak na dlouhou dobu určil nejen hranice 

mezi Čechami a Rakousy, ale de facto i mezi pražským a pasovským biskupstvím. Vzhledem 

k tomu, že ve druhé polovině 13. století získali landštejnské panství páni z Třeboně z rodu 

131 Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae, in: FRB II/1, (ed.) Josef Emler, Praha 1874, s. 225–226, její 
bratr je označen jako parochianus tedy farník, ale vzhledem ke kontextu asi ve smyslu farář, citace s. 226 „Cras 
populo inveniente ad missam in loco, tunc offer has inaures super altarein ecclesia tua.“ 
132 CDB I, č. 135, s. 140. 
133 Ferdinand HECHT, Das Homiliar des Bischofs von Prag, Beiträge zur Geschichte Böhmens 1. 
Quellensammlung, Prag, 1863, s. 22; Podrobně k celé problematice formování farních hranic také Petr 
SOMMER, Svatý Prokop, Z počátků českého státu a církve, Praha 2007, s. 50-51, 230-231. 
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Vítkovců, dostala se tato enkláva pasovského biskupství pod svrchovanost českého krále. 

Západní a severní hranici farnosti kostela v Nové Bystřici, který se prvně uvádí v roce 1188, 

tvořil ještě v roce 1713 Koštěnický potok (Gestice z listiny z roku 1179).134 Po získání 

Novobystřicka pražským arcibiskupstvím ve druhé polovině 16. nebo na začátku 17. století se 

Koštěnický potok stal hranicí mezi farnostmi pražské arcidiecéze. Zemská hranice z roku 

1179 určila také meze farnosti kostela v Třeboni, jejíž území zasahovalo do roku 1364 století 

až k Lužnici, jak se dovídáme s dismembračního zápisu týkajícího se kostela v Suchdole.135   

Nejstarší naší listině zachycující osady příslušné k farnímu kostelu v Rynárci v roce 1203 již 

byla věnována pozornost v přehledu stavu současného výzkumu. Již od začátku 20. let se 

začínáme setkávat se zmínkami o vyměřování farních obvodů poměrně běžně. Zpočátku se to 

týkalo hlavně moravského prostředí, kde se zřejmě období zvýšeného výskytu pramenů 

překrývá s úsilím biskupa Roberta o vytyčování farních hranic v olomoucké diecézi, kde, jak 

sám prozrazuje v listině týkající se svěcení kostela ve Fryšavě v roce 1222, nebyly farní 

hranice ještě vyměřeny.136 Fryšavská farnost zahrnovala pouze samotnou farní ves. Ze stejné 

doby pochází také další  Robertova listina, v níž hovoří o tom, že dovolil založit kostel ve vsi 

Přítluky, osobně jej vysvětil, přiznal mu farní práva a zároveň také limitoval jeho farní obvod, 

do nějž byla zahrnuta dnes již zaniklá ves Mašovice. Farní práva spočívala, jak listina 

vypočítává, především v právu křtu, pohřbů a vybírání desátků. Zajímavá je především 

poslední pasáž listiny, v níž Robert vysvětlil některé okolnosti založení kostela. Především 

uvádí, že kostel v Podivíně proti tomuto kroku nic nenamítal, protože sám patřil v době 

svěcení přítluckého kostela kostelu v Olomouci. Nakonec Robert na obranu dodává, pro 

případ kdyby v budoucnu měl být tento akt napaden nějakými laiky (v roce 1221 vrátil 

134 CDB I, č. 291, s. 257-260; K problematice kolonizace Vitorazska existuje obsáhlá literatura, zejména, Luděk 
JIRÁSKO, Osídlení Novobystřicka v předhusitském období, HG 17, 1978, s. 209-272; TÝŽ, Ke kolonizaci 
jihovýchodních Čech v předhusitském období, JSH 45, 1976, s. 14-25; TÝŽ, Vývoj česko-rakouské hranice na 
Novobystřicku do 15. století, JSH 46, 1977, s. 8-24; Naposledy téma shrnul Vladislav RAZÍM, K počátkům 
hradu Landštejna, PRP 18, 2011/1, s. 31-70. Pro naše úvahy lze ještě doplnit, že rozsah farnosti známý z fasse 
z roku 1713 odpovídá dědickému podílu Wolfganga Krajíře z Krajku, jak jej známe z roku 1487, Tereziánský 
katastr 3, (edd.) Aleš Chalupa a kol., s. 436; Naposledy k dělením zboží Krajířů z Krajsku, Robert ŠIMŮNEK, 
Pozůstalost Wolfganga z Krajsku (+1491). Sídelní, krajinná a administrativní struktura šlechtického dominia 
v pozdním středověku, HG 2007, s. 45-92. Zbývá ještě dodat, že ve středověku byl farním také kostel v Mnichu 
(Minichschlagu) pod patronátem Johanitů v Mailbergu, který stál až do 50. let 2 km jižně od Nové Bystřice. Jeho 
farnost se vklínila dodatečně do území ovládaného faráři z Nové Bystřice a Líčova. Víme, že k ní příslušela 
v roce 1508 ves Haugschlag na Rakouské straně hranice. V roce 1713 k pražské arcidiecézi a Novobystřické 
farnosti patří pouze ves Mnich. Vývoj farních hranic kostela v Nové Bystřici tedy do značné míry sledoval vývoj 
majetkové domény Novobystřického panství, jehož jižní hranice tvořila zároveň i hranici zemskou. Pouze farní 
hranice na Koštěnckém potoce a vůči kostelu ve Starém Městě pod Landštejnem zůstala stabilní. Srov. výše 
Luděk Jirásko. 
135 CDB I, č. 291, s. 257-260; LE I, č. 89, s. 45-46. 
136 CDB II, č. 236, s. 226-227. 
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Přemysl Otakar I. Podivín pražskému biskupství), že kostel v Podivíně nebyl nikdy předtím od 

něj ani jeho předchůdců ohraničen.137 Přestože kostel v Podivíně na počátku 20. let 13. století 

ještě neměl přesně stanovené hranice, je z této pasáže zřejmé, a biskup to ostatně sám 

přiznává, že se kolem něj rozkládal již zvykový farní obvod.138 Jak zároveň správně 

upozorňuje Petr Jokeš, znamená to, že ještě v této době nebyly přesně stanovené farní hranice 

nezbytnou podmínkou existence plnoprávného farního kostela.139 Nicméně právě v tomto 

období se začíná situace zásadně měnit a všechny kostely svěcené Robertem ve 20. a 30. 

letech již hranice stanoveny mají. Tento problém se ovšem bude jevit jako problematicky 

řešitelný v raně středověkých sídelních aglomeracích. Na území Prahy dojde k rozhraničení 

značné části kostelů dokonce až na počátku 14. století.  

Limitace farních obvodů v městském prostředí se v českém pramenném materiálu objevuje 

rovněž velmi záhy. Informace máme o sporu o farní práva mezi kostelem sv. Michala a                

sv. Mikuláše ve Znojmě. Z rozsudku z roku 1226 vyplývá, že kostel sv. Michala stál de facto 

v jakémsi podřízeném postavení ke kostelu sv. Mikuláše, ale jejich vztah jako filiální 

definován není. Kostel sv. Michala měl vlastního správce, ale kostel sv. Mikuláše se stal 

hlavním městským kostelem a obyvatelé města se k němu měli scházet k oslavě hlavních 

církevních svátků. Kostel sv. Michala kromě toho platil sv. Mikuláši desátky. Mohl však 

vykonávat většinu farních práv na přesně vymezeném území uvnitř města a za jeho 

opevněním.140 Myslím, že své postavení kostel sv. Michala spíše uhájil na základě zvykového 

práva včetně poměrně rozsáhlého území. 

O vytváření farních hranic podobném základě víme ze stejného období v Brně. V případě 

kostela sv. Jakuba olomoucký biskup Robert v listině z roku 1231 přímo uvádí, že měl takové 

hranice, které byl od času knížete Vladislava Jindřicha zvyklý mít, totiž že mu platili desátky 

137 CDB II, č. 235, s. 225-226; č. 237, s. 227-228. 
138 Listiny týkající se kostelů ve Fryšavě, které dovolil biskup založit na statcích kláštera ve Velehradu, a rovněž 
Velehradského kostela v Přítlukách jsou celkem tři. Všechny jsou datované do roku 1222. Rozbor jejich 
vzájemného poměru jde nad rámec této práce. Nepochybně však reagují na situaci, kdy biskup Ondřej na 
Přemyslovi vyreklamoval zpět Podivín, jak upozornil také J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 453.  
První obsahuje informace o obou limitacích, CDB II, č. 235, s. 225-226. Druhá rozvádí informace o kostelu ve 
Fryšavě a přidává svědečnou řadu, CDB II, č. 236, s. 226-227. Poslední se týká farnosti v Přítlukách a je opět 
doplněna svědečnou řadou. Na prvním místě je Herbord plebán z Podivína, CDB II, č. 237, s. 227-228. K tématu 
také P. SOMMER, K postihnutelnosti, s. 453-469. 
139 P. JOKEŠ, Farní organizace, s. 14.  
140 CDB II, č. 285, s. 279-280; č. 288, s. 287-289; Průběh sporu naposledy shrnul J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech 
královských, s. 459-460; Podrobně ke Znojemské topografii Lubomír KONEČNÝ, Geneze města Znojma a typy 
předlokační aglomerace, AH 10, 1985, s. 153-161; Srovnej také Libor JAN, Několik poznámek k nejstarší 
církevní organizaci na Znojemsku, ČMM 116, 1997, s. 39-51, P. SOMMER, K postihnutelnosti, s. 461, se kloní 
na základě textu listiny k názoru, že kostel sv. Michla, žádná farní práva před rokem 1226 neměl. 
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a získávali zde všechny církevní svátosti omnes Teutonici et Gallici.141 Kostel vysvětil a 

udělil mu farní práva právě biskup Robert. Zároveň měl kostel i určité územní hranice, 

protože Robert upozornil, že farní práva (spočívající především v právu pohřbu a křtu) 

nepřísluší kostelu sv. Mikuláše, který leží uvnitř hranic kostela sv. Jakuba. Protože měšťané 

(cives) žijící okolo sv. Mikuláše byli převážně Romani, tuto kapli vysvětil a dosadil jim 

kněze, který rozuměl románskému jazyku.142   

Spor o vymezení kompetencí farní správy vypukl také v Brně právě mezi kostelem sv. Jakuba 

a kolegiátním kostelem sv. Petra, jenž byl druhým městským farním kostelem. Rozhodnutím 

sporu a určením přesných hranic byl olomouckým biskupem pověřen velehradský opat 

Konrád, jehož konvent byl v oblasti duchovní správy nadřízen oběma klášterům cisterciaček 

v Oslavanech a v Tišnově, které držely patronát příslušných kostelů.143 Předvolaní svědci 

vypovídali, že od starých dob skrze jakousi formu personální limitace přísluší Češi ke sv. 

Petru a Němci ke sv. Jakubu.144 Poškozenou stranou v tomto sporu se cítil být plebán               

sv. Petra, který žádal stanovení pevných hranic z důvodu neustálého úbytku domů a lidí jak ve 

městě, tak na předměstích. Ze zaznamenaných výpovědí svědků na rozhodčí listině z roku 

1293 se dovídáme, že kostel sv. Petra je starší než Jakub, dále, že kostel sv. Michala byl kdysi 

filiálou sv. Petra, a také že jakési vesničky připojené kdysi burgo Brunnensi, platily kostelu 

sv. Petra jako mateřskému desátky. Některé z nich však byly zcizeny nebo zničeny.145 Plebán 

kostela sv. Jakuba naproti tomu předložil důkaz, že jeho kostel byl plnoprávným a náležela 

k němu kaple sv. Mikuláše. Rozhodčí komise vyjasnila přímo v terénu, kolik domů přísluší 

oběma kostelům na předměstích a dále objezdem určila hranice přímo ve městě. Do města 

vjela branou a směřovala na Staré Brno. Pak komise pokračovala Dolní ulicí (plateam 

inferiorem), která vedla na Starý trh (forum antiquum) a potom rovně až bráně, která se 

141 Que ecclesia illos deberet habere limites, que a tempore fratris sui Wladizlay consueverat habere, videlicet 
quod omnes Teutonici et Gallici prefate ecclesie cum decimatione et omni iure ecclesiastico debeant subiacere, 
CDB III/1, č. 14, s. 13. 
142 CDB III/1, č. 14, s. 13; Kostel sv. Jakuba byl podle dikce listiny založen někdy před rokem 1222. Jeho 
patronát věnoval Přemysl Otakar I. na přímluvu Heilwidy ze Znojma cisterciačkám v Oslavanech v roce 1228, 
CDB II, č. 322, s. 324. 
143 Patronát kostela sv. Petra získaly cisterciačky v Tišnově od markrabího Přemysla v roce 1240, CDB III/2, č. 
359, s. 351. Nepřímo je kostel doložen již v roce 1222 prostřednictvím probošta Zdislava, CDB II, č. 238.  
144 CDM IV, č. 320, s. 405-409, cit. s. 407; 26. 6. 1293, RBM II, č. 1620, s. 695-696. 
145 Viz výše, s. 406-407, nevíme zda úbytek farníků souvisel s etnickými proměnami brněnské aglomerace nebo 
s přestavbou osídlení. V případě osad připojených burgo Brunensi se jednalo se patrně o území brněnských 
předměstí zahrnuté do berních rejstříků z let 1348 až 1365, Bedřich MENDL, Knihy počtů města Brna z let 
1343-1365, Brno 1935; Na předměstích pod městskou správou se nacházel srovnatelný počet domů jako ve 
městě, srov. také Oldřich VIČAR, Místopis Města Brna v polovici 14. století (Předměstí), BMD 8, 1966, s. 226-
273, hl. s. 271; Kostel sv. Michala jako filiála sv. Petra získal na žádost faráře od sv. Petra Alberta od 
dominikánů, kteří si u něj zbudovali konvent v roce 1247 jisté kompenzace, CDB IV/1, č. 127, s. 223. 
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nazývala Měnínská. Vchody domů napravo v řečené ulici a na trhu (forum) měly podle 

rozhodnutí patřit kostelu sv. Petra a vše ostatní nalevo mělo náležet věčně kostelu sv. Jakuba. 

Na předměstích bylo rozhodnuto, že bude všechno tak, jak platilo do tohoto roku, s výjimkou 

všech poplatných domů (omnes censuales domus) kostela sv. Petra, a jež i s kaplí 

malomocných, která ležela rovněž na jeho půdě, přijímaly dosud od kostela sv. Jakuba 

církevní svátosti. Kdyby se však tyto domy v budoucnu prostřednictvím koupě nebo jiným 

titulem od kostela sv. Petra odloučily, neměla se přesto jejich farní příslušnost v budoucnu 

měnit. Tato enkláva ležela pravděpodobně na předměstí Cejl, které navazovalo na cestu 

vedoucí z Měnínské brány do Zábrdovic.146 Kaple malomocných sv. Štěpána se nacházela 

rovněž východním směrem od města na Křenové ulici. Není však zřejmé, zda lze považovat 

tyto enklávy za zcela exteritoriální a že tedy nenavazovaly na další území farnosti sv. Petra. 

Situaci ještě více komplikuje fakt, že na začátku Křenové ulice se rozkládala česká osada 

kolem kostela sv. Martina, jež měl patrně rovněž farní funkci.147 Informace o předměstích 

zároveň ukazují, že hranice již před rokem 1293 nebyly určovány pouze národnostním 

principem, ale také územním.148  

Ne zcela vyjasněný zůstává dosud názor na průběh hranice z roku 1293 uvnitř města. Linie 

vedená severní cestou podél Dominikánského náměstí a jižního cípu Dolního trhu vychází 

z nutného předpokladu původního umístění Měnínské brány na vidlici cest směřujících 

z tohoto náměstí. Vedle toho, ale také nevysvětluje formulaci, která přisuzuje všechny domy 

na náměstí na pravo sv. Petru. V případě severní trasy by tímto Starým trhem bylo Dolní 

náměstí, kterého se však hranice pouze dotýká. Dále také nezahrnuje do farnosti sv. Jakuba 

brněnskou radnici. Naposledy se proto přiklonil k opět variantě jižní vedoucí přes Horní 

náměstí (Zelný trh) a přímo k Měnínské bráně Rudolf Procházka na základě toho, že tento trh 

lze podle archeologických poznatků skutečně považovat za starší.149 Přesto je nutné i nadále 

146 CDM IV, č. 320, s. 405-409; K rozhodnutí z roku 1293 musel vydat opat Konrád v září 1294 ještě výklad, 
kde rozlišuje poplatky vyplývající z farních práv a poplatky z domů stojících na půdě patřící sv. Petru, které platí 
areální platy. Řečené domy totiž nepatřily přímo plebánu, ale jiným osobám pod emfyteutickým právem, RBM 
II, č. 1664, s. 714; K lokalizaci majetků kostela sv. Petra na Cejl, O. VIČAR, Místopis Města (Předměstí), s. 237. 
147 O. VIČAR, Místopis Města (Předměstí), s. 229-230. Ke špitálu u sv. Štěpána podrobně Tomáš ČERNUŠÁK 
– Petr ELBEL – Libor JAN – Rudolf PROCHÁZKA, Církevní instituce a projevy zbožnosti, in: Dějiny Brna 2, 
(red.) Libor Jan, Brno 2013, s. 747-749. V polovině 14. století již patřil brněnským měšťanům. 
148 Celkový vývoj farních hranic na území brněnské aglomerace podal Jaroslav VODIČKA, Přehled vývoje 
farních a matričních obvodů v Brně, BMD 7, 1965, s. 193-217. Pro nejstarší období vychází kromě středověkých 
pramenů také z novověké topografie Řehoře Volného. Souhrnně také Karel KUČA, Města a městečka v Čechách 
na Moravě a ve Slezsku 1. A-G, Praha 1996, s. 234, 250-251, 255-274, 294-296. 
149 Rudolf PROCHÁZKA, Zrod středověkého města na příkladu Brna, in: Mediaevalia archaeologica 2, Praha-
Brno 2000, s. 7-158, hl. s. 106-107; Nejnověji TÝŽ, Dějiny Brna 1. Od pravěku do raného středověku, Brno 
2011 s. 525-535. Argumentem jsou především poznatky o rozsáhlém předlokačním osídlení uvnitř středověkých 
hradeb jižně od Dominikánské a Jánské ulice. Výzkumy rovněž ukazují na existenci volné plochy na území 
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uvažovat o vedení hranice nejkratší cestou mezi konventy dominikánů a minoritů. 

Nevysvětlenou otázkou totiž zůstává, proč by se vzdal farář sv. Petra podstatné území 

(brněnského špalíčku) mezi sv. Petrem a sv. Michalem. Navíc by tak sv. Petr spravoval 

nepoměrně menší část města. Značnou část Měnínské čtvrti totiž zaujímalo židovské ghetto. 

Třebaže v brněnském případě jeho území do farní organizace zahrnuto bylo.150  

 

3.2. Problematika dismembrace filiálních kostelů, změny farní příslušnosti 

Průběh hraniční linie rynárecké farnosti představující jakousi výseč kružnice je sám o sobě 

svědectvím o poměrně direktivním zásahu do podoby farní sítě v oblasti. Stanovení farních 

hranic patřilo totiž mezi důležité kompetence biskupa, který byl navíc na Pelhřimovsku 

nejvýznamnějším pozemkovým vlastníkem. Podle dekretálu papeže Řehoře IX. mohl biskup 

zřídit samostatnou farnost za určitých podmínek i přes odpor správce té dosavadní. Jednalo se 

o obtížnou dostupnost kostela, ale zároveň musel být nový kostel dostatečně hospodářsky 

zabezpečen. A v neposlední řadě musela být věnována také dostatečná kompenzace 

mateřskému kostelu.151  

Vyčlenění kostela z mateřské farnosti, v dobové terminologii dismembrace, oficiální formou 

ovšem nepředstavuje zdaleka jediný způsob změny farní příslušnosti ve středověku 

Samozřejmě musíme počítat také s tím, že ve do vývoje podoby farních hranic výrazně 

zasahoval také světský element. Ojediněle se o tom dovídáme z dobových pramenů.                   

V zakládací listině vyšebrodského kláštera se píše mimo jiné i o hranicích farnosti kostela ve 

Vyšším Brodě, které stanovil Vok z Rožmberka.152
 V roce 1305 vydala Vojslava vdova po 

Jenci z Deblína prohlášení pro dominikánky u sv. Kateřiny v Olomouci. Krátce předtím 

nynějšího Horního náměstí – Zelného trhu, již v tomto období. Tuto variantu zastával již Bertold BRETHOLZ, 
Die Pfarrkirche zu St. Jakob in Brünn, Brno 1901, s. 7-11; Rudolf Vermouzek však přišel s teorií o možném 
umístění starší Měnínské brány severněji na osu ulice Jánské, Brněnské brány, ČMM 93, 1974, s. 341-360. Jeho 
názor pak přejali další badatelé, Oldřich VIČAR, Několik topografických poznámek, ČMM 94, 1975, s. 284-288. 
Nejnověji byla celé problematika shrnuta a uvedená listina znovu pojednána v T. ČERNUŠÁK – P. ELBEL – L. 
Jan – R. Procházka, Církevní instituce a projevy zbožnosti, s. 676-678 a 760-761, kde jsou i odkazy na starší 
literaturu. 
150 K rozloze židovské čtvrti srovnej Oldřich VIČAR, Místopis Brna v polovici 14. století. Prostor uvnitř 
městských hradeb, BMD 7, 1965, s. 242-283. Zahrnovalo odhadem asi 30 domů. Židovská enkláva existovala 
v Brně již nejméně od druhé poloviny 13. století. 
151 Z. HLEDÍKOVÁ, Farní síť, s. 25-26; Jako příklad kostela založeného právě kvůli znemožněnému přístupu 
k farnímu kostelu v době povodní na řece Berounce tu můžeme uvést případ kostela v Druztové. Byl mu 
vymezen obvod, který zahrnoval také ves Dolany v roce v roce 1351. Nedošlo ovšem k úplné dismembraci od 
farního kostela v Dýšině. Kostel zůstal filiální ke kostelu v Dýšině, Listář královského města Plzně a druhdy 
poddaných osad I. Od roku 1300-1450, (ed.) Josef Strnad, Plzeň 1891, č. 67, s. 75-77; K celém případu podobně 
Ondřej SCHMIDT, Topografie kostelní sítě na území plzeňského děkanátu do doby husitské, bakalářská práce FF 
MU, Brno 2012, s. 13; Srov. také zápis ke kostelu v Lepolisech, LE I, č. 10, s. 6-7.  
152 1259, 1. 6., CDB V/1, č. 188, s. 298-300. 
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postoupila Vojslava sestrám právo presentace ke kostelu ve Vážanech a sestry se dotazovaly, 

jakým způsobem došlo k tomu, že ves Birnbaum už není součástí tamní farnosti. Podle 

Vojslavy se tak stalo v okamžiku, když si její zesnulý manžel a jeho bratr Hartlebus dělili 

otcovské dědictví. Rěčenou ves, která „tytulem založení a prohlášení patřila stále k farnímu 

kostelu ve Vážanech“, získal Hartleb a okamžitě ji připojil, i když si to ona ani její manžel 

nepřáli, ke „svému kostelu v Krenvicích“.153  

Již byly vzpomenuty příklady proměny farních obvodů kostelů sv. Kiliána u Davle nebo 

v Rynárci. A se zásahy v tomto směru musíme počítat i v pobělohorském období. Byly 

vedeny především úsilím patronů o sjednocení vrchnostenské a církevní správy na svých 

dominiích. V celkovém počtu ovšem nebyly tyto změny tolik četné, aby mohly zásadním 

způsobem změnit strukturu předhusitských farností.154  

Podmínkou pro to, aby se kaple nebo filiála mohla osamostatnit, byl souhlas dosavadního 

faráře. Zpravidla žádal jako protihodnotu kompenzaci ztracených desátkových výnosů a platů 

za církevní svátosti. Někdy v letech 1279–90 ustanovil biskup Tobiáš do duchovní správy 

kostela v Krupé vikáře, kterého presentoval správce mateřského kostela v Bezdězu Albert. 

Tehdy držel zmíněnou lokalitu včetně patronátního práva Hynek z Dubé. Zřejmě na jeho 

žádost biskup Tobiáš z Bechyně osamostatnil v roce 1293 kostel v Krupé spolu s dvěma 

dalšími filiálními kostely v Chlumu a Kuřivodech od fary v Bezdězu. Tento akt se uskutečnil 

v součinnosti s králem, který předtím tyto lokality Hynkovi z Dubé postoupil. Zmiňovaného 

faráře odškodnil vsí Zbyny s deseti lány půdy, jako náhradu za vsi s decimis, laneis et iuribus 

aliis parrochialibus ad easdem ecclesias pertinentibus.155 

Rozpad královského dominia, jež náleželo k původnímu dvorci v Bezdězu, který je zmiňován 

v roce 1185, kopíruje s těsným odstupem i rozpad fary kostela sv. Jiljí, kterou Rostislav Nový 

považoval za původní velkofarnost. Rozsah královských držav a původní farnosti kostela              

153 villa Pyrbom tytulo fundationis et didicationis semper spectabat ad parochialem ecclesiam in Wasan....et 
adiunxit sue ecclesie in Krenwicz, RBM II, č. 2030, s. 878-879; Heinrich Felix SCHMID, Die rechtlichen 
Grundlagen der Pfarrorganisation auf westslavischen Boden und ihre Entwicklung während des Mittelalters, 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 46, Kanonische Abteilung 15, s. 68-69. 
154 Příklady zvůle šlechty shromáždil Johann SCHLENZ, Das Kirchenpatronat in Böhmen. Beiträge zu seiner 
Geschichte und Rechtsentwicklung, Prag 1928, s. 272-273, 347-350; Pavel Pumpr, přes jeden náběh na 
Třeboňském panství podobnou záležitost neprokázal,  Pavel PUMPR, Kostely farní nebo patronátní, K postavení 
farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století, 
in: Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách, (ed.) Pavla Stuchlá, 
Vodňany 2008, s. 79-94; O tomto tématu píše také M. ŘEZNÍČEK, Podoba a průběh obnovy katolické farní sítě, 
s. 109-119, podle nějž konzistoř podobné snahy s větší či menší mírou odrážela. O kontinuitě pobělohorských 
farních obvodů hovoří také P. STUCHLÁ, Prachatický vikariát, s. 31. 
155 Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně 1279-1296, (ed.) Jan Bedrich Novák, č. 3, s. 3; RBM II, č. 1634, s. 701. 
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sv. Jiljí se do značné míry kryje s hranicemi severní části kameneckého děkanátu ve                            

14. století.156 Vedle tří zmíněných kostelů spadaly původně do jeho působnosti také další 

kostely pod královským patronátem v této oblasti. Filiálním k Bezdězu byl zřejmě kostel 

v Doksech, a také v Bělé pod Bezdězem po svém založení v roce 1337. V úvahu připadají 

další kostely – především v Oknech a snad také v Bezdědicích a Čisté. To znamená 5 až 8 

původně filiálních kostelů. Podobnou analogii z našeho území neznáme (obr. 34).   

Délku dismembračního procesu můžeme doložit na několika příkladech. Na bezdězském 

královském dominiu počítáme s doubou přibližně 20-30 let, která uplynula od doby založení 

kostela. Jeden ze tří zmíněných kostelů v roce 1293 - kostel sv. Jiří v Kuřívodech - stál již 

v roce 1279, kdy jej navštívila královna Kunhuta.157 Dále můžeme zmínit příklad postupné 

dismembrace kostela ve Slavkově u Českého Krumlova, který se protáhl přibližně na dobu 

půl století. Ke svěcení kostela došlo v roce 1313 a k jeho definitivnímu vyčlenění od farního 

kostela ve Světlíku bylo přistoupeno až v roce 1362.158 Pokud srovnáme vydané části 

erekčních knih, pak vidíme, že přibližně polovina zápisů týkajících se filiálních kostelů se 

týkala pouze zřízení platu na zajištění stálého vikáře, nikoli tedy přímo dismembrace, což by 

si vyžádalo nepoměrně větší náklady na odškodnění. Příkladem dlouhého emancipačního 

procesu městského kostela je Kutná Hora. Ten nebyl v předhusitském období dokončen. 

Městský kostel v Uničově získal svou samostatnost dokonce až v roce 1510. O tom blíže 

v kapitole 5. 

 

 

3.3. Personální farnost 

Farní obvody, tak jak je chápeme v rámci tohoto výzkumu, jsou formovány na plošném – 

územním základě. Nazývají se proto farnostmi teritoriálními.159 Existuje ovšem také možnost 

farnosti personální ve smyslu osobní vazby k příslušnému kostelu. Nejstarší takovou zmínku 

v našem prostředí lze shledat v tzv. privilegiu pro pražské Němce, které se textem hlásí do 

doby Soběslava II. Mezi výsady pražských Němců patřilo také právo na svobodnou volbu 

156 Josef ŽEMLIČKA, Bezdězsko. „královské území“ Přemysla Otakara II., ČSČH 28, 1980, s. 726–751; Srov. 
Josef KALOUSEK, Listiny a zápisy Bělské o věcech městských i sedlských z let 1345-1708, (ed.) Josef Kalousek, 
Rozpravy královské české společnosti nauk VII řady, sv. 3, 1889-1890. Prameny druhé pol. 14. století nás 
seznamují už s pouhým torzem královské domény v této oblasti; R. NOVÝ, K sociálnímu postavení, s. 139-141, 
149-150, považuje za součást této velkofarnosti původně také kostel v Čisté. 
157 J.ŽEMLIČKA, Bezdězsko, s. 742. 
158 RBM III, č. 156, s. 65; LE I, č. 70, s. 37. 
159 Jiří Rajmund TRETERA – Záboj HORÁK, Slovník církevního práva, Praha 2011, s. 48. 
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kněze u jejich kostela.160 Tímto kostelem byl zřejmě myšlen kostel sv. Petra, před nímž měli 

být zároveň všichni Němci souzeni. O jeho lokalizaci se dosud vedou spory. Ztotožnění s 

románskou bazilikou sv. Petra Na Poříčí je ovšem vysoce pravděpodobné. Z textu by se dalo 

také vyvodit, že rovněž další etnické skupiny, vedle zmíněných Židů, totiž Češi a Románi 

měli nejen vlastní ulice nebo čtvrti, ale také kostely. V literatuře se uvádí, že měl Románům 

sloužit kostel sv. Linharta. Tato úvaha však nemá oporu v pramenech.161  

Tato problematika byla již zmíněna také na brněnském příkladu. Kaple sv. Mikuláše, filiální 

ke kostelu sv. Jakuba, byla v době svého založení v roce 1231 určena pro brněnské Romány. 

Kostel sv. Jakuba tehdy sloužil Němcům a Galům.162 Později v roce 1293 se však dovídáme 

už pouze o rozdělení hlavních brněnských farností sv. Petra a sv. Jakuba ab antiquis 

temporibus per quandam personalis limitationis formam mezi Čechy a Němce. Z textu listiny, 

která obsahuje závěry celého sporu o farní hranice mezi těmito kostely, dále vyplývá, že bylo 

v průběhu jednání předloženo ze strany faráře sv. Jakuba jakési privilegium papeže Alexandra 

IV. (1254-1261), které Hanc personalem parrochiarum limitationem potvrzovalo.163 

Zajímavou formu uspořádání farní správy založenou na personálních svazcích představil ve 

svém spisu Tractatus de limitibus parochiarum civitatis Ratisponensis Konrád z Megenbergu. 

V Řezně jsou podle něj farnosti rozděleny tak, že poddaní, sluhové, nájemci a další závislé 

osoby přísluší vždy do farnosti té církevní instituce, na které jsou závislí. V případě existence 

několika právních svazků skrze například nájmy, rozhoduje pevnější právní pouto. Konrád se 

nad touto situací pohoršoval, říká se, že všechny farnosti v Řezně mají určené hranice, avšak 

podle ulic a náměstí rozděleny nejsou.164 Megenberg těmto hranicím říká limites auctorales 

na rozdíl od místních – locales. Spis z roku 1373 rovněž ukazuje, že s problémem přesné 

limitace se farních obvodů se potýkala i jiná města Evropy.  

Personální farnost do značné míry souvisí, jak už bylo naznačeno, s personalitou práva. Mezi 

různými skupinami hostů zde můžeme zmínit také kupce. Nejznámější kupecká stanice stála 

160 Zdeněk KRISTEN, Privilegium Němců pražských, ČČH 28, 1922, s. 157-165. 
161 J.ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 396 a 399. Snad může souviset s tím, že kostel sv. Linharta byl 
v roce 1627 postoupen císařem Ferdinandem II. francouzským katolíkům. 
162 CDB III/1, č. 14, s. 13. 
163 CDM IV, č. 320, s. 405-409, citace s. 407; K tématu J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 399; Jedná 
se o listinu z 11. 3. 1261, která potvrzuje již vícekrát zmíněnou listinu biskupa Roberta z roku 1231, CDB V/1, č. 
276, s. 412-413. 
164 Konrad von MEGENBERG, Traktat De Limitibus parochiarum civitatis Ratisbonensis, (ed.) Philipp 
Schneider, Regensburg – Rom – New York – Cincinnati 1906, s. 140-141, Quaestio XII. Rozbor díla podal nově 
také Jörg OBERSTE, Domkapitel, und Stadtpfarrei Verwaltungsreformen im Bistum Regensburg nach der 
grossen Pest (1355-1377), AUC – Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických 15, Praha 2003, s. 
93-115, zde s. 111. 
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při Staroměstském náměstí, které zřejmě sloužilo jako tržiště již v roce 1105. Zprávu 

kronikáře Kosmy, která se týkala ležení Svatoplukova vojska na místě, kde se v sobotu konají 

trhy, doplňují v krátkém časovém odstupu donační listiny knížete Bořivoje II. pro 

svatovítskou kapitulu, a také knížete Soběslava I. pro kapitulu vyšehradskou. První uvádí 

podíly na příjmech z knížecí celnice v kupeckém dvoře a druhá se týká daru kostela P. Marie 

a špitálu a rovněž také podílu na platech in curia hospitum mercatorum.165 Kupecký dvůr, 

kostel a špitál stály v těsném sousedství a patrně tvořily provázanou jednotku, která 

zajišťovala všechny nezbytné služby nezbytné k fungování kupecké stanice sloužící 

dálkovému obchodu. Můžeme tedy kostelu Panny Marie funkci původně kupeckého kostela 

přisoudit, avšak s tím rozdílem, že nefungoval v režii kupců, jak bylo běžné u zahraničních 

příkladů.166 Další domácí příklady odvozované na základě zmínek o ecclesiae forensis patrně 

do této skupiny vůbec nepatří. Jedná se například o kostel sv. Václav v Kladsku, který 

postavil kastelán Bohuša a v roce 1186 byl věnován knížetem Bedřichem Johanitům.167  

V našich úvahách o kupeckých kostelech hrají důležitou úlohu kostely s patrociniem sv. 

Mikuláše. O brněnském příkladu, který stál na Dolním náměstí, již byla řeč, stejně tak jako o 

kostele ve Znojmě, který se však uvádí již v roce 1190.168 Patrocinium je ale typické u nás pro 

kostely zakládané nejen ve městech zejména v první polovině 13. století. Do této doby snad 

lze rovněž klást kostel sv. Mikuláše založený při severozápadním konci staroměstského trhu, 

který se prvně v pramenech uvádí až v roce 1273. Stejné patrocinium bylo zvoleno také pro 

165 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, (ed.) B. Bretholz, s. 180; Bořivojova listina je falzem z druhé 
poloviny 14. století, CDB I, č. 389, s. 392-393; Vyšehradská listina je inserována v potvrzení krále Václava I. 
z roku 1251, CDB I, č. 393, s. 405-406. K tomu srovnej J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 330, kde 
je i další literatura. Ke stáří a opevnění osídlení Ungeltu naposledy Ladislav HRDLIČKA, Týnský dvůr 
a středověká Praha. Archeologický výzkum 1976–1986, Praha 2005, hl. s. 13. pozn. 5, kde uvádí argumenty, na 
jejichž základě lze posunout datování Ungeltu hlouběji do minulosti – již do intervalu vymezeném písemnými 
prameny 1100-1135. 
166 Špitál byl nadán z knížecích důchodů a kníže si podržel i jeho patronát, CDB I, č. 393, s. 405-406. 
167 ecclesia in foro Cladsko, CDB I, č. 313, s. 285-287; forensem ecclesiam s. Venceslai, CDB I, č. 349, s. 314-
316; K tomu především Jiří Kejř, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998, s. 219-222, který 
uvádí kromě kladského kostela také příklad tržního kostela ve Vyšším Brodě z roku 1259. Právě na základě 
charakteristiky Kaufmannskirchen vyplývající z autorem uvedené zahraniční literatury lze soudit, že tyto 
příklady jsou do domácího prostředí těžko přenositelné (Novgorod, Viborg, Magdeburg), snad jen ve faktu, že se 
jednalo rovněž o staré urbánní aglomerace pro které je typická v celé Evropě kumulace církevních staveb; 
Srovnej také Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 330-331.  
168 Je ovšem nutné poznamenat, že při archeologickém výzkumu základů kostela sv. Mikuláše z konce 13. století 
nebyl nalezen jeho předchůdce z roku 1231. Vztah Znojma ke sv. Mikuláši jako patronovi však patrně vyjadřují 
již mince ražené za vlády udělného knížete Lutolda (+1112), Tomáš VELÍMSKÝ, Mikulášské zasvěcení kostelů 
a počátky trhových sídlišť a měst v Čechách, Mediaevalia historica Bohemica 6, 1999, s. 7-64, zde s. 10; K daru 
kostela sv. Mikuláše premonstrátům v Louce v roce 1190, CDB I, č. 326. 
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novostavbu kostela na tržišti v roce 1257 založeného Menšího Města pražského a měl je i 

kostel v Podskalí.169  

Vraťme se ale znovu na začátek k výsadě svobodné volby faráře. Ta bývá v podmínkách 

východní Evropy úzce spojena s lokačními podniky založenými na Magdeburském právu. 

Byla naprosto běžnou součástí lokačních smluv městských nebo vesnických obcí horních 

Uhrách.170 U nás se s podobnými ustanoveními ovšem nesetkáváme. Dalibor Prix se domnívá, 

že původně takové podmínky stály i u zrodu kostela ve Starém Městě u Bruntálu. Patronáty 

důležitých městských hlavních kostelů v královských městech si ale většinou panovník 

ponechal přímo nebo je věnoval některé z církevních institucí. Je to právě Staré Město, kde se 

setkáváme se značnou snahou farníků udržet si, nebo získat na vliv na farní správu. Již druhé 

polovině 13. století máme zprávy o sporech o prezentaci farářů ke kostelům sv. Valentina a 

Panny Marie před Týnem. Ve druhém případě se dokonce setkáváme s tím, že se celá farní 

obec pokládá za patrona kostela, jak vyplývá z dobových listin z počátku 14. století (blíže 

v kapitole 5). Nevíme, na jakém základě se toto právo odvozovalo. Snad můžeme původ 

těchto nároků hledat v privilegiu pro pražské Němce. Či obecně z právních zvyklostí 

pocházejících ze stejného prostředí. Ve 14. století se pak setkáváme v pramenech několikrát 

se snahou farníků či předních měšťanských rodin získat patronát či alespoň prezentační právo 

k dalším kostelů v centrální části města (sv. Michal, sv. Havel). Pouze v případě sv. Mikuláše 

a Panny Marie před Týnem však tato snaha byla skutečně úspěšná. K farnímu beneficiu 

kostela sv. Mikuláše měli patronát Olbramovici. Další z nejvýznamnějších měšťanských rodin 

Velflovici pak získali spolupatronát k Týnskému chrámu na počátku 20. let 14. století. 

Shodou okolností však právě tyto farní chrámy byly naprosto klíčové. Jediným příkladem 

v pražské aglomeraci kde vlastní farní obec patronát kostela i ve druhé polovině 14. století je 

osada kostela sv. Jana v Podskalí. Tyto příklady jsou však výjimečné i v mimopražském 

prostředí.  

169 Pro české prostředí připravil srovnání Tomáš VELÍMSKÝ, Mikulášské zasvěcení, s. 7-64, podle nějž je kostel 
sv. Mikuláše na Starém Městě vybudován v urbanistickém kontextu s cestou od brodu a staroměstským trhem. 
Není tedy vyloučen ani jeho starší původ. Naopak v případě kostela sv. Mikuláše v Podskalí ze stejného důvodu 
– tzn. přesun tržního centra do prostoru staroměstského náměstí – vylučuje jeho vznik v kontextu s tržním 
centrem, neboť do poloviny 12. století by toto patrocinium bylo výjimečné. Byl tedy založen ještě v románském 
období ale jako součást nejspíše šlechtického dvorce, TAMTÉŽ, s. 15-17; K tématu také Zdeněk BOHÁČ, 
Časové vrstvy patrocinií českých měst a jejich význam pro dějiny osídlení, HG 4, 1970, s. 18-22, kde se věnoval 
přímo pražskému souměstí; Srov. TÝŽ, Patrocinia kostelů českých královských města z období vrcholné 
kolonizace, Acta regionalia – sborník vlastivědných prací 1970-71, Praha 1972, s. 16-22.  
170 Výjimku potvrzující pravidlo představoval v první fází vývoje farní správy Bardejov, Mária 
PETROVIČOVÁ, Církevná správa v Bardejove, in: Pontes ad fontes, církevní dějiny ve světle pomocných věd 
historických a příbuzných oborů, (edd.) Martina Bolom-Kotari – Věra Němečková, Hradec Králové 2011, s. 
153-162; Výsady miest a mestečiek na Slovensku 1. (1238-1350), (ed.) Ľubomír Juck, Bratislava 1984. 
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V pohusitském období přešla většina patronátů městských kostelů do rukou příslušných 

městských obcí (vrchní patronát ale patřil panovníkovi). V praktické správě se ale právě 

v tomto období uplatnil nejvíce vliv farní obce – osady, která se stává nejdůležitějším 

činitelem v duchovní správě.  
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4.1. Kouřimské arcijáhenství – děkanát havlíčkobrodský 

 

Kostel v Běstvině, položený in partibus Caslaw, má dnes podobu barokní z první 

poloviny 18. století. Svědectví o mimořádně časné výstavbě kostelní sítě v této oblasti 

podhůří Železných hor však kromě zprávy Kanovníka vyšehradského z roku 1136 přináší 

existence dalších církevních staveb v okolí.171 Na prvním místě musíme jmenovat kostel 

v Pařížově, vzdálený pouze 2,5 km západně vzdušnou čarou, který ačkoli není uveden mezi 

farními kostely v rejstříku papežských desátků a rovněž jej také nenacházíme v konfirmačních 

knihách, patřil k nejstarším v oblasti. Dendrodatum, získané z mimořádně dochovaného 

interiéru prvního patra věže románského tribunového kostela, dokládá jeho výstavbu někdy ve 

dvacátých letech 12. století.172 Podle tradice zaznamenané Přibíkem Pulkavou z Radenína byl 

na počátku 20. let založen hrabaty Heřmanem a Vilémem nedaleký vilémovský klášter. Větší 

váha se však dnes opět přičítá informaci Kanovníka vyšehradského, který v roce 1131 hovoří 

o sedmi opatech českých klášterů.173 Mezi Pařížovem a Vilémovem nacházíme další kostel v 

Heřmanicích, jehož stáří však můžeme doložit pouze písemnými prameny, které jej zmiňují 

v roce 1281.174 Níže po proudu Doubravy, nad hranou jejíhož údolí zvolil neznámý stavebník 

místo pro stavbu pařížovského kostela, se nacházela další skupina kostelů. Do druhé poloviny 

12. století můžeme datovat kostel sv. Martina v zaniklé vsi Stusyně a kostel sv. Kříže 

v zaniklé vsi Protivany.  

Tato zajímavá koncentrace kostelů, spojující dochovanou církevní architekturu s písemnými 

prameny, je svědectvím o postupu osídlení i výstavbě kostelní sítě v podhůří Železných hor 

již v první polovině 12. století. Pouhých šest kilometrů vzdušnou čarou jihozápadně od 

vilémovského kláštera se nachází první kostel havlíčkobrodského děkanátu, kostel 

171 Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae, in: FRB II/1, (ed.) Josef Emler, Praha 1874, s. 225-226. 
172 Milan FALTA, Pařížov. Konstrukční principy při výstavbě románské věže kostela sv. Máří Magdaleny, 
Dějiny staveb 2013, s. 127-140;  Datum smýcení trámu z interiéru věže je stanoveno na rok 1127, heslo Pařížov 
http://dendrochronologie.cz/cs/hlavni-stranka/  
173 Cronica Przibiconis dicti Pulkava, in: FRB V. (edd.) Josef Emler – Josef Gebauer, Praha 1893, s. 76; 
Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae, in: FRB II/1, (ed.) J. Emler, s. 213-214; První nezpochybnitelná 
zmínka však pochází  až z roku 1160, kdy se uvádí jmenovitě zdejší opat Vilém, CDB I, č. 208, s. 196; 
Nejstaršími dějinami kláštera se nejnověji zabývali Miroslav KOVÁŘ – Martin MUSÍLEK, Benediktinské 
opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě „zapomenutého“ kláštera pod 
Železnými horami, ČSPS 117, 2009/3, s. 157-183, k založení kláštera hl. s. 157-159 a také  Tomáš SOMER – 
Josef ŠRÁMEK – Miroslav KOVÁŘ, Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na 
česko-moravském pomezí, České Budějovice 2015, k založení kláštera hl. s. 43-54, kde je i starší literatura 
k tématu. 
174 CDB VI/1, č. 149, s. 197-198. 
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Nanebevzetí P. M. v Habrech. Naše informace o vývoji kostelní sítě na území tohoto děkanátu 

jsou však pro nejstarší období velmi kusé. Jedná se o oblast, kde se stýkalo staré sídelní území 

s nově kolonizovaným územím v průběhu vrcholně středověké kolonizace.  Osídlení podle 

dosavadních poznatků pronikalo do těchto oblastí postupně od 12. století. Hlavní těžiště 

kolonizačního procesu však spadá teprve do 13. století. Právě proto byl tento děkanát vybrán 

jako nejvhodnější z celého území kouřimského arcijáhenství k rekonstrukci farních hranic ve 

středověku. Území bylo relativně málo majetkově roztříštěné, proto je vhodné k ověření 

předpokladu o souvislosti mezi výstavbou dominia a farní sítě. 

Kromě základního vytyčení etapizace vývoje kostelní sítě a jejího stáří se pokusím odpovědět 

také na otázku, do jaké míry může retrospektivní promítnutí novověkých pramenů přispět 

k rekonstrukci farních hranic a prokázat vztahy mezi konstituováním teritoriálních farností i 

dominií. Hypotéza je založena na myšlence historického otisku, zakonzervovaného v 

hranicích farního okrsku, na základě rozsahu pozemkové držby zakladatele kostela v době 

založení kostela. 

Modelová oblast ukazuje, že písemné prameny neposkytují dostatek informací, abychom si 

mohli vytvořit plastičtější obraz postupného osidlování Českomoravské vrchoviny a vytváření 

místní církevně správní organizace. Na území havlíčkobrodského děkanátu můžeme ve druhé 

polovině 14. století napočítat celkem 37 kostelů zapojených do farní správy. Pět z nich bylo 

pouze filiálních (obr. č. ). Téměř polovina z farních kostelů vstupuje do psaných dějin teprve 

prostřednictvím rejstříku papežských desátků v roce 1352.175 

Patrocinia kostelů vytváří na mapě v podstatě homogenní útvar.176 Převažují patrocinia 

typická pro kolonizaci 13. století, jako sv. Mikuláš nebo sv. Jakub. Na (obr. č.)  jsou 

vyznačeny červeně. Což sice odpovídá naší představě o době kolonizace této krajiny, 

neumožňuje nám však rozvinout přesnější časovou diferenciaci. V souladu se zjištěnými 

pozůstatky románské architektury kostela v Libici nad Doubravou je patrocinium sv. Jiljí, 

které spadá do 12. století. Zelená patrocinia na (obr. č.)  patří již do 14. století. Mladší vrstvy 

jsou odlišeny modře.177  

175 RDP, s. 51-52. Do výčtu nejsou zahrnuty středověké hřbitovní kostely u měst Havlíčkův Brod a Polná. 
176 Vedle středověkých pramenů je zde hlavním pramenem duchovenská fasse. 
177 K vývoji patrocinií nejpodrobněji Zdeněk BOHÁČ, Časové vrstvy patrocinií českých měst a jejich význam 
pro dějiny osídlení HG 4, 1970, s. 7-41 + mapy; TÝŽ, Patrocinia kostelů při nejstarších klášterech a kapitulách 
v českých zemích, HG 5, 1970, s. 51-77; TÝŽ, Patrocinia románských kostelů v Čechách, HG 8, 1972, S. 31-52; 
TÝŽ, Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČSČH 21, 1973, s. 369-388; TÝŽ, Patrocinia 
v Čechách v době předhusitské a barokní, in: Pražské arcibiskupství 1344-1994, Praha 1994, s. 164-178. 
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Pomoci nemůže v tomto případě ani datace církevní architektury. Dochovaná architektura 

pochází převážně ze 14. století nebo i mladšího období. Izoglosa vytvořená spojnicí 

dochované románské architektury (často se jedná pouze o druhotně použité románské články 

– Libice nad Doubravou, Chotěboř, Číhošť nebo již za hranicemi děkanátu ležící Řečice)178 

nám v podstatě ohraničuje hranice starého sídelního území v polovině 12. století, tak jak si je 

představujeme na základě písemných pramenů. Východně a jižně nacházíme velké 

kolonizační újezdy, které dosahovaly až k hranici s Moravou. V polovině 12. století jsou 

zmíněny újezd libický a želivský. Rovněž Kosmas uvádí při líčení ústupu knížete Oldřicha 

z Čech v roce 1101, že se jeho vojsko muselo vydat cestou vedoucí skrz les na Habr, která 

byla natolik úzká, že vojsko muselo zanechat na místě zásoby.179 Na tomto území 

kolonizovaném až v mladším období existuje pouze velice málo církevních staveb, které 

bychom si mohli s jistotou dovolit označit za první stavby na daném místě. Až na několik 

mladších doplňků byla základní kostelní síť v oblasti přitom již v polovině 13. století 

v podstatě dokončena a mohla tedy plnit základní farní funkce. Pro dataci založení osídlení 

tudíž nemá církevní architektura v oblasti valný význam. Příčinou tohoto jevu může být 

samozřejmě také to, že původní stavby byly dřevěné. Taková dřevěná kaple stála, jak píše 

Jindřich Řezbář, i před příchodem cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou.180 Do první poloviny 

14. století spadá například architektura kostelů v Lučici, Skuhrově a Horním Studenci.181 

V poslední čtvrtině 13. století byly patrně vystavěny kostely ve Smrdově (dnes Sázavka), 

Radoňově, Kněži.182 

Určité vodítko pro dobu založení předchůdce současného kostela může představovat poloha 

kostela vzhledem k návsi. Farní kostely na návrších zpravidla vznikaly ve starším období. 

Neplatí to však vždy, jak můžeme vidět na příkladu hornických kostelíků na 

178 Jan SOMMER a kol., Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí. Dolní Město, Loukov, Řečice, Vlastivědná 
knihovnička Společnosti přátel starožitností, Praha 1999, s. 84; Druhotně použité architektonické články ve 
zdivu kostela sv. Jakuba v Chotěboři datovatelné do druhé poloviny 12. století viz Zdeněk WIRTH, Soupis 
památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století 23. Politický okres 
Chotěbořský, Praha 1906, s. 24-25; Srov. Anežka MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura, s. 133; 
Románské jádro obsahuje kostel sv. Jiljí v Libici Jiří ŠKABRADA – Zdeněk SMETÁNKA, Neznámý románský 
kostel na Libické cestě, AR 27, 1975, s. 178-181, 238-239. 
179 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH Scriptores rerum Germanicarum. Nova Series 2, (Hrsg.) 
Bertold Bretholz, Berlin 1923, s. 178. 
180 Est tamen ecclesia de lignis atque vetusta, que fuit ante diu quam claustrum tempore longo. Cronicon domus 
Sarensis, (ed.) Jaroslav Ludvíkovský, Brno 1964, s. 188; Petr HEJHAL, Pravěké a raně středověké osídlení 
české části Českomoravské vrchoviny, disertační práce, FF MU Brno, ústav archeologie a Muzeologie, Brno 
2009 
181 Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách 44. Politický okres 
Čáslavský, Praha 1929, s. 256-260, 312-315; Z. WIRTH, Soupis 23. Politický okres Chotěbořský, s. 94-97. 
182 A. BIRNBAUMOVÁ, Soupis 44. Politický okres Čáslavský, s. 234-238, 285, 316-318. 
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Hlavníčkobrodsku. Na exponovaném místě stojí například kostely ve Velké Losenici a 

Havlíčkově Borové, jež můžeme datovat rovněž až do 14. století.183 V žádném případě ale 

nemůžeme posuzovat stáří kostela jen na základě opačné situace. Tzn. pokud stojí například 

uprostřed pravidelně lokované návsi, náměstí (Štoky). Vzájemná časová souvislost tu 

existovat může, ale také nemusí. Blízká časová návaznost mezi lokací osídlení a vznikem 

farnosti se dá na Vysočině prokázat až od přelomu 13. a 14. století. Tehdy vznikla řada 

chudých farností v polohách s nadmořskou výškou dosahující 600 m n. m. na sousedním 

Pelhřimovsku. Zpravidla také tuto vrstvu osídlení doprovází německá toponyma. Jejich 

farnosti také často zahrnují pouze jednu nebo maximálně 2 lokality a odvádějí nejnižší částky 

papežského desátku (3 groše za půl roku). Na území havlíčkobrodského děkanátu tu nejmladší 

vrstvu reprezentují kostely ve Zvonějově, Dlouhé Vsi, Žižkově Poli (Sönfeld), Pravnově a 

snad také v Sopotech.  

Hned za hranicemi na území červenořečického děkanátu máme přímo datováno založení 

kostela ve Smrčné (Simonsdorfu). Podmínky založení kostela zde byly zahrnuty přímo do 

lokační smlouvy v roce 1303. Smrčná byla původně jednou z farních osad kostela ve Staré 

Jihlavě (1233). Po roce 1307 byl v souvislosti se vznikem nového centra založen v podhradní 

osadě hradu Lipnice kostel, který byl filiální ke kostelu v Dolním Městě.184 Jedná se o dost 

heterogenní skupinu, jíž spojuje pouze existence malých farních obvodů. A pouze v této 

skupině nalézáme kostely, které později zanikly, protože nebyly podpořeny stabilním 

osídlením. Jednalo se jednak o kostely v hornických aglomeracích (Zvonějov, Buchberg), 

nebo byly založeny v rámci dosidlovacích podniků nejméně úrodných poloh (Pravnov). 

Počátky osídlení této části Českomoravské vrchoviny jsou spjaty s důležitými dopravními 

komunikacemi, které spojovaly Čechy a Moravu. Na prvním místě musíme zmínit cestu 

haberskou, kterou zmiňuje Kosmas k roku 1101. Vedla z hradu Čáslavi na Habry, poté 

překročila řeku Sázavu v místě zvaném Brod a dále patrně pokračovala směrem na Jihlavu. I 

když se uvažuje také o pokračování směrem přes Polnou a Luka nad Jihlavou a odtud do 

Třebíče.185 Severněji od ní se používala k cestě na Moravu stezka Libická. Prvně se zmiňuje 

jako hraniční bod na listině pro biskupa olomouckého, vydané v letech 1146-1148. Kníže 

183 Z. WIRTH, Soupis 23. Politický okres Chotěbořský, s. 12-14; 57-61. 
184 K založení hradu Lipnice Raimundem z Lichtenburka, Jan URBAN, Lichtenburkové. Vzestupy a pády 
jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 104-106. 
185 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, (ed.) Bertold Bretholz, s. 178; Ivan VÁVRA, Haberská cesta, HG 3, 
1969, s. 3-18; Nejnověji k oběma variantám cesty přehledně P. HEJHAL, Pravěké a raně středověké osídlení, s. 
80-82. 
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Vladislav věnoval biskupu rozsáhlé území – újezd „Lubac“, které vymezovala z jižní strany 

stezka a ze severní řeka Chrudimka (na listině zvaná Kamenice). Na západě sahal újezd až 

k potoku „Splava“, který se vlévá do Doubravice u Vísky, zatímco na jihu se rozprostíral až 

k pramenům Oslavy.186 Území pohraničního hvozdu ještě nebylo souvisle osídleno, jak 

dokládá zmínka o strážích – služebném obyvatelstvu, které mělo na starosti schůdnost cesty 

v lese. Dar tak ohromného území nebyl ničím mimořádným. Můžeme jej například srovnat s 

želivským újezdem, věnovaným v roce 1144 naopak pražskému biskupu. Libická cesta se 

odpojovala od haberské někde před vilémovským klášterem. Její další směřování nejméně pro 

13. století nám pomáhají upřesnit středověké kostely v Příbrami, Libici, Studenci, 

Krucemburku, Vojnově Městci (Minichschlagu) a v jižnější variantě potom v Chotěboři a 

Sopotech. Na moravské straně vedla cesta kolem budoucího kláštera ve Žďáru nad Sázavou. 

Mezi nejstarší církevní památky počítáme, jak již bylo řečeno, kostely v Chotěboři a Libici 

nad Doubravou.187 

Průběh haberské cesty mezi Habry a Brodem, a také mezi Brodem a Jihlavou, se patrně již ve 

středověku výrazně měnil. Víme například, že ve 13. století se napojovala cesta humpolecká 

(ohraničující želivský újezd) na haberskou někde na Smrčenském potoku. Odtud snad 

pokračovala, po dodnes užívané cestě, tvořící východní hranici hybráleckého katastru. Od 14. 

století se ale používala také východnější varianta, směřující na Jihlavu přes Štoky a Zvonějov 

s farními kostely v místech pozdější císařské silnice.188 

Nejstarší písemné zprávy o kostelech na území děkanátu se pojí k doméně pánů z Polné, která 

zahrnovala východní část oblasti včetně libického újezdu. Jednalo se zřejmě o jednu z odnoží 

pánů z Chlumu. Počinem kterým vstoupil Jan z Polné do dějin, byl pokus o založení 

cisterciáckého kláštera v Nížkově někdy v letech 1232-1234. Mniši z Oseku ale nakonec po 

inspekci opata Slavka odešli v roce 1239. Zřejmě cisterciákům nebyly vytvořeny dostatečné 

podmínky. Nevíme ani, zda byl klášter založen u již existujícího kostela nebo se s jeho 

stavbou teprve počítalo. První možnost je ale v tomto případě pravděpodobnější. V každém 

případě v době odchodu mnichů zde již stál kostel sv. Mikuláše. Jde o typické patrocinium 

tržní osady, čemuž odpovídá kromě půdorysné dispozice vsi také zmínka v zakládací 

186 CDB I, č. 158, s. 163-165; K popisu hranic újezdu Jaroslav TEPLÝ, Příspěvek k problematice okrsku zvaného 
v listinných pramenech „circuitus“, Východočeský sborník historický 6, 1997, s. 9-32; P. HEJHAL, Pravěké a 
raně středověké osídlení, s. 83-84, 97-102. 
187 P. HEJHAL, Pravěké a raně středověké osídlení, s. 83-84, 97-102, 179-182. 
188 Listina Václava I. určující hranice lesa Borku, patřícího želivským premonstrátům, CDB III/1, č. 43, s. 43; 
P. HEJHAL, Pravěké a raně středověké osídlení, s. 87-90. 
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listině.189 V této době již zcela jistě stál kostel v centru panství v Polné. Dovídáme se o něm 

v roce 1242, kdy Jan z Polné jeho patronát daroval i s věnem, které tvořily dvě vsi stejného 

jména – Janovice Řádu německých rytířů. Základ malé domény tu Jan z Polné patrně rytířům 

vytvořil již před rokem 1233. Skrýšov, který vedle sousedních Janovic křižovníci později 

vlastnili, se totiž zřejmě objevuje již mezi lokalitami, které němečtí rytíři prodali roku 1233 

spolu s dalšími menšími statky v oblasti a především s patronáty ve Staré Jihlavě a Humpolci 

premonstrátům v Želivi.190 Posledním ziskem rytířů, který pocházel z daru jeho nástupců 

Wicharda a Záviše v roce 1282, byla Záborná.191 Součástí již zmíněné Janovy závěti byl také 

odkaz starých rodových držav na Čáslavsku včetně Drobovic, kde byla nově založena 

komenda německých rytířů, (kromě statků, na kterých měla zapsané věno Janova manželka 

Eufémie až do smrti v roce 1272). V tamním kostele byl také zakladatel pohřben, jak o tom 

vypráví žďárský kronikář. Kromě toho věnoval rytířům také újezd kolem potoka Slubice. 

Jedná se právě o střední část dříve zmíněného újezdu olomouckého biskupství.192  

Jakým způsobem se podařilo pánům z Polné tento újezd získat a vlastně celé zdejší území, 

není z pramenů zřejmé. Severní třetina újezdu v této době již pánům z Polné nepatřila. 

Zaujímá ji osídlení, vyznačující se vysokou mírou roztříštění, s malými, neuspořádanými 

katastry. Na jeho okrajích se nachází kostely v Sopotech, Studenci a Polomu. Zřejmě jen 

hypoteticky můžeme předpokládat, že respektují starší farnost v Libici nad Doubravou. 

Patronát prvních dvou drží v druhé polovině 14. století příslušníci drobné šlechty. Kostely 

v Polomu a Libici na Doubravou patřily ve stejné době benediktinům ve Vilémově.193 Jan 

z Polné zmiňuje, že tento újezd sousedí s državami jeho dcery Anny. Toto území leželo snad 

189 CDB III/1, č. 100, s. 115-117, nedatováno; Pro tržní osady oblasti je typické situování v chráněné poloze nad 
ohybem potoka – Nížkov, Šlapanov, Polná.  
190 7. 7. 1242 potvrdil král Václav I. dar Jana, syna Zbyslavova, který zahrnoval kromě patronátu polenského 
kostela a jeho věna také Drobovice a vesnice kolem Drobovic, rovněž také Slubický újezd, CDB IV/1, č. 13, s. 
15; Smlouva o prodeji CDB III/1, č. 48, s. 48-49; Potvrzení olomouckého biskupa Roberta již neuvádí vesnice, 
ale rozvádí desátkové vsi kostela ve Staré Jihlavě, CDB III/1, č. 49, s. 49-50. 
191RBM II, č. 1852, s. 737, Na listině se oba bratři označují jako synové Jana z Polné, ale myšlen je zřejmě Jan 
z Dobřan. Byl pohřben podle listiny rovněž v Drobovické komendě. Zajímavý je rovněž fakt, že páni na Polné 
stále drželi patronát místního kostela, jehož dar opakují s výminkou pro místního faráře Svatoslava; Nejistotu 
ohledně příbuzenských vztahů zvyšuje podezřelé potvrzení předešlého aktu biskupem Tobiášem z Bechyně, 
které se hlásí do roku 1293. Kromě Záborné opět opakuje jako součást nadání dva Jankovy a navíc celý kostel 
inkorporuje komendě, ovšem nikoli v Drobovicích, ale v Řepíně. Wicharda a Záviše představuje omylem jako 
syny/syna Jana, syna hraběte Zbyslava. RBM IV, č. 1890, s. 746; Wichard a Záviš byli synové Jana z Dobřan a 
svá jména získali po svých praotcích Wichardu z Thürnau a Záviši z Dobřan. 
192CDB IV/1, č. 13. s. 74-75; Oblast s centrem v Krucemburku drželi němečtí rytíři až do roku 1321. Jiří 
DOLEŽEL, Cruciburgensis monetae magister. Několik poznámek k problému jeho identifikace, AR 56/2004, s. 
401-416, zde hl. s. 404-409. 
193 J. KURKA, Archidiakonáty, ze Sobiňova a Krucemburku, s. 80 a 88 ; T. SOMER – J. ŠRÁMEK – 
M. KOVÁŘ, Benediktinské opatství, s. 288 a 290. K patronátním kostelům vilémovského kláštera obecně 
TAMTÉŽ, s. 177-204. 
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někde na jihozápadě u Doubravy. Jižní třetinu nebo spíše polovinu bývalého olomouckého 

újezdu zaujímal les, který poskytl Jan z Polné po dohodě s Přibyslavem z Křižanova pro nový 

klášter cisterciáků. Ten měl vzniknout právě ve vsi „Sar“, jež se uvádí mezi nadáním kláštera 

v Nížkově.  Podle této zakládací listiny musel naopak nejdříve Jan z Polné koupit Žďár od 

svého bratra Přibyslava. Mluví se tu zároveň o tom, že spornou část lesa nárokovanou 

olomouckým biskupem raději nahradil Jan z Polné jiným lesem.194  

Dvě osoby stejného jména Přibyslav ve spojitosti s Janem z Polné patrně nelze ztotožnit 

pouze s odkazem na chybu v pramenech. Vysvětlení se skrývá v jejich vzájemné blízké 

příbuznosti. Otec Přibyslava z Křižanova byl totiž čáslavský kastelán Petr, uvedený na 

nedatované listině Děpolta III. z let 1204-1214. Podobně blízko k Čáslavi měli i páni 

z Chlumu, z nichž pocházel Jan z Polné.195  Nápadné také je, že se toto jméno vyskytuje hned 

dvakrát na jejich zboží. V prvním případě jsou to Přibyslavice u Čáslavi, v roce 1242 

darované drobovické komendě, a v druhém případě je to Přibyslav, ležící v centru statků rodu 

na Českomoravské vrchovině. Jedná se o logicky nejstarší a nejdůležitější centrum tohoto 

újezdu. Řeka Sázava tvoří osu, podle které se později panství rozpadlo na dvě části – severní 

Lichtenburskou a jižní pánů z Dobřan. Tato kolonizační osa byla využita i při výstavbě farní 

sítě podle jednotného plánu. Vznikly tak kostely v Borové a Losenici v severní části a 

v Nížkově a Polné v jižní části, a také nakonec v samotném Žďáru. Podle Jindřicha Řezbáře 

stál v době příchodu mnichů do Žďáru ve zdejší osadě již dřevěný kostel. Součástí jednotné 

výstavby farní sítě na dominiu pánů z Polné byly i pravidelné rozestupy mezi těmito kostely, 

které činily přibližně 7 kilometrů vzdušnou čarou. To nám dovoluje i první dva jmenované 

kostely v Borové a Losenici považovat za existující již před polovinou 13. století, ačkoli 

dochovaná architektura se vztahuje až ke století následujícímu. Pokud však i zde stály 

původně kostely dřevěné, je to logické. V souladu s postupem kolonizace z české strany je i 

194 CDB III/1, č. 100, s. 115-117; Lze uvažovat i o tom, že Žďárská kronika plete rovněž Jana z Polné a Jana II. 
z Polné, jinak z Dobřan. První se objevuje v pramenech naposledy v roce 1244 (nikdy se ve skutečnosti z Polné 
neuvádí, vždy pouze jako Jan comes, castellanus, ale především jako Jan, syn Zbyslavův). Na stejné listině se 
uvádí jako první mezi svědky Přibyslav z Moravan, který by mohl být jeho bratrem. Druhý Jan se poprvé píše 
z Polné roku 1254. CDB IV/1, č. 42, s. 126-127; CDB V/1, č. 31, s. 71. 
195 CDB II, č. 112, s. 107; Důvody, proč hledat společné předky pánů z Chlumu a Jana z Polné mezi tzv. 
Blahovci, jsou tyto: vazba k čáslavskému kastelánství, propojenost majetků, společné rodové jméno Zbyslav. 
Otec Jana z Polné je ztotožňován s kladským kastelánem Zbyslavem, uváděným v roce 1213 a bez úřadu v roce 
1211. Patrně se jedná o téhož Zbyslava, Ubyslava uváděného v letech 1194 a 1197; Přibyslav Petrovic 1233, 
CDB III/3, č. 278, s. 396; Přibyslav z Obřan (1234-1240) také jako kastelán brněnský a veverský; Společně se 
uvádí jednou ve svědečné řadě vedle sebe 2. 10. 1234 Jan, syn Zbyslava a Přibyslav, syn Petra CDB III/1 č. 85, 
s. 92; Miroslav PLAČEK, Rakouský rod pánů z Trnavy (Thürnau) a jejich vztahy k Moravě, ČMM 116, 1997, s. 
79-91, je považuje za bratrance. O existenci dvou Přibyslavů pochybuje úplně. Podobně také Josef ŽEMLIČKA, 
Počátky Čech královských (1198–1253). Proměna státu a společnosti, Praha 2002, s. 468.   
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příslušnost Žďáru původně k pražskému biskupství. Teprve ve 14. století se ustálila hranice 

diecézí a zemská hranice severně od Žďáru tak, že část bývalého újezdu, patřící do farnosti ve 

Vojnově Městci, zůstala u děkanátu brodského, v kouřimském arcijáhenství.196 

Podle Jana Urbana získal severní polovinu území Častolov bratr Smila z Lichtenburka právě 

sňatkem s dcerou Přibyslava, bratra Jana z Polné. Ale možná je i varianta, že severní i jižní 

polovinu dědily dcery Jana z Polné. Kromě Anny (odbyté už před rokem 1242) žila 

minimálně ještě jedna dcera neznámého jména. Jižní část – panství Polná držel na počátku 

druhé poloviny 13. století Jan z Dobřan z rodu Markvarticů. Jakým způsobem se v něj uvázal, 

není jasné. Miroslav Plaček uvažuje o prostřednictví první manželky. Nezpochybnitelný je 

jeho svazek s dcerou Wichara z Thürnau, ze kterého pocházeli i další potomci rodu.197 

Přibyslav a oblast na západ od ní ovládl někdy kolem poloviny 13. století Smil z 

Lichtenburka. Svědčí o tom listina datovaná do roku 1257, jíž rozdělil na tři části desátý díl ze 

svých výnosů ze stříbra z brodského, bělského, šlapanovského a přibyslavského revíru mezi 

kláštery v Hradišti nad Jizerou, v Sedlci a ve Žďáru. O rok později, na další listině popisující 

místa těžby západně od Přibyslavi, se mezi svědky uvádí prvně také faráři ve Šlapanově a 

v České Bělé. Doména pánů z Lichtenburka tvořila téměř kompaktní pás přes celý děkanát od 

severu k jihu. Vznik tohoto majetkového komplexu a jeho okolnosti nejsou z pramenů známé. 

Smil z Lichtenburka byl asi prvním příslušníkem rodu ostrve, který toto území získal. I na 

doméně Lichtenburků můžeme uvažovat o určité plánovité výstavbě farní sítě. Můžeme sem 

zařadit právě kostely v Bělé a Šlapanově, které rozhodně nevznikly bez závislosti na kostele 

v Brodu, a patrně také v Dolní Krupé, které byly založeny někdy v průběhu první poloviny 

13. století.198 

196 Josef SCHULZ, Vývoj Česko-moravské hranice do 15. století, HG 4, 1970, s. 52-81. 
197 Jan, syn Zbyslava z Braterčic se uvádí ve svědečné řadě v roce 1223, CDB II, č. 252, s. 241-243; A také na 
pečeti zakládací listiny CDB III/1, č. 100, s. 115-117; Bez zajímavosti není ani dvojice uvedená společně mezi 
svědky na listině pro Litomyšl: Jan „castellanus“, Jaroš z Přibyslavic, 1226, II, č. 289, s. ; K původu Jana 
z Polné: Miroslav PLAČEK – Peter FUTÁK, Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu, Praha 
2006, s. 44-45; Marcin Rafal PAUK, Działalność fundacyjna moźnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania 
społeczne (XI-XIII wiek), Kraków – Warszawa 2000, pokládá za bratra Jana z Polné Přibyslava z Moravan. 
Otázku dědictví po Janovi řeší vložením jedné generace: Anna, dcera Janova by byla první manželkou Wicharda 
z Thürnau. Jeho dcera Jutta by se tak stala nikoli druhou, ale jedinou manželkou Jana II. z Polné jinak z Dobřan. 
s. 161-166; K Bláhovcům, předkům pánů z Chlumu a zřejmě i Jana z Polné Josef ŽEMLIČKA, Kastelán Blah a 
jeho rod (Příběh velmožské rodiny z Litoměřicka), MVP/ČSPS 105, 1997, s. 193-206; Dědictví Přibyslavi skrze 
sňatek přičítá J. UBRAN, Lichtenburkové, s. 43-44, 75, 109, 122 Častolovu ze Žitavy a Ronova z následujících 
skutečností: Jeho děti se píší po Přibyslavi, Kronika Žďárská jej označuje jako „Čeňka přítele“ Jana z Polné. 
Nicméně Častolov se nikdy po Přibyslavi nepíše. Na druhé straně se v pramenech setkáváme mezi lety 1262 až 
1282 s Jindřichem z Přibyslavi. CDB V/I, č. 318, s. 476-477; RBM II, č. 1852, s. 737. Častolovovi synové 
Heřman a Čeněk se píší po Přibyslavi až v roce 1283, RBM II, č. 1305, s. 562. 
198 1257 CDB/1, č. 138, s. 222-224; 1258 CDB/1, č. 167, s. 266-268; 1259 CDB/1, č. 175. 
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Na začátku druhé poloviny 13. století byla práva faráře v Havlíčkově Brodě narušena 

výstavbou několika nových církevních staveb. Hlavním faktorem byl vysoký přiliv nových 

obyvatel na území rozvíjejících se těžebních areálů. Horníci přicházeli také na enklávy 

vilémovského kláštera, které narušovaly lichtenburské panství jižně od Havlíčkova Brodu. 

Požadavky horníků se zřejmě spojily s úsilím benediktinů o autonomní duchovní správu 

nezávislou na faráři v Havlíčkově Brodě. Někdy před rokem 1256 byly postaveny dva kostely 

v Dlouhé Vsi a Prostřední Hoře (Medii Mons), jak se uvádí v rozsudku papežského pověřence 

v tomto případu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka „v hranicích brodské 

farnosti“.199 Ve sporu šlo o hmotné požitky, vyplývající z duchovní správy.  Představitel řádu 

německých rytířů, který byl místním farářem, své nároky nakonec uhájil.  Duchovní správce 

v Dlouhé Vsi a Prostřední Hoře však tvrdil, že kostely spravuje z vůle opata ve Vilémově. 

Klášter si v prvním případě za svými nároky stál, přesto o devět let později spor definitivně 

prohrál a „iure parrochiali“ v Dlouhé Vsi obhájil brodský plebán.200 Benediktini samozřejmě 

měli plné právo postavit kostely na své půdě. Při církevně právním osamostatnění však v 

polovině 13. století již bylo nutné respektovat kanonické právo. Vyčlenění nového farního 

kostela nebylo již možné bez souhlasu biskupa a faráře příslušného okrsku. Což zároveň 

znamenalo nemalé hmotné kompenzace, které se v podstatě mohly vyrovnat i 

předpokládaným příjmům z duchovní správy pro klášter.201 Z praktického hlediska to 

znamenalo, že nejenom získávat příjmy z hornických aglomerací, ale také právo instalovat 

případně kněze k uvedeným kostelům spadalo do kompetence místního faráře. Zmíněnou 

Dlouhou Ves a Prostřední horu zvanou později také Mittelberg vilémovští benediktini 

199 „in limitibus parrochie de Brod“  CDB V/1, č. 90, s. 164-165; Listina Bruna ze Schaumburka je známa 
z insertu v listině papežského legáta Anselma z 26. 6. 1262, jíž si vyžádal plebán Gotfried. Jeho předchůdcem 
byl farář Benedikt. CDB V/1, č. 338, s. 505-506. 
200 CDB V/2, č. 455, s. 671-2,  10. 9. 1265 Vilémov. 
201 Případu se podrobně věnoval již J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 451; Naposledy rovněž také 
T. SOMER – J. ŠRÁMEK – M. KOVÁŘ, Benediktinské opatství, s. 82-83. Autoři přímo tvrdí, že se klášteru 
nepodařilo podržet patronátní právo, které si vilémovský opat osoboval nad těmito kostely. J. URBAN, 
Lichtenburkové, s. 65, dokonce domyslel, že Smil z Lichtenburka patronátní právo uvedených kostelů 
německým rytířům přímo daroval. To je však omyl. Benediktini pouze přišli o tolik důležité výnosy spojené 
s duchovní správou, výběr desátků a další užitky. Samotný fakt vyplývající z toho, že vilémovský opat nemohl 
prezentovat ke kostelu samostatného kněze, ještě neznamená, že ke kostelům Vilémov ztratil patronátní právo v 
širším smyslu zakladatelských práv. Kostel – z hlediska církevního práva – kaple byla i nadále jeho vlastnictvím.  
Pro případného vlastního kněze – vlastně kaplana – by museli benediktini zřídit nezávislé beneficium. Na tento 
pouze zdánlivý rozpor v postavení filiálního kostela na území jiné vrchnosti upozorňuje nově také P. JOKEŠ, 
Farní organizace, s. 17-18, na příkladě kostela v Šardicích, který byl před rokem 1286 založen v hranicích 
farnosti v Mistříně. 
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vlastnili až do roku 1307, kdy tyto statky vyměnili „cum iure patronatus ecclesie“ 

s Raimundem z Lichtenburka za kompaktní zboží Smrdov poblíž Vilémova.202 

Uvedený případ představuje zároveň první písemnou zmínku o německých rytířích 

v Havlíčkově Brodě i o lokalitě samotné vůbec. Podle Jana Urbana usadil Smichl 

z Lichtenburka německé rytíře v Havlíčkově Brodě po návratu z výpravy do Prus v roce 

1255. Požadavkům řádu odpovídá i zasvěcení městského farního kostela P. Marie (dnes 

Nanebevzetí Panny Marie).203 Vedle Polné (1242) však již získali v blízkém okolí zřejmě od 

krále také patronáty kostelů v Humpolci a ve Staré Jihlavě (před rokem 1233). V letech 1261 

a 1262 vydal postupně Smil z Lichtenburka dvě listiny ve prospěch brodské farnosti, kterou 

bere pod svou ochranu. Tehdy se rovněž zmiňuje řádová komenda. Listiny reagují na spor, 

který měl farář Gottfrid s brodskými měšťany o desátky a jiné kostelní příjmy. Tomáš Somer 

upozornil, že se s největší pravděpodobností jedná o další dějství již zmíněného sporu o 

kostely v Mittelbergu a Dlouhé Vsi.204 

Ve stejné době pojal Smil z Lichtenburka záměr založit na svém panství vlastní cisterciácký 

klášter. Jako vhodné místo byl vybrán Pohled. Nicméně po neúspěšné inspekci místa, která 

proběhla z pověření generální kapituly v roce 1262, ztratil o fundaci zájem. Možná v tom 

sehrály roli i jiné příčiny. V každém případě ještě rozestavěný kostel věnoval svému 

purkrabímu Bohuslavovi. Kostel se prvně uvádí roku 1263 v odpustkové listině papežského 

legáta jako Vallis sanctae Mariae.205  Tehdy se také zmiňuje jeho plebán a kostel se označuje 

jako farní. Roku 1265 vedl místní farář Jakub spor s Dětřichem, správcem kostela v Monte 

Herliwini o farní příslušnost dvou vsí, Utína (Ottonis) a Českého Šicndorfu (Sagittarii) a 

kaple v Buchbergu, postavené „v hranicích řečeného kostela v Pohledu“. Dětřich se marně 

odvolával na faráře v Přibyslavi, jehož jménem kapli v Buchbergu držel. Nakonec soudní 

řízení prohrál a pověřený vicearchidiakon Godfrid (nikoli náhodou zároveň plebán v Brodě) 

rozhodl, že vsi a kaple leží v hranicích pohledské farnosti. Jakuba potom odevzdal do moci 

Smila z Lichtenburka, aby mu svěřil „tělesnou držbu“ řečených vsí a kaple, protože „kaple 

202 RBM II, č. 2152, s. 929; Benediktini vyměnili celkem 10 vsí v třech oblastech na jih od řeky Sázavy, v nichž 
stály 3 kostely (další v Řečici) za ucelené panství tržním městečkem Smrdov, kostelem, hradem a pěti vesnicemi 
poblíž kláštera.  
203 J. URBAN, Lichtenburkové, s. 64. 
204 Tomáš SOMER,  Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice 2012, s. 168-173; 
CDB V/1, č. 288, s. 428-430; CDB V/1, č. 318, s. 476-477. 
205 CDB V/1, č. 382, s. 567-568; Snad jako reminiscence na Marienthal u Žitavy, jak soudí J. KURKA, 
Archidiakonáty, s. 97-98; K založení kláštera v Pohledu Zbyněk SVITÁK, Počátky kláštera cisterciaček 
v Pohledu, SPFFBU C 43, 1996, s. 5-15; Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-
1420 2. Kláštery založené ve 13. a 14. století, Praha 2002, s. 301-338; Nejnověji T. SOMER, Smil 
z Lichtenburka, s. 173-177. 
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leží na  jeho državách“ (in fundo) a Smil je jejím patronem. Pověřil vlastně Smila laickou 

investiturou ke kapli.206 Pře byla s definitivní platností ukončena až v roce 1272, kdy farář 

v Přibyslavi Sigfrid naposledy marně vystoupil se svými požadavky, tentokrát už proti 

cisterciačkám, které zastupovala abatyše Kateřina. Biskup Jan III. pouze odkázal obě strany 

na dřívější rozsudek a ohraničení obvodu kaple provedené Godfridem.207  

Zájem dokončit plánované založení cisterciáckého kláštera projevily dcery Vítka z Klokot. 

Kateřina, která bývala abatyší v Tišnově, sem zamýšlela převést část tamního konventu, a její 

sestry Ludmila z Říše a Uta z Kováně se staraly o  hmotné zajištění. Poslední ze 

jmenovaných koupila od Osany, vdovy po Bohuslavovi a od jeho bratrů Pohled s „iure 

patronatus ecclesie eiusdem ville“. Purkrabí na Lichtenburku Bohuslav získal předtím tuto 

ves s příslušenstvím pouze jako výsluhu, proto byl nutný souhlas Smila z Lichtenburka jako 

vrchního pána. Ten v roce 1267 souhlasil nejen s prodejem, ale i s tím, aby zde byl založen 

cisterciácký klášter. Navíc se zřekl v Pohledu všech svých práv „v soudech a jakýchkoli 

dávek nebo robot“.208  Nakonec Smil přiměl německé rytíře, aby rezignovali na všechna 

práva, která měli ke kostelu v Pohledu, za což od něj jako náhradu dostali jakési pole 

v brodské farnosti. Tím zřejmě došlo ke skutečnému osamostatnění zdejšího kostela, který 

pak i nadále plnil zároveň farní funkci.209 

 V roce 1327 potvrdil Hynek ze Žleb cisterciačkám všechna majetková práva, která mu 

patřila v kostele sv. Kateřiny v Mermlnperku. Vyřešil tím vlastně spor, který vedl společně 

s babičkou Matyldou proti klášteru o jeho patronátní právo. Polohu tohoto kostela dokážeme 

dnes určit zcela jednoznačně právě podle zmíněného patrocinia. Stojí na vrchu nad soutokem 

Sázavy a Borovského potoka. Z jakého důvodu si sestry nárokovaly patronát nad kostelem se 

z pramenů nedozvídáme. Nicméně ani po tomto roce vliv Lichtenburků neskončil. Hynek si 

206 „…quod predicta capella et ville, de quibus actum est, in limitibus sunt parrochie de Pohled: et quia predicta 
capella in fundo nobilis viri domini Smilonis sita est, ad mandatum ipsius dominum Jacobum in possesionem 
predictam villarum et capelle duximus corporalem.“ CDB V/2, č. 447, s. 661-662, zde s. 662; Jakub je označen 
jako kaplan ve Smilově doprovodu již v letech 1257-1258, CDB/1, č. 138, s. 222-224; CDB/1 č. 167, s. 266-268. 
207 CDB V/2, č. 673, s. 307-308, biskup Jan III. 27. 4. 12(72) v Roudnici. 
208 „…cedimus de omni iure nostro, videlicet de iudiciis universarum causarum, seu minorum seu maiorum, de 
exaccionibus, de servitiis quibuscumque…“ CDB V/1, č. 517, s. 64-65, zde 65; S výsluhou nebylo možné 
plnoprávně disponovat. Přímo k případu Bohuslava Václav VANĚČEK, Dvě studie, s. 7. 
209 CDB V/2, č. 622. s. 226-227, „omne ius“ 10. 9. 12(69-70) v Drobovicích. T. SOMER, Smil z Lichtenburka, 
s. 175-178, klade důraz při emancipaci kostela v Pohledu již na zprávu z roku 1263 a také na samostatné 
vystupování faráře ve sporu o farní příslušnost. Práva, kterých se měli rytíři vzdát v až roce 1267, tak nepovažuje 
za farní, ale za práva vrchního duchovního dohledu nad kostely v oblasti, vyplývající z děkanské funkce 
místního faráře, TAMTÉŽ, s. 179-181. Jak ovšem sám upozorňuje, listinu vydal řádový komtur. Děkanská 
funkce navíc nebyla vázána pouze na kostel v Havlíčkově Brodě. Dětřicha nepokládá za duchovního správce 
kaple v Buchbergu, nýbrž za laického správce majetku kostela. Uvažuje dokonce o ztotožnění s Dětřichem 
Freibergem, který měl jako horní podnikatel území propůjčeno. 
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totiž vymínil, aby sedlecký opat, který zajišťoval duchovní správu v pohledském klášteře, 

vždy dbal jeho názoru nebo jeho nástupců předtím, než dosadí ke kostelu nového kněze. Jak 

sám uvádí, nechtěl opata omezovat, ale Hynkovým důvodem bylo, aby jeho lidé na hoře 

Buchbergu byli vždy „pokojně spravováni“.210  Z listiny je zřejmé, že tehdy patřila majetkově 

obě hornická sídliště k Brodu. Způsob a příslušnost farní správy je ovšem nejasný. 

 V roce 1352 se v rejstříku papežských desátků objevuje také Buchberg. To by mohlo 

znamenat, že zde existoval farní kostel. Z roku 1359 pochází ale informace naprosto opačná. 

Abatyše společně s konventem tehdy presentovala „ad ec.s. Katharinae cum eius filiali in 

Monte Buchberg“. Tato ojedinělá zpráva vysvětluje smysl listiny z roku 1327 a informuje 

nás, že stále přetrvávaly původní vazby obou kostelů z roku 1265. Bez toho totiž nelze 

pochopit, proč byl o čtyři roky později presentován kněz už pouze „ad ec. in Buchberg“.211 

Kostel svaté Kateřiny v Mermlnperku je totiž totožný s kostelem v Monte Herliwini. Kaple 

hypotetického patrocinia sv. Barbory stála v centru těžebního areálu Buchberg asi jeden 

kilometr na jih. Zachovalo se dodnes pomístní jméno Peperek.212 Záležitost lze shrnout asi 

takto: oba kostely se v neznámé době opět spojily v jedinou farnost, ačkoli si na Buchberg 

činil farní práva Pohled a na sv. Kateřinu původně přibyslavský farář. Stále proměnlivá a 

roztroušená hornická sídliště a důlní komplexy byly asi v průběhu let vždy pro jednoduchost 

pojmenovávány podle centra, které bylo zrovna dominantní. Naposledy presentovala abatyše 

ke kostelu v Buchbergu roku 1405. Shodou okolností se ve stejném roce uvádí také 

v rejstřících papežských desátků, ovšem pouze jako „filia Longavilla“ a označuje se jako 

opuštěný, tzn. bez kněze. Tehdy mohl stát v oblasti už pouze jeden kostel ze dvou výše 

jmenovaných – sv. Kateřina. Archeologické nálezy svědčí, že osídlení jak kolem kostela sv. 

Kateřiny, tak na Buchbergu nepřečkalo polovinu 14. století. Pouze v prvním případě 

zaznamenáváme krátkodobé obnovení osídlení, už však v daleko menším rozsahu, v 16. 

210 Tuto zakladatelskou výminku lze označit jako předprezentační právo. „…super ecclesia s. Catharine in 
Mermlperk materia questionis asserere ipsa avia nostra, ius patronatus eiusdem ecclesie ad suum et nostrum 
pertinere diminium…quod ille, qui ad regendam ipsam ecclesiam per predictum dominum sedlcensem abbatem, 
ad quem hoc pertinet, ponendus fuerit sive dandus, non ponatur, nec datur, nisi nostro et succsessrum nostrorum 
consilio requisito, potitus quoque si se forte ipsum dominum abbatem removeatur abinde et alter per ipsum 
dominum abbatem nostro et successorum nostrorum requisito consilio subrogetur…..ut hominum nostrorum in 
monte Puchberk, qui ad ipsam spectant ecclesiam, quies et commodum procureter.“ RBM III, č. 1399, s. 547-8 
211 „Ius patronatus ec. s. Catherinae in Mermlnperk….ut hominum nostrum in Monte Buchberg, qui ad ipsam 
spectant ecclesiam“ 1327 RBM III. č. 1399; „ad ec. s. Katherinae cum eius filiali in Monte Buchberg 1359 LC 
I/1, s. 86; „ad ec. in Buchberg 1363 LC I/2, s. 3. 
212 Pavel ROUS, Středověké hornické sídliště neznámého jména u Havlíčkova Brodu na k. ú. Termesivy, in: 
Stříbrná Jihlava 1998, Jihlava, s. 102-115, kde je i  přehled starší literatury lokalizující Buchberk na Peperek; 
Pomístní jméno Hajba, které mělo vzniknout jako zkratka Heilige Barbara, uvedl František PŮŽA, Kronika 
Přibyslavská, Přibyslav 1914, s. 321; Srovnání stáří keramických nálezů, Pavel ROUS – Petr OBST, Zaniklé 
středověké osídlení v okolí Štoků, in: Češi a Němci na Vysočině, Havlíčkův Brod 1998, 7-22. 
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století. Původně se kostel sv. Kateřiny nacházel v hranicích fary přibyslavské, zatímco kostel 

na Buchbergu, na který si tamní farář činil také nárok, patřil k území Brodu, respektive 

Pohledu, tak jako Dlouhá Ves. Za jakých okolností došlo k vyčlenění kostela sv. Kateřiny 

z přibyslavské farnosti, není jasné, ale jistě v tom sehrály hlavní úlohu majetkové vazby 

cisterciaček ke kostelu. Přifaření k Dlouhé Vsi, nad kterou měly sestry také patronát, 

proběhlo už v důsledku úpadku hornické činnosti a nepotřebnosti vlastní farní správy.213 

Duchovenská fasse zachycující farní obvody v pojednávaném území v roce 1713 uvádí kapli 

sv. Kateřiny i s jejím obvodem, který stále tvořily pouze katastry Utína a Střelecké (dnešní 

Stříbrné Hory). 

Kostel v Mittelbergu se už po roce 1256 neobjevuje a tak je nutné uvažovat o tom, že  buďto 

zanikl, nebo se později skrývá pod jiným označením. Jeho identifikace s kostelem 

v Buchbergu není možná proto, že se sporný kostel nacházel v zájmových sférách různých 

vrchností před rokem 1307 – Vilémov respektive Lichtenburkové. A lokality rozlišuje také 

listina krále Jana z roku 1321, v níž dává Jindřichovi z Lipé polovinu výnosů z hor a mince 

v horách jak v Mittelbergu tak na okolních zbožích a horách, z nichž speciálně jmenuje 

Buchberg, jež patří do brodského revíru. Mittelberg se mohl rozkládat kolem kostela 

Nalezení sv. Kříže, zmiňovaného v roce 1530 na brodském panství. Leží při císařské silnici 

na jih od Brodu.214 V jeho bezprostředním sousedství se dochovalo ohromné pole odvalů – 

pozůstatků po hornické činnosti. Dnes je tato plocha zarostlá lesem. Osídlená plocha zde byla 

původně daleko větší než dnes. Keramika rámcově zařaditelná do 13. a 14. století se nachází 

hlavně západním směrem od jádra dnešní vsi. Kostel prošel v době baroka zásadní 

přestavbou, která znemožňuje bližší dataci nejstarší části kostela, kterou předpokládáme ve 

hmotě pětibokého presbytáře. Portál do sakristie je pozdněgotického původu. Necelý jeden 

kilometr severovýchodně se nachází osada Ovčín. Severně od ní byly identifikovány 

pozůstatky další části středověkého těžebního a zpracovatelského areálu. Nálezy spadají 

213 Vznik Mermlnperk jako zkomoleniny am Herliwinberg uvádí Antonín PROFOUS, Místní jména 1, s. 601, 
Stříbrné Hory s. 632; J. KURKA, Archidiakonáty, s. 94-95, lokalizoval dvě Dlouhé vsi s farními kostely: první 
ztotožnil se svatou Kateřinou – Monte Herliwini a druhý s Dlouhou Vsí u Šlapanova, viz níže. Prvnímu z nich 
měla být podřízena filiálka v Buchbergu, s kterou spojoval i zprávy o kostele v Mittelbergu a také zápisy 
v konfirmačních knihách, které se týkají plebána „in Hor“ (1415) a „in Monte“ (1418); Utín a Šincdorf společně 
s kaplí v Buchbergu 1265 CDB V/1, č. 447; „ad ec. in Monte Fago“ 1405 LC I/VI, s. 136; „Mons Fagi pauper 
filia Longavilla dimissus“ 1405 RDP s. 52; Jako filiálka Dlouhé Vsi se uvádí kostel sv. Kateřiny ještě po 
třicetileté válce. Roku 1702 byly oba kostely připojeny k Pohledu. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 
1671-1725 I/2. Chrudimsko – Čáslavsko, (ed.) Josef Vítězslav Šimák, Praha 1918, s. 519. 
214 Mittelberg 1256 CDB V/1, č. 90; U Mittlebergu postavil také svůj polní tábor Rudolf Habsburský v roce 
1282; Polovinu výnosů z hor v Mittelbergu a speciálně v Monte Fago Jindřichu z Lipé 1321 RBM III, č. 692; Jan 
z Pernštejna prodal obci města Brodu ze svého brodského panství kromě jiného celou ves Svatý Kříž i s podacím 
tamtéž. (Rovněž Bělou městečko a ves Šlapanov s podacími) AČ XX, s. 343-344. 
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rovněž do druhé poloviny 13. a první poloviny 14. století. Celou tuto enklávu lemuje další 

rozsáhlý lesní porost, jež vyrostl na místě bývalých odvalů. Za tímto lesem na východ opět 

dochází v poli k výrazné koncentraci keramiky, mezi kterou nacházíme výrazný podíl 

keramiky tuhové, jíž nesporně můžeme klást k polovině 13. století. Kostel v Mittelbergu by 

tak tvořil centrum rozsáhlého hornického a zpracovatelského areálu, jehož osídlení nebylo 

koncentrované. Jižně odsud se také nacházely jiné vilémovské statky, prodané v roce 1307 -  

Okrouhlička a Kochánov.215  

Mezi popisovanými lokalitami leží katastr obce Suchá, kde můžeme ještě na Müllerově mapě 

nalézt na samotě nad potokem kostel sv. Markéty. Doba jeho zániku není zřejmá, neboť na 

mladších vojenských mapováních docházelo patrně k pouhému opisování. Dodnes se 

zachovalo pomístní jméno U kostelíčka. Podle Josefa Schallera se jednalo o kostel postavený 

„za časů rozkvětu hornické činnosti“ a zničený Žižkou.216 Rozsah hornické činnosti v oblasti 

na jih od Brodu zdokumentoval na své mapě ještě na konci 19. století Johannes Höniger. 

Koncentrace největších důlních děl v podstatě potvrzuje předchozí závěry. Nejvíce se jich 

nachází v okolí Ovčína a Svatého Kříže a také na místě bývalého Buchbergu. Na potoce u 

obce Suchá zachytil Höniger také sejpy po rýžování zlata.217 

Tři kilometry severovýchodně od kostela sv. Kateřiny vznikl asi v druhé polovině 13. století 

kostel v Schönfeldu (dnes Žižkovo Pole). První zmínka o této lokalitě pochází z roku 1303, 

ale o farním kostele máme zprávu až z rejstříku papežských desátků. Patronát patřil podle 

konfirmačních knih k panství Přibyslav.218 Pravidelným utvářením návsi, v jejímž centru stojí 

kostel sv. Michala, se řadí tato ves typologicky na přibyslavickém panství k nejmladším. 

Nejstarší část kostela tvoří podélná loď s odstupněným pravoúhlým presbytářem, který byl 

zaklenut křížovou klenbou s klínovými žebry.219 

O kostelu v Dlouhé Vsi prameny celých 70 let mlčí. Setkáváme se s ním opět pouze jen díky 

sporu o farní příslušnost. V roce 1335 patronát kostela již držely cisterciačky. Získaly ho 

patrně v roce 1316 spolu s celou vsí od arcijáhna kouřimského Rapoty, jehož dcera Sofie 

215 P. ROUS, Středověké hornické sídliště, s. 106; TÝŽ, Nález středověké keramiky u osady Ovčín u Havlíčkova 
Brodu, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 1995, s. 124-134; Mittelberg do těchto míst kladl na základě 
původního pojmenování Stříbrného potoka – Mittelbergbächlein již Rudolf Karl PECHHOLD, Der Bezirk 
Stöcken. Topographische Skizze aus der Iglauer Sprachinsel, Iglau 1907, s. 80. 
216 Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Koenigreichs Boehmen 7. Czaslauer Kreis, Prag – Wien 1787, s. 
159. 
217 J. HÖNIGER, Obersichts-gangkarte des ehemals berühmten Silberbergbaues nächst der Stadt Deutsch Brod 
in Böhmen, Teplitz 1872, www.archaiabrno.cz 
218 Na listině o prodeji Počátek klášteru ve Žďáru svědčí také rychtáři ze Schönfeldu a Mittelbergu, RBM II, č. 
1348; Podle rejstříku papežského desátku patřil kostel k nejchudším. V roce 1352 platil farář pouze 3 gr. 
půlročně, RDP, s. 52. 
219 Z. WIRTH, Soupis 23. Politický okres Chotěbořský, s. 98-99. 
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zastávala tehdy v klášteře úřad abatyše. Rapoto koupil ves od kláštera v Sedlci, který ji 

vyměnil o čtyři roky dříve s Václavem ze Žleb. Při žádném z těchto majetkových převodů se 

výslovně patronátní právo neuvádí, ale s  největší pravděpodobností bylo chápáno jako 

přirozená součást zboží.220 Na jistá práva vyplývající z duchovní správy si činil nároky 

plebán ve Šlapanově. Abatyše Sofie se pokusila urovnat spor tím způsobem, že napříště měl 

místní farář platit šlapanovskému půl hřivny grošů ročně, což vzhledem k příjmu faráře 

představovalo značně vysokou částku.221 Šlapanovský plebán se nakonec definitivně vzdal 

všech svých nároků o 12 let později, když ho farář Bartoloměj z Dlouhé Vsi odškodnil dvěma 

dojnicemi a dvěma jalovicemi.222 Spor mohl souviset s intenzivní přestavbou a rozšiřováním 

katastru podél potoka směrem ke Šlapanovu. To jenom za předpokladu, že území lesa by 

patřilo z nějakého důvodu Pohledu (například koupí), ale zůstávalo by stále v hranicích 

farnosti ve Šlapanově. Dlouhá Ves byla z hlediska příjmů z rent pro cisterciačky 

nejdůležitější osadou. 

Rozlohu pohledské farnosti známe z urbáře, který vznikl někdy kolem poloviny 14. století. 

Zde se nachází úplný soupis desátkových vesnic a dvorů. Kromě Pohledu do farnosti patřily 

vsi Ždírec, Jilemník, Bartoušov, Šincdorf (Stříbrné Hory), Samotín a Simtany, dále dvory 

Roušťany a Hadrburk. I když je třeba mít na paměti, že působnost duchovní správy se nemusí 

vždy vztahovat na ta místa, která odvádí kostelu desátky. Desátky se stávaly předmětem 

kontraktů jak mezi osobami a institucemi církevními, tak světskými. Nezanedbatelný je také 

rozdíl mezi desátky, placenými jako dávka z dominikálu nebo poddanskými desátky 

z rustikálu. Pohled usiloval především o to, aby získal pod svou kontrolu výběr desátků na 

statcích, které náležely pod jeho vrchnostenskou správu, a v ideálním případě, pokud to bylo 

možné, aby úplně sjednotil působnost vrchnostenské a duchovní správy. Dochovala se 

dohoda mezi farářem v Bělé a proboštem v Pohledu, podle které se farář vzdal desátků 

z pohledského dvora v Dlouhé Vsi u Bělé (tzv. Krátká Dlouhá Ves = Kurzdorf). V roce 1310 

220 Rapoto koupil Dlouhou Ves za 225 kop grošů od Sedlce a daroval ji spolu s platem z Cibotína v roce 1316 
Pohledu. RBM III, č. 322, s. 130; Sedlec ves vyměnil za lokalitu zvanou „Costel“ u Letovic s Václavem ze Žleb 
v roce 1312, RBM III, č. 112, s. 47; Je třeba rozlišovat od Dlouhé (Krátké) Vsi u Bělé, kterou roku 1308 zastavil 
Sedlci Raimund. RBM II, č. 2176; V Krátké Vsi vlastnil Pohled dvůr zmiňovaný v letech 1303 a1310. RBM IV, 
č. 1951, s. 766-67.  
221 Listina nebyla publikována, výtah v PA 8, s. 67; J. KURKA, Archidiakonáty, s. 89; Prezentace ke kostelu 
v Dlouhé Vsi 1360 LC I/1, s. 161; 1364 LC I/2, s. 53; 1367 LC I/2, s. 87. 
222 Urkunden-Regesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Joseph II. ausgehobenen Klöster Böhmens, 
(ed.) Anton Schubert, Innsbruck 1901, č. 1121, s. 145. Fara ve Šlapanově existovala již před rokem 1257. J. 
KURKA, Archidiakonáty, s. 93-95  z těchto faktů odvodil, že případ z roku 1256 se týkal jiné Dlouhé Vsi, totiž 
tzv. Krátké Dlouhé Vsi u Bělé, protože jedna ležela ve farnosti brodské a druhá ve farnosti šlapanovské. Toto 
vysvětlení ale není možné, Krátká Ves ležela v obvodu kostela v Bělé, jehož se týká první zmínka už z roku 
1258. Viz pozn. výše. 
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činila jeho výše tři strychy ročně. Jinak se podle urbáře běžně vybíral pouze jeden strych obilí 

z lánu poddanského desátku. Posuzovat, co se ve vývoji pohledské fary vlastně za necelých 

sto let změnilo podle výběru desátků, můžeme jen s určitou opatrností. Je zřejmé, že Pohled 

sousedil někdy ve druhé čtvrtině 14. století na východě se samostatným farním obvodem 

Dlouhé Vsi a patrně rovněž samostatným Buchbergem. Český Šincdorf (později Stříbrné 

Hory) se nacházel stále v duchu rozsudku z roku 1265 v hranicích pohledské plebánie. 

Naproti tomu o příslušnosti Utína nemůžeme říci nic určitějšího. Pravděpodobně spadal pod 

správu Buchbergu.223 Mapa královehradecké církevní provincie z roku 1790 hranice 

pohledské farnosti z poloviny 14. století téměř přesně kopíruje. Zahrnovala tehdy ale navíc 

kostel v Dlouhé Vsi, sv. Kateřinu a vsi Cibotín a Macourov. Tyto vsi náležely k původnímu 

majetku kláštera a nakonec byly zahrnuty pod jednotnou duchovní správu. Přesnou dataci, 

kdy k tomu došlo ovšem neznáme. V duchovenské fassi je uvedeno, že Český Šincdorf i Utín 

tvoří samostatný obvod kaple sv. Kateřiny v rámci farnosti v Dlouhé Vsi, kam byla duchovní 

správa převedena z Pohledu (Obr. 45 a 46).224  

Kostelní síť v oblasti dokončili až v druhé polovině 14. století páni z Ronova. Na 

severovýchodní výspě jejich dominia při řece Doubravě byly ještě před polovinou 14. století 

vysazeny nové vsi Ronwald a Pravnov. V druhé z nich nechali postavit v roce 1362 nový 

kostel se souhlasem arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Podpora plebána se skládala z jednoho a 

půl lánu tamtéž a tří hřiven platu na šesti lánech v Ronwaldu. Dále kostelu potvrdili desátek 

z dvou popluží náležících ke dvoru a rovněž obvyklé desátky, které mají platit z lánu osadníci 

- jednu měřici žita a jednu ovsa. Zděněk z Ronova vyňal „homines dotales“ ze své vrchnosti, 

ale ponechal si nad nimi opravu a také soudní pravomoci. Pouze pokuty ze soudů měly 

připadnout plebánovi. Téhož roku také ke kostelu prvně presentovali plebána.225 O čtyři roky 

později darovali bratři Zděněk a Čeněk z Ronova Pravnov Pohledu jako aniversarium za 

Anežku z Bergova. Patronát ke kostelu si však ponechali.226 V pramenném materiálu chybí 

jakékoli zmínky o tom, že by nová farnost zasahovala do původních práv faráře v Borové. 

S nároky plebána v Krucemburku nelze patrně počítat. Ronwald i Pravnov zanikly. 

223 Decem registra censum Bohemica compilata eatate bellum Husitcum praecedente, (ed.) Josef Emler, Praha 
1881, s. VI, s. 20-22; RBM IV. č. 1951, s. 766-67, 1310; RBM II, č. 1949, 1303 Raimund z Lichtenburka 
prodává Sedlci a Pohledu dvůr v Dlouhé Vsi u Bělé a stejného roku také ves Bartoušov a navíc postupuje 
Pohledu desátky ze dvora. RBM II, č. 1348. 
224 J. URBAN, Lichtenburkové, s. 194-195; K. CHARVÁTOVÁ,  Dějiny cisterckého řádu 2, s. 321-338. 
225 „salvo tamen, qoud ego et heredes nostri simus tutores et defensores hominum predictorum…et quod ius 
iudicanci ipsos habeamus.“ LE I, s. 36-37 Arnošt inseroval listinu Zděňka z Ronova, ustanovil v Pravnově farní 
kostel, připsal plebánu iura parrochialia a potvrdil donaci; LC I/1, s. 178. 
226 Urkunden-regesten, (ed.) A. Schubert, s. 146; naposledy prezentují roku 1414 ad ec. in Prawnow LC VII, s. 
108. 
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Nacházely se někde nalevo od řeky Doubravy v prostoru nynějších osad Staré a Nové 

Ransko.227 Chybějící zmínka o původní farní příslušnosti snad naznačuje, že se jednalo o 

zcela neosídlené území.  

Z tohoto pohledu zaznamenáváme diametrálně odlišnou situaci v případě kaple na hradě 

Ronově. Vznikla někdy před rokem1366. V roce 1381 při ní bylo založeno nové kaplanství. 

Plebán v Přibyslavi souhlasil s jejím zřízením pouze za podmínek, že mu budou 

kompenzovány případné finanční ztráty, spojené se zřízením samostatné kaplanské prebendy. 

Jako odškodnění měl dostat rybník u Přibyslavi a almužny, které by tato kaple získala. Proti 

nárokům faráře si Čeněk z Ronova vyhradil i „collatio“.228 

K nejmladší vrstvě farních kostelů náleží pravděpodobně také kostely ve Štokách a 

Zvonějově, které leží naopak na jižním okraji děkanátu. Nacházejí se na území, jež bylo opět 

kolonizační doménou Lichtenburků. Oba kostely se objevují v pramenech relativně pozdě, až 

po polovině 14. století v papežských rejstřících. Kromě toho farář ze Štok ještě svědčil v roce 

1347 ve sporu mezi faráři z Dlouhé Vsi a Šlapanova. V této době však měly tyto farní kostely 

nejlepší léta prosperity za sebou. Rejstříky svědčí o neschopnosti farářů platit jakoukoli výši 

desátku. I když farář ze Štok měl původně odvádět 18 gr. ročně, takže jeho prebenda patřila 

v děkanátu mezi ty s průměrnými příjmy. Patrně se opět jedná o kostely, které vznikly v době 

hornické prosperity. Třebaže nezanedbatelnou úlohu hrála také poloha na cestě do Jihlavy. 

Štoky byly lokovány na pravidelném půdorysu s obdélným náměstím, jímž procházela napříč 

zemská stezka. Nápadná je také excentrická poloha, kterou zaujímají oba kostely k centru 

statku ve Stříteži, tak nelogická blízkost obou kostelů. I z toho důvodu můžeme vyvozovat 

podobné okolnosti jejich vzniku jako v případě Mermlnperku a Buchbergu. I zde jeden 

z kostelů po zániku sídliště ztratil zcela opodstatnění v církevní správě a zanikl. Zvonějovský 

kostel sv. Máří Magdaleny zaznamenává naposledy Müllerova mapa k roku 1720. 

227 Pravnov se možná o něco později označoval jako Osralov. Tato ves, která bezpochyby podle pozdějších 
zmínek ležela u řeky Doubravy, náležela mezi vsi kláštera v Pohledu, které zastavil Zikmund v roce 1437. 
Zbytky register, (ed.) A. Sedláček, č. 1461; A. PROFOUS, Místní jména 3, s. 294, 458, 539; Kostel ve Starém 
Ransku byl údajně zbořen až v roce 1786. Tehdy byl kaplí příslušnou k farnímu kostelu Krucemburku. 
Z. WIRTH, Soupis 23. Politický okres Chotěbořský, s. 82; Patrocinium kostela se změnilo. Zatímco ve 14. století 
byl zasvěcen Všem Svatým. V 18. století se užívalo patrocinium sv. Vavřince, Aleš VESELÝ, Kostel Navštívení 
Panny Marie v Sopotech, Havlíčkobrodsko 28, 2014, s. 127-151. V duchovenské fassi však již kaple uvedena 
není. 
228 LE I, č. 123, s. 60-61; LE II, s. 184-185; Kaple byla ale ještě téhož roku inkorporována i s nadáním, které 
tvořila ves Čachotín, klášteru v Pohledu. K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu 2, s. 323. 
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V duchovenské fassi v roce 1713 je uveden ještě jako kaple s lidem. Osadu tvořila právě jen 

ves Zvonějov (Obr. 45).229 

 Zdejší malé panství vzniklo někdy před rokem 1346, kdy se v jeho držení uvádí páni z Lipé. 

Původně ale tvořilo zázemí lichtenburské Lipnice. Kolonizace zdejší krajiny započala podle 

archeologických dokladů již v první polovině 13. století. Přímé spojení s pány z Lichtenburka 

ovšem dokládají písemné prameny až z počátku 14. století. Nejsevernější část tvořily od roku 

1307 vsi Kochánov a Okrouhlička, koupené od Vilémova. Doména sahala až po 

Hylboltisdorf na jihu, který prodal v roce 1313 Raimund měšťanům v Jihlavě.230 Východně 

od Stříteže se nachází problematický kostel ve Ždírci. Papežské rejstříky jej nezachycují a 

v konfirmačních knihách se objevuje pouze jednou zdejší plebán, který vykonával v roce 

1367 exekuci v Ledči nad Sázavou. Zda nešlo o chybu, nevíme. V roce 1536 ale již kostel 

nepochybně stál, neboť se jmenuje jeho podací při prodeji Stříteže. Jedná se o osadu velmi 

starou. Prvně se Ždírec připomíná v pramenech již k roku 1233 jako součást jihlavské 

farnosti.231 

Nejstarší zmínky o jihlavské farnosti nacházíme na dvou listinách, které se hlásí do roku 

1233. První je kupní smlouva mezi německými rytíři zastoupenými Hermanem Balkem a 

premonstráty v Želivu reprezentovanými opatem Heřmanem. Rytíři prodali za 100 hřiven 

zboží, „která měli v Humpolci a nad Jihlavou, konkrétně vsi Podolí, Dobré, Skrýšov, 

Bohdaneč a Pustin s veškerými loukami, lovy, mlýny, potoky v zemi jak vzdělané tak 

neobdělávané.“ Kromě toho jak výslovně uvádí, „přestože věci svaté nemají mít místo 

v obchodě“, prodávají „všechno právo, které mají v kostelech položených na tomto zboží“.232  

Druhou listinou tento kontrakt potvrdil olomoucký biskup Robert. Formulace je podrobnější: 

„právo, co měli v kostelech na zboží, co prodali, jednoduše přenesli s desátky celými a dále 

jak clem tak vesnicemi“. Biskup proto na opata a bratry v Želivu přenesl duchovní správu 

229 Tereziánský katastr 3. Dominikál, (edd.) Aleš Chalupa a kol., Praha 1970, s. 156. Kostel ve Smrčné je tehdy 
společně se zvonějovským přifařen k farnímu kostelu ve Štokách. 
230 Nejstarší zprávou o vlastnictví Lichtenburků je prodej Hylboltisdorfu jihlavskému měštanu v roce 1313, který 
byl po roce 1920 počeštěn na Heroltice. RBM III, č. 144; Úplný výčet statku Střítež pochází z roku 1411, AČ 
XXII, s. 7. 
231 J. KŮRKA, Archidiakonáty, s. 95. 
232 CDB III/1, č. 48, s. 48-49; Podolí sousedí se statky premonstrátů a leží 5 km západně od Humpolce. A. 
PROFOUS, Místní jména 3, s. 404; Podobně jako Dobré, které zaniklo 2 km j. v. od Humpolce poblíž kaple, 
dnes pouze kóty U sv. Václava, kterou uvádí ještě vizitace 1713 a 1735; Karel KUČA, Města a městečka 
v Čechách na Moravě a ve Slezsku 2. H-Kole, Praha 1997, s. 349 a 352; A. SEDLÁČEK, Hrady 12, s. 178; 
Bohdaneč leží severně od řeky Sázavy A. PROFOUS, Místní jména 1, s. 97;  Ves Pustín nebyla lokalizována. 
Poslední Skrýšov TÝŽ, Místní jména 4, s. 85; Skrýšov leží s vysokou pravděpodobností u Polné. Jedná se zřejmě 
o jeden z prvních darů Jana z Polné německým rytířům. Po roce 1242, kdy zde získávají další statky, jej zřejmě 
vykoupili od Želivu zpět. 
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v Jihlavě, která, jak upozorňuje, patří k olomoucké diecézi. Nakonec se v listině vypočítává 

seznam vesnic, z kterých náleží v kostelu v Jihlavě desátky: Bobikozle, Borisowe, Unzenowe, 

Koslowe, Dobrezowit, Lhota, Bolemilzic, Stibor, aliud Stibor, Bukowe, aliud Bukowe, 

Smirna, Serech.233 

Stejné znění popisu se dochovalo také na insertu této listiny ve vidimu třebíčského opata 

Arnolda, potvrzeném biskupem Brunem v roce 1257. Mírně odlišný výčet hranic farnosti 

ukazuje listina, která popisuje přenesení fary od staršího kostela sv. Jana Křtitele ke kostelu 

sv. Jakuba v roce 1257. Vznikla asi až v roce 1306 spolu se svou konfirmací, kterou potvrdil 

olomoucký biskup Jan. Podle informací listiny právě světil Bruno ze Schaumburka v Jihlavě 

rozestavěné trojlodí nového farního kostela. Další potvrzení hranic pochází z roku 1304. 

Oproti nejstarší listině dochází v potvrzeních 1257 a 1304 k minimálním změnám. Zásadnější 

změnou je pouze přibytí dnes zaniklé vsi Porecz. Kromě toho se přechodně uvádí pouze na 

listině z roku 1257 (1306) dvě Smrčné a na posledním potvrzení dva Kosovy. Na nejstarší 

listině jim zřejmě odpovídá tvar Koslowe. Z původních dvou Bukowe se stal jediný Bukov. 

Určitá rozkolísanost v jednotlivých dokumentech může potvrzovat pravost nejstarší listiny. 

Nevíme, zda máme dílčí změny přičítat nějakému záměru, protože v oblasti docházelo 

k daleko pronikavějším změnám ve struktuře osídlení. Nejsou patrné ani výrazné jazykové 

odchylky, na které upozorňuje Dana Vodáková, která jednotlivé listiny ve svém článku 

podrobně analyzuje. Autorka shledává na mladších listinách určitou tendenci k poněmčení 

toponym, což podle ní dokládá autenticitu vzniku původní Robertovy listiny ještě ve 30. 

letech.234  Nejarchaičtější formy místních názvů se ale nachází na privilegiu pro Tišnov z roku 

1234 a na potvrzení papeže z následujícího roku. Nacházíme zde g, které se v češtině mění 

v první polovině 13. století na h: Legota, a Ugrinovici u Brtnice. Němčina v sobě naopak 

konzervuje g ve stadiu vývoje češtiny, v jakém ho přebrala. Odráží se to v samotném názvu 

Iglau.235 Důsledně g používá také potvrzovací listina Václava I. (i její falzum B) kupní 

smlouvy z roku 1233. Obě jsou datovány do roku 1243. Nacházíme zde nejen původní tvar 

233 CDB III/1, č. 49, s. 49-50. 
234 Dana VODÁKOVÁ, Počátky a prvotní vývoj církevní organizace v Jihlavě a v jejím bezprostředním okolí ve 
středověku, Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007, s. 166-207; CDB V/1, č. 130, s. 209-210; RBM II, č. 
1996, s. 862. 
235 CDB III/1, č. 88, s. 97-99; CDB III/1, č. 120, s. 150-152; O řece Giglave mluví také potvrzovací listina 
Honoria III. pro klášter v Želivu z roku 1226. Přibližně 30% z výčtu premonstrátských statků tvoří obyvatelská 
toponyma –ici. Listina je známa z mladších opisů, jimž připisujeme určité změny, které by jinak byly obtížně 
vysvětlitelné: Lhota, Hodiegow. Přeměna obyvatelských jmen na –ice probíhá ještě hlouběji do 13. nebo až na 
přelom 14. století. K tomu Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí 1., Doba 
předhusitská, Pelhřimov 1927, s. 35-37; Viz také Ladislav HOSÁK – Rudolf ŠRÁMEK, Místní jména na 
Moravě a ve Slezsku 1, Praha 1970, s. 365. 
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Giglava ale i Gumpolch, ve verzi B Gumpoltz.236 Oproti tomu překvapivě obě listiny z roku 

1233 opakují Humpolz. Výsledek změny počáteční souhlásky německého posesivního 

jména.237 Takže je pravděpodobné, že rovněž Robertova listina vznikla krátce před svým 

inserováním v roce 1257, třebaže s vysokou pravděpodobností odráží skutečný stav v době, 

do níž se hlásí. Podobně jako je tomu na listině Brunově, inserované až v roce 1306. 

Královské statky, které díky úsilí královny Konstancie získaly jako věno cisterciačky, aby jim 

je vzápětí Václav I. opět odňal v souvislosti s objevem stříbronosných žil, vyjmenovává výše 

zmíněná listina z roku 1234 takto: Giglawa s clem a vesnicemi k ní náležejícími, 

Bolemilchichi, Wicenow, Borissow, z Pestov(a) půl vsi, Pobikozli, Kohhowe, Smyrchnowe, 

Ublazka, Legota. K Brtnici náležely vesnice Branchewess, Cyhhowe, Jaztrabe, Oztehhovici, 

Ugrinovici, Presseka, Dubkowa, Umalého. Z těchto zanikly pouze Oztechovice. Toponyma 

jsou uvedena přesně po směru hodinových ručiček. Okolí Jihlavy doznalo naproti tomu 

větších změn v souvislosti s koncentrací osídlení po založení města i s rozvojem hornických 

osad. S jistotou můžeme určit pouze Pístov a Kossov. Pochybnosti vzbuzuje především 

Smrčné. Kromě u Jihlavy totiž nacházíme dvě vsi stejného jména také u Brtnice a nedaleko se 

nachází také ves Lhota, kterou navíc nedokážeme do okolí Jihlavy lokalizovat vůbec. 

Nicméně by bylo poměrně problematické ji ztotožnit s vesnicí, uváděnou ve výčtu farních vsí 

kvůli vzdálenosti.  Mohlo by se ale přesto jednat jak při popisu statku, tak při popisu farnosti 

v obou případech o jiné lokality? Odpovědět na tuto otázku kladně není vyloučeno už proto, 

že se farnost jihlavská a  hranice jihlavského zboží překrývají jen zčásti. Smrčná a Smrčnov 

v podstatě vykazují také rozdíly jazykové. Z farních vesnic, neuvedených mezi statky, 

můžeme lokalizovat pouze Serech – Ždírec, Bukové – Bukovno.238 Jedná se o vesnice ležící 

na sever od řeky Jihlavy. Zde nacházíme i Smrčnou a musíme v tomto prostoru hledat i 

zaniklé Stibory a Dobřezovice. Jihlavské statky nalézáme na území minimálně dvou farností. 

Pístov patrně spadal, tak jako v novověku, pod farní správu kostela v Rančířově.  Převážná 

část jihlavské farnosti se nacházela na dnešním území Čech. Přitom spadala pod olomoucké 

biskupství. Vyplývalo to z dobového úzu, v němž byl proces kolonizace úzce svázán 

s postupem církevní správy. Nemůžeme ale mluvit o farnosti již při založení kostela. Její 

236 CDB IV/1, č. 19 A-B, s. 89-92. 
237 Z tohoto důvodu se jeví jako podezřelá listina rovněž z roku 1233, která stanovuje hranice lesa Borek na 
severu až po Humpoleckou cestu. Termín Humpolecensis obsahuje kromě změny h také vložené e. A. 
PROFOUS, Místní jména 1, s. 703. 
238 Buková se zmiňuje v jihlavských listinách 14. století podobně jako dnes zaniklé Dobešovice, které lze snad 
spojit s Dobřezovicemi. Případně s nimi lze spojit Dobrenz – Dobronín CDM VIII, č. 131, s. 96-97;  Ve 14. 
století se také setkáváme přechodně s Dolní Smrčnou – snad s onou druhou Smrčnou. 
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hranice určil totiž biskup Robert až v roce 1233. Působnost kostela byla zřejmě omezena 

kostely v Rančířově a v Lukách nad Jihlavou, jež obsahují románská jádra.239 

Území na potoku Smrčná patřilo Želivu až k zemské cestě do Jihlavy. Země na jih od řeky 

Jihlavy bezpochyby patřila přímo králi. A předpokládat toto můžeme i o újezdu směrem na 

severovýchod. Nevíme, zda se hodlali premonstráti nějakým způsobem podílet přímo na 

kolonizaci v tomto prostoru. Nepochybně si ale činili nároky na budoucí příjmy spojené 

s farní správou. A to bylo pro ně hlavní pohnutkou k vyvinutí velké diplomatické činnosti, 

aby uhájili a rozšířili předmět původní kupní smlouvy. Královská listina, která byla patrně 

odpovědí na založení města, zcela jasně potvrzuje: 1) kapli v Humpolci + věno + desátek 

z trhu, 2) kapli v Jihlavě + věno + desátkové vsi s univerzálními desátky. Zatímco falzum B, 

které vytvořili premonstráti dodatečně a nechali si je potvrdit ve vidimaci roce 1257, opakuje 

slova Balkovy listiny z roku 1233. Jednalo se o všechno „zboží, co měli němečtí rytíři 

v Humpolci a nad Jihlavou v zemi vzdělané a nevzdělané“.240 Pravá královská listina ovšem 

potvrzuje – pouze – nároky  na kostely, které byly po sepsání smlouvy nebo teprve budou 

postaveny u Jihlavy v hranicích „staré fary“ svatého Jana Křtitele.  Privilegium z roku 1243 

tedy především upřesňuje skutečný majetkoprávní vztah premonstrátů ke kostelům, který 

vyjadřuje termínem capella.241 Původně totiž němečtí rytíři prodali nespecifikované 

„všechno“ právo kostelů v Jihlavě a Humpolci. Robert toto „právo“ potvrdil a přenesl na ně 

duchovní správu obvodu. Určil rozsah hranic farnosti a de iure potvrdil premonstrátům příjmy 

kostela. Je pravděpodobné, že Přemysl Otakar I. nebo jeho předchůdci pouze dovolili vystavět 

kostel německým rytířům v celní stanici na dálkové komunikaci. Patrně jim nedaroval 

samotnou půdu pod ním. Z toho pramenilo jejich nejednoznačné právní postavení, s kterým se 

potýkali rovněž želivští premonstráti. Právně si museli také pojistit nejen duchovní správu ale 

i budoucí hlavní kostel vznikajícího královského města, jelikož bylo jasné, že bude muset 

dojít k přenesení sídla farnosti od kostela sv. Jana Křtitele.242 Nakonec můžeme předpokládat 

239 Bohumil SAMEK, Umělecké památky Moravy a Slezska 2 J–N, Praha 1999, Rancířov – úzká románská 
okénka lodi, ale portál s bobulemi a kolem poloviny nebo spíše po polovině 13. století - s. 106-108. 
240 D. VODÁKOVÁ, Počátky, s. 198-200; CDB III/1, č. 49;  CDB IV/1, č. 19, s. 89-92; CDB V/1, č. 129. 
241 Capella, ecclesia – kostel, vyjadřovalo v listinách 13. století mimo jiné vztah majetkoprávní, pro který se 
prosazoval teprve postupně pojem ius patronatus – právo patronátu. Jindřich ŠILHAN, Kaple a kaplan, AH 6, 
1981, s. 248-251; Na listinách německých rytířů z této doby ovšem pozorujeme v tomto kontextu užívání 
termínu parrochia - farnost. V inkriminovaném roce 1233 totiž došlo k celé řadě dalších prodejů. Kromě 
transakce, která souvisela s již zmiňovaným založením kláštera cisterciaček, také k prodeji „farností“ ve Vidžíně 
a v Úterý. Rovněž v blízké Polné a Brodě vůle patronů Jana z Polné respektive Smila z Lichtenburka vedli 
duchovní správu němečtí rytíři. Přičemž k přenesení majetkových práv došlo později v prvním případě v roce 
1242 a ve druhém někdy po roce 1265. 
242 Pravděpodobnost takového výkladu lze ukázat na příkladu kostela sv. Mikuláše a sv. Michala ve Znojmě. 
Druhý fungoval jako pouhá filia a panovník si nad ním i nadále držel patronát. 
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podobnou situaci i v případě kostela v Brodě. Smil sám uvádí, že kostel pouze převzal, a 

možná už tehdy vedli duchovní správu němečtí rytíři. Pramenilo to ostatně i z jejich poslání 

starat se o poutníky na dálkové komunikaci. 

Bohužel i přes detailní popis jihlavské farnosti její přesnou rozlohu dosud neznáme. Polovina 

místních názvů totiž zanikla. I přesto je jasné, že se farnost rozkládala po obou stranách 

později hraniční řeky mezi Čechami a Moravou Jihlavy. Popis se na všech listinách drží 

původního znění a nereflektuje změny osídlení. Uvést můžeme například hornickou osadu, 

která vzniká společně s městem nejpozději ve 40. letech 13. století. Od roku 1315 je tato 

lokalita v pramenech známá jako Staré Hory. O dva roky starší je první zmínka o již 

vzpomenuté vsi Hylboltisdorf, která vznikla Lichtenburskou kolonizací mezi Jihlavou a 

pravděpodobným Ždírcem, uváděným v popisu. Vyloučit samozřejmě nemůžeme to, že 

původně vystupovaly tyto vsi pod jinými názvy. Ale nejspíše se jedná o zcela nové osídlení, 

které nereflektuje výčet k roku 1233. 

Na počátku 14. století vypukl nepříjemný spor, v kterém šlo v první řadě o územně právní 

příslušnost kostela ve Staré Jihlavě, a za druhé zřejmě vůbec o její původní hranice. Do těchto 

souvislostí můžeme klást právě již uváděné listiny, potvrzující obvod farnosti (1304) a 

přenesení fary od sv. Jana Křtitele ke sv. Jakubu (1306). Toho roku také nabádá olomoucký 

biskup Jan děkana třebíčského, aby neakceptoval odloučení nebo zmenšení obvodu kaple sv. 

Jana Křtitele, který je podřízen kostelu sv. Jakuba. Tento čin prý provedl jakýsi nejmenovaný 

děkan z pražské diecéze (brodský). Děkan třebíčský, nucený výhružkami, měl použít 

církevních zákazů, aby dosáhl původního stavu.243 To ale situaci zřejmě vyostřilo, protože na 

jaře následujícího roku vtrhli plebán úsovský a plebán od sv. Mikuláše jménem pražského 

biskupa spolu s nějakým knězem Rutlinem do kaple sv. Jana Křtitele. Jak si stěžoval jihlavský 

farář, násilně vylomili zámek kaple a spolu s některými laiky z Humpolce zbili přítomné 

spolubratry před mnoha lidmi. Biskup olomoucký následně nařídil, aby byli všichni viníci 

exkomunikováni do doby, než vše nahradí a obdrží rozhřešení.244 

Na začátku 14. století už ustálenou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou na řece Jihlavě 

považoval pražský biskup za hranici své diecéze. Navíc právě do této doby můžeme klást 

vznik většiny kostelů na sever od Jihlavy. Pro nás zůstává ovšem záhadný především kostel 

sv. Mikuláše. Ve Štokách stojí kostel zasvěcený sv. Jakubu, ve Zvonějově patřilo patrocinium 

243 28. 4. 1306 Pustiměř CDM VII, č. 789, s. 901. 
244 25. 5. 1307 Jihlava RBM II, č. 2129, s. 917; 27. 5. 1307 Pustiměř RBM II, č. 2130, s. 918. 
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původně snad Máří Magdaleně a nakonec ve Ždírci se setkáváme s kostelem sv. Václava.245 

Zbývá tedy pouze kostel sv. Mikuláše ve Smrčné. Se sledem událostí by korespondovalo také 

samotné založení kostela, které se podle pramenů událo někdy po roce 1303. Vesnice patřila 

želivským premonstrátům. Její lokace začala již před tímto datem. Z roku 1303 pochází 

smlouva mezi Želivem a  rychtářem Ewerhardem o vyměření dalších 16 lánů. Premonstráti 

podle ujednání reservovali jeden svobodný lán jako věno pro budoucího plebána.246 

Nelogické se zdá pouze to, že farář od sv. Mikuláše, ačkoli světský, by napadl bratry řádu, 

který měl nad jeho kostelem patronát. Nicméně ostatní údaje spolu korespondují. 

Simmonsdorf (Smrčná) i Úsobí ležely v roce 1352 v řečickém děkanátu. Navíc fara v Úsobí 

přímo na území pražského arcibiskupství. I toto je důvod, proč zřejmě zdejší farář jednal 

přímo v intencích pražského biskupa v roce 1307. Kostel ve Smrčné byl jednoznačně založen 

na území bývalé farnosti kostela sv. Jan Křtitele ve Staré Jihlavě, nyní kaple podřízené 

městskému farnímu kostelu sv. Jakuba.247 

Souhrn 

Každá vrchnost si počínala při zakládání kostelů na svých panstvích zcela samostatně. Na 

doméně Jana z Polné lze pozorovat výstavbu farních kostelů podle jednotného plánu. O tom, 

že jsou to již nepochybně kostely zapojené do systému farní správy, svědčí pravidelné 

rozestupy mezi kostely. Do tohoto plánu nepochybně zapadal i jmenovaného dřevěný kostel 

v lese Ždár. Tento systém je vlastně společný i sousední doméně pánů z Lichtenburka. 

Naskýtá se tak otázka, zda obě panství nepředstavují pozůstatek po mnohem větším územním 

celku, kde se na začátku 13. století započala budovat farní správa směrem k východu od 

centra v Brodě. Naproti tomu se na velkých církevních dominiích projevuje plánovaná 

výstavba nikoli v pravidelné distanci, ale účelově ve vytváření hraničních - nárazníkových far 

(arcibiskupské panství na Pelhřimovsku, území kanonie v Želivi a doména žďárského 

kláštera).  

245 K patrociniu zaniklého kostela sv. Maří Magdaleny ve Zvonějově P. ROUS – P. OBST, Zaniklé středověké 
osídlení v okolí Štoků, s. 7-22, zde s. 17. Patrocinium je zřejmě původní tak jako ve Štokách a Smrčné. Pouze 
v případě Ždírce se dá uvažovat o zasvěcení pocházející až ze 17. století. 
246  Obyvatelé vsi měli také příslušet k jihlavskému soudu. RBM II, č. 1945, s. 837; Smlouva z roku 1311 se týká 
lokace 24 lánů Mikulášem synem Ekharda a jeho syny ve vsích Sonnenbrunn (Jedlová?) a Symonsdorfu, o 
kostele se zde ale nemluví, pouze o desátcích náležejících Želivu. RBM III, č. 5, s. 2-3. 
247 Z. BOHÁČ, Pozdní kolonizace, s. 105-114, kladl Svatý Mikuláš do blízkosti Sedlce; Lokalita se ale 
jmenovala původně Bor podle lesa, první zmínka o Boru jako o sv. Mikuláši je zřejmě až z roku 1413, A. 
PROFOUS, Místní jména 2, s. 512; Spíše je zajímavější zmínka o druhém názvu lokality Skuhrov zapsané 
v registru papežských desátků prvně k roku 1352 jak „ad s. Nicolaum“, RDP, s. 52, který se nachází právě 
v brodském děkanátu. 
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Rozsáhlé a kompaktní církevní statky premonstrátů a pražského arcibiskupství, vykazují 

v organizaci duchovní správy některé společné rysy. Za prvé je to snaha o maximální úsporu 

prostředků, které jsou vynakládány na výstavbu kostelů a za druhé žárlivé střežení 

majetkových práv spojených s farním přímusem. Kostely jsou v krajině umístěny řídce a často 

v hraničních polohách s farnostmi na sousedních dominiích (např. Rovná). 

Jak už bylo řečeno v úvodu. Nejstarší v pramenech zachycení popis farnosti na našem území 

pochází z roku 1203 a týká se kostela v Rynárci. Na obr. č. 33, lze pozorovat, že farnost 

zaznamenala v pozdějích obdobích mnoho územních ztrát. Jádro farnosti ovšem zůstalo 

zachováno. Je pravděpodobné, že podnětem ke vzniku potvrzovací listiny Jana IV. z Dražic, 

v níž je výše zmíněná zakládací listina kostela inserována, byl právě spor s kostely 

založenými v pozdějí době. Mohlo se jedna o kostely v Prašivé a Rychnově. Jejich založení 

by spadalo v souladu s analogiemi do přelomu 13. a 14. století. Jedná se o polohy 

s nadmořskou výškou kolem 600 m n. m., osazované často německým etnikem. Na úkor 

farnosti v Rynárci se před rokem 1713 rozšířila také farnost v Horní Cerekvi. 

Farní obvod kostela sv. Jana Křtitele ve Staré Jihlavě, zaznamenaný několikrát od roku 1233, 

se dokonce úplně rozpadl. Jeho nástupce, městský kostel sv. Jakuba, spravoval ve 14. století 

už pouhý zlomek z rozsáhlého území na sever od řeky Jihlavy. Tyto farnosti spojují dvě 

zásadní skutečnosti, které zapříčinily, že jejich životnost nebyla dlouhodobě v původním 

rozsahu udržitelná. Neexistovala politická záštita ve formě celistvého panství, ani se uvnitř 

farnosti nevytvořila životaschopná sídelní struktura, která by podporovala vzájemné vazby. 

Příkladem obou faktorů jsou kostely v Polné a Nížkově. První se poprvé v pramenech 

objevuje v roce 1242, kdy byl darován řádu německých rytířů, a druhý je známý z pramenů v 

souvislosti s pokusem o založení kláštera cisterciáků – cella Bernardi v letech 1234 až 1239. 

Panství Polná si podrželo svou kompaktnost od doby založení až do novověku a stejně tak 

vnitřní sídelní struktura jednotlivých farností podržela svůj středověký základ. Proto můžeme 

s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že hranice, které známe z duchovenské 

fasse v roce 1713, odrážejí skutečně středověké farní hranice (obr. 45)  

Jistota tu ovšem chybí. Podobně je tomu i v případě Přibyslavi. Pokud bychom promítli 

novověké farní hranice do středověku, znamenalo by to, že vnitřní mikrostruktura a přirozená 

spádovost města Přibyslavi by si udržela svou jednotu i po polovině 13. století, kdy dominium 

pánů z Polné rozdělila na dvě poloviny řeka Sázava. Nicméně to není tak jednoznačné, neboť 

ještě v průběhu středověku se doména opět zcelila a můžeme si tak do středověku promítat 
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situaci vzniklou až v mladším období. To představuje jeden ze zásadních metodických 

problémů.  

Jinak je tomu ale v případě horního městečka Šlapanova. Farář místního kostela se 

v pramenech prvně uvádí v roce 1257. Rozsah správního obvodu městečka přibližně můžeme 

rekonstruovat z pramenů na základě listiny z roku 1308, kdy Raimund z Lichtenburka jeho 

část zastavil klášteru v Sedlci. Tento proces se neustále opakoval a postupně vedl k úplnému 

rozpadu celého komplexu. O jednotné organizaci při kolonizaci krajiny vypovídá i plánovité 

lokování vsí a plužin s ohledem na centrum v Šlapanově a na osu celé sídelní struktury, kterou 

tvoří Šlapanovský potok (v sousední farnosti Polná již netvoří potok osu ale naopak hranici 

jednotlivých katastrů). Všechny vsi kolem Šlapanova (kromě Květnova) jmenovaného v roce 

1308, vidíme v novověku zahrnuté v jediném farním obvodu bez ohledu na dlouhodobé 

faktické rozdělení celého pozemkového vlastnictví. 

Mapa královehradecké dieceze z roku 1790 zachycuje farní síť již ve stavu po josefínských 

reformách, ale farnost kostela ve Štokách se  téměr neliší od stavu známého z duchovenské 

fasse z roku 1713. Součástí farnosti jsou vsi Kochánov, Okrouhlička, Petrovice, Zvonějov a 

Studénka. V roce 1713 je ve Zvonějově ještě uvedena kaple s lidem. Součástí farnosti byla 

tehdy také Smrčná opět s kaplí s lidem. Farnost lze zachytit také v knize farních důchodů. 

Konvoluty, které se týkají Štoků a sousedního Ždírce však patrně nezachycují dané farnosti 

v úplnosti. V případě Štoků nebyl v dané složce identifikován Kochánov. Smrčná byla 

spravována jako filiální kostel.248  

Lákavá je domněnka, že k přifaření vsí nebo dokonce k založení kostela a vzniku celé farnosti 

došlo mezi lety 1307 a 1347, kdy se zmiňuje kostel sv. Jakuba ve Štokách v pramenech 

poprvé. K novému vymezení farnosti kostela sv. Jakuba mohlo dojít záhy potom, co v roce 

1307 Raimund koupil Okrouhličku (Scheiblisdorf) spolu s Kochánovem (Kochansdorf), aby 

je připojil k starším državám, které měly být součástí panství budoucího hradu Lipnice. 

Kochánov byl ztracen někdy před rokem 1411, kdy se už oddělený statek Střítež prvně celý 

vyjmenovává. Z tohoto důvodu tedy nelze vyloučit, že je ve skutečnosti zachycen v knize 

farních důchodů skutečně ještě středověký farní obvod. V roce 1411 však chybí ve výčtu 

statku také Studénka, u níž je doloženo, že zde vlastnili páni z Lipé ještě v roce 1396 nějaký 

podíl, a čtyři lány také někdy po roce 1379 patřily k arcibiskupskému statku Herálec. Plat páni 

z Lipé věnovali na založení kaplanství u oltáře sv. Kateřiny v kostele ve Šlapanově. Ostatní 

248 Knihy farních důchodů, NA Praha, APA I, B 41/4, konvolut 80. 
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výše zmíněné vesnice spadaly v roce 1411 pod statek Střítež spolu s Dobronínem, Ždírcem a 

zaniklými Herolticemi a Dobešovem.249 V novověku můžeme na půdorysu farnosti pozorovat 

nápadné anomálie ve formě neorganicky vybíhajících částí farnosti. Do značné míry však 

kopírují středověký rozsah panství Střítež (obr. 43 – 45). Ždírec spolu se Stříteží a 

Dobešovem spadaly původně patrně v letech 1233 až 1304 do jihlavské farnosti. Na začátku 

15. století tvoří okolní vsi opět součást statku s centrem ve Stříteži. Duchovní správu 

východní poloviny panství zajišťoval kostel ve Ždírci. I zde můžeme nabídnout srovnání mezi 

farností a rozsahem dominia ve středověku (obr. 43).250 

Smrdov (dnešní Sázavku) dostal spolu s částí Brodu a územím na sever od Jihlavy při dělení 

zboží Raimund, nejmladší syn Smila z Lichtenburka. V roce 1307 se zdejšího městečka, 

hradu a vesnic: Štěpánova, Zboží, Bačkova, Vrbice a Lubna  zbavil za statky vilémovského 

kláštera, ležící ve třech enklávách u Brodu, Štok a budoucího hradu Lipnice. Již na první 

pohled zaujme na katastrálních mapách, že území tvoří kompaktní územní jednotku se 

společnou hranicí. Hranice farního okrsku není ve středověku doložena. Víme jen, že na 

území farnosti byl založen filiální kostel v Kunemilu před rokem 1365, který sice již nebyl 

v roce 1307 součástí transakce, a musel tedy být před tímto datem od jádra panství oddělen. 

Nicméně do zmíněného újezdu přesně zapadá. Novověké farní hranice tento předpoklad 

potvrzují. V letech 1631 a 1654 jsou všechny zmíněné vsi součástí farnosti a navíc ještě Horní 

a Dolní Dlužiny.251 V církevní fassi však dochází již ke změně. Kunemil i Dlužiny jsou již 

přifařeny ke kostelu ve Světlé nad Sázavou. Tento stav se potom opakuje i v mladších 

pramenech (obr. 43 a 44).252 

Městečko Chotěboř patřilo k dílu Oldřicha z Lichtenburka, který sídlil na rodovém hradu 

Lichnice. Patronát místního kostela věnoval už v roce 1265 Smil z Lichtenburka žďárským 

249AČ XXII, s. 7; LE IV, 435; Jméno Heroltice převzal po roce 1920 původní Hylboltisdorf (Hilbersdorf). 
Heroltice je možné lokalizovat necelý kilometr západně od Štoků. Zahradní parcely domů zaniklé vsi jsou patrné 
ještě  na mapě stabilního katastru. Tato parcelace nepochybně souvisí s lokační fází vsi, jejíž osídlení lze zařadit 
do 13. až 16. století. V jejím prostoru se ovšem nachází poměrně vysoký podíl keramiky, kterou spojujeme ještě 
s domácí fází kolonizace Vysočiny ve 13. století. Podobná se ostatně našla také západněji od samotných Štoků a 
ve Zvonějově. P. ROUS – P. OBST, Zaniklé středověké osídlení v okolí Štoků, s. 7-22. 
250 J. URBAN, Lichtenburkové, s. 216-219 

251 1631, soupis farností a jejich vesnic pod adminisraturou faráře ve Světlé nad Sázavou, Knihy farních 
důchodů, NA Praha, APA I, B 41, I/2, konvolut 103; Patrně z roku 1654 pochází soupis zádušních krav 
smrdovského kostela z farních vesnic, TAMTÉŽ, B 41/2, konvolut 179. Konvolut 177 ze stejného svazku 
obsahuje soupis důchodů farního kostela v Habrech z roku 1654 i s filiálními kostely v okolí – Kněž, Skuhrov, 
Lučice, Dobrnice, Leštná a Dolní Krupá. 

252 Tereziánský katastr 3, (edd.) Aleš Chalupa a kol., s. 163. 
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cisterciákům i desetinou výnosů z chotěbořské celnice. Chotěboř byla vysazena jako osada 

městského typu někdy před rokem 1278. Tehdy byla vyňata z obvodu města Brodu. Osada 

s kostelem je ale nepochybně nejméně o století starší. Mezi lety 1323 až 1331, kdy získal 

Lichnici Jan Lucemburský, došlo ke zpětné uzurpaci patronátního práva zeměpánem. Z roku 

1351 se dochoval záznam, snad úplný, o vesnicích platících desátky kostelu. Jedná se o 

vesnice Svinná, Nemojov, Dobkov a Břevnice. Jan Urban soudí na základě stejného 

předpokladu o překryvu duchovní a patrimoniální správy, že se jednalo zároveň o vesnice 

příslušné k městečku Chotěboř.253 Je to domněnka velice pravděpodobná, ale nevíme, zda 

souhlasí i s počtem přifařených vsí, protože předlokační Chotěboř s kostelem vznikla 

nepochybně dávno před příchodem Lichtenburků na Vysočinu. Problematická je farní 

příslušnost území na sever, kde vzniká v 18. století farnost kostela sv. Jana Nepomuckého 

v Nové Vsi. A také oblastí na jih a jihovýchod. Počátky (Heinrichsdorf) věnované v roce 1303 

žďárskému klášteru patrně ale spadaly vždy pod duchovní správu v České Bělé.254 

O kontinuitě farnosti z roku 1351 do novověku svědčí seznam farních vsí zachovaný v knize 

farních důchodů, který je přibližně o tři století mladší. Uvádí se však navíc ves Rankov.255 Ta 

však v církevní fassi uvedena znovu není a ani v dalších mladších pramenech. Stejné hranice 

si udržela farnost až do 20. století (Obr. 42, 44-46).256 

Vedle Chotěboře je na havlíčkobrodsku jediným seznamem desátkových vsí, seznam vsí 

kostela v Pohledu, který zachycuje klášterní ubrář z poloviny 14. století. Rozsah farnosti při 

jejím založení (ještě před vznikem kláštera) byl ovšem poněkud menší. Postupné zvětšování 

klášterní domény vedlo Cisterciačky k úsilí o sjednocování církevní a patrimoniální správy. 

V duchovenské fassi v roce 1713 přísluší do farnosti vedle vsí, které odváděly desátky, již 

kolem poloviny 14. století (Ždírec, Jilemník, Pohled, Bartoušov, Simtany a Šicndorf) také 

Cibotín a Macourov, ležící východně od České Bělé. Sídlo farnosti bylo tehdy u kostela sv. 

Mikuláše v Dlouhé vsi, k němuž byla podřízena i kaple sv. Kateřiny. Ke kapli sv. Kateřiny 

příslušel vedle Šicndorfu (dnešní Stříbrné Hory) také Utín. Opět tu setkáváme se stavem 14. 

století, kdy obě lokality tvořily součást malé farnosti zpravované z kostela (snad sv. Barbory) 

na Buchbergu. Původně byl podřízen kostelu sv. Kateřiny, ale později se jejich vzájemný 

253 J. URBAN, Lichtenburkové, s. 98-99; Josef TRUHLÁŘ, Catalogus codicum manu scriptorum latinorum dui 
in C. R. Bibliotheca publica atque universitatis Pragensia asservantur 1, Pragae 1840; s. 216. 
254 J. URBAN, Lichtenburkové, s. 136. 
255 Poznamenání důchodů kostela v Chotěboři není přesně datováno, vzniklo patrně někdy kolem poloviny 17. 
století. Vyjmenovává tyto vsi: Skuhrovec, Dobkov, Nemojov, Svinej a Raňkov, Knihy farních důchodů, NA 
Praha, APA B 41/4, konvolut 83, s. 1-2. 
256 Tereziánský katastr 3, (edd.) Aleš Chalupa a kol., s. 139. 
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vztah obrátil. Přesto to byl nakonec kostel na Buchbergu, který zanikl, nikoli ovšem malá 

osada.   

Rozsah pohledské farnosti v novověkých pramenech odpovídá v podstatě podobě 

pohledského statku, jak se vytvořil v pobělohorském období a do značné míry přečkal i 

sekularizaci a vydržel až do konce patrimoniální správy v roce 1848. Ke změně farního 

obvodu ale mohlo dojít před rokem 1420, protože uvedené vsi již v předhusitském období 

pohledský klášter držel.257 

 

 

 

 

 

257 Tereziánský katastr 3, (edd.) Aleš Chalupa a kol., s. 151; Srov. K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu 
2, s. 301-338. 
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4.2. Černokostelecko – samostatně stojící kostely Kozojedy a Aldašín  

 

Kostely sv. Martina u Kozojed a sv. Jiří v zaniklé vsi Aldašín stojí dnes jako němí svědci úsilí 

o inzenzivnější hospodářské využití dosud převážně lesnatého území, rozprostírajícího se 

mezi Kouřimí, pražskou kotlinou a řekou Sázavou ve vrcholném středověku. Toto území bylo 

však centrem zájmu již mnohem dříve. Již v průběhu 8. a 9. století bylo osídleno hradiště 

Staré Zámky u Doubravčic, ležící pouhých 1,5 km severně od kostela v Kozojedech, které 

zapadá do husté sítě slovanských hradišť, jež byly v tomto období vybudovány v této oblasti 

(Tismice, Přistoupim, Kouřim, Hryzely, Ždánice).258 Doposud se ovšem nepodařilo zjistit, 

zda ke slovanskému hradišti v poloze Staré Zámky patří také nějaké zemědělské zázemí 

přímo na Černokostelecku. Výzkumy, které zde od 50. do 70. let 20. století prováděli Zdeněk 

Smetánka a především Jan Klápště, přinesly informace především o intenzivní kolonizaci a 

složité přestavbě sídlištní sítě v průběhu 13. a 14. století.259  

Toto území bylo původně součástí královského hvozdu. Bližší údaje o královské a šlechtické 

držbě na tomto území a samozřejmě také kostelech a patronátních právech pojících se k nim 

přináší prameny až v 50. letech 14. století. Jedná se zejména o písemnosti církevně správní 

povahy, vedené při pražském arcibiskupství, a také různé prameny, vztahující se 

k majetkovým převodům. Starší dějiny Černokostelecka byly již v minulosti několikrát 

zpracovány.260 Kostely v Kozojedech a v Aldašíně spolu sice sousedily, ve středověku však 

měly jiné patrony. Původní královský lesní komplex byl sjednocen do jediného dominia 

znovu až v novověku.  

Před rokem 1325 postoupil Jan Lucemburský panství Kostelec nad Černými lesy Ješkovi 

z Náchoda.261 Jednalo se o součást vynucené směny za náchodské panství, která 

kompenzovala jeho hodnotu jistě jen částečně, neboť souvisela s nějakým Ješkovým 

proviněním, jak o tom vypráví listina z roku 1344, známá pouze z formulářové sbírky. Text 

dokumentu však měl především zabezpečit práva královských manů na Černokostelecku 

258 Vladimír ČTVERÁK – Michal LUTOVSKÝ – Miroslav SLABINA – Lubor SMEJTEK, Encyklopedie 
hradišť v Čechách, Praha 2006 (hradiště bylo osídleno také v mladší době bronzové a v pozdní době halštatské. 
V které době vzniklo mohutné opevnění, nebylo dosud zjištěno). 
259 Jan KLÁPŠTĚ, Středověké osídlení Černokostelecka, PA 1978/2, s. 423-475; Jan KLÁPŠTĚ – Zdeněk 
SMETÁNKA, Geodeticko topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, PA 72, 1981, s. 
416-458. 
260 J. KLÁPŠTĚ, Středověké osídlení Černokostelecka, s. 428-429. 
261 V tomto roce již držel jako manství hrad Náchod Hynek z Dubé, A. SEDLÁČEK, Hrady 5, s. 9; Tomáš 
DURDÍK, Ilusrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999, s. 136,  uvádí, že k převzetí hradu do 
královských rukou došlo již roku 1316. Podrobně k dějinám hradu Kostelce nad Černými lesy A. SEDLÁČEK, 
Hrady 15, hl. s. 7-14.  
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(naprabones silvae nigrae), která Ješek z Kostelce nerespektoval.262 Rozsah panství Černý 

Kostelec se prvně představuje až v listině z 18. dubna 1358, kterou Ješek vyznal, že se vzdává 

svobodné držby a že přijímá své panství od krále jako léno. K hradu Kostelci tehdy patřily 

kromě samotné vsi Kostelec také vsi Svrabín (dnes Svatbín), Brník, Cukmantl jinak Lhota, 

Bohumil, Vyžlanice (Vyžlovka), Jevany, Penčice, Udašín (Aldašín), a vsi lesníků 

v Udislavicích (Budislavice), Voděradech, Libčicích, dále Černý les a les řečený Běluhy, 

včetně patronátních práv ke kostelům v Kostelci a Aldašíně. Po Ješkově smrti si nechali již 

v únoru následujícího roku totéž od panovníka potvrdit jeho synové včele s Hronem 

z Kostelce.263 

Součástí původní královské domény v této oblasti mohly být i tři vsi (Prusice, Výžerky a 

Komorce), které věnoval markrabě Karel roku 1339 kapli Všech Svatých na Pražském 

hradě.264 Nejvýznamnější majetkovou základnu v oblasti měl v polovině 14. století vedle 

pánů z Kostelce rod rytířů z Tismic. V roce 1360 si nechal Litold z Chrástu řečený Hájek po 

složení vazalského slibu od panovníka potvrdit své statky, mezi nimiž se kromě vsi Chrást 

vypočítávají také vesnice Dobrá Voda, Lažany, Štíhlice, Slavice a Kozojedy (všechny, jak se 

výslovně uvádí, jsou položeny pod Černým lesem).265 K tomuto statku patřila také vesnice 

Dolánky, kterou Lutold krátce předtím prodal klášteru v Klášterní Skalici. Listinou vydanou 

v červnu 1360 inkorporoval Karel IV. Dolánky klášteru a spolu s dalšími vesnicemi Masojedy 

a Doubravčice, které koupil fundátor kláštera Dětřich z Portic od Jana z Masojed, je vyvázal 

z manského poměru. Manským statkem byla také Hošť s Předhvozdím, která se prvně 

v pramenech připomíná v roce 1394 rovněž v držení rodu z Tismic, konkrétně Bohuňka 

Hájka.266 Zbylé části původního zboží rodu z Chrástu a Tismic však tehdy již patřily 

pražskému arcibiskupství.267 Je důvodné předpokládat, že původními partnery krále při 

262 Summa Gerhardi, (ed.) František Tadra, č. 71, s. 90-91. 
263 Dochovala se také listina, kterou si nechal Jan z Kostelce potvrdit směnu Kostelce za Náchod od Jana 
Jindřicha v říjnu 1348 v táboře před Frankfurtem nad Odrou, CDM VII, č. 619, s. 859 = RMB VI, č. 493, s. 249; 
18. 4. 1358, Praha, RBM VI, č. 796, s. 481; 22. 2. 1359, Praha, RBM VII, č. 138, s. 95-96. 
264 A. SEDLÁČEK, Hrady 15, s. 22; Josef Kurka uvažoval, že zbylé královské majetky v oblasti mohly být 
připojeny k původně královskému hradu Zbořený kostelec. Mělo by se jednat o kostelní ves Olešku 
s Krymlovem a Voděrady. Jako příslušenství Zbořeného kostelce jsou zachyceny v roce 1412. Od roku 1358 
jsou také majitelé Zbořeného kostelce patrony kostela v Olešce. O rok dříve prezentoval ke kostelu Jakub 
Frenclinův, notář zemský, Josef KURKA, Archidiakonáty, s. 48-49.  
265 31. 8. 1360, Schorndorf, RBM VII, č. 616, s. 378 
266 Jednalo se patrně o Litoldova syna, srov. AČ XIV, č. 5, s. 389-390; Bohuněk Hošť prodal v roce 1415, 
A. SEDLÁČEK, Hrady 15, s. 22; srov. August SEDLÁČEK, Hrady 15, s. 22.  
267 Zdeněk BOHÁČ, Pozemková držba pražského arcibiskupství v době předhusitské, HG 18, 1979, s. 165-197, 
mapa č. 23. 
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kolonizaci hvozdu byli královští manové, mezi nimiž vynikali právě rytíři z Tismic, jejichž 

zboží se s královskými majetky, respektive kosteleckými, značně prolíná (Obr. 35). 

Výrazným zásahem do majetkových poměrů v oblasti bylo založení cisterciáckého kláštera ve 

Skalici. Již jako součást prvotního nadání kláštera v roce 1357 se uvádí les Kozí hřbet, který 

spolu s jedním lesníkem v Kozojedech a jedním ve Štíhlicích a rovněž také hradištěm 

Burkstadil prodal Jan z Kostelce.268 Jako příslušenství Kozího Hřbetu se v potvrzení Karla IV. 

z ledna následujícího roku uvádí dvůr a les s polem, kterému se lidově říká Kobylí pole.269 O 

práva a užitky z tohoto lesa se vedl pak v letech 1358 až 1371 spor mezi klášterem a jeho 

sousedy, rytíři z Chrástu a Tismic, kteří nakonec získali jako kompenzaci 130 kop gr.270 

Klášter vybudoval později na hradišti menší hrad, který sloužil k ochraně malého, ale 

kompaktního dominia, skládajícího se ze tří vesnic a dvora, který patrně stál na ploše 

někdejšího hradiště.271 

Kozojedy poměrně často střídaly majitele, jak můžeme soudit podle držitelů patronátního 

práva ke zdejšímu kostelu. Nejpozději k roku 1374, kdy ke zdejšímu kostelu prezentuje kněze 

měšťan Jan Rotlev, rytíři z Tismic Kozojedy ztratili. V roce 1410 je v držení pražské 

arcibiskupství. Podobně složité osudy před husitskými válkami měl i Aldašín. V roce 1360 ke 

kostelu prezentovali faráře Hron a jeho bratři z Kostelce. V roce 1380 však vypukl o 

prezentační právo ke zdejšímu kostelu spor mezi pány z Kostelce a Půtou z Častolovic, který 

získal na kosteleckém panství určitý díl. Později byl Aldašín připojen k panství Zlenice. Jsou 

doloženy dvě prezentace z roku 1409, provedené jeho tehdejším majitelem Ondřejem 

z Dubé.272 V roce 1412 se znovu objevuje Půta z Častolovic, jako držitel Zlenic. Toto panství 

však prodal již o tři roky později Kunšovi z Konojed včetně jednoho mana v Aldašíně, 

kostelního podacího a celých vsí Bohumil a Cukmantl.273 Ke znovusjednocení kosteleckého 

panství došlo však až v roce 1417, kdy Kuneš z Konojed prodal dědictví manské Cukmantl 

268 Detailní přehled podává K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu 2, s. 265-300; Jan z Kostelce vydal 
listinu o prodeji až 12. 3. 1358 v Praze, RBM VI/3, 1954, č. 778, s. 467-468; Zakládací listina Dětřicha z Portic 
byla však vydána již 13. 10. 1357, RBM VI, č. 664, s. 377-378, a následně byla potvrzena biskupem, papežem, 
AČ XIV, č. 1, s. 381-382; LE I, č. 22, s. 13-14. 
269 10. 1. 1358, RBM VI/3, č. 730, s. 416-420, v potvrzení se hovoří také o původní držbě Kozího hřbetu Janem 
z Kostelce jako královského léna; Již 18. 4. 1358 se však uvádí v potvrzení majetků Jana z Kostelce znovu o poli 
určeném pro pastvu koní – Kobylí pole, RBM VI/3, Č. 796, s. 481 (viz výše). 
270 27. 10. 1358, Lažany, RBM VII, č. 32, s. 29-30; AČ XIV, č. 5, s. 389-390. 
271 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu 2, s. 289-290; T. DURDÍK, Encyklopedie, s. 537-538. 
272 J. KURKA, Archidiakonáty, s. 34-35; SA II, s. 16, 40 – Půta z Častolovic uveden jako patron kostela, 86; 
V roce 1380 a 1392 prezentoval Půta z Častolovic k farnímu kostelu v Kostelci nad Černými lesy s Oldřichem 
z Kostelce společně, J. KURKA, Archidiakonáty, s. 43; K tomu také A. SEDLÁČEK, Hrady 15, s. 8.   
273 AČ III, s. 487, č. 164; V uvedeném období (roku 1413) také jako patron kostela asistoval směně farních 
beneficií společně s Janem z Náchoda a na Kostelci mezi farou v Kostelci a v Aldašíně, Josef Kurka, s. 35 a 43.  
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čili Lhotu, Bohumil a Udašín (celé), a les Běluhov Janovi ze Smržova, který již o dva roky 

dříve koupil od Jana z Náchoda jádro černokosteleckého panství.274 

Kostely sv. Jiří v Aldašíně a sv. Martina Kozojedech se poprvé v pramenech objevují 

v rejstřících papežských desátků v roce 1352 jako farní. Tehdy byla již základní farní síť 

nejen na Černokostelecku, ale v celých Čechách již dlouho dobudována. Otázka založení 

těchto kostelů je však nesnadno řešitelná. Anežka Merhautová zařadila kostel v Kozojedech 

na základě jeho půdorysu ještě mezi kostely románské. Založení kostela nejpozději v průběhu 

13. století potvrdil také nález záušnice v dětském hrobě v 70. letech. Kostel v Aldašíně nám 

svou současnou stavební podobou dovoluje nahlédnout do doby prvotního založení ještě 

méně.275 

Nejnověji se stavebněhistorickému průzkumu obou kostelů věnovala Milena Hauserová. 

Podle aktuálního srovnání s kostely s půlkruhovou apsidou ve středním Posázaví a na 

Kutnohorsku a Čáslavsku můžeme soudit, že kostel v Kozojedech vznikl kolem poloviny 13. 

či v průběhu druhé poloviny 13. století. Do téhož období zřejmě můžeme zasadit také vznik 

nejstaršího jádra kostela v Aldašíně. Bylo tvořeno patrně podélnou lodí s kvadratickým 

presbytářem.276 Kostel byl přestavěn v roce 1402, kdy byl znovu vysvěcen ke cti sv. Jiří, jak o 

tom svědčí autentika, nalezená v oltáři v roce 1729 při jeho obnově.277 V roce 1671 se ovšem 

uvádí jako patron kostela sv. Bartoloměj. Toto patrocinium je tak zcela evidentně mladšího 

původu.  

Otázkou vývoje farní sítě na Kouřimsku se zabýval Vojtěch Vaněk. Srovnával jejich stáří, 

doložené na základě stavebně historických poznatků, s výší papežského desátku. Pro 

porovnání si vybral oblast Českolipska. Zkušenost s plánovitou výstavbou krajiny ve vrcholné 

fázi kolonizace druhé poloviny 13. století z Českolipska, kde byl kostel od počátku nezbytnou 

komponentou, se však ukazuje do prostředí kouřimského děkanátu jako nepřenositelná. 

Nejblíže snad k této představě má právě katastr Aldašína. Naproti tomu katastr  Kozojed je 

dokladem postupné přestavby krajiny. Nápadná je však shoda v odvádění výše papežského 

desátku u kostelů v Aldašíně, Kozojedech, Kostelci a v Olešce, která činila 9 gr. za půl roku. 

Tato shoda může být čistě náhodná při zjednodušeném odhadu výnosu farního beneficia, ale 

274 Kromě Kostelce jej tehdy tvořily vesnice Svrabov, Penčice, Vyžlovka, Jevany a Brník, za cenu 1500 kop gr., 
AČ III, s. 485, č. 154; s. 490, č. 190; V roce 1446 se však synové Jana ze Smržova přeli s Bětou dcerou Kunše 
z Konojed znovu právě o Cukmantl, Bohumil a Udašín, AČ III, s. 533, č, 477. 
275 A. MERHAUTORÁ, Raně středověká architektura, s. 149. 
276Milena HAUSEROVÁ - Jitka POLÁKOVÁ - Martin STOČES a kol., Kostel v Aldašíně, PSČ 29, 2015, s. 1-
19. 
277 Antonín Norbert VLASÁK, Kostelec nad Černými lesy, PA 5, 1863, s. 346-353. 
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mohla být také založena na unifikaci obvěnění kostela již v době jeho založení, spočívající 

v mladších fázích kolonizace na svobodných lánech půdy (samozřejmě vedle farních 

desátků).278 V nedalekém Mukařově bylo odhaleno na kostelním pohřebišti dokonce hned 

několik hrobů se záušnicemi, jejichž obecná datace dovoluje klást vznik pohřebiště do 

poloviny, nejpozději na sklonek 13. století. Podobný nález byl učiněn, jak už bylo řečeno, 

také v Konojedech.279 

Podobu hranic farností známe v úplnosti až z vizitace kostelů na černokosteleckém panství 

z roku 1671.280 Farní obvody respektovaly do značné míry přirozené geografické hranice, 

tvořené sídelními komorami. Nelze si ale nevšimnout, že při průmětu na mapu pozemkové 

držby po polovině 14. století můžeme nalézt značné shody (Obr. 36 a 37). Snad je tedy 

možné, že k definitivnímu ustálení farních hranic na tomto území došlo právě v tomto období. 

Zejména je to patrné u kozojedské farnosti, jejíž prostorové utváření je na první pohled 

poněkud nelogické a od farníků vyžaduje překonání značných terénních překážek. Další 

anomálii představuje samotný Kostelec, jehož farnost tvoří pouze samotné městečko (městská 

práva získalo až 1489). Původní farní chrám byl přímo součástí areálu hradu. Ačkoli se tedy 

jedná o ves eponymní, je možné, že farnost vznikla na tomto území jako nejmladší. Nebylo by 

to ovšem poprvé, co městský kostel či kostel v sídle vrchnosti tvoří vlastně nejmladší doplněk 

církevně správní struktury a zároveň je území této farnosti v dané oblasti nejmenší. Můžeme 

zde připomenout příklad kostela v městečku Lipnice, který byl zřejmě založen spolu s hradem 

až na začátku 14. století. 

Území Černokostelecka je zajímavé také z dalšího úhlu pohledu. Detailně prozkoumaná 

krajina poskytla dostatek informací pro celkový obraz postupné sídelní transformace. Na 

přiložené mapě jsou znázorněny polohy zaniklých vsí ve 13., 14. a také v 17. století. Mapa 

farních hranic z roku 1671 zachycuje fakticky sídelní soustavu ještě před touto poslední 

proměnou. Katastrální hranice ovšem již ale odráží výsledný stav po zániku některých vsí 

v průběhu 30. leté války. Využití katastrálních hranic pro kartografické znázornění rozsahu 

farnosti tak naráží na své limity, protože některé hranice katastrální mapy již neodráží. Ve 13. 

a 14. století dochází k postupnému vývoji katastrů připojováním území díky koncentraci 

278 Vojtěch VANĚK, Rejstříky papežských desátku a možnosti jejich využití, ČČH 2002/3, s. 497-520.  
279 J. KLÁPŠTĚ, Středověké osídlení Černokostelecka, s. 435-440. 
280 Knihy farních důchodů, NA APA I, B 41/3, responsa 1671, konvolut 81b; Nejnověji k této problematice M. 
HAUSEROVÁ – J. POLÁKOVÁ – M. STOČES a kol., Kostel v Aldašíně, PSČ 29, 2015, s. 1-19. 
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osídlení jednotlivých katastrů, jak je to zřejmé na příkladech Kozojed a Štíhlic. Tento model 

představil Klápště právě na příkladu Kozojed (Obr. 38).281 

 

281 J. KLÁPŠTĚ, Proměna, s. 187-188. 
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5. Staré Město a pražská sídelní aglomerace 

 

5.1. Problematika farních hranic ve vztahu k farní síti na příkladu měst v českých 

zemích 

 

Výzkum farních hranic městských kostelů se na našem území do značné míry překrývá 

s výzkumem farních hranic ve venkovském prostředí. Většina měst totiž stála uvnitř větších 

okrsků. Záměr zkoumat vytváření farních hranic uvnitř městských areálů tak může být 

směrován pouze na několik městských center, jež sahají svým původem ještě do období 

raného středověku a jejichž areály vykazují vysokou hustotu kostelní sítě (Praha, Brno, 

Žatec). Je to tak proto, že tato města prošla hlavní vlnou výstavby kostelů ještě před ustálením 

farních hranic v zemi v první polovině 13. století.   

Odhlédneme-li od měst vyrůstajících kontinuálně z raně středověkých aglomerací a 

soustředíme-li se na města, která spadala pod farnost jediného kostela, můžeme tyto kostely 

rozdělit na dva základní typy. Za prvé jsou to farní kostely stojící mimo vnitřní plochu města 

a za druhé kostely stojící uvnitř měst. První varianta se týká institucionálních měst založených 

na zeleném drnu mimo starší osídlení s farním kostelem, jehož farní práva musela městská 

obec respektovat.  

V případě měst na Havlíčkobrodsku sledujeme na urbanistické struktuře několika měst 

prorůstání staršího osídlení s pravidelným lokačním urbanismem (Chotěboř). V takovém 

případě zůstává kontinuita hlavního sídelního i farního centra zachována i po založení 

institucionálního města. Tímto příkladem je patrně také samotný Havlíčkův Brod 

s mimořádně velkým farním obvodem kostela Panny Marie.282   

V případě, že bylo město založeno na zeleném drnu až již do svých hradeb starší farní kostel 

nezahrnulo, muselo již respektovat jeho farní přímus. Hned za hradbami města Pelhřimova 

stál farní kostel kostel sv. Víta. Přesto byl později vybudován také filiální kostel P. Marie 

282 Brod představuje významnou zastávku na Haberské cestě. Jeho vznik můžeme klást jistě již do 12. století. 
Existence institucionálního města je zde ovšem prameny doložena až v roce 1261 a farní kostel je poprvé 
doložen v roce 1256 (viz kapitola 4).  Problematika lokace města ve vztahu ke kostelu P. Marie však doposud 
nebyla zcela vyřešena. Uvažuje se, že původním farním kostelem mohl být hřbitovní kostel sv. Vojtěcha stojící 
při řece Sázavě,  Karel KUČA, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 2. H-Kole, Praha 1997, s. 
51-57. K roku 1261, CDB V/1, č. 288, s. 429. 
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přímo ve městě.283 Takové případy, kdy vystupoval starší kostel jako mateřský k filiálnímu ve 

městě, jsou známé i ze zahraničí.284 

Doba počátků zakládání institucionálních měst se na našem území vzácně shoduje zároveň 

s obdobím pevnějšího konstituování farních hranic. Nejstarší institucionální město na našem 

území – Bruntál - získalo svá práva již před rokem 1213. V prvotní fázi mělo podobu 

hornické aglomerace. V jejím centru byl vystavěn kostel P. Marie, který se stal farním 

kostelem pro širší území. V jádru šlo ještě o pozdně románskou baziliku. Dnes se nachází na 

katastru obce zvané Staré Město. Opevněné město Bruntál bylo lokováno mimo tento areál 

ještě v průběhu 13. století a měšťané si zde postavili nový kostel.285  Již druhé nejstarší 

městské založení Uničov nadané magdeburským právem podle vzoru bruntálských měšťanů 

v roce 1213 však po svém založení muselo respektovat farní práva kostela v Medlově. 

Nejstarší části současného městského farního kostela klademe do konce 13. století. Do 

medlovské farnosti spadalo i později vysazené další královské město Litovel. Tento stav 

přetrval až do 15. století, kdy teprve dosáhli měšťané obou měst vyvázání svých farních 

kostelů z medlovské farnosti.286 

V lepších případech došlo k přenesení farního statusu k filiálnímu kostelu ve městě. Jako 

například v Jihlavě, kde byla fara od kostela sv. Jana Křtitele, doloženého již roku 1233, 

přenesena v roce 1257 ke kostelu sv. Jakuba uvnitř městských hradeb. Podobný proces 

můžeme pozorovat také v Plzni, která byla na novém místě lokována poměrně pozdě až 

kolem roku 1295. Farním kostelem pro okolní vesnice Škvrňany, Bolevec a Malice, na jejíž 

pozemcích bylo nové královské město postaveno, byl kostel Všech Svatých. Ještě v roce 

283 Zdeněk MARTÍNEK a kol., Pelhřimov, Praha 2014, s. 60-70 a 103-104. Srov. také Karel KUČA, Města a 
městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 5. Pa – Pra, s. 94-105. Po třicetileté válce bylo změněno 
patroninium na sv. Bartoloměje, Tereziánský katastr 3, (edd.). A. Chalupa a kol., s. 439. 
284 Příklady jako Míšeň, Drážďany a Zhořelec uvádí Karlheinz BLASCHKE, Die Stellung der Vorstädte im 
Gefüge der mittelalterlichen Stadt, in: Städteforschung. Stadtgrundis und Stadtetwicklung. Ausgewähle 
Aufsätze, Köln – Weimar – Wien 2001, s. 172-192, hl. s. 179. 
285 Dalibor Prix upozorňuje, že na rozdíl od městského farního kostela udržela městská obec i nadále patronát 
kostela ve Starém Městě, zatímco patronát městského kostela náležel místním knížatům, Dalibor PRIX, Gotická 
přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu, Umění 47, 1999/1-2, s. 3-17; K urbanistické situaci 
Starého Města a Bruntálu, K. KUČA, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 1. A-G, Praha 1996, 
s. 346-354. Za aktuální informace o výzkumu kostela ve Starém Městě děkuji Daliboru Prixovi. 
286 Stalo se tak až v letech 1510 respektive 1448, Tomáš BALETKA, Proměny farní sítě na Moravě mezi 
pozdním středověkem a raným novověkem, in: Církevní topografie a farní síť, s. 139-143; K dismembraci a 
stavebním dějinám kostela Dalibor PRIX, Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě 
jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu, Opava 2014.  K listině, jíž Přemysl Otakar I. potvrdil 
v roce 1223 Uničovu městské právo, J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 274. K Litovli, kde je možné 
předpokládat složitější urbanistický vývoj s první fází osídlení na Staroměstském předměstí kolem kostela sv. 
Jakuba, Karel KUČA, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 3. Kolí-Mi, Praha 1998, s. 570-582. 
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1322, kdy postupoval Jan Lucemburský patronátní právo nového městského kostela sv. 

Bartoloměje německým rytířům, byl nazýván jako ecclesia matris. V rejstříku papežských 

desátků v roce 1352 se kostel již neobjevuje. V této době byl již pouhým kostelem filiálním k 

městskému kostelu.287  

Nejznámějším případem města podřízeného ve farní správě staršímu kostelu za hradbami 

města a navíc pod patronátem církevní instituce je Kutná Hora. Podobně jako v případě 

Havlíčkova Brodu zde na počátku vzniku nových kostelů stála intenzivní hornická činnost. 

Zde její počátek můžeme klást někdy do 90. let 13. století. Již v roce 1324 (první již v roce 

1305) máme v prostoru rodícího se města doloženo několik hornických kaplí. Město si brzo 

nezadalo s ostatními nejdůležitějšími městy českého království co do počtu a výstavnosti 

svých chrámů. Cisterciáci v Sedlci, kteří byli patrony farního kostela v Malíně, však zárlivě 

střežili své zájmy, aby nedošlo nějakým způsobem k okleštění jeho nároků na tuto oblast. 

K nejvýznamějšímu z filiálních kostelů zasvěcenému Panně Marii (tzv. Hornímu, zvanému 

také Vysoký, později s patrociniem sv. Jakuba) bylo de facto přeneseno centrum farní správy 

z Malína. Snaha o emancipaci farní správy ovšem vedla měšťany k založení nového kostela 

hned za hradbami města již ve farnosti pněvické, jejíž patronem byla svatovítská kapitula, 

která s výstavbou nové kaple Těla kristova a sv. Barbory souhlasila. Později došlo 

k sjednocení beneficia pro rektora kaple a farářské prebendy, čímž získalo kutnohorské 

bratrstvo Těla a obruče právo navrhovat dva kandidáty kapitule k prezentaci. K dismembraci 

obou hlavních městských kostelů z malínské či pněvické farnosti v předhusitském období 

ovšem nedošlo.288 

Měst, jejichž farnost zahrnovala pouze jejich vlastní městský katastr, není mnoho. Příkladem 

jsou některá institucionální města založená až ve 14. století – Kostelec nad Černými Lesy a 

Lipnice (viz kapitola 4.) 

 

 

287 Malice a stejně tak ves neznámého jména v blízkosti kostela Všech Svatých v souvislosti se změnou struktury 
osídlení po založení královského města zanikly. Petr Rožmberský na základě historických pomístních názvů 
předpokládá, že původní podoba názvu vsi mohla znít Záhoří, Petr ROŽMBERSKÝ, Kunčin Hrádek a kostel 
Všech Svatých v Plzni, Plzeň 1996; K dějinám založení města Plzně a obou kostelům také Jaroslav DOUŠA – 
Marie Malivánková WASKOVÁ– a kol., Dějiny Města Plzně 1. Do roku 1788, Plzeň 2015, s. 124-129, 173-174. 
288 Podrobně k celému vývoji Vojtěch VANĚK, Otázky farní správy v předhusitské Kutné Hoře, in: Městský 
farní kostel v českých zemích ve středověku, sborník z konference z 21.–22. 11. 2013 v Clam-Gallasově paláci, 
Documenta pragensia supplementa, v tisku; Naposledy obecně k městským farním kostelům Josef ŽEMLIČKA, 
Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha 2012, s. 249-250 a 
konkrétně ke Kutné Hoře, s. 364-367. 
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5.2. Farní síť na území pražské sídelní aglomerace v době předhusitské 

Praha patřila před husitskou revolucí mezi nejbohatší církevní centra Evropy co do počtu 

kostelů. Na území historických pražských měst nalezneme na konci 14. století 5 kapitulních 

kostelů (včetně katedrálního), 22 klášterů, 37 samostatných farních kostelů a včetně těch, 

v jejichž centru stál kapitulní nebo klášterní kostel, zde můžeme napočítat celkem 44 kostelů 

s farní funkcí. K tomu musíme přidat kolem čtyřiceti samostatných kaplí včetně špitálních, 

radničních apod.289 Naposledy se pokusil o celkovou inventarizaci pražských farních kostelů 

Charles Mengel, který dospěl pro období vlády Karla IV. k číslu 45 (Obr. 3).290 Komplikace 

v počtech nezpůsobuje jen samo určení, které kostely lze ještě ve druhé polovině 14. století 

počítat mezi farní, ale také samotná definice území, které kolísá mezi Pražským děkanátem a 

územím uvnitř hradeb. Počítám s kostely na území historických pražských měst, na území 

současných katastrů Hradčan, Malé Strany, Starého Města, Josefova, Nového Města a 

Vyšehradu (to znamená včetně kostelů na dřívějších předměstích, které tyto katastry ještě 

zahrnují, jako Jana Odraného na Újezdě a sv. Petra v osadě Rybáře, přestože ve středověku 

stály ještě za hradbami). Na rozdíl od D. C. Mengela a Václava Vladivoje Tomka ale 

nezapočítávám jiné předměstské kostely sv. Filipa a Jakuba na Újezdě a kostel ve vsi Psáry. 

Tomek kladl Psáry do prostoru severního podhradí Vyšehradu a navíc předpokládal, že zdejší 

kostel sloužil k duchovní správě také obyvatel hory Vyšehradu. Ve vizitačním protokolu se 

ovšem zmiňují jako farně příslušní k Psářům pouze obyvatelé Psář a Nuslí.291 Proto si 

myslím, že je nutné připočíst také kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě či jiný 

kostel na Vyšehradě, který zajišťoval místní farní správu. Vyšehrad zřejmě vizitátoři záměrně 

vynechali, neboť byl exemptním územím.292 Již návštěva Strahovského kláštera totiž vedla ke 

konfliktu s opatem premonstrátské kanonie. Díky tomu se však dochovalo unikátní svědectví 

289 Základní údaje ke všem kostelům na území pražského děkanátu podává Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 
13-64. 
290 David Charles MENGEL, Bones, Stones, and Brothels. Religion and topography in Prague under Emperor 
de Charles IV. (1346-1378), diss. Indiana 2003, s. 38-41, 251, a zvláště s. 385-391; Srov. také V. V. TOMEK, 
Dějepis 1, s. 401-402, a TÝŽ, Dějepis 3, s. 25-28, uvádí 44 farností; Srov. také TÝŽ, Dějepis 5, od s. 206, nebo 
Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 5-63; Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Projevy religiozity v Praze v době 
předhusitské, in: Svět české středověké církve, Praha 2010, s. 231, dospěla k počtu 42. 
291 PVAP, s. 134; Nejnověji k Psářům František IŠA, K lokalizaci zaniklé vsi Psáry (Psáře) pod Vyšehradem, SP 
30, 2014/2, s. 48-64. 
292 Z farních kostelů vynechali vizitátoři kostel sv. Ondřeje – Antonína  v Podskalí, který patrně tehdy nebyl 
obsazen, dále kostel sv. Petra na ostrově (v Rybářích), který spadal pod biskupský patronát a nakonec kostely sv. 
Prokopa a sv. Jana Na Bojišti, jejichž patrony byli Johanité. Zde patrně mohly rovněž hrát svou roli ohledy na 
exemptí řád. Nicméně u posledního jmenovaného kostela vůbec není jisté, zda byl skutečně ještě farním. 
V soudobých pramenech se zmiňuje pouze farní budova. 
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o farní funkci kostela P. Marie i o obvodu farnosti, který byl tvořen vesnicemi Střešovice a 

Týnec.293 (Obr. 31) 

Kolín na Rýnem měl v polovině 14. století 11 kapitulních kostelů (opět včetně katedrálního), 

20 řádových kostelů, dále 19 farních kostelů (na konci 14. století 20), kolem 20 samostatných 

kaplí, a také kolem 20 kaplí, které tvořily součást špitálů nebo klášterních dvorů.294 Z říšských 

měst severně od Alp snese co do počtu farních kostelů s Prahou srovnání již jen Erfurt, kde 

fungovalo na počátku 14. století 28 far.295 Příčinu tohoto stavu lze hledat samozřejmě kromě 

hustoty osídlení především ve vztahu mezi stářím farní sítě a dobou formování těchto měst. 

Zatímco v Erfurtu, s nímž spoluje Prahu existence tzv. trpasličích farností, vznikla většina 

samostatných far až oddělením od mateřského farního kostela v roce 1182, v Praze nebo v 

Kolíně nad Rýnem klademe emancipaci kostelů daleko hlouběji do minulosti. Na opačném 

pólu stojí města, která byla lokována na zeleném drnu a musela respektovat církevně správní 

nároky starších farních kostelů. Příklady z našeho prostředí byly již uvedeny. Ze zahraničí lze 

zmínit například Norimberk, který se začíná konstituovat jako říšské město již ve 12. století. 

Zde byly zpočátku dva městské farní kostely podřízeny svým vesnickýcm mateřským farám 

za hradbami města (tedy podobná situace jako u nás ve 14. století v Kutné Hoře).296 Ve Vídni 

zase sledujeme, že určitou prioritu mezi městskými farnostmi zaujímal kostel sv. Štěpána.297 

Jisté analogie s Prahou můžeme v domácích podmínkách hledat například v hradecké, 

litoměrické nebo žatecké sídelní aglomeraci, jež se kontinuálně rozvíjely již od raného 

středověku. Na rozdíl od Prahy však zdejší právně konstituovaná města do svých hradeb 

293 PVAP, s. 127-128. Kromě Strahova byly pouze 3 další klášterní kostely plně začleněny do farního systému, 
vedle sv. Kříže Většího a sv. Benedikta na Starém Městě, také kostel sv. Máří Magdaleny na Malé Straně. 
294 Eberhard ISENMANN, Die Deutsche Stadt im Mittelalter 1150-1550, Wien – Köln – Weimar 2012, s. 624, 
628; Totéž Michael BORGOLTE, Die Mittelalterliche Kirche, München 1992, s. 56-57; Srov. Atlas zur Kirche 
in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich deutschsprachige Länder, (Hrsg.) Erwin Gatz, 
Regensburg 2009, s. 163-165. 
295 Rainer MÜLLER, Erfordia turrita – das turmreiche Erfurt – Gestalt, Funktion und Bedeutung 
mittelalterliche Kirchtürme, in: Erfurter Studien zur Kunst- und Baugeschichte 3, Entstehung und Wandel 
mittelalterliche Städte in Thüringen, Berlin 2007, s. 149-150; Srovnej Atlas zur Kirche, 161-163.  
296 Většina měst lokovaných tzv. na zeleném drnu se musela spokojit s jediným farním kostelem. E. 
ISENMANN, Die Deutsche Stadt, s. 628. 
297 V matrikách pasovského biskupství je označován od 13. do 15. století jaho hlavní farnost pro celou Vídeň. 
Kostel sv. Michala byl v letech 1276 a 1288 označován jako farní přitom fungoval zároveň jako filiála sv. 
Štěpána. I později platil jeho farář peněžní dávku ke sv. Štěpánu. Doloženo ještě v roce 1517. Günter 
BUCHINGER, Die Hoffpfarrkirche St. Michael, in: Die Wiener Hofburg im Mittelalter. Von der Kastellburg bis 
zu den Anfängen der Kaiserresidenz, (Hg.) Mario Schwarz, Wien 2015, s. 82-85. Do jisté míry má sv. Michal 
analogické postavení jako kostel stejného patrocinia ve Znojmě. První zmínka o vídeňském sv. Michalu spadá 
rovněž do stejného období (1221), čemuž odpovídá i datace kostela 1220-1240. 
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zahrnula především plochu akropole pouze s jediným farním kostelem.298 Nicméně kostelů, 

jejichž původ můžeme hledat ještě v předlokačním období zde nalezneme více. V případě 

Hradce Králové stály uvnitř hradeb dva a v případě Žatce jich můžeme napočítat dokoce pět. 

Z nich dva dokonce před lokací města na počátku 13. století zanikly. Jedná se o kostel 

neznámého zasvěcení, který stál u knížecího dvorce na akropoli. Poblíž byl později založen 

kostel sv. Petra a Pavla s klášterem minoritů. Zanikl také kostel se hřibitovem ve východní 

části předhradí. Románského původu jsou všechny ostatní dochované kostely.299 Na prvním 

místě je to románská bazilika Panny Marie nominálně spojená s arcijáhenským úřadem a pak 

kostely sv. Víta a sv. Kříže, které byly ve 14. století filiálami, v prvním případě kostela sv. 

Michala na předměstí a ve druhém Panny Marie. Celkově můžeme napočítat v Žatci a na jeho 

předměstích před husitskou revolucí 17 kostelů a kaplí, z toho bylo 9 farních a jeden klášterní. 

To je po Praze v Čechách nejvíce. Dobu založení většiny z nich stejně jako jejich zakladatele 

však neznáme. Ve 14. století patřila většina patronátů žateckých farních kostelů měšťanům.300 

Kumulace sakrálních objektů je společná v různých dobách a v různém sociokulturním 

prostředí pro politická a hospodářská centra v řadě zemí Evropy. Základními činiteli byly jistě 

hospodářské možnosti a různorodá struktura vlastníků, kteří byli těmito centry přitahováni. 

Z raně středověkých předlokačních aglomerací zbývá z českého prostředí uvést ještě Starý 

Plzenec. Vývoj celé aglomerace byl narušen přenesením města z podhradí významného 

přemyslovského správního centra do výhodnější polohy na soutoku Mže a Úhlavy patrně 

v letech 1295-1297. Svědectvím, že i zdejší aglomerace se rozvíjela podobným směrem jako 

další již jmenovaná centra Žatec, Hradec či Litoměřice, je právě koncentrace kostelů. Listina 

298 Vztahu mezi starší farní sítí a městskými kostely se věnoval Luděk JIRÁSKO, K postavení a úloze církevních 
institucí v počátku rozvoje měst, in: Umění 13. století v českých zemích, Praha 1983, s. 527-543; Ke srovnání 
Žatecké aglomerace s devíti farními kostely a Louny založenými na zeleném drnu s jediným farním chrámem, 
Jaroslav HAVRLANT, Problém studia farní sítě žateckého děkanátu a jeho specifika, in: Církevní topografie a 
farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 8, Praha 2007, s. 
157-178; TÝŽ, Žatecko na cestě k husitské revoluci ve světle církevních dějin, in: Sborník katolické teologické 
fakulty 6, Praha 2004, s. 145-183; K Litoměřicím s 6ti farními kostely RDP, s. 74-75; Dějiny města Litoměřic, 
(ed.) Oldřich Koryta – Jan Smetana – Jindřich Tomas a kol., Litoměrice 1997, s. 141; K Hradci Králové s 5ti 
farními kostely J. KURKA, Archidiakonáty, s. 407-418; Jaromír MIKULKA, Dějiny Hradce Králové 1/I, Hradec 
Králové 1996, s. 61-81; Ke vztahu starších kostelů a církevní správy uvnitř měst srovnej také Pavel BĚLINA, 
K předpokladům vzniku husitství ve východních Čechách, Sborník historický 29, 1982, s. 63-118. 
299 Petr ČECH a kol., Žatec v raném středověku (6. – poč. 13. století), in: Žatec, (edd.) Petr Holodňák – Ivana 
Ebelová, Praha 2004, s. 54-114, hl. s. 88-110. 
300 Jaroslav Havrlant proto srovnává situaci s tržními kostely, J. HAVRLANT, Problémy studia farní sítě, s. 162-
163. K této problematice viz výše v příslušné kapitole. To je ovšem málo pravděpodobné. Nejstarší kostel 
v Žatci zmiňuje již k roku 1004 Dětmar Merseburský. K Hradci králové srov.  Miroslav RICHTER – Vít 
VOKOLEK, Slovanské hradiště a počátky středověkého města, Hradec Králové 1995, s. 111-135; K topografii 
také Pavel BĚLINA, Místopisný obraz Hradce Králové v době předhusitské, HG 21, 1983, s. 315-333. 
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z roku 1266 jich vypočítává celkem osm. Přemysl Otakar II. jí věnoval patronáty kostela sv. 

Vavřince na Hůrce a jemu podřízených filiálních kostelů proboštu kláštera premonstrátek 

v Chotěšově.301 Tento akt byl dříve vydáván za doklad rezignace na zdejší území. Nové 

archeologické výzkumy však dokládají, že je ve skutečnosti svědectvím o lokačním podniku. 

Důvod, proč jedno z nejvýznamnějších center na západě Čech nenásledovalo severočeská 

centra v rozvoji do institucionálního města již před polovnou 13. století, neznáme. Příklad 

nám však ukazuje jednu z forem vyvlastnění majetků na území budoucího města, které se 

týkalo rovněž kostelů.302 

Tímto procesem prošla pražská aglomerace nejméně třikrát. Staré Město za vlády Václava I. a 

Přemysla Otakara II. Menší Město za Přemysla Otakara a Václava II. a Nové Město za Karla 

IV. Všechny etapy byly spojeny s reorganizací církevní správy, která spočívala v reorganizaci 

farní správy a také v zakládání nových řeholních institucí. V případě Nového Města a 

nemusíme pochypovat, že i Malé Strany, se to týkalo i reglementace farních obvodů. Ve 

všech městech ovšem byla respektována řada pozůstatků staršího uspořádání.303  

 

5.3. Vývoj farních hranic na území pražské aglomerace ve středověku  

Pražská sídelní aglomerace byla již v období raného středověku zaplněna hustou sítí kostelů, 

o čemž kromě písemných pramenů svědčí především dochované či alespoň zjištěné románské 

fáze značného počtu z nich. Nejvyšší počet dokladů se týká Starého Města, kde dobu vzniku 

naprosté většiny kostelů, které byly ve 14. století označovány jako farní, můžeme klást ještě 

do 12. století. Celkem se jedná o třináct kostelů z osmnácti farních. Ve 12. století je celkem 

doloženo 14 kostelů (vedle farních, které budou zmíněny níže také kostel sv. Vavřince). 

Rozmístění těchto kostelů odpovídá zároveň nejstarší struktuře předlokačního osídlení 

v prostoru Starého Města.304 V polovině 13. století již byla dokončena kostelní topografie 

301 CDB V/1, č. 475, s. 703-705. 
302 Poukazují na to nejnověji Karel NOVÁČEK – Radek ŠIROKÝ, Transformace Staré Plzně ve 13. století, in: 
Dějiny města Plzně I. do roku 1788, (edd.) Marie Malivánková Wasková – Jaroslav Douša, Plzeň 2014, s. 106; 
K. NOVÁČEK, Stará Plzeň v raném středověku, in: Tamtéž, s. 91. Lokalizování polohy kostelů dokonce hranice 
města přibližně vymezuje;  Vyvlastňování v prostoru rodících se měst se věnoval především Josef ŽEMLIČKA, 
„Právo nucené směny“ při zakládání středověkých měst, ČČH 96, 1998, s. 503-531.  
303 Rozsah změn v prostoru Starého Města představil nejlépe Bedřich Mendl na základě podílu svobodné a 
poplatné půdy. Nejvíce svobodné půdy se nacházelo ve východní části města, včetně například prostoru tzv. 
Havelského Města, Bedřich MENDL, "Vici Theutunicorum" a "civitas circa s. Gallum". Dva problémy z počátků 
města Prahy, ČČH 38, 1932, s. 237–259, srovnej hlavně mapu Starého Města a Petrské čtvrti.  

304 Na Starém Městě se jednalo o kostely: sv. Jana Na Zábradlí, sv. Ondřeje (svěcení 1165), sv. Kříže Menšího, 
sv. Valentina, P. Marie na Louži, sv. Linharta, sv. Filipa a Jakuba, sv. Martina Ve zdi, sv. Haštala, sv. Benedikta, 
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Starého Města v podobě, v jaké se udržela až na několik doplňků po několik následujících 

století do josefínských reforem. 

V českých zemích oproti západním krajinám zaznamenáváme jisté zpoždění při zavádění 

církevně právních omezení při stavbě nových kostelů do praxe. O prosazování takových 

pravidel a uplatňování nároků starších farností jsme informováni až od počátku 13. století.305 

To, že původ většiny kostelů v pražském podhradí i na pravém břehu v pásu nejstaršího 

osídlení, který se táhl podél Vltavy až k Vyšehradu, sahá již před konec 12. století, bylo 

naprosto klíčové pro jejich církevně právní emancipaci. Na druhou stranu na Malé Straně 

nebo na Novém Městě existovalo několik kostelů, jejichž vznik dáváme rovněž do souvislosti 

s osídlením 11. a 12. století, ale které se buď nestačily jako farní etablovat, nebo se zdá, že 

spíše z ekonomických důvodů svou roli ve farní správě do druhé poloviny 14. století postupně 

ztratily.306 Z formulářové sbírky pochází zpráva o společné prezentaci jediného plebána 

patrony dvou kostelů – sv. Vojtěcha a sv. Michala v Opatovicích kvůli chudobě. Později jsou 

obě farnosti samostatné. Neplatí to však o sousedním kostelu sv. Petra Na Struze, který se 

nacházel ve druhé polovině 14. století ve farnosti sv. Vojtěcha, a mohl ho stihnout právě 

takový osud.307  

K podobnému případu však na Starém Městě, kromě přeměny funkce kostelů z farních na 

klášterní, zřejmě nedošlo. Všechny známé kostely, které vyrostly v prostoru Starého Města ve 

středověku a nebyly založeny na zeleném drnu jako klášterní (klášter klarisek u kostela sv. 

P. Marie před Týnem (1. pís. zm. 1135), sv. Jiljí (1. pís. zm. 1238), sv. Michala, sv. Štěpána ve zdi (byl zahrnut 
do opevnění města ve 30. a 40. letech 13. století společně se sv. Martinem a Benediktem). Srov. Zdeněk 
DRAGOUN, Praha 885-1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Praha 2002, passim. 
Připomenout můžeme také zprávu kronikáře Kosmy týkající se záplavového území pražského podhradí, kde 
v září roku 1118 pobrala povodeň kromě domů i mnoho kostelů, Cosmae pragensis Chronica Boemorum, 
(Hrsg.) Bertold Bretholz, MGH, Scriptores rerum germanicarum, Nova Series II, Berlin 1923, s. 219. 
305 Ke genezi farní správy ve městech a souvisejícím církevně právním sporům Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech 
královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002, s. 458-462. 
306 Na Malé Straně se jedná o kostely sv. Ondřeje a sv. Martina a sv. Václava, které zřejmě musely přenechat 
svou pozici ve farní správě novému farnímu kostelu sv. Mikuláše po lokaci Malé Strany v roce 1257. Zdeněk 
BOHÁČ, Topografický slovník, s. 33 a 49; Nesmíme také zapomenout na početnou skupinu kostelů mimo 
knížecí a kapitulní areál na Vyšehradě související s obdobím, kdy byl Vyšehrad sídelním hradem českých knížat. 
307 Formulář pochází z doby biskupa Jana IV. z Dražic. Jako patroni sv. Vojtěcha se uvádí místní farníci, 
patronem sv. Michala byl arcijáhen pražský, Über Formelbücher II, (ed.) František Palacký, s. 252. 
V dochovaných městských knihách od 80. let 14. století jsou domy okolo kostela sv. Petra Na Struze 
označovány jako in plebe kostela sv. Vojtěcha. Navíc ze zápisu v erekčních knihách vyplývá, že hřbitov, který se 
rozprostíral kolem kostela ztratil již před rokem 1379 svou funkci, V. V. TOMEK, Základy 2, s. 114-115, Libri 
Erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV. (1375-1388) II, (ed.) Clemens Borový, Praha 1878, č. 
340, s. 195. Kostel fyzicky zanikl až s josefínskými reformami. Nesmíme také zapomenout na početnou skupinu 
kostelů mimo knížecí a kapitulní areál na Vyšehradě související s obdobím, kdy byl Vyšehrad sídelním hradem 
českých knížat. 
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Františka, patrně i minoritů u kostela sv. Jakuba a kostel sv. Ducha u mostu křížovníků 

s červenou hvězdou), či případně nebyly pro účely nějakého církevního řádu zabrány (sv. 

Vavřinec – nejdříve templáři, od roku 1313 dominikánky, patrně i sv. Kliment – dominikáni), 

sloužily před husitskými válkami jako farní včetně kolegiátního kostela sv. Jiljí. Jako farní 

fungoval ovšem také kostel sv. Benedikta, u kterého byly usazeni němečtí rytíři po roce 1237, 

dále kostel sv. Kříže Většího, u kterého byl založen klášter Cyriaků roku 1256, a máme také 

zprávy o tom, že u kostela sv. Havla sídlily v poslední čtvrtině 13. století magdalenitky.308 

Základní schéma kostelní sítě, které tvořily farní i klášterní kostely, bylo dokončeno záhy po 

konstituování Starého Města nejpozději do konce 50. let 13. století. Je však třeba poznamenat, 

že s přímým označením kostela jako farního se setkáváme u poloviny kostelů až na začátku 

14. století. Prokazatelně mezi lety 1326 až 1419 existovalo na Starém Městě 18 farních 

kostelů s vymezenými obvody, které se staraly o duchovní správu místních obyvatel. O 

předchozím vývoji v církevně správní oblasti ovšem víme velmi málo. 

Problematika limitace farních obvodů se objevuje v Praze až na počtáku 14. století. Před 

rokem 1319 se rozhořel spor  mezi faráři kostela P. Marie před Týnem a sv. Benedikta. Farář 

od sv. Benedikta si stěžoval, že někteří farníci přijímají svátosti v Týnském chrámu. 

Z diplomatického materiálu se díky tomu dozvídáme, že na počátku sporu stála vizitace 

vyslaná mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu, která zjistila, že některé kostely nemají 

dosud přesně vymezené farní obvody. Následná limitace, která proběhla z pověření biskupa 

Jana IV. z Dražic před rokem 1319, však byla vykonána nedbale a k nespokojenosti 

zainteresovaných stran. Proto musel nakonec nový mohučský arcibiskup již za sedisvakance 

na pražském biskupském stolci nařídit, aby všechny farnosti ve městě i na předměstích, jež 

byly v minulosti vyměřeny nespravedlivě, byly vymezeny znovu a bez chyb. Jednalo se o 

kostely, které vznikly v pásu nejstaršího osídlení na obou březích Vltavy. Na Starém Městě 

bylo vyjmenováno celkem 8 kostelů: sv. Kříže, sv. Ondřeje, sv. Jana Na Zábradlí, sv. Filipa a 

Jakuba, sv. Martina Menšího, sv. Linharta, sv. Martina Ve zdi a sv. Benedikta. Na 

předměstích se dále uvádí kostely sv. Michala pod Hradem, sv. Vavřince pod Petřínem, sv. 

Jana na Újezdě a sv. Klimenta, sv. Petra, sv. Vojtěcha na dnešním Novém Městě (Obr. 30). 

Limitací obvodů byl v roce 1326 pověřen arcijáhen hradecký Havel.309 Výsledek známe 

308 Základní informace i další literaturu k pražským klášterům podává Pavel VLČEK – Petr SOMMER – Dušan 
FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997. K problematice kláštera magdalenitek u kostela sv. Havla 
naposledy R. GÁJA, Dějiny kostela, s. 72-98. 
309 10. 9. 1319, Petr z Aspeltu odpovídá na stížnost Františka plebána od sv. Benedikta ohledně nespravedlivé 
limitace provedené nedlouho předtím, RBM III, č. 527, s. 217; 16. 10. 1319, předvolání farníků, kteří 
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pouze jediný právě u farnosti sv. Benedikta. Z listiny nelze za současného stavu poznání 

městské topografie hranice farnosti přesně určit. S určitostí lze říci pouze to, že na východní 

straně tvořila hranice hradba Starého Města a na západě ulice Templová.310 Rozepře tím 

ovšem neskončila a dostala se dokonce až před papeže, protože týnský farář stále přijímal 

farníky od sv. Benedikta. K definitivnímu rozhodnutí tak došlo až o deset let později. 

Podrobný rozbor topografické situace bude podán v následující kapitole.311 

Dozvukem rozhraničovacích akcí z doby kolem roku 1326 je patrně zmínka z roku 1338, 

která se váže ke sporu o zadržované finance, mezi farářem od sv. Martina Menšího a farářem 

od sv. Linharta. Podle textu formuláře se jednalo o peníze, které dostal bývalý farář od sv. 

Martina, než odešel ke sv. Linhartu jako kompenzaci od faráře kostela Panny Marie na Louži 

za újmu, kterou mu způsobilo zkrácení farního obvodu.312  

V souvislosti se založením nových farních kostelů sv. Jindřicha a sv. Štěpána krátce po 

založení Nového Města v roce 1351 byly vyhotoveny kompletní popisy farních hranic, na 

jejichž základě je můžeme rekonstruovat poměrně dobře. Popis obsahuje rovněž důležitou 

informaci o dohodě s farářem od sv. Havla. Její obsah neznáme, ale znamenala oddělení 

území neznámé rozlohy za staroměstskými hradbami z jeho farnosti. Po roce 1351 tak 

jediným kostelem, jehož farní obvod překračoval hradby Starého Města, zůstal kostel sv. 

Martina ve Zdi. Jak ukazuje pozdější církevně správní vývoj území podél staroměstských 

hradeb, byla farní hranice chápana jako totožná s územně právními hranicemi Starého Města, 

jež vůči Novému Městu tvořila strouha v předpolí příkopu. Tento fakt ostatně respektují i 

farní obvody sv. Štěpána a sv. Jindřicha (Obr. 23). O jejich dlouhé životnosti svědčí, že 

doznaly změny teprve až v souvislosti s josefínskými reformami.313  

nerespektují farní přímus kostela sv. Benedikta a chodí do Týna, RBM III, č. 532, s. 220; 8. 2. 1326, vizitátoři 
mohučského arcibiskupa Matyáše – biskup Konrád olomoucký a Fridrich ze Schrosbergu – pověřují hradeckého 
arcijáhna Havla, aby rozdělil farnosti, které byly dříve vyměřeny nespravedlivě, a nabádají ho, aby to učinil 
osobně a farnosti navštívil, RBM III, č. 1181, s. 459. 
310 2. 6. 1326, svědectví arcijáhna Havla o novém vymezení farnosti sv. Benedikta, RBM III, č. 1204, s. 469. 
311 Jako vrchní rozhodce byl tehdy zvolen Tomáš, arcijáhen pražský, 23. 6. 1336, RBM IV, č. 313, s. 123-124; O 
rok a půl dříve, 21. 1. 1335, pověřuje papež Benedikt XII probošta míšeňského, aby ve sporu rozhodl, RBM IV, 
č. 124, s. 49; Dům U červeného lva (čp. 649-650) naproti sv. Jakubu byl zmíněn jak v roce 1319, tak 1336. 
312 Jednalo se o 8 kop, quas occasione limitationis ecclesiarum recepit, za které se měl pořídit stálý plat pro 
kostel sv. Martina, J. TEIGE, Základy2, s. 386, (formulář z kodexu Wilheringského). 
313 28. 2. 1351 listina generálních vikářů, jíž potvrzují založení farních kostelů a farní hranice, jejichž popis je 
zde uveden, RBM V/3, č. 1031, s. 508-509; 16. 3. 1351 zřizuje Arnošt z Pardubic kostely sv. Štěpána a také sv. 
Jindřicha a Kunhuty na farní a potvrzuje uvedenou listinu, TAMTÉŽ, č. 1040, s. 513; Papežské potvrzení z roku 
1352, MVB I, Acta Clementis VI (1342-1352), (ed.) Ladislaus Klicman, Pragae 1903, č. 1440, s. 741-744; 
K upřesnění hranice mezi sv. Štěpánem a sv. Martinem v roce 1407, V. V. TOMEK, Základy 2, s. 75. 
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Nejednalo se ovšem o jedinou úpravu církevně správního uspořádání v souvislosti se 

založením Nového Města. U farního kostela Kosmy a Damiána, který je jako jediný z kostelů 

v Podskalí doložen již ve 12. století, byl již v roce 1347 založen klášter slovanských 

benediktinů. Farní osada byla v roce 1348 přifařena ke kostelu sv. Mikuláše, který byl rovněž 

pod patronátem Vyšehradské kapituly jako zmíněný kostel.314 

Nesmíme samozřejmě opomenout ani prameny, které se vyjadřují přímo k církevně správní 

příslušnosti kaplí nebo klášterů na území Starého Města. Kaple Zemských patronů na 

staroměstské radnici i kaple Všech svatých s domem bekyň v domě Olbramově spadala do 

farnosti sv. Mikuláše.315 Ve farnosti sv. Kříže Většího byl v letech 1346-1348 založen klášter 

benediktinek U Milosrdenství páně s kostelem sv. Ducha a východně od kláštera cyriaků 

nadal Pešlín Bohuslavův špitál.316 Podobně byla založena v obvodu kostela sv. Filipa a 

Jakuba Betlémká kaple v roce 1391.317 Milíčův Jeruzalém vznikl původně na území dvou 

farností. V roce 1372 zde byl položen základní kámen kaple Maří Magdaleny, které byla za 

majetkové kompenzace ve prostěch farářů postoupena v roce 1373 část farních práv. Celkem 

7 domů při jižní části dnešní Konviktské ulice, které k ní byly přičleněny, patřilo k sv. Filipu a 

Jakubu. Na opačné straně bloku směrem do dnešní Bartolomějské ulice leželo dokonce 14 

domů, které farní příslušností spadaly pod kostel sv. Štěpána ve zdi.318 Kaple Božího Těla, 

314 RBM V, č. 257, s. 135; RBM V, č. 521, s. 264. Vyšehradská kapitula získala jako kompenzaci za ztrátu 
patronátního práva ke kostelu sv. Kosmy a Damiána a také později ztraceného vyšehradského kostela P. Marie 
na Slupi, kde Karel IV. založil klášter servitů, patronátní právo kostelů v Roztoklatech a v Mladé Vožici až 
v roce 1368, Monumenta ordinis Servorum sanctae Mariae, (edd.) Peregrino Soulier – Guillelmo Vangelisti, 
Bruxelles 1911, s. 29-31. 
315 První zmínka o radniční kapli pochází z roku 1348. Roku 1350 vysvědčil farář od sv. Mikuláše, že se mu 
nestala žádná škoda v souvislosti se zřízením kaple a dal souhlas s prezentací kaplana k oltáři městskou radou, J. 
TEIGE, Základy 1, s. 7; Ke kapli v domě Olbramově čp. 932 na Staroměstském náměstí TAMTÉŽ, s. 196. 
316 Klášter byl založen na parcelách přiléhajících k Židovské ulici (přibližně dnešní poasanační ulice Široká), 
k čemuž museli vydat souhlas jak arcibiskup Arnošt z Pardubic, tak cyriaci, infra quorum limite area prefata 
cosistit, RBM V/2, č. 453, s. 227-230. Touto listinou z 27. 8. 1348 přijal Karel IV. klášter do speciální ochrany a 
udělil klášteru rozsáhlé imunity; Již v roce 1345 slíbil Jan Volek odškodnit klášter za užitky plynoucí z farních 
práv ze zdemolovaných domů pěti hřivnami ročního platu. O zřízení stálého platu ve výši 5 hříven se postaral 
stejnojmenný syn zakladatele Mikuláš Rokycanský až v roce 1378, Jan Florian HAMMERSCHMIDT, Historia 
in qua primaeva fundatio et institutio regionum ac antiquissionum monasteriorum s. Georgii in castro Pragensi, 
s. Spiritus vulgo ad Misericordias Dei, Vetero-Pragae 1715, s. 154; Srov. V. V. TOMEK, Dějepis 3, s. 81; 
Z dohody mezi cyriaky a Janem Volkem vykonavatelem závěti Mikuláše Rokycanského z 4. 8. 1345 vyplývá 
další důležité ustanovení, aby všichni laici žijící na území kláštera nabývali svátosti u sv. Kříže. Pouze pokud by 
chtěli být pohřbeni v klášteře, abatyše má předat čtvrtinu pohřebného křižovníkům, RBM IV, č. 1577, s. 631-
632; Ke špitálu Pešlina Bohuslavova V. V. TOMEK, Základy 1, s. 211 a PVAP, s. 85 a 97.  
317 Václav NOVOTNÝ, Zlomek akt o sporu kaple Betlémské s farou sv. Filipa a Jakuba, in: Betlémská kaple. O 
jejích dějinách a zachovaných zbytcích, Praha 1922; J. TEIGE, Základy 2, od s. 795-860, 871-872; V. V. 
TOMEK, Základy  1, s. 81-82.  
318 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 98-99; Podrobně k založení Jeruzaléma TÝŽ, Dějepis 3, s. 304-309, 312. 
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která byla postavena v letech 1382 až 1393 a stála uprostřed Karlova náměstí, příslušela do 

farnosti sv. Václava na Zderaze.319 

 

5.4. Urbanistický vývoj středověkých pražských měst ve vztahu ke kostelní síti 

Kostely se na Starém Městě koncentrovaly především v nejstarším sídelním prostoru na 

nejnižší říční terase, západně od ulice Husovy a jižně od Truhlářské ulice, který byl osídlen již 

v 11. století. Skrz toto území procházely důležité komunikace směřující na Vyšehrad. V tomto 

prostoru jsou také četné doklady metalurgických výrobních areálů. Nacházíme zde později 

kostely sv. Kříže, sv. Jana Křtitele Na Zábradlí, sv. Štěpána, sv. Filipa a Jakuba, sv. Ondřeje a 

sv. Vavřince. Východně od toho území, na vyšším terasovém stupni, nacházíme v tomto 

období pouze doklady pohřbívání. Podle Ladislava Hrdličky se však topografie celého 

prostoru poměrně rychle radikálně proměnila. Data post quem představují královské ražby 

Vratislava I. a jeho syna Břetislava II., nalezené v hrobech v Dlouhé a Celetné ulici. Již záhy 

jsou však řadová pohřebiště nahrazena kostelními hřbitovy. Za první doklad o existenci 

kostelů na nižším terasovém stupni lze bezpochyby pokládat Kosmovu zprávu o povodni 

z roku 1118, která zničila v podhradí mnoho kostelů. Současně ale také dochází k urbanistické 

proměně centrální části budoucího Starého Města. Jeden z hrobů s mincovním nálezem 

v Dlouhé ulici je překryt radiálně vybíhající komunikací z prostoru Staroměstského náměstí.  

Kosmas nás poměrně podrobně zpravuje o manévrech vojska knížete Spytihněva na pravém 

břehu Vltavy v 1105. Zmiňuje mimo jiné také místo, kde se v sobotu konají trhy. 

Pravděpodobně se zpráva váže již k území Staroměstského náměstí.Třebaže 

z chronologického hlediska musíme uvážit, že Kosmas psal již o situaci v době, kdy svou 

kroniku sepisoval.320  

Na radiálně vybíhající síť ulic ze Staroměstského trhu navazují také nové církevní stavby – 

kostel sv. Valentina, kostel sv. Haštala. Podél nové hlavní komunikace s Vyšehradem vyrůstá 

319 V. V. TOMEK, Základy 2, s. 34; Jan HRDINA, Kaple Božího Těla na Novém Městě pražském v době 
předhusitské – dvě drobné sondy, SP 29, 2013/2, s. 21-38. 
320 Cosmae Pragensis chronicon Boemorum, (ed.) B. Bretholz, s. 181; ke kostelům viz výše, TAMTÉŽ, s. 219; 
Ladislav HRDLIČKA, Centrum raně středověké Prahy, Wratislavia Antiqua 2, 2000, s. 191-214; TÝŽ, Jak se 
měnila a rostla středověká Praha, in: Neživá příroda Prahy a jejího okolí, (edd.) Jiří Kovanda a kol., Praha 2001, 
s. 201-212. Kostelům na Starém Městě se v tomto ohledu podobně věnoval Zdeněk DRAGOUN, Zur Frage der 
frühmittelalterlichen Kirchen auf dem Gebiet der Prager Altstadt, in: Život v archeologii středověku, (edd.) Jana 
Kubková – Jan Klápště – Martin Ježek – Petr Meduna, s. 149-159. Vztahu raně středověkých řadových a 
mladších kostelních pohřebišť se věnovali naposledy Zdeněk DRAGOUN – Jaroslav PODLISKA, 
Archeologické příspěvky k počátkům farních kostelů v pražském podhradí, in: Městský farní kostel, v tisku. 
K urbanistickému vývoji na Starém Městě ve vztahu ke kostelům také Dobroslav LÍBAL – Jan MUK, Staré 
Město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj, Praha 1996. 
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celá řada kostelů – P. Marie Na Louži, sv. Jiljí a sv. Martin ve zdi. Nejnovější výzkumy 

ukázaly, že románská zástavba předlokační Prahy pokračovala kontinuálně až ke kostelu     

sv. Petra. O jednotném urbanistickém plánu svědčí rovnoběžná orientace kostela                    

sv. Benedikta i zástavby v prostoru náměstí Republiky z doby před založením Staroměstského 

hradebního okruhu.321 

Na území Starého Města známe pouze několik raně středověkých kostelů, jejichž majetkové 

dispozice jsou zachyceny v kontinuální řadě od doby svého založení. Za prvé můžeme 

jmenovat kostel sv. Ondřeje, který založil ostrovský opat před rokem 1165. Od Ostrova 

získala celé území premonstrátská kanonie v Milevsku a později cisterciáci na Zbraslavi.322 

Dalším příkladem je kostel sv. Martina založený patrně až Vyšehradskou kapitulou mezi lety 

1178-1187 na původně knížecím majetku, který patřil kněžně Adlétě. Vyšehradskou kapitulu 

obdaroval špitálním kostelem Panny Marie její manžel kníže Soběslav I. V šlechtickém 

majetku pak byly kostely sv. Valentina (před rokem 1253) a sv. Linharta (před rokem 1298). 

V tomto případě ovšem nevíme, zda byly tyto rody také spojeny se zakladateli kostelů, jejichž 

vznik spadá nesporně do druhé poloviny 12. století.323 Jedinou šlechtickou klášterní fundaci 

na území Prahy z předlokačního období představuje komenda strážců Božího hrobu u sv. 

Petra na Zderaze. Spadá do období před rokem 1227. Založena byla snad již na konci 12. 

století.324 Silná panovnická přítomnost na území Starého Města se projevila především v době 

formování institucionálního Starého Města za vlády Václava I. prostřednictvím zakládání 

mendikantských klášterů. V případě kláštera sv. Anežky uvažujeme o založení na zeleném 

drnu. Dominikáni a minorité mohli být uvedeni již k existujícím kostelům.325 V případě 

Templářů a německých rytířů to víme s jistotou.326 Špitální bratrstvo, z nějž později vznikl 

samostatný řád křížovníků s červenou hvězdou, získalo románskou baziliku sv. Haštala. 

321 Petr JUŘINA a kol., Náměstí republiky. Výzkum století, Praha 2009, s. 42-50, 60-61, 66-71 a 70. 
322 Viz níže v oddíle věnovaném tomuto kostelu. 
323 Podrobně viz níže u příslušných kostelů. 
324 CDB I, č. 393, s. 405; CDB I, č. 402, s. 418; CDB II, s. 302, s. 397-398. 
325 Příchod dominikánů k roku 1226 a minoritů k roku 1232, Annales Bohemiae 1196-1278, in: FRB II/1, s. 284, 
Předchůdce kostela sv. Jakuba zůstává nepodloženou hypotézou, svěcení kostela sv. Jakuba je doloženo k roku 
1244, TAMTÉŽ, s. 285; Nejnověji byla vyslovena hypotéza o možné existenci románských substrukcí 
staroměstského kostela sv. Klimenta v jihovýchodním nároží bývalého konventu dominikánů, který zde byl 
budován již od 30. let 13. století, Jan HAVRDA — Miroslav KOVÁŘ — Anna ŽĎÁRSKÁ, Románský kostel sv. 
Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů, SP 31, 2015/2, s. 42-61; 
Nejdříve patrně získali kostel sv. Klimenta Na Poříčí, jehož druhá přestavba bývá spojována s jejich zdejším 
krátkým pobytem, Václav HUML, Kostel sv. Klimenta na Novém Městě pražském ve světle historicko-
archeologického výzkumu, AP 8, 1987, 157–254. 
326 K usazování řádů na Starém Městě za Václava I. srov. také Annales de rebus gestis Wenceslai I. regis, in: 
FRB II/1, s. 303-304; Ke kostelu sv. Benedikta viz níže. 
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Němečtí rytíři, kteří prodali své majetky v Praze i s románskou bazilikou sv. Petra královně 

Kostancii v roce 1233, získali někdy po roce 1237 kostel sv. Benedikta. I tuto translaci 

můžeme spojovat s panovníkem. Tak jako již jejich usazení u kostela sv. Petra na Poříčí před 

rokem 1217.327 Držitele patronátních práv kostelů na území pražské sídelní aglomerace však 

známe v úplnosti až ve druhé polovině 14. století, což je v řadě případů více jak dvě století od 

doby založení řady kostelů. 

Na poloze kostela sv. Havla můžeme pozorovat na rozdíl od ostatních kostelů na Staré Městě 

jeho vztah k lokačnímu urbanismu tzv. Havelského Města. Jde tu o polohu kostela uprostřed 

ulicového náměstí (Nového trhu), jaké známe z lokačních podniků 13. a 14. století ze střední 

Evropy (lokaci zde nechápu ve smyslu založení institucionálního města). Na základě této 

skutečnosti ovšem klást vznik kostela poprvé zmíněného v pramenech k roku 1251 do 

stejného období prozatím nemůžeme. Rovněž území farnosti neodpovídá tomu, že by přímo 

kopírovalo plochu Havelského Města. V roce 1351 ještě zasahovalo do prostoru budoucího 

Koňského trhu. Vytvářelo se patrně nezávisle na založení Havelského Města a jeho vymezení 

hradebním okruhem. 

Diametrálně odlišná je naopak situace kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. Tzv. Menší Město 

založené králem Přemyslem Otakarem II. na místě staršího osídlení v roce 1257 představuje 

analogický, jen o málo let mladší, urbanistický počin. I zde se zachoval jeden z věžových 

domů, typických v Praze pro období druhé poloviny 13. století, jaké známe z Havelského 

Města. Kostel sv. Mikuláše byl založen uprostřed pravidelně vyměřeného obdélného náměstí. 

I zde bychom mohli uvést mnoho analogických příkladů z českých zemí i ze zahraničí. Zde 

již o současnosti jeho výstavby spolu s městem není pochyb. Svěcen byl v roce 1284. Rovněž 

obvod farnosti kopíruje městské hradby.328 

Pouze kostel sv. Michala pod valy Pražského hradu si uchoval svou farní funkci. Vzájemné 

vymezení farní příslušnosti obou kostelů uvnitř Menšího Města ovšem neznáme. Je příznačné, 

že starší kostely období transformace urbanistické i církevně - správní většinou přečkaly. 

Dobu vzniku této skupiny kostelů mezi Malostranským náměstím a Pražským hradem lze 

klást pouze na základě urbanistických souvislostí do doby po otevření jižní brány Pražského 

327 Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 37. 
328 K roku 1376 je zaznamenán spor mezi faráři sv. Mikuláše a sv. Prokopa o farní hranice, jejichž průběh není 
specifikován, SA I, s. 149. Jedinou zmínku o farní příslušnosti zaznamenává v předhusitském období V. V. 
TOMEK, Základy 3-5, k čp. 282 (dům mohučského arcibiskupa) na nároží dnešní Mostecké ulice a ulice 
Lázeňské. K založení Malé Strany a k celkovému rozboru urbanistické situace Václav HLAVSA – Jiří 
VANČURA, Malá Strana / Menší Město pražské, Praha 1983. 
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hradu po roce 1135. Podobu kostela sv. Martina a rotundy sv. Václava známe 

z ikonografických pramenů z počátku 17. století. Archeologicky zkoumána byla pouze 

rotunda, která se uchovala v substrukcích barokního kostela sv. Václava, který v 17. a 18. 

století na čas nahradil ve farní funkci kostel sv. Mikuláše, jenž byl propůjčen jezuitům.329 

Analogicky k situaci na Starém Městě můžeme zatím podle dosavadních nálezů rekonstruovat 

pás nejstaršího osídlení 10. a 11. století na Novém Městě, který kontinuálně pokračoval 

v pobřežním pásu na nejnižší pravobřežní terase. Ve vyšších polohách byly opět prozatím 

detekovány především pohřební areály (Václavské náměstí, Na Hrádku atd.). Ty byly 

v poslední době rozšířeny novými nálezy pohřebišť v prostoru ulice Spálená a Mikulandská, 

jež lze klást do souvislosti s dalšími podobnými nálezy na Starém Městě (Bartolomějská a Na 

Perštýně). Na linii nejstaršího osídlení nacházíme nejhustší síť kostelů, nemůžeme ovšem říci, 

zda byly všechny založeny již v tomto období. Jejich spojnici tvoří patrně jedna 

z nejdůležitějších komunikací v pražském podhradí, která vedla od pražského brodu či mostu 

na Vyšehrad. Již dlouhodobě klade řada badatelů její trasu na základě sídelního kontextu i 

historické uliční sítě (nejstarší plány však pochází až ze sklonku 18. století) do linie ulice 

Karolíny Světlé, Pštrossovy, Na Zderaze, Václavské a dále případně Pod Slovany či 

Vyšehradské. Na Novém Městě by vedla kolem kostelů sv. Petra na Struze, dále sv. Vojtěcha 

pod Zderazem, sv. Václava na Zderaze a potom snad ulicí Pod Slovany mezi kostely sv. Jana 

Křitele v Podskalí a sv. Kosmy a Damiána, a také sv. Mikuláše, Ondřeje a sv. Vojtěcha 

v Podskalí. Další severojižní spojnice vedla dnešní ulicí Husovou, Na Perštýně a Spálenou, 

aby se napojila opět do ulice Vyšehradské.  Za kostelem sv. Vojtěcha musela cesta logicky 

překročit tok Botiče směrem k Vyšehradu. Na křižovatce Vyšehradské a Trojické se 

oddělovala jedna větev cesty, která zdá se, vedla ulicí Na Slupi dále do Nuselského údolí. 

Právě kolem této křižovatky bylo zaznamenáno v poslední době v liniových výkopech několik 

raně středověkých nálezů a východně při výstavbě bloku domů Na Hrádku na sklonku 19. 

století raně středověké pohřebiště datované denárem knížete Břetislava I. Nálezy z 10. a 11. 

století se dále koncentrují podél ulice Na Slupi s kostelem Panny Marie.330 

329 V. HLAVSA – J. VANČURA, Malá Strana / Menší Město, s. 37; Jarmila ČIHÁKOVÁ,  Archeologický 
výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí, ČSPS 117, 2009/1, s. 14-30; Jarmila ČIHÁKOVÁ – 
Martin MÜLLER, Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund,                     
SP 31, 1/2015, 2-109. 
330 Tomasz CYMBALAK – Jaroslav PODLISKA, Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblasti tzv. 
Vyšehradské cesty v Praze (rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů), AP 
19, 2008, s. 309-332. Urbanistickým vývojem oblasti Podskalí a také podobou dnes již z většiny zaniklých 
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Archeologické nálezy i němé svědectví spočívající v hustotě kostelní sítě na poměrně malém 

prostoru jsou nezpochybnitelným důkazem o stáří místní kostelní sítě. O samotné době vzniku 

většiny z nich ovšem nemůžeme říci nic bližšího. Jediné písemné svědectví se váže ke kostelu 

sv. Kosmy a Damiána, který byl darován Vyšehradské kapitule v roce 1182. Osídlení této 

části podhradí se kontinuálně rozvíjí i ve 12. století, kdy došlo jednoznačně k přesunu těžiště 

pravobřežního osídlení do prostoru Starého Města. Seskupení sedmi kostelů na poměrně 

malém prostoru nelze vysvětlit jiným způsobem než vysokou hustotou osídlení a zároveň 

majetkovou roztříštěností v tomto prostoru, která je typická pro protourbánní osídlení. 

Zajímavé také je, že zde nacházíme vedle Staroměstského a Malostranského náměstí třetí 

kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Farní funkce kostela sv. Kosmy a Damiána zanikla v roce 

1347, kdy byl věnován novému klášteru slovanských benediktinů. Farní správu jeho obvodu 

převzal kostel sv. Mikuláše, který se nacházel rovněž pod patronátem Vyšehradské 

kapituly.331 

Založení této skupiny kostelů lze snad klást ještě do doby před založením Starého Města. Ve 

druhé polovině 14. století neplatil žádný z nich více než 4 gr. papežského desátku za půl 

roku.332 Kostel sv. Ondřeje se dokonce zmiňuje jako chudý. Počátek osídlení v tomto prostoru 

musíme nepochybně hledat v době existence Vyšehradu jako knížecího centra. Bezpochyby 

však k hlavní vlně výstavby skupiny kostelů v Podskalí muselo dojít před založením Starého 

Města. Kontinuální sídelní pás podél vltavského břehu mezi Starým Městem a Podskalím 

doplňují další kostely, vedle již zmiňovaného sv. Petra na Zderaze to jsou kostely sv. Michala 

v Opatovicích, sv. Vojtěcha pod Zderazem, zaniklý kostel sv. Petra Na Struze a nakonec 

kostel sv. Václava dodnes s částečně dochovanými románskými konstrukcemi, jehož založení 

můžeme rovněž bezpečně klást již do 12. století.333 

Etapa ve vývoji pražské sídelní aglomerace spojená se přesunem knížecího centra na 

Vyšehrad ovlivnila rovněž výraznou měrou církevní topografii přilehlého prostoru v předpolí 

samotného vyšehradského areálu. Rotunda sv. Kateřiny, jež se nacházela v prostoru mezi 

kostelem Panny Marie Na Slupi a Vyšehradem se zmiňuje v roce 1255.334 Dále zde můžeme 

zařadit kostely sv. Michala v Podolí, jehož výstavbu datujeme na základě dendrochronologie 

kostelů (kromě kostela P. Marie Na Slupi a sv. Trojice – dříve sv. Ondřeje a sv. Antonína) se zabýval Vilém 
LORENC, Nové Město Pražské, Praha 1973. 
331 Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 36-37. 
332 RDP, s. 38-39. 
333 Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 138-139. 
334 CDB V/1. č. 63, s. 124. 
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do doby po roce 1274. Západně od kostela se však nacházel sídlištní areál osídlený 

kontinuálně již od raného středověku.335 Dále je to již zaniklý kostel v Psárech zmiňovaný 

nepřímo k roku 1282, který stál východně od Vyšehradu336 a nakonec kostel sv. Pankráce ve 

vsi Krušina na cestě k jihovýchodu. Kostel se zmiňuje v pramenech jako dar velmože Asina 

klášteru v Ostrově, zmínka je zasazena do let 1140 - 1148. Existence románské rotundy z této 

doby byla ověřena archeologickým výzkumem.337  

Centrální poloha Vyšehradu především v období, kdy byl zároveň sídlem českých panovníků, 

ovlivnila koncentraci satelitních sídel i výstavbu kostelů. Takto vytvořená kostelní síť 

převzala farní správu širokého okolí. Kostely se však vyznačovaly vůči území farnosti svou 

excentričností. Rozlohu některých farností známe z vizitačního protokolu. 8. dubna 1380 

navštívili vizitátoři kostel sv. Pankráce. Do území jeho farnosti spadaly vsi – Krč, část Nuslí, 

Michle a patrně zaniklá ves Rostin. Ve stejný den navštívili také kostel Psárský, kromě 

stejnojmenné vsi spravoval zdejší farář také část Nuslí. Teprve z novověkých pramenů víme, 

že kostel v Podolí byl farním také pro Braník. Farnost Psárská byla později zřejmě připojena 

ke sv. Pankráci. Jeho novověká farnost v podstatě odpovídá středověkému stavu.338  

 
 

 

335 Kostel patřil spolu s dalšími níže jmenovanými do pražského děkanátu. Samotný kostel se poprvé uvádí 
v rejstříku papežských desátků v roce 1352, je označován jako chudý a i později platil půlročně 1,5 gr., což je 
částka v děkanátu i v Čechách patřící k nejnižším. Ke stavebně historickému průzkumu současné stavby, Jan 
VESELÝ, Areál farního kostela sv. Michaela archanděla v Praze Podolí. Příspěvek k poznání historických 
dřevěných konstrukcí, PRP 13, 2006/1, s. 88-102; Do stejného období datoval kostel na základě jeho půdorysu 
již Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 194-195; Kostel byl vizitován v 8. 4. 1380, zpráva je poměrně stručná, 
plebán Pavel zde byl již 23 let. Jsou zmíněni tři farníci – jeden rybář a dva vinaři, PVAP, s. 132; Patronát kostela 
patřil Vyšehradské kapitule. Získání dvora v Podolí je zachyceno ve Vyšehradském falzu, které se hlásí do roku 
1222, CDB II, č. 377, s. 416-418; Srov. Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 45; k vývoji osídlení také Jaroslav 
PODLISKA, Podolí – osada před branami města. Příspěvek k poznání podob sídelního zázemí historické Prahy, 
AP 2006, s. 153-166. 
336 První zmínka se váže k hromadným hrobům, které zde byly vykopány za velkého hladomoru, FRB II, s. 362; 
Starší domněnku Václava Vladivoje Tomka, který předpokládal, že tento kostel byl farní pro Vyšehrad, musíme 
odmítnout. Vyšehradská kapitula představovala exemptní území, do její církevně správní jurisdikce neměli 
vizitátoři pražského arcibiskupství možnost zasahovat. Tomek se rovněž domníval, že vesnice Psáry byla pojata 
dovnitř hradeb Nového Města a tvořila jakési Vyšehradské podhradí. V jeho úvahách hrál zřejmě roli také fakt, 
že došlo mezi farářem v Psárech a farářem sv. Vojtěcha v Podskalí ke sporu o vymezení farních hranic, V. V. 
TOMEK, Dějepis 2, s. 261. Zápis ze 2. prosince 1377, SA I, s. 240-241, spor o jisté domy patřící psárské farnosti 
za Botičem pod Vyšehradem. Nejnověji k lokalizaci psárského kostela, František IŠA, K lokalizaci zaniklé vsi 
Psáry (Psáře) pod Vyšehradem, SP 30, 2012/2, s. 48-64; V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 186.  
337 Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005, s. 54-55; Helena OLMEROVÁ, Stavební 
historie Pražského kostela sv. Pankráce, Umění 24, 1976, s. 359-369. 
338 Knihy farních důchodů, NA Praha, APA I, B 41/4, konvolut 44b, s. 2, ke kostelu sv. Pankráce patřila Michle, 
Krč Horní a Dolní a Nusle. Což odpovídá situaci na základě vizitačního protokolu, PVAP, s. 132-134. 
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5.5. Staré Město – farní kostely a topografie farních osad ve středověku a raném 
novověku 
 
5.5.1. Kostel sv. Benedikta 

Kostel sv. Benedikta byl založen někdy ve druhé polovině 12. století. Jeho nejstarší 

románskou část představovala podélná loď s půlkruhovou apsidou a tribunou na západě. Širší 

střední pole mezi pilíři opravňuje k domněnce, že zde empora zaujímala první patro věže 

vetknuté do prostoru lodi. Kvádříkové zdivo je již v nárožích armováno většími kvádry, což 

podporuje datování kostela do druhé poloviny 12. století. Tato sakrální stavba byla založena 

do již existujícího pohřebiště. Ještě před výstavbou hradby Starého Města byla rozšířena o dvě 

boční lodi zděné rovněž kvádříkovou stavební technikou. Výstavbě jižní lodi s rovným 

závěrem předcházelo již zvýšení okolního terénu, snad v souvislosti se zemními pracemi při 

budování městského příkopu. Po dokončení přestavby pak byla k východnímu průčelí 

přistavěna na obou koncích hlavní městská hradba. Tento celek prošel potom náročnou 

přestavbou v závěru 14. století, kdy byla nad prostorem střední a jižní lodi vyzdvižena velká 

chrámová loď a celý kostel byl prodloužen západním směrem, snad měl podobu halového 

dvoulodí, které doplňovala ještě na západě věž.339  

Němečtí rytíři nejprve drželi dvůr s kostelem sv. Petra Na Poříčí, který prodali v roce 1233 

královně Konstancii. Na původním místě však sídlili ještě v roce 1237.340 Archeologickým 

výzkumem bylo zjištěno, že k výstavbě řádové komendy došlo prakticky souběžně 

s výstavbou staroměstského opevnění před polovinou  13. století. Areál komendy stál západní 

směrem od kostela. Mezi jeho ohradní zdí a městskou hradbou se rozkládal ve 14. století farní 

hřbitov.341 Místní plebán se objevuje poprvé v písemných pramenech mezi svědky na listině 

z roku 1268 rozhodující spor mezi farníky kostela sv. Valentina a křižovníky s červenou 

hvězdou.342 Nebyl patrně ještě členem řádu. V roce 1272 se totiž křižovníci ještě domáhají 

patronáního práva kostela, které jim podle listiny biskupa Jana III. potvrdil již král Václav I.. 

Kostel a okolní pozemky rytíři již drželi, avšak dokud žil poslední laický plebán nemohli se 

339 Pohřebiště bylo porušeno ještě také románskou zástavbou. Na území proběhl rozsáhlý archeologický výzkum 
v souvislosti s plánovanou výstavbou obchodního domu Kotva, Hubert JEČNÝ – Helena OLMEROVÁ, Historie 
a proměny jednoho bloku při hradbách Starého Města pražského, SP 22, 1992, s. 21-70. Autoři předpokládají, 
že mezi dobou fungování původního pohřebiště a založením kostela byl určitý hiát. Současný s kostelem byl 
objekt, z nejž se dochovalo komorové topeniště stavěné kvádříkovou technikou. Jednalo se tedy o náročnější 
objekt, který můžeme spojovat se společenskými elitami. Románská zástavba zanikla v souvislosti 
s rozšiřováníkostela i pohřebiště od 13. století; Srov. také Z. DRAGOUN, Praha 885–1310, s. 65-67.  
340 Jiřina JOACHIMOVÁ, Fundace královny Konstancie a pražské statky německých rytířů, Umění 16, 1968, s. 
495-500.  
341 H. JEČNÝ – H. OLMEROVÁ, Historie, s. 21-70; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 168. 
342 CDB V/2, č. 568, s. 145. 

- 105 - 

 

                                                           



ujmout farní prebendy. Patronát kostela vlastnili němečtí rytíři až do roku 1412. Vzhledem 

k velkým pohledávkám vůči řádu zabavil po bitvě u Grünwaldu Václav IV. většinu zboží 

německých rytířů v Čechách.343  

Po husitských válkách fungoval kostel sv. Benedikta jako filiální ke kostelu P. Marie před 

Týnem. Po odstranění hradby po obou východních nárožích kostela došlo také k rozšíření 

hřbitova do parkánu. Na místě řádového domu (čp. 673) i hospodářského dvora západně od 

kostela bylo postaveno několik domů. Pozemky rozprodala měšťanům zejména řezníkům 

staroměstská obec již ve dvacátých letech 15. století.344 V roce 1635 získali kostel sv. 

Benedikta premonstráti za účelem vybudování řádového studia, které původně vznikalo u 

kostela sv. Mikuláše. Již záhy začali vykupovat parcely v prostoru bývalého hospodářského 

dvora a patrně i při dnešní Benediktské ulici.345 Samotný seminář byl vybudován v příkopu 

Starého Města (na Jüttnerově plánu vlastní čp. 655). Nový kostel nyní zasvěcený patronu řádu 

sv. Norbertovi a také sv. Benediktovi byl postaven ve dvou etapách v letech 1676 až 1682 na 

místě kostela původního a některých domů, které stály západně od  něj. K jeho vysvěcení 

však došlo až v roce 1701. Po zrušení řádového studia převzal Norbertinum ústav šlechtičen. 

Na místě zbořeného kostela vznikla zahrada, patrná na Jüttnerově plánu.346 

Farnost 

Kostela sv. Benedikta se týká vůbec nejstarší zmínka o vyměřování farních obvodů na území 

středověkých pražských měst. Na nedostatky v tomto ohledu upozornila již vizitace vyslaná 

mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu. Stalo se tak někdy před 10. zářím roku 1319, 

kdy Petr odpovídá na stížnost plebána Františka od sv. Benedikta ohledně nespravedlivé 

limitace provedené nedlouho předtím z pověření pražského biskupa Jana IV. z Dražic na 

základě předchozí vizitace.347 To znamená ještě před biskupovým odjezdem do Avignonu 

v roce 1318. Vizitace mohla proběhnout kdykoli mezi tímto datem a rokem 1306, kdy Petr 

usedl na arcibiskupský stolec v Mohuči. Pravděpodobnější  se však jeví období po roce 1310. 

Petr byl ostatně s poměry v českém království velmi dobře obeznámen, když zde působil ve 

343 CDB V/2, č. 653 a 654, s. 281-283; L. JAN – F. SKŘIVÁNEK, Němečtí rytíři, s. 28 a 54-55. 
344 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 168-172; Srov. Berní knihy k čp. 673 a čp. 658 a 659, s. 188-190; V. V. Tomek 
označoval řádový dům jako čp. 673d a netušil, že procházel celou parcelou až do Jakubské ulice. V kontextu 
archeologických zjištění jsou pozoruhodné zprávy o sousedství nárožního domu čp. 682a a hřbitova, či brány 
vedoucí na hřbitov, TAMTÉŽ, s. 172. Srov. také podobné zakreslení polohy hřbitova na Tomkově plánu Prahy 
v roce 1419. Zde by se totiž měl rozkládat podle výzkumu hospodářský dvůr. 
345 Líva tyto domy v edici berní ruly označoval podle Jüttnerova plánu číslem popisným čp. 655, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 22 a 30. K problematice jejich identifikace srovnej edici soupisu osady kostela Matky Boží 
před Týnem z roku 1613 v příloze č. 4. 
346 H. JEČNÝ – H. OLMEROVÁ, Historie, s. 57-63, autoři na tomto místě podávají detailní přehled výstavby 
nového kostela na základě písemných pramenů i archeologického výzkumu.  
347  RBM III, č. 527, s. 217 
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vysokých funkcích od dob posledních Přemyslovců. Za Václava II. zastával post kancléře a 

později za Jana Lucemburského pozici zemského správce.  

Listina ze 16. října 1319 řeší předvolání cives pragenses, predicte s. Benedicti ecclesie 

plebesanos, kteří nerespektovali farní přímus kostela sv. Benedikta a navštěvovali Týnský 

chrám, kde přijímali svátosti pro nebezpečí své duše. Rovněž týnští kněží, kteří jim svátosti 

udíleli, se měli dostavit v daný termín do kláštera dominikánů u sv. Klimenta. Jmenováni jsou 

Rupertus z Brna, vdova po Lvovi Červeném (Leonis Ruffi), vdova po Pfuntlinovi (relictam 

Pfuntlini), bekyně Kateřina, Prentlinus a dále jejich nájemníci a hospodáři.348 Poté se prameny 

odmlčují až do začátku roku 1326. Problémy se netýkaly pouze kostela sv. Benedikta, a proto 

nařídil nový mohučský arcibiskup vykonat novou limitaci tak, aby všechny farnosti ve městě i 

na předměstích, jež byly v minulosti vyměřeny nespravedlivě, byly vymezeny znovu a bez 

chyb. Listinou z 8. února tohoto roku pověřili vizitátori mohučského arcibiskupa hradeckého 

arcijáhna Havla, aby tyto farnosti nově vymezil a hlavně je osobně navštívil.349 Dne 2. června 

1326 vydal arcijáhen Havel svědectví o novém vymezení farnosti sv. Benedikta, které je 

jediným dokladem, který se z této limitační akce dochoval. Hranice se zde určují od domu 

Kastlova s celým okrskem až ke sv. Benediktu, před a za, až k městské hradbě; také dům 

Ječmíkův a dům sousední Albertův, a také následující domy na rohu a jiné tři domy horní ke 

sv. Panně Marii v Týnu, limitací témuž kostelu předtím učiněnou autoritou kdysi mohučského 

arcibiskupa Petra, přesto(ať jsou) ponechány.350 

Samotný spor mezi Týnským farářem a farářem od sv. Benedikta tím ovšem neskončil, neboť 

v Týnském chrámu byli stále přijímáni místní farníci. Proto se farář od sv. Benedikta odvolal 

ke kurii. Dne 21. ledna roku 1335 pověřil papež Benedikt XII. míšeňského probošta, aby ve 

sporu rozhodl.351 Jako vrchní rozhodce in causa limitationis byl zástupci obou stran – arbitry 

magistrem Puntlinem, plebánem v Proseku a magistrem Ondřejem kanovníkem 

Vyšehradským - zvolen arcijáhen pražský Tomáš. Listinou pořízenou dne 23. června 1336 

v přítomnosti veřejného notáře byla definitivně vymezena farnost kostela sv. Benedikta takto: 

domy níže jmenované autoritou pánů biskupů mohučského a pražského vyměřené kostelu sv. 

Benedikta, jak novou, tak starou limitací, konkrétně: dům kdysi královny z Hradce, dům 

Rotlevův tak řečený, s celým jejich ochozem zahrnujíc domy Mertlina Rudmanna, Jindřicha 

348 Arcibiskupští pověřenci, opat strahovský Gerhard a kanovník pražský Michael Volchlinův tímto úkolem 
pověřili plebány u sv. Havla a sv. Haštala, RBM III, č. 532, s. 220. 
349 RBM III, č. 1181, s. 459. 
350 RBM III, č. 1204, s. 469. 
351 RBM IV, č. 124, s. 49. 
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Glasona vedle něho sousedící až k chóru bratrů minoritů u sv. Jakuba mají povinnost věčně 

s jejich obyvateli příslušet ke kostelu sv. Benedikta. O těchto domech bylo uloženo plebánu 

kostela Panny Marie pod pokutou věčné mlčení.  

Na příslušnosti ostatních sporných domů se již zástupci obou stran neshodli. Zajímavé je, že 

Vyšehradský kanovník, magistr Ondřej, zde hájil stanovisko faráře od sv. Benedikta. Chtěl, 

aby dům Ječmíkův s dvěma sousedními, který v čase kompromisu (tempore compromissi) 

patřil kostelu sv. Benedikta, k němu příslušel napořád. Zatímco Puntlinus chtěl, aby patřily 

kostelu Panny Marie. Tomáš jako superarbitr nařídil Puntlinovi, aby se s tímto stavem smířil, 

ale na druhou stranu nařídil totéž pod pokutou magistru Ondřejovi v případě domu řezníka 

Henslina a celého jeho okrsku (cum toto suo circuitu) i s obyvateli domů v tomto ochozu 

zahrnutých, které mají náležet kostelu Panny Marie. Všechny ostatní spory měly být tímto 

rozhodnutím ukončeny.352   

V listině se opakují se některá jména uvedená již v letech 1319 a 1326. Velmi dobře lze 

identifikovat ochoz s domem U červeného lva, který stál na místě čp. 649 na nároží Jakubské 

a Templové.353 Dům kdysi královny z Hradce tedy evidentně Elišky Rejčky stál v jeho 

sousedství na místě čp. 649-650, patrně na opačném nároží.354 Petra Glasona, s největší 

pravděpodobností nástupce či dědice Jindřichova, uvádí Kniha soudní s trhovými zápisy z let 

1351-1367. Jeho dům lokalizoval Tomek na místo čp. 588e na nároží do Celetné ulice.355 Od 

tohoto nároží vedl ochoz zpět ulicí již tehdy zvanou V Templu až k chóru sv. Jakuba. Do 

domu U červeného lva můžeme bezpochyby umístit bydliště vdovy po Lvu Červeném již 

v roce 1319 a rovněž její sousedku vdovu po Pfuntlinovi dokážeme z pozdějších pramenů 

identifikovat, neboť na její dům (quondam Pfuntlini in Templo) si nechal vystavit listinu 

v roce 1333 Salman Galm. Tomek jej lokalizoval jako čp. 588a. Salman prodal dům až v roce 

1365.356 

352 RBM IV, č. 313, s. 123-124. 
353 V roce 1359 koupil Mikuláš Rotlev od svého bratra Konráda Rotleva; 1364 quondam Nicolai Rutlebonis; 
1364 olim Ruffi leonis, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 163. 
354 Oporu pro tuto domněnku nacházím v informaci, že Mikuláš Rotlev prodal v roce 1359 domum liberam – 
tedy svobodný od městského šosu – opatu a klášteru ve Skalici. Po smrti Elišky Rejčky byl její dům na čas 
připojen k majetku Rotlevů. Tomek označuje tento dům jako čp. 649-650b. Oba domy Rotlevovský i sousední 
spojil ve svých rukou znovu po roce 1410 Petr Zmrzlík ze Svojšína. Orientovat se o přesné poloze druhého 
z domů na zákládě sousedství z této edice nelze, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 164. 
355 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 165. 
356 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 164, data litera Salmanno pro domo quondam Pfuntlini in Templo per eum 
empta; V aktuální edici dochází nejen k posunu v transkripci jména oproti Tomkovi, ale také ve znění celé 
pasáže, 12. 8. 1333 došlo k zpečetění listin: Primo Salmanno pro domo Pfutler in Templo per eum empta, Liber 
Vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis 1310–1518, (edd.) Hana Pátková – Věra Smolová – Aleš Pořízka, 
Praha 2011, s. 248;  Nejnověji k topografii celého bloku srov. M. MUSÍLEK, Patroni, s. 231-232, kde také 
podrobně k dalšímu sousedu zmíněnému v listině z roku 1336 Mertlinu Rudmanovu. 
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Lokalizace ostatních domů je nejistá. Ječmík byl uveden již v roce 1326 ve farnosti sv. 

Benedikta. Snad jeho dům stál spolu se dvěma sousedními na jih od Celetné ulice na místě 

pozdější čp. 587 a 586. Dům řezníka Henslina spolu s dalšími domy v jeho bloku můžeme 

pravděpodobně hledat někde kolem Masného trhu. Vzhledem k tomu, že byl přisouzen 

Týnskému chrámu, stál snad na nároží dnešní Masné a Rybné. Zůstává to však pouze 

hypotézou, protože tímto samozřejmě nemá být řečeno, že Henslin jako řezník nemohl 

vlastnit dům i v jiné části města než u Masného trhu. Je však nutné jej hledat v hraničním 

pásmu mezi oběma farnostmi (Obr. 15 a 16). 

Vedle přímého vymezení hranic můžeme doplnit informace o rozloze farnosti také příklady 

lokalizace domů v městských knihách do příslušné farnosti. Třebaže v našem případě už její 

rozsah (snad jedině s výjimkou severní části – čp. 689 a 682) blíže neupřesní.357 Součástí 

farnosti byl samozřejmě také králův dvůr a do území farnosti zcela jistě můžeme počítat také 

domy, které byly postaveny na klášterní půdě, a jejich majitelé za to platili rytířům areální 

platy. Rozprostíraly se zejména kolem komendy-fary čp. 673 (Obr. 16).358 

Spory ze začátku 14. století lze interpretovat také jako střet racionálního pokusu o vymezení 

farnosti, který byl příznivý pro faráře u sv. Benedikta, se zvykovým právem farníků. Je také 

logické, že příslušníci městských elit preferovali ze sociálních důvodů kostel v centrální 

poloze, který byl centrem tehdejšího dění, a rovněž byl na počátku 14. na Starém Městě 

největší. Tento primát ostatně farnost kostela Panny Marie před Týnem obhájila i pro další 

století.  

 

 

357 Čp. 654, 1385, curia in parochia s. B., V. V. TOMEK, Základy 1, s. 166; čp. 653, 1408, in plebe S. Benedicti 
Hermannus cyrologus emit erga Martinum sartorem 2 sxg. (Odtud spojen s čp. 652a), TAMTÉŽ,  s. 166; čp. 
664,  1410,  in plebe S. Benedicti, in acie ex opposito domus Andrere textoris barchanorum (č. 663), magister 
Martinus de Iglavia emit 40 sxg, TAMTÉŽ, s. 167; Srov. J. TEIGE, Základy 2, s. 94; čp. 671, 1413, in plebe S. 
Benedícti; Margaretha relicta Egidii pellificis publicat domum, olim mariti sui; 1414, in plebe S. Benedicti, ex 
opposito curie domini regis (č. 654), V. V. TOMEK, Základy 1, s.  169; čp. 672, 1408, in plebe S. Benedicti, ex 
opposito domus domini Wenceslai canonici Pragensis (protější dům Tomek jako čp. 673 -  správně asi 664b)  
inter domum olim Egidii pellificis (č. 671) ex una et curia dominorum benedicti (Tomek na tomto místě 
komendu nelokalizuje, ale správně je čp. 673), V. V. TOMEK, Základy 1, s. 169; čp. 689, 1405, prope murum 
civitatis in plebe S. Benedicti, Laurentii carnificis, TAMTÉŽ, s. 174; čp. 682c, 1398,  in plebe S. Benedicti; 
důmini Procopii de Praga presbyteri, fratris germani domine Cristinae de Podwin relictae Ulae Payer, V. V. 
TOMEK, Základy 3-5, s. 229; Srovnej stejný zápis z erekčních knih, J. TEIGE, Základy 2, s. 91 a TÝŽ, Základy 
1, s. 222. 
358 Na celkovém plánu vztahujícímu se k roku vymezení farnosti 1336 je ještě uveden jeho vlastník Jan Volek, 
který jej roku 1348 okázal nově založenému klášteru sv. Ducha, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 166; K areálním 
platům německých rytířů u sv. Benedikta B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 252-253, 294-296. Superpozice 
s areálními platy je zachycena na celkové mapě farnosti (obr. 16). Srov. také TÝŽ, „Vici Theutunicorum“, s. 
237–259.  
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5.5.2 Kostel Panny Marie před Týnem 

Špitál s kostelem Panny Marie věnoval kníže Soběslav I. Vyšehradské kapitule listinou 

kladenou do roku 1135.359 Vedle špitálu a kostela stála také curia hospitum, que Tyn seu Leta 

curia vulgariter nuncupatur.360 Někteří badatelé na základě těchto skutečností soudí, že se 

jednalo původně o tzv. ecclesia mercatorum – kostel kupců.361 Archeologickým výzkumem 

byla prokázána existence tohoto dvorce kupců ve formě příkopem ohrazeného areálu pro 1. 

polovinu 12. století. Dvorec získal záhy kamenné ohrazení a v další fázi byl rozšířen o další 

část východním směrem.362 Funkce Týna jako celní a skladovací stanice pro dovážené zboží 

je pak doložena až do novověku. Naproti tomu špitál zanikl nejpozději do poloviny 14. století. 

Podle dobových zpráv se rozkládal špitálský dvůr vedle kostela.363 

Předchůdcem současné gotické baziliky byl raně gotický kostel, který stál jižně od hlavní lodě 

současného kostela. S jeho stavbou se započalo někdy kolem poloviny 14. století. Trojlodí 

bylo dokončeno ještě před husitskými válkami. Vedle katedrály šlo o největší farní chrám na 

území pražských měst.364 Z kostelů v pražském podhradí zde můžeme napočítat 

v předhusitském období také nejvíce oltářů – celkem 22.365 

Farní funkce je doložena konfirmací plebána prezentovaného Vyšehradskou kapitulou v roce 

1274.366 Tento akt však zřejmě nedošel naplnění. Záhy se totiž rozpoutal o patronátní právo 

kostela spor mezi kapitulou a farníky. V roce 1278 držel již pět let protiprávně kostel Michal 

syn staroměstského měšťana Jana.367 Tento spor se dostal až k papeži a Michal byl o pět let 

359 CDB I, č. 393, s. 406; Prameny k nejstarším dějinám kostela upořádal J. TEIGE, Základy 1, s. 459-519; Srov. 
také Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 26-27 a V. V. TOMEK, Dějepis 5, s. 221-222. 
360 Listina z roku 1298, RBM II, č. 1814, s. 779. 
361 Např. Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 26; J. KEJŘ, Vznik, s. 220-222. 
362 D. LÍBAL – J. MUK, Staré Město, s. 23-25; Ladislav HRDLIČKA, Centrum raně středověké Prahy, 
Wratislavia Antiqua 2, 2000, s. 191-214. 
363 Podle Josefa Teigeho se špitální curia nacházela snad na místě pozdější fary čp. 601, J. TEIGE – J. HERAIN, 
Staroměstský rynk, s. 3, kde je problematice Týnského dvora věnována značná pozornost. Ke špitálu, který 
pobíral z Týna určité podíly z cel, TAMTÉŽ, s. 373. Větší podíl na příjmech z Týna získala od panovníka již na 
počátku 12. století kapitula svatovítská, TAMTÉŽ, s. 372-374. Je pravděpodobné, že se špitál nacházel na místě, 
kde vznikla novostavba současného chrámu. Srov. J. TEIGE, Základy 1, s. 459. K problematice Týna nejnověji 
Mateusz GOLIŃSKI, Ku rekonstrukcji pierwotnych funkcji tyńskiego dworu w Pradze, Wratislavia Antiqua 2, 
2000, 127-138 a TÝŽ, Praski Tyn wobec skutków XIII-wiecznej transformacji miasta, Wratislavia Antiqua 2, 
s. 139-146. 
364  Dobové nákresy staršího kostela P. Marie z doby vykopávek, J. TEIGE – J. HERAIN, Staroměstský rynk, s. 
3-5; Při vykopávka na konci 19. století se podařilo objevit i pozůstatky románských zdí. Byla odhalena jižní 
polovina trojlodí z druhé poloviny, či přelomu 13. a 14. století. Pod jeho presbytářem se nacházela krypta. 
Západní věž tohoto kostela (kaple sv. Ludmily) byla zbořena až na sklonku 19. století, půdorys závěru je 
v dlažbě dosud vyznačen, Z. DRAGOUN, Praha 885–1310, s. 180; J. HERAIN, Vykopávka starého špitálního 
kostela Panny Marie před Týnem, PA 15, 1890-1892, s. 133-146, 217-226; D. LÍBAL – J. MUK, Staré Město, s. 
112. K chrámu a jeho stavebnímu vývoji také UPP Staré Město, s. 100-104. 
365 V. V. TOMEK, Dějepis 5, s. 221-222. 
366 CDB V/2, č. 751, s. 415.  
367 CDB V/2, č. 874, s. 610; Spor v úplnosti shrnuje V. V. TOMEK, Dějepis 1, s. 404-408.  
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později dokonce exkomunikován.368 V roce 1302 biskup Jan IV. z Dražic inkorporoval kostel 

vyšehradskému děkanství. Vyšehradský děkan potom prezentoval jako správce kostela 

stálého vikáře. Prezentační právo ale si uzurpoval pro sebe také Jindřich Korutanský. Jím 

dosazený kněz byl záhy po nastoupení Jana Lucemburského na trůn sesazen a jeho 

konfirmace revokována.369 Znovu se však rozhořel spor s farníky o patronátní právo. Někdy 

před 29. listopadem roku 1317 (patrně již předchozího roku) byl vyhnán z kostela vikář Donát 

(v listině z roku 1314 je označen jako viceplebán) farníky kostela, kteří na jeho místo dosadili 

Františka syna Eberlina od Kamene ze stejné farnosti.370 Celá pře znovu dospěla až před 

papeže. Na dobových listinách vystupuje jako patron kostela komunita farníků. Ti si zvolili 

jako zástupce Františka od Věže rychtáře Starého Města. Listinou z 10. května 1320 celá obec 

farníků, zámožných i chudých (divitum et pauperum), patronů kostela postoupila patronátní 

právo právě Františkovi od Věže, synovi Jakuba Velflinova.371 Spor byl v první fázi 

rozhodnut v neprospěch farní obce, která měla navíc jako náhradu za ušlé příjmy vyplatit 

vyšehradskému děkanovi Drslavovi 60 kop grošů.372 Roku 1323 ale celá věc skončila 

kompromisním řešením. Podle výsledné dohody měl František a jeho dědici při jakémkoli 

uprázdnění kostela do tří měsíců od doby co se o něm dozví, představit biskupu dvě vhodné 

osoby, z nichž jedna bude předvolena vyšehradským děkanem, aby ji mohly potvrdit jako 

stálého vikáře.373 Ten se běžně označoval jako plebán a zůstal jím patrně i po tomto roce již 

zmíněný František Eberlinův.374 V konfirmačních knihách je v duchu  dohody zachycena 

první prezentace až v roce 1369, kde je uvedeno, že Matěji od Věže patří prezentace, kdežto 

nominace a zvolení přísluší Odřichovi ze Žlutic viceděkanu kostela vyšehradského.375 V jeho 

rodě se pak toto právo dědilo po celou dobu předhusitskou.  

farnost 

Jak už bylo řečeno lokalizace domů při prodejích pomocí farního kostela P. Marie před 

Týnem nebyla ve středověku tolik využívána. Unikátně máme zaznamenán přehled předních 

farníků již na zmíněných listinách z roku 1320. Bohužel jsou však naše znalosti o 

368 Listina z 13. 4. 1279, RBM II, č. 1169, s. 501; 2. 9. 1283, RBM II, č. 1299, s. 560-561, v prvním případě 
uveden jako Michal Johanův a ve druhém jako Michal Schilherův. 
369 Listina z 13. 8. 1311, RBM III, č. 42, s. 17-18. 
370 RBM II, č. 405, s. 162-163; RBM III, č. 593, s. 244-252. K Donátovi TAMTÉŽ, č. 185, s. 80-81. 
371 RBM III, č. 578, s. 240; Srov. také TAMTÉŽ, č. 575, s. 239-240. 
372 Rozsudek a shrnutí první fáze sporu podává listina z 8. 7. 1320, RBM III, č. 593, s. 244-252; Přehled 
souvisejících listin podává J. TEIGE, Základy 1, s. 459-460. 
373 RBM III, č. 857, s. 340-341. 
374  František vystupuje ve sporu s kostelem sv. Benedikta o farní hranice. Srovnej oddíl věnovaný kostelu sv. 
Benedikta. 
375 Prezentován byl Václav, dříve plebán kostela sv. Jiljí, LC II, s. 21. 
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Staroměstské topografii této doby téměř mizivé a jejich využití pro rekonstrukci farnosti je tak 

nemožné. Z farníků zmíněných ve vizitačním protokolu v roce 1380 se s jistou mírou 

pravděpodobnosti podařilo identifikovat pouze dům Mikuláše Čotra jako čp. 562.376 S vitriky 

se v týnské farnosti setkáváme již v roce 1413, jejich bydliště se podařilo identifikovat jako 

čp. 553 v Celetné a čp. 712 v Dlouhé ulici.377  

Území týnské farnosti (kromě Celetné a východní části Staroměstského náměstí) zpracoval 

Teige pouze okrajově, a tak můžeme zaznamenaná jména vitriků a kostelníků pro celé území 

využít po roce 1436 pouze částečně, přestože zmínky o nich, tak jako v jiných případech, 

souhrnně editoval ve svých Základech starého místopisu. Z tohoto důvodu bylo od 

rekonstrukce pomocí zádušních úředníků upuštěno. 

Pro přelom 16. a 17. století nám již poskytují spolehlivou oporu Registra památná záduší 

kostela Panny Marie před Týnem z let 1586-1643. Uchovávají hned dva soupisy farních 

domů. Starší z nich vznikl roku 1589, kdy byla Osada Tejnská pořádně sepsána a v plné 

osadě v neděli Prosebnou korigovaná pro budoucí dobré záduší toho.378 Zachycuje podle 

součtu 181 domů, ale ve skutečnosti jich je více – nejméně 185; nepočítaje v to dva domy, 

které byly omylem napsány dvakrát. Zpočátku byl seznam velice úhledně veden českým 

gotickým polokurzivním písmem. V případě nejistoty vynechával autor prostor na řádku 

například pro doplnění křestních jmen majitelů domů. V následujících desetiletích ovšem 

došlo k řadě korekcí. V levém sloupci byly dopisovány roky úmrtí majitelů (poslední v roce 

1600). V jednotlivých řádcích byli připisováni noví vlastníci a staří byli přeškrtnuti. Snižuje 

se úhlednost písma pocházejícího od různých písařů i prostor, kam bylo možné změny 

doplnit. V jednom případě je uvedeno dokonce pět po sobě jdoucích majitelů. Písaři doplňují 

někdy vynechané domy do prostoru mezi řádky a pomáhají si také různými vsuvkami.  

Na tento seznam navazuje ve stejném rukopisu soupis osady z 29. listopadu 1613. Summa 

všech domů na konci udává číslo 179.379 Ladislav Žilka dospěl k celkovému součtu 184 

(včetně majitelů, kteří drželi 2 sousední domy). Opomněl však tři domy, jež byly vepsány 

dodatečně mezi řádky. Kromě těchto domů byly do seznamu dodatečně vloženy ještě domy 

376 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 140; Čotr měl v kostele také kaplanství, PVAP, s. 101 a 105; Srov. H. 
PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 75. 
377 Henslino carnifici et Petro de Nova Domo, vitiricis ecclesie b. Virg. in Leta curia, J. TEIGE, Základy 1, s. 
475; Řezník Henslin je uváděn mezi lety 1404 až 1433 jako majitel čp. 712 v Dlouhé ulici a kramář Petr 
z Jindřichova Hradce jako majitel čp. 552 na Staroměstském rynku v letech 1405-1418, V. V. TOMEK, Základy 
1, s. 178 a 26.  
378 AHMP, rkp. č. 1640, fol. 62a-64b, citace fol. 62a. 
379 AHMP, rkp. č. 1640, fol. 131b-138b (93-100). 
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čp. 570 a 571 z havelské farnosti, které ovšem byly záhy ze seznamu vyškrtnuty.380 V příloze 

je tato edice doplněna o chybějící mladší doplňky. Písař mladšího seznamu již na základě 

předchozích zkušeností počítal s průběžnými úpravami textu, proto vynechal za každým 

jménem řádek. Zřejmě i vlivem následujících událostí nebyl seznam tak podrobně 

aktualizován jako předchozí. Nejmladší úpravy však přesto můžeme datovat ještě do druhé 

poloviny třicátých let 17. století. Doplňky patří rovněž několika různým písařům a jsou 

vedeny většinou špatně čitelným kurzivním písmem. Úmrtí majitele je oznámeno vždy stroze 

křížkem za jménem. Další majitelé jsou připsáni rovněž v pravo nebo nad jméno, které bývá 

zároveň přeškrtnuto. Základním prostředkem k identifikaci domů v tomto seznamu, který byl 

vybrán pro rekonstrukci farních hranic, se stalo Lívovo topografické určení domů v berní rule 

a také pasporty domů prováděným ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových města a 

objektů v padesátých až osmdesátých letech 20. století. Postup ochozu byl také komparován 

se starším seznamem z roku 1589 a rovněž se seznamem nájemníků na Starém Městě z roku 

1608. Míra jistoty při identifikaci je vyjádřena číslem popisným, které je v edici přiloženo do 

levého sloupce (srov. textová příloha č. 4). Tučně je vyznačena lokalizace jistá a slabě je 

znázorněna pochybnost. Některé domy se nepodařilo určit ani rámcově. Největší problém 

působí lokalizace domů v místech dnešní Benediktské ulice. Topografie tohoto prostoru byla 

již v průběhu 17. století změněna a nemůžeme se tudíž opřít ani o Jüttnerův plán z let 1811 až 

1815. Několik majitelů se zde navíc opakuje a je možné, že se jedná o duplicity. Seznam 

z roku 1613 vynechává několik domů, které prokazatelně v seznamu z roku 1589 uvedeny 

jsou, a naopak.  

Z hlediska přesného učení farních hranic se budeme zabývat pouze obvodem farnosti. 

V soupisu z roku 1589 je navíc uveden dům čp. 694 v Rybné ulici, což podporuje tezi, že do 

farnosti sv. Haštala byly v tomto úseku zahrnuty pouze domy obrácené průčelím do Dlouhé 

ulice.381 Tento dům je na obr. 17 rovněž zahrnut do farnosti. Zásadnější význam však pro nás 

má vymezení vůči farnosti kostela sv. Mikuláše. Ostrov domů mezi ulicemi Kozí a Dlouhou 

je v obou seznamech identický. Na severní straně Kozí však dochází k první kolizi údajů. 

Zatímco v roce 1589 jsou zachyceny domy čp. 917 až 921, v roce 1613 je dům U Rufů (čp. 

921) vynechán a následuje dům Tobiáše Cimermona u Komedků (čp. 922). Snad můžeme 

380 Ani tyto nebyly v edici zachyceny, Ladislav ŽILKA, Seznam domů Týnské farnosti z roku 1613, DP 15, Praha 
1997, s. 75-81; Stejně jako Josef Teige publikoval pouze základní seznam bez mladších doplňků, J. TEIGE, 
Základy 1, s. 515. 
381 Jedná se o dům pana Ludvíka od Tří moždířů (rkp. 1640, fol. 63b); uveden také v Nájemníci 1608, s. 56. 
Dům U tří moždířů patříl Ludvíku šlejfíři (čp. 747a) se rovněž nacházel na území farnosti kostela P. Marie před 
Týnem ale  již v Mikulášské čtvrti na severní straně Dlouhé ulice, TAMTÉŽ, s. 42. 
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předpokládat, že zde bylo míněno místo obvyklého u - vedle, protože Tobiáše Cimrmona 

zachycuje Líva do roku 1638 právě mezi majiteli sousedního domu U Rufů.382 Situaci 

můžeme na tomto místě zároveň porovnat se soupisy domů farnosti kostela sv. Mikuláše. 

Bezpochyby v letech 1579 až 1590 příslušel dům U Komedků do této farnosti. V předchozím 

seznamu z roku 1552 však dokážeme s jistotou identifikovat pouze dva domy na nároží čp. 

924 a 923.383 

Další nesoulad mezi týnskými a mikulášskými seznamy se objevuje na východní straně 

Staroměstského náměstí. V letech 1552 až 1590 můžeme jako součást svatomikulášské 

farnosti určit nejprve tři a po rozdělení nárožního čtyřo domy na místě dnešních čp. 607 až 

610. Zde představuje jednoznačnou duplicitu dům čp. 607, který zaznamenává jak týnský 

seznam z roku 1589, tak z roku 1613. V soupisu z roku 1589 je dokonce dopsán mezi řádky 

hned pod domem p. Jana Jetřicha ze Žerotína (čp. 607) také Jan Rakovnický řečený Pilát (čp. 

608).384 Když v roce 1616 kupoval dům čp. 607 Fridrich Švihovský z Rýzmberka na Nalžově 

od Adama Rýzmberského z Janovic, uvedeného v roce 1613, objevuje se tento dům 

v městských knihách jako dům na rynku v osadě sv. Mikuláše.385 Vzhledem k tomu, že i Jana 

Rakovnického pokládá další pramen za příslušníka této osady, přikláním se k tomu, že chyba 

se opakovaně vyskytla na straně týnských seznamů.386 

Další soupisy domů ve farnosti vznikly již za zcela jiných okolností v souvislosti s novým 

upořádáním farní správy na Starém Městě po přesunu slovanských benediktinů z Emauz ke 

kostelu sv. Mikuláše a po translaci premonstrátů od tohoto kostela ke kostelu sv. Benedikta 

v roce 1635. Seznam domů, datovaný 16. červnem 1635, začíná farností kostela P. M. před 

Týnem a zahrnuje seznamy domů i dalších farností. Jedná se o konvolut papírových listů 

382 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 112. 
383 J. TEIGE, Základy 2, s. 103-104, 121-122, 125-126 a 135; Dům čp. 923 se označoval podle Tomka na 
přelomu 15. a 16. století jako dům Motýlovský, V. V. TOMEK, Dějepis města Prahy VIII, Praha 1893, s. 132; 
Václava Motýla máme zachyceného pouze jednou v roce 1497 ve farnosti Mikulášské mezi osobami, které platí 
úrok ze zástavních listů, J. TEIGE, Základy 2, s. 98. Tuto spojitost ovšem jako důkaz o příslušnosti domu do 
farnosti sv. Mikuláše i v 15. století nemůžeme. 
384 AHMP, rkp. č. 1640, fol. 62b (27a): p. p. Jan Jetřich z Žerotína (anno 95 +); p. Jan Rakovnický jinak Pilát 
(+); V poznamenání jmen osadních kostela sv. Mikuláše z 30. listopadu 1590 jsou uvedeny vedle Kašpara 
Kořenského U Slonů (čp. 910), rovněž domy p. Jan Rakovnického a p. Jetřicha ze Žerotína v koutě (čp. 608 a 
607), J. TEIGE, Základy 2, s. 135; Srov. AHMP, rkp. č. 1666, fol. 148; K domu kožišníka Jana Rakovnického 
čp. 608 srov. TAMTÉŽ I, s. 400. 
385 TAMTÉŽ, s. 402. 
386 Jedná se o listinu kněze Tomáše Soběslavského asi z roku 1598 adresovanou pražskému arcibiskupu 
Zbyňkovi Berkovi z Dubé, jíž se dovolává svědectví o vlastní bezúhonnosti od pánů ze všech osad, kde dříve 
působil. Mezi nimi je také Jan Rakovnický, jinak Pilát z osady sv. Mikuláše, kde byl Tomáš farářem tři roky, 
TAMTÉŽ II s. 844. 
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svázaných ve formě sešitu. Pro přehlednost je týnská farnost rozdělena do osmi ochozů.387 K 

týnskému chrámu je nově přifařen radniční blok a dále celý blok domů označený podle domu 

čp. 924 Na Starých hradech totus circuitus mezi ulicemi Dušní, Dlouhou, Kozí a Vězeňskou. 

To znamená nejen domy čp. 917-922 a zahrnuje v nezměněné podobě také nároží mezi 

ulicemi Kozí a Dlouhou. Ke změnám dochází na východní straně, kde měla být vytvořena 

znovu farnost u kostela sv. Benedikta a kde máme zachycenu v roce 1636 také farnost sv. 

Jakuba.388 Obnovená farnost sv. Benedikta zahrnovala patrně všechny domy východně od 

minoritského kláštera a dnešní Rybné ulice. To znamená včetně domů jižně od Dlouhé ulice 

spadajících dříve do farnosti sv. Haštala.389 Králův dvůr a sním sousedící domy tvořily rovněž 

samostatný ochoz spadající do týnské farnosti (Obr. 18). 

Na tento soupis navazuje další zapsaný na jediném listu, který se dochoval ve dvou téměř 

identických exemplářích nadepsaných: „Poznamenání domův k osadě Matky Boží před 

Tejnem přináležející Ex mandato Eminentissimi Cardinalis ab Harrach“.390 Vzhledem 

k minimálním změnám ve jménech musel vzniknout na podkladě předchozího ze 16. června 

1635 a v krátkém časovém odstupu. Jeho účelem bylo zřejmě upřesnit rozlohu farnosti a 

opravit nedostatky předchozího seznamu. Především mizí čtyři domy na místě čp. 570 až 572 

na severní straně Ovocného trhu, které byly zahrnuty do farnosti zřejmě omylem podobně 

jako kdysi do seznamu z roku 1613.391 Další důležitou změnu představovalo oddělení 

ostrůvku domů v nároží mezi Kozí a Dlouhou ulicí a jejich přifaření ke kostelu sv. Haštala. 

Jasná hranice mezi oběma farnostmi vedoucí Dlouhou ulicí tak byla ještě posílena. Neměnná 

zůstala i hranice vůči kostelu sv. Havla. 

Pouze pro úplnost můžeme připojit informace také o posledním popisu osady, který se 

dochoval v registrech památných kostela Matky Boží před Týnem.392 Pochází z rozmezí let 

1681 až 1684.393 Od seznamů z třicátých let 17. století se liší tím, že připojuje k ochozu na 

387  NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka: Domy – farnosti Staré Město. 
388 Consignatio omnium personarum tam haereticarum quam de haeresi suspectarum, cuiusquae sint parochani 
hac Triurbe Pragensi, NA Praha, APA I, C 151/1e, kart. č. 2281, složka 331/1, nedatováno, datace vychází 
z toho, že zahrnuje seznam heretiků ve farnosti kostela sv. Havla, vytvořený v tomto roce. 
389 Nejasnost ohledně farní příslušnosti panuje u domů na místě čp. 664 až 668 obrácených do ulice 
Královodvorské. V těchto místech se nepodařilo ztotožnit řadu domů. Na obr. č. 18 mají slabší odstín. 
390 NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 2632, Seznamy domů – listy. 
391 Robert GÁJA, Soupis katolických a nekatolických obyvatel farnosti kostela sv. Havla na Starém Městě 
pražském z roku 1636, PSH 42, 2014, 183-242, hl. s. 200-201. 
392 AHMP rkp. č. 1640, fol. 158a-160b (117b-120a), v nadpisu: Popis osady Matky Boží před Tejnem 
v královském Starém Městě Pražském, fol. 158a. 
393 Tuto informaci uvádí A. JAREŠOVÁ, Dějiny objektu, in: Staré Město. Blok mezi ulicemi Staroměstské 
náměstí, Dlouhou, Týnskou uličkou a Týnskou ulicí, čp. 608, M. BEISETZEROVÁ – A. JAREŠOVÁ – O. 
RULC – J. LOHR, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1961, s. 3. Rozhodně je jasné, že vznikla s velkým časovým 
odstupem od berní ruly. 
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Starých hradech také domy ležící mezi židovskou enklávou u Španělské synagogy a Kozí 

ulicí. Naopak postrádáme již domy na místě čp. 648 až 651 a také Králův dvůr. Číslovaný 

soupis zahrnuje přesně 159 domů. Byla do něj dodatečně doplněna pouze jediná změna. 

Vyčleněnou východní část z Týnské farnosti pro nově vzniklou osadu tvoří podle soupisu 

ze 16. června 1635 do značné míry území původní předhusitské farnosti sv. Benedikta. 

Součástí farnosti P. Marie před Týnem však zůstal blok domů mezi Templovou a Rybnou a 

také Králův dvůr.  Prověřena byla teorie, zda by nebylo možné od sebe oddělit původní 

Týnskou farnost a území farnosti sv. Benedikta prostřednictvím voleb kostelníků, kteří byli 

voleni na konci 16. a na začátku 17. na století na rozdíl od úředníků společného záduší stále 

pro každý kostel zvlášť ještě v tomto období. To znamená, zda tu nefungovala stále 

samostatná osada filiálního kostela či zádušní okrsek. Odkazy nikoli k záduší kostela Matky 

Boží před Týnem a sv. Benedikta, jak se praví v registrech záduší, ale přímo k záduší kostela 

sv. Benedikta se totiž skutečně několikrát v 16. století zmiňují.394 

Identifikované nemovitosti nepřekračují centrální oblast farnosti sv. Benedikta vymezenou do 

ní lokalizovanými domy již v předhusitském období. Je zřejmé, že zde byli do úřadu 

kostelníků voleni především lidé bydlící v bezprostředním zázemí kostela. Pouze v jediném 

případě zachycujeme mezi kostelníky také osobu, která vlastnila v roce 1613 dům mimo 

předpokládané původní území farnosti kostela sv. Benedikta.395 Naopak to však neplatilo. Do 

úřadu kostelníků záduší kostela Matky Boží před Týnem byly voleny i osoby z předpokládané 

původní farnosti sv. Benedikta. Není navíc jistě překvapením, že kostelnické úřady v obou 

kostelech zastávaly v mnoha případech stejné osoby, samozřejmě nikoli ve stejném funkčním 

období. Kostelníků u Panny Marie před Týnem bylo na přelomu 16. a 17. století až osm. Ke 

sv. Benediktu volili osadní dvě až čtyři osoby (Obr. 17). 

 

 

 

 

 

394 Kostelníci k záduší a kostelu sv. Benedikta např v roce 1595 a 1596, J. TEIGE, Základy 1, s. 493; V roce 
1586 jsou dokonce zmíněni úřednici při kostele sv. Benedikta, TAMTÉŽ, s. 491; Dary k záduší sv. Benedikta 
také r. 1521 a 1532, TAMTÉŽ, s. 482-483.  
395 Jedná se o Matěje Fišera v čp. 746 až ve vzdálené Kozí ulici. Jakub Křepelka vlastnil dva domy čp. 590 a 
665. Viz seznam z roku 1613 v příloze č. 4; L. ŽILKA, Úředníci, kostelníci, zakristiáni a páni starší kostela 
Matky Boží před Týnem a kostela sv. Benedikta v letech 1586–1620, DP 8, Praha 1988, s. 21-34, ke kostelníkům 
sv. Benedikta hl. s. 30. 
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5.5.3. Kostel sv. Jiljí 

Bezpochyby nejčetnější zmínky o lokalizaci domů máme dochovány pro dobu předhusitskou 

ve farnosti sv. Jiljí. U kostela byla založena kolegiátní kapitula. První zpráva v pramenech, 

která nepřímo dokládá existenci kostela, pochází z roku 1238, kdy se uvádí probošt 

Markvard.396 Patronátní právo k farnímu kostelu měl do husitských válek pražský biskup, 

respektive arcibiskup. Stavba současného trojlodního halového kostela byla započata někdy 

ve 1. čtvrtině 14. století za biskupa Jana IV. z Dražic a dokončena patrně v době jeho 

slavnostního vysvěcení v roce 1371. Hřbitov je doložen pouze z pramenů 14. století a 

mladších. Nacházel se severně od kostela.397   

Při vizitaci farnosti, která se uskutečnila 10. října 1379, se uvádí celkem 11 osob, o nichž 

můžeme předpokládat, že žili ve farnosti (explicitně 10). Lokalizovat můžeme domy 

následujících farníků: Anděla apotekáře (čp. 144), Václava Boršovského (čp. 350), Uly 

Silberzeigera (čp. 451), Mikuláše Ortlinova (čp. 234).398 Tři posledně jmenovaní patřili také 

mezi patrony oltářů v kostele, jichž bylo fundováno v předhusitském období přibližně 

třináct.399 Václav Boršovský a Ula Silberzeiger jako přední zástupci farnosti svědčili již na 

listině z roku 1363.400 Ve farnosti ležel také dvůr kláštera sedleckého (čp. 447) a dům desk 

zemských (čp. 241). Zmíněno je několik osob, které přímo s tímto úřadem měly něco 

společného, třebaže není přesně jasné, jestli bydleli přímo v tomto domě.401 

396 CDB III, č. 191, s. 251. 
397 K nejstarším dějinám kostela V. V. TOMEK, Základy 1, s. 77-78; J. TEIGE, Základy 2, s. 672-697; V. V. 
TOMEK, Dějepis 5, s. 195-200; Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 26; Ke stavebním dějinám kostela UPP 1, 
s. 84-88, kde jsou také odkazy na starší literaturu a prameny.   
398 PVAP, s. 50-56; S úplnou jistotou lokalizujeme pouze dům Václava Boršovského, který je doložen jako 
majitel čp. 350 v letech 1365-1389. Hlavní část domu byla orientována do Jilské ulice (dnes Husovy), v zadní 
části domu ležící naproti kostelu sv. Filipa a Jakuba stál pivovar. Václav Vladivoj Tomek uvádí na základě knihy 
trhové ještě v 60. letech několik samostatných nemovitostí v zadní úzké uličce vedoucí ke kostelu sv. Filipa a 
Jakuba. V. V. TOMEK, Základy 1, s. 102-103; Ostatní domy farníků z vizitačního protokolu jsou již 
identifikovány podle městských knih s odstupem více než dvaceti let. Úplnou jistotu, že již v inkriminované 
době vlastnili tyto osoby již právě tyto domy, nemáme. V případě Anděla z Florencie jde však o tradiční dům na 
nároží Malého Náměstí čp. 144. V domě čp. 451 se uvádí roku 1411 Klara relicta Silberzeigeri a roku 1414 se 
dům uvádí jako olim Silberzeigeri. Mikuláš Ortlinův se uvádí v čp. 234 v letech 1402-1403, následně jako olim 
Nicolai Ortlini, V. V. TOMEK, Základy 3-V, s. 209; V roce 1364 však vlastnil ve farnosti také čp. 351b.  Tyto 
domy ztotožnila již H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 73.  
399 Václav Boršovský založil oltářní fundaci v kostele sv. Jiljí až před svou smrtí v roce 1389, J. TEIGE, Základy 
2, s. 673. 
400 J. TEIGE, Základy 2, s. 673. 
401 Na prvním místě je to Štěpán protonotář království českého, označený jako konkubinář. Dále jeho notář 
Václav, který byl ženat, ale veřejně se ve farnosti ukazoval s ženou jakého si Jáchy. Mezi vyslýchanými farníky 
se objevuje také Oldřích označený jako vicenotář desk, nyní měšťan; K čp. 241 vztahuje Tomek také tuto 
zmínku ze soudních akt roku 1386: in majori civitate Pragensi in curia olim domini Stephani in camera 
Wenceslai vicenotarii tabularum terrre regni Boemire dominus Martinus dictus Scriba, V. V. TOMEK, Základy 
3-5, s. 209. 
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Ještě do husitských válek jsou při prodejích lokalizovány v městských knihách domy in plebe 

s. Egidii v těchto případech: čp. 225 (1413), čp. 227a (1415), čp. 228 (1411), čp. 231 (1415), 

čp. 233 (1400), čp. 242 (1416), čp. 243 (1414-1421), čp. 351a (1416), čp. 349a (1412), čp. 

355 (1406),  353b (1414), čp. 527 (1409).402 Velkou důležitost má identifikace domu čp. 218 

podle zápisu v Erekčních knihách z roku 1408, který publikoval Josef Teige, protože pomístní 

určení v jeho okolí se jinak vztahují především ke klášteru sv. Anny a pro dobu předhusitskou 

je to vlastně zmínka o příslušnosti této oblasti do farnosti sv. Jiljí jediná.403 (Obr. 11a) 

Síť domů ve farnosti bohužel již nemůžeme tímto způsobem doplňovat pro následující období 

jižně od Vejvodovy ulice a Betlémského náměstí, neboť tuto část již Josef Teige ve svém 

místopisu nezpracoval. Některé domy s místopisným určením in plebe nebo in parochia se po 

husitských válkách objevují znovu: čp. 225 (1503), čp. 234 (1436), čp. 243a (1478), 243b 

(1454)404 a jiné doplňují farní mozaiku zcela nově čp. 226 (1470),  čp. 230b (1471),  čp. 235b 

(1438), čp. 452 (1486), čp. 222a (1495), čp. 352c (1493), čp. 352b (1505), čp. 247b (1478).405  

402 Čp. 227a, 1415, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 72; čp. 228, 1411, TAMTÉŽ, s. 72; čp. 225, 1413, TAMTÉŽ, 
s.73; čp. 231, 1415, TAMTÉŽ, s. 76; čp. 242, 1416 domus, in qua calices sunt depicti, in plebe S. Egidii, 
TAMTÉŽ, s. 79; čp. 243, 1414:  in plebe S. Egidii in acie ex opposito fontis, 1421 lib. misc. 1110: ad agnellum, 
in plebe (u černého beránka naproti studni)  TAMTÉŽ, s. 79;  čp. 351a, 1416,  TAMTÉŽ, s. 81; čp. 349a, 1412,  
TAMTÉŽ, s. 102;  čp. 355, 1406: olim Sobconis braseatoris, in plebe s. Egidii, ex opposito olim Jessconis 
Tichawa (č. 349 b), V TAMTÉŽ, s. 106;  čp. 353b, 1414, TAMTÉŽ, s. 111; čp. 527, 1409: in plebe S. Egidii, in 
acie ex opposito domus Petri Krtkonis (č.352), TAMTÉŽ, s. 107;  čp. 233, 1400, in plebe S. Egidii ex opposito 
fontis in acie retro dorourn Pesoldi aurifabri, V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 209. 
403 1408, 4. srpna, (LE X) Iohannes Kbel, decretorum doctor quod constitutus - Ssebco pullator et Katherina, 
ipsius conthoralis, residentes in plebe ecclesie S. Egidii Mai. Civ. Pr., nobis in presencia honorabilis viri d. 
Iohannis, plebani ecclesie s. Egidii, antedicte exponere curavit, qualiter ipsos evidenti necessitate urgente 
mediam S. gr. d. pro census annui super domo ipsorum .... (čp. 218) inter domos quondam Wenceslai Ulonis 
dicti Stolarz ex una et quondam Materni pellificis (čp. 217) parte ex a1tera honorabili viro d. Iohanni, plebano 
ecclesie s. Egidii, J. TEIGE, Základy 2, s. 681; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 85. Stolařův dům Tomek neuvádí, 
jednalo by se o čp. 219, které připadlo klášteru sv. Anny a samostatně se objevuje znovu až ve 20. letech 15. 
století. 
404 Čp. 225, 1503, 14. února, Elsska, olim Galli pellificis, nunc vero Mathei dicti Dráb, similiter pellificis, 
conthoralis, resignat domum suam, quam inhabitat, in plebe S. Egidii inter domos Nicolai dicti Sanda et Elssky 
linicide, J. TEIGE, Základy 2, s. 618; čp. 234, 1436, 26. září, Caspar de Merzitricz convenit domum dictam ad 
pellicanum sitam in parochia s. Egidii erga Johannem de Montibus et Margaretham, TAMTÉŽ, s. 667; 1469, 
TAMTÉŽ, s. 668; čp. 243a, 1478, 17. února, Anna Kartuska resignat post suam mortem domum suam in 
parochia s. Egidii dictam ad agnellum ex opposito fontis et penes domum ad calices sitam, TAMTÉŽ, s. 728; čp. 
243b, 1454, 1. června, Mikulášek Malý et Zuzka e. d. ad calices dictam sitam in parochia s. Egidii inter domos 
relicte Petri Karthús pellitici et domum olim ad  tabulas erga Ludmilam, relictam Iohannis Rochcze sutorii, 
TAMTÉŽ , s. 735;   
405 Čp. 226,  1470. 17. října, Clemens sutor resignavit post suam mortem domum propriam in parochia s. Egidii 
in acie penes domum Andree pellificis situalam. Wenceslao de Postřižien, Koutský dicto, cognato suo, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 616; čp. 230b, 1471, 27. listopadu, Johannes šlejfíř et Dorothea e. d. in S. Egidii parochia inter 
domos Johannis Kokysl et Blasii Hrnček dicti circa sacerdotem Jacobum, s. Nicolai plebanum, TAMTÉŽ,  s. 
665;  čp. 235b, 1438, 20. prosince, Wenccslaus Koblovec et Martha e. d. erga Johannem Vojnovský ...sita est in 
parochia s. Egidii, TAMTÉŽ, s. 670; čp. 452, 1486, 15. února, Daniel, notarius consilii Mai. Civ. Pr., emit 
domum in parochia s. Egidii ad rubeas aquilas titulatam inter domos Sigismundi Holec ad angelos et Procopii 
sutoris erga Jeronimum tonsorem, J. TEIGE, Základy 1, s. 694; čp. 222a, 1495, 27. října. Jiří z Dubé a na 
Kuřích Vodách emit domum in plebe s. Egidii inter domos d. Koldicz (dříve pánů z Poděbrad) et Augustini 
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Z roku 1430 pochází zpráva o tom, že městská rada předala farníkům kostela sv. Jiljí dům u 

Adama a Evy (čp. 146-148) z toho důvodu, že jeho již zemřelý majitel Jindřich zlatník, který 

kdysi vykonával úřad vitrika, zcizil kostelu nějaké klenoty.406 (Obr. 11b) 

Od druhé poloviny 15. století zpočátku ojediněle, ale od počátku 16. století již výhradně se 

spolu s přechodem úředních zápisů v městských knihách na češtinu lokalizují domy 

(samozřejmě kromě tradičního sousedství) pomocí termínu v osadě (výjimečně ve faře). Opět 

se setkáváme v jádrovém území farnosti s domy čp. 234 (1469), 243a (1549), 240a (1611).407 

A dále s čp. 352a (1548, 1606), čp. 244 (1569, 1601), a rovněž také na východní straně 

Liliové ulice čp. 249 (1631), čp. 250 (1548).408  Podle vydaného torza nedokončeného III. 

svazku Teigeho Základů starého místopisu můžeme ještě doplnit frontu domů čp. 214-215 na 

severní straně dnešní Náprstkovy ulice.409 Při jižním průčelí kostela sv. Vavřince se 

rozprostíral hřbitov obehnaný zdí sloužící rovněž k potřebám farníků sv. Jiljí.410 V roce 1531 

se připomíná spor mezi dominikánkami u sv. Anny na jedné straně  a jejich sousedem 

Jakubem Šrámkem  (čp. 219) a osadou kostela sv. Jiljí o přístupovou cestu k tomuto hřbitovu 

(dnešní ulice Zlatá), jelikož převorka hodlala ohradit zdí celou zahrádku za presbytářem 

kostela. V zápise se přímo praví, že to místo a ta zahrádka jest jim (osadním) a kostelu sv. 

Jiljie náležící a že jest před časy dávními skrze dožádání a pro potřebu pohřbu propuojčena a 

dána skrze pány a obec.411 

Upřesnit severní hranice farnosti nám dovolují až novověké zápisy o prodejích domů, jež 

ukazují, že ojedinělá zpráva o domu Anděla z Florencie (i když není jisté, zda původní dům 

stál na místě čp. 144 (Tomek) nebo čp. 145, jak soudí Teige, má své opodstatnění. Při 

prodejích se jako ležící ve farnosti se opět jmenuje dům U Adama a Evy, dále jeho sousedi čp. 

mercatoris a Katherina de Kolowrat, TÝŽ, Základy 2,, s. 622; čp. 352c, 1493, 8. října, Stephanus Niger, 
colorator cucium et Anna e. d. in parochia s. Egidii inter domos Michaelis vitratoris et (ortum) plebani eiusdem 
ecclesie sitam utrinque ab Andrea de angulo, TAMTÉŽ, s. 714; čp. 352b, 1505, 8. listopadu, Martinus funifex 
emit duas porciones domus, cuius  tercia porcio ad eundem Martinum pertinet et tota domu s sita est in parochia 
S. Egidii penes domum Katherine, relicte olim David mercatoris, et braseatorium Andree Krtek, a Iohanne 
Knecht et Petro Betlémský, TAMTÉŽ, s. 711; čp. 247b, 1478, 10. prosince, Matheus de Kublas de Luna e. d. in 
plebe S. Egidii inter  domos Johannis, notarii consilii dominorum, et Petri Slovak utrinque situatam aput eundem 
Petrum Slovak, TAMTÉŽ, s. 893. 
406 J. TEIGE, Základy 2, s. 684. 
407 Čp. 234, J. TEIGE, Základy 2, s. 668; čp. 243a, TAMTÉŽ, s. 755; čp. 240a, TAMTÉŽ, s. 755.  
408 Čp. 352a, J. TEIGE, Základy 2, s. 705 a 709; čp. 244, TAMTÉŽ, s. 897; čp. 249, TAMTÉŽ, s. 889; čp. 250, 
(1548, kšaft, dům svůj ve faře Jilské), Tamtéž, s. 885-886. 
409 Čp. 215  (1592), J. TEIGE, Základy 3, s. 34; čp. 214 (1591), TAMTÉŽ, s. 34. 
410 Uvedený při prodejích domů například 1456, 1478, J. TEIGE, Základy 3, s. 36-37;  
411 J. TEIGE, Základy 3, s. 5 
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145 a 148 a také nárožní dům čp. 455 na protější straně a také 456.412 Vedlejší dům čp. 457 je 

již doložen ve farnosti sv. Michala. Vidíme tedy, že do farního obvodu spadaly domy až po 

samotné vyústění ulice vedoucí od kostela sv. Jiljí na Malé Náměstí. Severněji položené domy 

na náměstí od čp. 143 přináležely farnosti sv. Linharta. Další doplnění z pramenů 16. století 

se dočkala i východní fronta domů v dnešní Jilské ulici čp. 453, čp. 450 a již dříve zmiňovaný 

dům čp. 451 v souvislosti s Ulou Silberzeigerem.413 Domy západně od nárožního domu čp. 

148 patřily podle zápisů ze 16. a počátku 17. století již kostelu Panny Marie na Louži. Hranice 

tady vedla Zlatnickou ulicí (část dnešní Karlovy) a dále pokračovala vnitroblokem podél 

zadní části bývalého domů pánů z Kunštátu (čp. 946) do dnešní Liliové ulice.414 Podle jistých 

indicií zde původně vedla již ve středověku zaniklá ulička. Tato linie koresponduje rovněž  s 

vymezením farnosti Panny Marie na Louži z roku 1635.  

Do farnosti sv. Jiljí spadala také východní část bloku domů mezi ulicí Anenskou a Karlovou. 

V osadě jsou uvedeny domy čp. 220a (1579, 1594),  čp. 181 (1586), čp. 182 (1600) a čp. 188 

(1595).415 Poslední z nich se zde ovšem nachází v superpozici s údajem o století starším, 

kladoucím tento dům do farnosti sv. Jana Na Zábradlí (Na Břehu). 

Zásadním způsobem rozšiřuje náš pohled na rozlohu jilské farnosti lokalizace kostelníků a 

zádušních úředníků. K metodickým problémům spojeným s využitím jejich jmen a lokalizací 

jejich bydlišť byla věnována pozornost již v úvodu. Jejich přehled včetně předpokládaných 

lokalizací jejich bydlišť v období, kdy vykonávali tyto osoby úřad spojený se správou záduší, 

je obsažen v příloze č. 1. Kromě dílčích doplnění a potvrzení údajů lokalizujících domy do 

farnosti již v městských knihách při majetkových převodech, pomohly takto získané údaje 

doplnit mapu farnosti v několika okrajových územích. Za prvé se jedná o oblast západní části 

Karlovy ulice, dále Liliové ulice, ulice Vejvodovy a také západní strany ulice Na Perštýně. 

Identifikace zaznamenaných osob je závislá především na topograficky uspořádané edici 

Josefa Teigeho. V případě jižní části farnosti můžeme ovšem využití také topografických 

412 Čp. 145, Anděl Na Kohoutě (1592, 1593, 1614), J. TEIGE, Základy 1, s. 801 a 829; čp. 146, U Adama a Evy 
(1589), TAMTÉŽ, s. 791; čp. 148 (1589), TAMTÉŽ, s. 789; čp. 455 (1606), TAMTÉŽ, s. 691; čp. 456, (1601, 
kšaft vdovy Barbory – v hrobě našem, v kostele náležitém....dům můj U Černého koně v němž bydlím v osadě, 
TAMTÉŽ, s. 689. 
413 Čp. 450 (1520), J. TEIGE, Základy 1, s. 702; čp. 451 (1592), TAMTÉŽ, s. 697; čp. 453 (1620), TAMTÉŽ, s. 
693. 
414 Čp. 153 (1593), J. TEIGE, Základy 2, s. 630; čp. 229 (1619), TAMTÉŽ, s. 612;  
415 J. TEIGE, Základy 2, s. 562, 559, 557 a 509. 
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prací Jiřího Čarka a od počátku 17. století také edicí Nájemníků na Starém městě a berní 

ruly.416 (Obr. 11c) 

Poslední skupinu Teigem vydaných pramenů, které výše nastíněný obraz farnosti dosvědčují, 

představují zápisy o příjmech za zvonění zemřelým osobám v zádušních knihách okolních 

farnosti.417 Podobně je to i v případě zmínek zachycených T. V. Bílkem s jedinou výjimkou, 

kterou představuje lokalizování domu U Železných dveří (čp. 436) do farnosti sv. Jiljí v roce 

1622. Průjezdní dům obráceným průčelím jak do Michalské, tak do Jilské se ale v ostatních 

pramenech klade do farnosti sv. Michala.418 (Obr. 11d) 

Na jižní straně mezi Perštýnem a Uhelným trhem potvrzují výsledky získané uvedeným 

způsobem dva prameny z počátku 17. století, kterými můžeme definovat rozlohu farnosti sv. 

Jiljí také negativně. Tím prvním jsou registra záduší svatomartinské farnosti, která uvádí 

výčet domů k letům 1603 a 1604 (viz níže v kapitole o sv. Martinu ve zdi) a druhým již výše 

jmenovaný soupis z 16. 6. 1635. Domy čp. 427-431, 353-357, 442-444 a dále 941 a 527 jsou 

v soupisu z roku 1635 výslovně uvedeny jako přifařené z farnosti sv. Jiljí. Oproti údajům z let 

1603 a 1604 se tak záznamy rozcházejí pouze v případě čp. 427, které bylo již tehdy příslušné 

k farnosti sv. Martina (obr. 20 a 21).  

Složitější situace panuje na západní straně ulice Na Perštýně, jelikož právě dům čp. 344, který 

dal této ulici později jméno se ještě před husitskými válkami klade do farnosti sv. Martina ve 

zdi (k tomu blíže v kapitole věnované sv. Martinu). Přestože prameny lokalizující tuto 

skupinu domů přímo do osady sv. Jiljí jsou poměrně pozdní (konkrétně právě čp. 344 – 1599, 

čp. 346 – 1613, čp. 347 – 1628).419 Nelze pochybovat na základě identifikace domů vitriků a 

úřadníků, že již minimálně od druhé poloviny  15. století tato oblast spadala do obvodu 

416 Jiří ČAREK, Z dějin staroměstských domů, PSH 12, 1980, s. 5-69; TÝŽ, Z dějin staroměstských domů, od 
Vejvodů na Uhelný trh, PSH 13, 1981, s. 5-49; TÝŽ, Z dějin staroměstských domů, z Michalské ulice do Jilské 
ulice, PSH 14, 1981, s. 5-49. 
417 V Týně plat od zvonění r. 1611 Adamovi Koníčkovi Černýmu k sv. Jiljí (čp. 456), J. TEIGE, Základy 1, s. 
510; roku 1612 Adamovi Wolfovi U Bílého Adama (čp. 452) a Václavovi Deklivovi (čp. 309), TAMTÉŽ, s. 
512, (indetifikováno podle Nájemníci 1608, s. 79 a V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 63); roku 1613 Adolfovi 
Myslichovi z Jilské osady (čp. 186), J. TEIGE, Základy 1, s. 513, (identifikováno podle Nájemníci 1608, s. 89; 
V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 76 má jako čp. 187); roku 1613 manželce Martina Volovatýho (čp. 346), J. 
TEIGE, Základy 1, s. 513. 
418 Čp. 225 (1630), čp. 243 (1620), čp. 242 (1623), čp. 240a (1617), 352a U Sladkých (1629), čp. 353 (1627 a 
1629), čp. 356, U Špamberků (1621), čp. 347 (1628), čp. 445 (1633), čp. 452 (1628), čp. 456 (1630), čp. 231 
(1627), Tomáš Václav BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 1-2, Praha 1882–1883, passim. 
419 Dům U Modrého Jelena jinak U Kapounů v osadě sv. Jiljí prodal emigrant Jan Lukšan v roce 1628, T. V. 
BÍLEK, Dějiny konfiskací 2, s. 978. Plat za zvonění manželce Martina Volovatého (čp. 346) viz výše, k 
lokalizaci Nájemníci 1608, s. 79. K čp. 344 srovnej přílohu č. 1, dále také  J. ČAREK, PSH 12, s. 22, Nájemníci 
1608, s. 79. 
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kostela sv. Jiljí.420 Situaci částečně komplikuje ještě fakt, že tato fronta se uvádí s polu 

s dalšími domy v bloku mezi Bartolomějskou ulicí a Národní třídou v roce 1635 jako bývalá 

část farnosti sv. Štěpána. Patrně šlo o určité zjednodušení skutečnosti,  že v tomto bloku měly 

skutečně převahu domy spadající původně do farnosti sv. Štěpána Menšího (obr. 20).  

Rozsah farnosti sv. Jiljí není bohužel v roce 1635 zachycen, třebaže rovněž farnost sv. Jiljí 

byla zahrnuta do celkového plánu přestrukturování farní sítě na Starém Městě. Dominikáni 

získali farnost v roce 1627 a převzali pod svou správu také všechny západně ležící farnosti sv. 

Jana Na Zábradlí, sv. Ondřeje, sv. Štěpána Menšího a také Betlémskou kapli. Velký obvod 

kostela sv. Jiljí zapadá do území vymezeného ostatními farními obvody v roce 1635 a vydržel 

v nezměněné podobě až do roku 1784 (celkový průmět obr. 12).  

 

 

 

5.5.4. Kostel sv. Martina ve zdi (sv. Martin Větší) 

V roce 1178 daroval kníže Soběslav II. okolní území dříve patřící jeho matce Adlétě Uherské 

kapitule Vyšehradské. V následujícím potvrzení, které se hlásí do roku 1187, se uvádí již 

újezd sv. Martina.421 Do značné míry dochovaný románský tribunový kostel ve hmotě 

stávajícího kostela bohužel neobsahuje chronologicky natolik citlivé stavební prvky, z nichž 

bychom mohli dovodit, že stavba vznikla před a nebo až poté, co území získala kapitula, či 

dokonce ještě za života Adléty, která zemřela v roce 1140. Obecně lze jeho vznik zařadit do 

druhé poloviny 12. století.422 Patronát kostela patřil až do husitských válek kapitule.423  

Farnost 

Kostel se zmiňuje v roce 1326 mezi těmi, jež dosud neměly přesně stanovené farní hranice.424 

Nabízí se hypotéza, že území patřící Vyšehradské kapitule tvořilo základ svatomartinského 

420 Čp. 438 (1451, 1462, 1496), čp. 346 (1482, 1504, 1526), čp. 345 (1504), čp. 344 (patrně již 1476), čp. 342 
(1609), k odkazům na prameny a lokalizaci srovnej přílohu č. 1. Poslední dům čp. 342 leží již za Zderazskou 
branou v bývalém příkopu a před husitskými válkami zde ještě nestál.  
421 Circuitum in suburbio Pragensi, qui matris mee fuerat, CDB I, č. 287, s. 252; circuitum sancti Martini in 
suburbio, CDB I, č. 317, s. 289. 
422 Z. DRAGOUN, Záchranný archeologický výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském, AH 
4, 1979, s. 33-41; TÝŽ, Praha 885–1310, s. 73-76. 
423 1373, LC II, s. 88; K nejstarším dějinám kostela J. TEIGE, Kostel sv.  Martina Většího ve zdi na Starém 
Městě Pražském, Praha 1905; Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 28; V. V. TOMEK, Dějepis 5, s. 228. 
424 Rozloze farnosti na Starém Městě z hlediska negativního vymezení farnosti sv. Havla se věnoval R. GÁJA, 
Dějiny kostela a farnosti sv. Havla v době předhusitské, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve 
středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, hl. s. 90-91. 
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farního obvodu. Na území Starého Města však neexistují doklady o původní držbě kapituly. 

Zatímco za hradbami se až k tzv. Židovské zahradě nacházelo rozparcelované území, z jehož 

značné části pobírala kapitula ještě na konci 14. století areální platy.425 Negativně lze území 

farnosti sv. Martina na Novém městě z východní strany vymezit limitací farnosti sv. Štěpána 

z roku 1351.426 Hranice probíhala dnešní Jungmannovou ulicí a následně na jižní straně podél 

zdi židovské zahrady v dnešní Lazarské ulici. Z nějaké důvodu však vznikl mezi faráři 

uvedených farností o tyto hranice spor, který byl urovnán v roce 1407, když bylo jednoznačně 

stanoveno, že společnou hranici mezi oběma farnostmi tvoří Široká ulice (Jungmannova) 

vedoucí již od příkopu Starého Města.427 Důvodem snad mohly být některé nevyřešené 

nároky, které nebyly kompenzovány při limitaci v roce 1351. Do farnosti již v této době 

spadala také Židovská zahrada – židovský hřbitov, který zde sloužil svému účelu někdy od 

13. století patrně do 1. poloviny 15. století.428 K rozparcelování zahrady došlo na 

základě nařízení Vladislava Jagellonského v roce 1478.429  

Bohužel Tomek nezachytil jedinou zmínku, která by lokalizovala dům do farnosti sv. Martina 

ve Zdi také na Novém Městě v předhusitském období. Je to v přímém kontrastu se sousedními 

farnostmi sv. Vojtěcha, sv. Michala a dokonce i sv. Štěpána, u níž tato pomocná lokalizace 

v dobovém kontextu vzhledem ke jejímu rozsahu postrádá smyslu. Ale je možné, že pouze 

tyto zmínky needitoval. O existenci takových lokalizacích při majetkových transakcích 

v tomto prostoru i v raném novověku totiž informuje Luboš Lanciger.430 

425 Soupis domů poplatných Vyšehradské kapitule v roce 1395, V. V. TOMEK, Základy 2, s. 333. Na 
podkladech Jana Pařeza publikovali Tomasz CYMBALAK – Michael RYKL – Matouš SEMERÁD, Nejstarší 
pozůstatky měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků 
posledních archeologických výzkumů, SP 27, 2011/2, s. 14-44. Nejnověji k areálním platům Vyšehradské 
kapituly také M. MUSÍLEK, Dům čp. 135/II, Schönkirchovský palác, Standardní nedestruktivní SHP, Dějiny 
objektu – historická rešerše, nepublikovaný rkp., Praha 2014, 18-22, uloženo v archivu NPÚ ÚOP HMP; 
K Židovské zahradě a parcelaci území za hradbami před založením Nového Města také V. V. TOMEK, Dějepis 
1, s. 249-251. 
426 RBM V/3, č. 1031, s. 508-509; Papežské potvrzení z následujícícho roku MVB I, č. 1440, s. 741-744. 
427 V. V. TOMEK, Základy 2, s. 75. 
428 Nejnověji shrnují výsledky archeologických výzkumů v prostoru Židovské zahrady Tomasz CYMBALAK – 
Veronika STAŇKOVÁ, Židovská zahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě 
archeologického výzkumu, SP 30, 2012/2, s. 86-110. K nejzávažnějším poznatků patří lokalizování severní 
hranice pohřebiště prostřednictvím příkopu, který vedl přibližně po severní straně dnešní ulice Purkyňova a také 
předlokačního osídlení z 12. století na ploše hřbitova. 
429 Jan PAŘEZ, Zápis o parcelaci Židovské zahrady z roku 1478, Historica Pragensia 5, 2011, s. 209-213. 
Parcelace v podstatě odpovídá počtu parcel na Jüttnerově plánu z let 1811-1815; Na ploše Židovské zahrady 
byly zachyceny starší stopy osídlení z 12.-13. století, V. STAŇKOVÁ, Výsledky záchranného archeologického 
výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském, SP 27, 2011/2, s. 60-73. 
430 Luboš LANCINGER, Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století. Blok paláce Adrie, PSH 31, 
2000, s. 262-297,  „se udává až do 17. století poloha většiny zdejších domů vzhledem k němu (kostelu sv. 
Martina)“, cit. s. 262. Novoměstské městské knihy však bohužel doposud nebyly vydány.  Jediným autorem, 
který tyto zmínky zaznamenává i pro Nové Město je Tomáš V. Bílek. 
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Pomocí Tomkových Základů můžeme lokalizovat do farnosti na Starém Městě domy, které 

situoval do míst čp. 424a (trh. kniha), čp. 425b (trh. kniha), čp. 420a (1426, trh. kniha, 1386 

LE), čp. 415 (1380, PVAP), čp. 414 (1380, PVAP, 1375, LE)  a čp. 344 (1393, SA, LE).431 

Ve třetím dílu Základů uvádí Václav Vladivoj Tomek zápis ze soudních akt pražského 

arcibiskupství z roku 1403.432 Tomek původně lokalizoval majitele k čp. 419 a později do 

zadní části parcely čp. 356 jako 356b ve Štupartské ulici. Správnější lokalizace je však do 

míst sousedního čp. 420 jako čp. 420b, které ostatně Tomek vyznačuje na svém plánu Prahy 

roku 1419.433 

Dům čp. 344, zmiňovaný ve farnosti v roce 1393 rovněž v soudních aktech, který stál vedle 

Zderazské brány, je jediný, který byl lokalizován na západní stranu Svatomartinské ulice 

(dnešní ulice Na Perštýně). Teige bohužel tuto část Starého Města již nezpracoval a tak nám 

zůstává jediným vodítkem při lokalizaci domů v pohusitském období práce Jiřího Čarka.434 V 

17. století se můžeme opřít také o edice nájemníků na Starém Městě z roku 1608, Berní ruly a 

také studii Tomáše Václava Bílka. Osoby zachycené Teigem mezi farníky u sv. Jiljí můžeme 

na základě těchto podkladů umístit právě na západní stranu Perštýna minimálně od konce 15. 

století (viz farnost sv. Jiljí).  

S tím konvenuje i první kompletní soupis domů ve farnosti zachycený v letech 1603-1604 

v Registrech záduší kostela sv. Martina. Dva téměř identické seznamy vznikly v souvislosti 

s pořádáním farní sbírky na výstavbu nové kostnice. V roce 1604 výslovně uvedeno, že 

peněžní prostředky byly sbírány tzv. na plech přímo na zasedání osady, které bylo svoláno na 

431 Většina domů byla lokalizována „in plebe s. Martini“ až na počátku 15. století v dnes již nedochovaných 
městských knihách - čp. 420a, k r. 1426, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 107, případně o něco dříve v Erekčních 
knihách  - totéž čp. 420a k r. 1386 super domo quondam Crislofori et area ipsius, sita et consistente in parrochia 
ct limitibus ecclesie s. Martini in muro, J. TEIGE, Základy 1, 467, (LE XIII); dále čp. 424 a 425, V. V. TOMEK, 
Základy 1, s. 107 a 109; Vizitační protokol uvádí mezi farníky také vlastníky domů čp. 415 a 414. PVAP, s. 67 a 
110; K jejich lokalizaci V. V. TOMEK, Základy 1, s. 111; H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 67-79, uvádí pouze 
vitrika Eligasta, který vlastnil ve farnosti nejprve krátce dům čp. 421 a potom v roce 1364 koupil čp. 415 na 
protější straně dnešního Uhelného trhu (uváděný in novo foro), který vlastnil snad až do roku 1402. Ješek 
z Netvořic, který se v protokolu jako farník u sv. Martina zmiňuje až v kapitole věnující se sv. Havlu, zakoupil 
sousední dům čp. 414 již v roce 1352; Tento dům lokalizují do farnosti sv. Martina rovněž prameny týkající se 
renty k oltáři sv. Anny v kostele sv. Havla, LE I, č. 226, s. 109; LC III-IV (1373-1390), Listina z 15. 10. 1375, 
Viz také Urkunden-Regesten, (ed.) A. Schubert, s. 112-113; K čp. 344 zápis z roku 1393, SA III, s. 118, in 
parochia ec. s. Martini in muro, domus anexa valvae Zderasiensi, k lokalizaci V. V. TOMEK, Základy 1, s. 105, 
zápis byl převzat z Erekčních knih (XII) a celý byl editován J. TEIGEM, Kostel sv. Martina Většího ve zdi, s. 31-
32; V této práci se Teige věnoval také založení patrové kaple při kostele v roce 1488 přístupné přes můstek 
z domu čp. 416 Viktorinem Holcem z Květnice v roce 1488, TAMTÉŽ, s. 15-16.  
432 SA IV, s. 278, č. 376: in plebe S. Martini in muro Procopii Rakoniczky; V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 215, 
vztahuje k čp. 356 b. 
433 V souladu s původní Tomkovou lokalizací je převzato také v edici Berní knihy Starého Města pražského 
(1427–1434), (ed.) H. Pátková, Praha 1996, s. 30, 97, 131, 204-205. Vlastníci čp. 419 a 420b jsou však 
prohozeni.  
434 J. ČAREK, PSH 12, s. 5-69. 
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7. března. Sbírka byla, řeklo by se dnes, „dobrovolně povinná“, proto nemusíme pochybovat, 

že účelem zápisů bylo zachytit všechny domy, respektive jejich majitele či hospodáře (jen 

výjimečně je některý vynechán).435 Pro identifikaci domů na Starém Městě slouží opět jako 

referenční výše zmíněný zlomek pohořelého místopisu Jiřího Čarka. Na území Nového Města 

poskytují jedinou oporu studie Václava Lívy vycházející z Berní ruly a pro blok paláce Adrie 

místopisná práce Luboše Lancingera.436 Z výsledků se dá jednoznačně soudit, že farnost byla 

vymezena dnešními ulicemi Na Perštýně, Spálená, Lazarská, Jungmannova, Perlová a 

Uhelným trhem (Obr. 19). 

Jedinou zmínku z předhusitského období rozšiřující rozsah farnosti i na západní stranu 

Perštýna však nelze považovat za chybu i vzhledem k tomu, že pochází z oficiální písemné 

agendy pražského arcibiskupství. Tuto skutečnost můžeme dále doprovodit hypotézou, že 

v předhusitském období mohla farnost zahrnovat také západní frontu domů ve Spálené ulici 

až po křižovatku s dnešní ulicí Ostrovní. Jednalo by se o domy čp. 115 až čp. 103 na Novém 

Městě. K již dříve identifikovaným městištím, které odváděly areální platy Vyšehradské 

kapituly z této části ulice lze na základě nejnovějších výzkumů Martina Musílka připojit také 

zbylý úsek od čp. 109 až po čp. 103. Vyšehradu by tedy původně patřily pozemky po obou 

stranách Spálené ulice až po Židovskou zahradu. Hypotéza, že v předhusitské době do farnosti 

spadaly také domy na západní straně Spálené ulice, však vychází pouze z předpokladu 

překryvu původní duchovní správy a majetkové držby vyšehradské kapituly.437 

435 Registra záduší kostela sv. Martina založená léta Božího 1602, NA Praha, APA I., rkp. B 43/1, fol. 40b-42 a 
fol. 51b-53; Zápisy jsou zde zpětně od roku 1600 a jsou řádně vedeny do roku 1629. Obecně ke správě záduší ve 
farnosti podle uvedených register záduší srovnej také Pavel B. KŮRKA, „Urozenost, ctnost, krása i umění za nic 
nestojí, když peněž nejní“. Správa a majetek záduší kostela sv. Valentina na Starémě Městě pražském v raném 
novověku, PSH 34, 2006, s. 93-126, hl. s. 101, 106, 109-111; Některé zápisy ze register záduší publikoval také J. 
TEIGE, Kostel sv.  Martina Většího ve zdi, s. 17-18, 51-55; V registrech byli každoročně zapisováni starší 
záduší, zádušní úředníci a kostelníci. Počet osob zapojených do orgánů a úřadů farní samosprávy, jak upozornil 
Pavel B. Kůrka (viz výše), patřil z farností na Starém Městě k nejvyšším. K výjimečnému postavení farnosti 
přispíval i fakt, že staroměstská rada zdejší zádušní úředníky nejmenovala ani po roce 1593, protože území 
farnosti spadalo do kompetence rovněž Nového Města. Osoby ze Starého i Nového Města měly v orgánech 
poměrné zastoupení. Vzhledem k existenci seznamů domů již nebylo přistoupeno k lokalizaci bydlišť úředníků a 
dalších osob.  
436 J. ČAREK, PSH 12, s. 5-69; Týž, PSH 13, s. 5-49. Tyto části Čarkova místopisu zachycují kompletně území 
staroměstské části farnosti; V. LÍVA, Studie o Praze pobělohorské 3. Změny v domovním majetku, SPDMP 9, 
Praha 1935; L. LANCINGER, Z místopisu, s. 262-297. 
437 M. MUSÍLEK, Dům čp. 135/II, s. 19-20. Platy z uvedených domů drželi nástupci Bohuslava Olbramovice. 
Srov. B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 233; K parcelaci tohoto území ještě před založením Nového Města. 
V. V. TOMEK, Základy 2, s. 74-75; Listina k prodeji pozemků před Svatomartinskou branou Bohuslavem 
Olbramovicem 30. 7. 1343, RBM IV, č. 1305, s. 525.  K rekonstrukci rozsahu újezdu srovnej Tomkův plán 
Prahy roku 1200 a 1348, V. V. TOMEK, Mapy staré Prahy; Nejnověji k rekonstrukci, T. CYMBALAK – M. 
RYKL – M. SEMERÁD, Nejstarší pozůstatky, s. 14-44. Archeologický výzkum v oblasti Spálené ulice na místě 
obchodního domu Quadrio ukázal na možnost kontinuity předlokační a lokační zástavby a to již od 13. století. 
Shrnutí výzkumů na ploše židovské zahrady a k vývoji zdejšího osídlení V. STAŇKOVÁ, Výsledky 
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K definitivnímu vymezení farnosti došlo po roce 1326, a vůči sv. Štěpánu Většímu dokonce 

až v roce 1351, respektive 1407. Spálená ulice tvořila společnou hranici s farností sv. Michala 

v Opatovicích na počátku 17. století a i když nemáme dostatek dalších informací, snad 

můžeme předpokládat (i přes výše řečené), že i dříve. V případě čp. 344 a snad je jeho 

sousedů však zřejmě farní příslušnosti v pohusitském období došlo. Impulsem by mohl být 

právě nevídaný nárůst počtu domů ve farnosti po rozparcelování Židovské zahrady. 

Další seznam domů kostela sv. Martina se nachází v Seznamu domů kostelů na Starém Městě 

ze 16. června 1635. Tento seznam je svědectvím o reorganizaci farní správy na Novém Městě 

iniciovanou přímo arcibiskupskou konzistoří.438 Farnost sv. Martina je v seznamu rozdělena 

na pět ochozů. První zaznamenává domy spadající do farnosti sv. Martina na Starém Městě již 

dříve. Druhý potom domy, které byly přifařeny ke sv. Martinu z farnosti sv. Jiljí. Zde se v 

jednom bodě rozchází údaje z let 1603 a 1635, neboť je mezi nimi uveden i dům čp. 427 U 

Zlaté podkovy, který dříve součástí farnosti sv. Martina již byl. Dále jsou uvedeny domy 

přidané z farnosti sv. Štěpána Menšího. Je tu vyjmenován celý ostrov domů mezi Perštýnem a 

tímto kostelem. Rovněž zde jsou tedy uvedeny domy, které v předchozích letech nalézáme 

v osadě sv. Jiljí. Čtvrtý ochoz představují domy přidané ke sv. Martinu v Široké ulici (dnešní 

Jungmannově) a poslední skupina domů zahrnuje domy patřící do farnosti v Židovské 

zahradě.439 Seznam z roku 1635 obsahuje některé faktické nepřesnosti. Zdá se však, že je také 

svědectvím o nějakém pokusu o připojení domů mezi Vladislavovou a Spálenou ke sv. 

Michalu v Opatovicích. Tato fáze však zřejmě neměla dlouhého trvání (Obr. 20). 

Až do josefínských reforem totiž přetrval půdorys farnosti v podobě, jaké ji známe z let 1603-

1604, včetně domů od sv. Štěpána Menšího na jižní straně Bartolomějské ulice a také části 

původně patřící k sv. Jiljí až po ulici Vejvodovou. Po zrušení kostela sv. Martina v roce 1784 

byla farní správa přenesena ke zrušenému klášternímu kostelu sv. Trojice ve Spálené ulici. 

 

 

 

 

 

záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici, s. 60-73. K areálním platům na domech vedle kostela 
sv. Martina, čp. 360c-e, B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 242. 
438 NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka: Domy – farnosti Staré Město – obsahuje seznam domů 
farností na Starém Městě ze 16. 6. 1635 
439 Ty zahrnují pouze domy na východní straně ulic Vladislavova a Charvátova. 
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5.5.5. Kostel sv. Havla  

Na opačném místě, co do četnosti středověkých a raně novověkých zpráv, které můžeme 

využít při rekonstrukci farního obvodu na Starém Městě stojí kostel sv. Havla. Nejstarší  

zmínka o kostelu pochází z legendy o sv. Stanislavu a je zasazena do roku 1252.440 Farní 

funkce je poprvé písemně doložena ve formuláři, který je datován nejpozději do roku 1290. 

Zemřelý kanovník staroboleslavské kapituly, jehož jméno je zkráceno do iniciály „Zi“, je zde 

uveden, jako kdysi farář u kostela sv. Havla v Praze.441 Před rokem 1282 byly u kostela sv. 

Havla usazeny magdalenitky, jež se tehdy listinou zaručovaly majetkem kostela za 

majetkovou transakci týkající se řádového kostela v Dobřanech.442 Nicméně již v roce 1311 

potvrzoval směnu farního obročí mezi farářem u sv. Havla Simonem a farářem u sv. Michala 

Hermanem probošt pražské svatovítské kapituly Petr.443 Patronát kapituly se uvádí dále po 

celé předhusitské období. Jedinou výjimku představuje formulářová listina přibližně z let 

1333-1338, která zachycuje spor mezi Janem Velflovým, Jindřichem Dětřichovým a jejich 

přáteli s farářem Wernherem o prodej fary. Jednalo se zřejmě o pronájem farních důchodů a 

Wernher prezentoval svého vikáře biskupu, aniž by si vyžádal jejich souhlasu, přestože měli 

Velflovici držet patronátní právo kostela na základě starých královských privilegií.444  

Do období sporu biskupa Jana IV. z Dražic s minority spadá listina, která je opět známa pouze 

z formulářové sbírky a bývá řazena k roku 1315. Kardinál Bernard v ní kritizoval biskupa 

mimo jiné i za to, že dovolil v blízkosti minoritů (patrně u sv. Jakuba v Praze) usadit 

magdalenitky. Listina je, pokud můžeme důvěřovat jejímu obsahu, zřejmě reakcí na předchozí 

440 Miracula sancti Stanislai, in: Monumenta Poloniae Historica IV, (ed.) Wojciech Ketrzyński, Lwów 1884, s. 
317-318 a 408. K vročení srov. Václav NOVOTNÝ, České dějiny I/3, Čechy v době královské za Přemysla I. a 
Václava I. (1197-1253), Praha 1928, s. 962-963; Nejnověji se dějinám kostela věnoval R. GÁJA, Dějiny kostela, 
s. 72-98; k rekonstrukci farnosti TAMTÉŽ, s. 89-92; srov. Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 23-24; 
Sociotopografické analýze farnosti se věnoval M. MUSÍLEK, In Novo foro residentis. Sociotopografická 
analýza Havelského tržiště ve 14. století, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. 
Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 42–71; Zakladatelům zdejších oltářů a jejich bydlištím 
se věnoval R. GÁJA, Dějiny kostela, s. 80-89. Podrobně na příkladu Markéty Steklicové především D. C. 
MENGEL, Bones, stones and brothels, s. 81-148. 
441 Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279-1296), (ed.) Jan Bedřich Novák, Praha 1903, č. 215, s. 167. 
442 „...obligavimus possessiones, quo ad eamdem ecclesiam s. Galli et ad easdem sorores pertinent...“, CDB 
VI/1, č. 242, s. 296-300. Srov. V. V. TOMEK, Dějepis 1, s. 232. Klášter sv. Havla se uvádí i ve formulářové 
sbírce biskupa Tobiáše z Bechyně, který zde žádá řezenského biskupa o povolení sbírky v tamní diecézi na jeho 
obnovu, protože Čechy byly zničeny válkou. Patrně tedy v období po smrti Přemysla Otakara II. nebo domácích 
rozbrojů v letech 1288-1290. Listina tedy vznikla nejpozději krátce po tomto datu, Formulář, (ed.) J. B. Novák, 
č. 254. 
443 Vročení podle V. V. TOMEK, Dějepis 3, s. 147. Listina, která je známa opět pouze z formuláře (Über 
Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte I, (ed.) František Palacký, Prag 1847, s. 251-252 – 
zde pouze regest z formulářové sbírky kláštera ve Wilheringu), mohla vzniknout patrně v rozmezí let 1311-1313, 
srov. R. GÁJA, Dějiny kostela, s. 76, pozn. 20. 
444 Codex epistolaris Johanis regis Bohemie, (ed.) Theodor Jacobi, Berlin 1841, č. 200, s. 79; srov. V. V. 
TOMEK, Dějepis 1, s. 244, 309 a 614. 
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Janův list. Bernard totiž uvádí, že nevěří informaci, že by magdalenitky na tomto místě usadil 

český král, neboť by tím vědomě upadl do opovržení u apoštolské stolice. Tato okolnost se 

mohla stát jednou z příčin translace magdalenitek na Újezd ke kostelu sv. Máří Magdaleny, 

k němuž došlo bezpochyby před rokem 1329 a je-li věrohodná výpověď tamního plebána 

Budka do vizitačního protokolu o půl století později, klášter zde fungoval již v roce 1320.445 

Přesnou chronologii událostí přesunu kláštera nejsme schopni rekonstruovat. Výrazným 

impulzem byla patrně směna majetků svatovítské kapituly na Újezdě s magdalenitkami 

iniciovaná snad právě Janem IV. z Dražic. Z dosavadní chronologie datování formulářových 

listin vyplývá snad určitá koexistence obou institucí ještě v první polovině druhé dekády 14. 

století u kostela sv. Havla.446 Magdalenitky byly parně uvedeny k již existujícímu kostelu za 

vlády Přemysla Otakara II., kdy probíhala hlavní část prvotní etapy výstavby Havelského 

Města. Patronát kostela sv. Havla získal patrně panovník nejpozději v souvislosti s lokací 

Havelského Města a sním souvisejícími majetkovými přesuny.447  

O nejstarší podobě zdejšího kostela, který zde vznikl jistě již před polovinou 13. století, 

nevíme dosud nic. Obecně se soudí, že patrocinium kostela svědčí spíše o původu ještě 

románském a nelze tedy založení kostela dávat do souvislosti se založením Havelského 

Města.448 Podle současných poznatků spadá lokační podnik kolem Nového trhu nejspíše do 

čtyřicátých či počátku padesátých let 13. století a navazuje na výstavbu staroměstského 

opevnění budovaného za Václava I. Je tedy jen o málo starší než další výrazný urbanistický 

zásah do struktury pražské sídelní aglomerace, jímž je Nově Město – pozdější Menší Město 

pod Pražským hradem založené roku 1257. Obě se vyznačují jedním pro Prahu netypickým 

prvkem – tím je umístění farního kostela do prostoru nově vymezeného trhu. Jak ale právě 

příklad starší románské rotundy sv. Václava, která na malostranském rynku fungovala 

445 Tak řadí listinu Über Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte II, (ed.) F. Palacký, Prag 
1842, č. 216a, s. 174-175; Srov. Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343), Praha 1991, s. 62-
63, 85-86; První zmínka o klášteru sv. Maří Magdaleny ante muros Novae Civitatis pochází z 1. 3. 1329, RBM 
III, (ed.) Josef Emler, Praha 1890, č. 1529, s. 598-599; Farář Budek uvedl dne 20. 3. 1380, že je místním farářem 
již 60(!) let, a že byl do svého úřadu prezentován generálním proboštem řádu, PVAP, s. 130-131; K tomu však je 
nutné dodat, že jako vykonavatel směny farářského beneficia u kostela sv. Vavřince na Újezdě byl jmenován 
v letech 1355 a 1357 plebán u sv. Máří Magdaleny Jan, LC I, s. 6 a 9. Abychom tedy mohli dodat informacím 
faráře Budka důvěry, museli bychom spekulovat, že Jan bylo jeho druhé jméno. 
446 Teorii o translaci Magdalenitek z účasti biskupa Jana uvedl do literatury V. V. TOMEK, Dějepis 1, s. 530 a 
558.  
447 D. LÍBAL – J. MUK, Staré Město, s. 73; K problematice složitých právních vztahů uvnitř města založeného 
na starší sídelní struktuře J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 278-280. 
448 Jan HRDINA, Svatohavelský kult ve středověkých Čechách, Zpráva o stavu výzkumu, in: Martin Musílek a 
kol., Havelské Město pražské ve středověku, Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 100-135, 
kde je i přehled dosavadního bádání o této problematice.  
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zároveň s novým farním chrámem sv. Mikuláše, napovídá, nelze z tohoto faktu vyvozovat 

závěry o době založení kostela.  

Současný farní chrám sv. Havla ve své hmotě obsahuje gotickou baziliku s dvojvěžovým 

západním průčelím. Podle architektury můžeme její výstavbu zasadit především do 2. a 3. 

čtvrtiny 14. století. Stavba nového chrámu tedy musela začít bezprostředně po odchodu 

magdalenitek a můžeme tedy položit otázku, zda se právě potřeba rozšíření chrámu (včetně 

nevhodné koexistence ženského řádu s velkou farní obcí) nestala hlavní příčinou jejich 

translace. Do souvislosti s počátkem výstavby chrámu snad lze klást rovněž zmínku o 

dohližiteli stavby neboli mistru stavebního díla z roku 1326.449 Kolem kostela se rozkládal 

hřbitov ohraničený zdí na oválném půdorysu, jak můžeme soudit ještě z plánu z roku 1656.450 

Farnost451  

Nejstarší zmínka o rozsahu farního obvodu souvisí hned s jeho úpravou a pochází z roku 

1351. Farář Václav Tausentmark si dělal nárok na blíže nespecifikované území před 

Havelskou branou a proto žádal po magistru křižovníků od sv. Františka před vytýčením 

hranic nových hlavních farních obvodů na území Nového Města – sv. Jindřicha a sv. Štěpána 

blíže nespecifikované majetkové kompenzace. Tomek z textu listiny usuzoval, že do 

svatohavelské farnosti předtím spadala i celá osada Na Rybníčku s kostelem sv. Štěpána (dnes 

rotunda sv. Longina).452 Po novém vyměření však tvořila hranici výše zmíněných farností 

hranice mezi Starým a Novým Městem, kterou tvořila strouha v předpolí staroměstského 

příkopu, která představovala právní hranici mezi oběma městy. Po tomto datu byl také 

jediným farním staroměstským kostelem, jehož farnost zasahovala i na území Nového Města 

kostel sv. Martina ve zdi. 

449 K nejstarším dějinám farního chrámu R. GÁJA, Dějiny kostela, passim; K interpretaci termínu magistr operis, 
TAMTÉŽ, s. 92; Jednalo se o zmínku o ročním platu 32 grošů, který vázl na domě na Uhelném trhu, a který byl 
určen „...ad opus ecclesie provisori scilicet magistro operis ecclesie solvere...“, LE I, Č. 235, s. 114; insert je 
datován do 25. května 1326 a byl publikován také v RBM III, č. 1202, s. 468-469; Je však možný také jiný 
výklad, kdy spíše než s funkcí výkonného stavitele, lze važovat o termínu jako ekvivalentu k vitrikovi, k němuž 
má blíže právě termín provisor. V obou případech se jedná ovšem o první výskyt takové funkce na území 
pražských měst ve středověku. Souhrně k stavebním dějinám kostela sv. Havla, UPP 1, Staré Město a Josefov, s. 
72-77; Ke stavebním dějinám kostela nejnověji Miroslav KOVÁŘ, Materiálie k nejstaršímu stavebnímu utváření 
a proměně středověké stavební podoby kostela sv. Havla, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve 
středověku, Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 338-345, kde je i starší literatura a Hana 
ČERNÁ, K podobě zazděného okna jižní věže kostela sv. Havla v Praze, in: Martin Musílek a kol., Havelské 
Město pražské ve středověku, Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 346-359. 
450 Matthäus HÖSLER – Gorazd CETKOVSKÝ – Helena ČIŽINSKÁ – Josef HÁJEK, Dějiny Karmelitánů 
v Praze, SP 26, 2010/2, s. 2-108. 
451 K rekonstrukci farnosti a ve středověku R. GÁJA, Dějiny kostela, hl. s. 89-92. 
452 RBM V/3, č. 1031, s. 508-509; V. V. TOMEK, Dějepis 1, s. 411.  
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Poměrně kusé zprávy, které by lokalizovaly některé z domů do farnosti sv. Havla, lze zřejmě 

odvozovat z toho, že v té době bylo naprosto převažující místní označení pro tuto oblast 

Novum forum či Forum s. Gali, které se vztahovalo v podstatě na celou plochu náměstí od 

současného Ovocného trhu až po trh Uhelný. Ve farnosti se uvádí v městských knihách dům 

U Černé orlice, čp. 400 (1421) nebo v erekčních knihách čp. 398 (1399).453 Důležité 

informace o rozsahu farnosti přináší vizitační protokol v roce 1380. Důkazem, že farnost 

zasahovala také do Železné ulice, je výpověď vikáře od kostela sv. Valentina, podle nějž se 

povídalo o Janovi ze Stříbra (pozdějším svatohavelském faráři od roku 1393, ale tehdy ještě 

pouze kazateli u sv. Havla), že dochází za jistou vdovou v Železné ulici do domu ubi manus 

depicta in plebe s. Galli (čp. 493).454 Můžeme rovněž dobře doložit i západní hranici farnosti 

s farností sv. Martina (viz níže), která vedla po východní straně Uhelného trhu a ulicí 

Perlovou, na jejímž nároží s ulicí Rytířskou se nachází dům Václava Kamaréře čp. 412, který 

rovněž zmiňuje vizitační protokol na prvním místě mezi domy s krčmami, do kterých měly ve 

zvyku podle názoru některých farníků vstupovat ženy se špatnou pověstí.455 

Na východní straně jsou ještě v předhusitském období do farnosti lokalizovány koleje krále 

Václava (čp. 573) a Českého národa (čp. 587b).456 Posledně jmenovaná kolej se spolu se 

sousední kolejí královny Hedviky stala později součástí objektu mincovny (čp. 587) s níž 

sdílela i farní příslušnost, jak můžeme soudit z farních seznamů týnské farnosti z konce 16. a 

počátku 17. století. Jak už bylo uvedeno větší část farnosti sv. Havla již do své edice Josef 

Teige nezahrnul. Ojedinělé zprávy o umístění domů v osadě můžeme tak doplnit především 

platy od zvonění zemřelých ze svatohavelské farnosti z knihy záduší Týnské osady z první 

poloviny druhého desetiletí 17. století.457 

Zásadní význam však tyto zprávy nemají, protože rozsah farnosti se od 14. století do 

pobělohorské přestavby struktury farních hranic na Starém Městě výrazně nezměnil. Zvýšil se 

453 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 132 (ad nigram aquilam); in parrochia S. Galli, J. TEIGE, Základy 1, s. 737 (plat 
k oltáři v kostele sv. Michala v LE XIII); Srov. V. V. TOMEK, Základy 1, s. 132-133. 
454 PVAP, s. 83; Dům „ad manum“  čp. 493, první zmínka podle Tomka až roku 1407, V. V. TOMEK, Základy 
1, s. 117. 
455 PVAP, s. 110; K lokalizaci domu Václava Kamaréře z rodu Velfloviců, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 128, viz 
také TÝŽ, Dějepis 2, s. 440-441. 
456 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 135; TAMTÉŽ, s. 136 
457 Čp. 545 (1616), J. TEIGE, Základy 1, s. 582; Zvonění v Týnském chrámu v roce 1612: Janovi Křížovi od sv. 
Havla, TAMTÉŽ, s. 512 = čp. 493, Nájemníci 1608, s. 64; 1613: manželce Jiříka Závěty, J. TEIGE, Základy 1, 
s. 513 = čp. 491, Nájemníci 1608, s. 64; Janovi písaři Měřínskému, J. TEIGE, Základy 1, s. 514 = v roce 1608 
nájemník v čp. 581b, Nájemníci 1608, s. 50; Adamovi doktoru Zálužanskému, J. TEIGE, Základy 1, s. 514 = čp. 
496, Nájemníci 1608, s. 65; dceři Jakuba Müllera, J. TEIGE, Základy 1, s. 514 = čp. 522, Nájemníci 1608, s. 70; 
1614: Saloměně Kamarýtový, J. TEIGE, Základy 1, s. 515, patrně dům čp. 501, Zuzana Kamarýtová, Nájemníci 
1608, s. 65. 
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ovšem výrazně počet domů, jelikož mezitím došlo v průběhu 15. a 16. století k rozparcelování 

západní části kotců a také k nové výstavbě na vnější straně příkopu obepínajícího 

staroměstské hradby. První celkový výčet domů havelské farnosti z roku 1636 tedy 

koresponduje jak s hranicí s farnostmi sv. Jindřicha a sv. Štěpána, jak je známe z roku 1351, 

tak se středověkými zprávami a farními seznamy z předbělohorského období kostelů sv. 

Martina ve zdi a Panny Marie Před Týnem. Do farnosti sv. Havla patřily pouze domy v bloku 

mezi Ovocným trhem a Celetnou ulici, které byly na Ovocný trh obráceny hlavním průčelím. 

Ostatní domy po severní straně Ovocného trhu měly v zadní části parcel pouze nesamostatná 

hospodářská zázemní, jak ilustruje na svém plánu Prahy roku 1419 Václav Vladivoj. Seznam 

svatohavelské farnosti z roku 1636 je rozdělen do deseti ochozů, z nichž poslední lze 

bezesporu pokládat za dodatečně připojenou východní polovinu zrušené farnosti sv. Michala 

(podrobněji v kapitole věnovaném příslušné farnosti).458 

 

 

5.5.6. Kostel sv. Michala 

V roce 1311 se zmiňuje vikář v kostele sv. Michala. Je to zároveň první písemná zmínka 

nejen o farní funkci kostela ale o kostele jako takovém vůbec.459 Patrně do stejného roku lze 

také zasadit listinu z formulářové sbírky, kterou popisuje směnu farních obročí mezi farářem 

Hermanem a Simonem, do té doby farářem u sv. Havla (viz výše). Patronkou kostela, která 

směnu schválila, byla královna Eliška.460 V roce 1335 daroval Jan Lucemburský patronát 

kostela strážcům Božího hrobu sídlícím v Praze Na Zderaze.461 Podle formulářové sbírky se 

v první polovině čtyřicátých let 14. století  ucházel o faru u sv. Michala také příslušník 

významného měšťanského roku Václav Tausentmark. Z textu vyplývá, že Frenclin Jakubův a 

také Jan a František Tausentmarkové a jejich přátelé žádali vizitátora strážců Božího hrobu o 

458 NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka „seznamy domů (listy)“ a složka „sv. Havel, seznamy 
lidí a domů 1636“ obsahuje dvě paré kompletního výčtu domů ve farnosti. První se týká pouze domů a druhý 
jmenuje i počty katolických osob. Spolu se seznamy osob heretických a katolických ve farnosti sv. Havla jsou 
editovány: R. GÁJA, Soupis katolických a nekatolických obyvatel, součástí přílohy je i mapa farnosti v roce 
1636. 
459 RBM III, č. 42, s. 17; K dějinám kostela V. V. TOMEK, Základy 1, s. 35-36;  TÝŽ, Dějepis 5, s. 229-231; Z. 
BOHÁČ, Topografický slovník, s. 28-29, J. TEIGE, Základy 2, s. 733-748; Milada VILÍMKOVÁ, Dějiny 
objektu, in: Staré Město, čp. 970 a 460/I, D. LÍBAL – M. Vilímková – J. VAJDIŠ – O. RULC, SHP SÚRPMO, 
strojopis Praha 1960, s. 1-34. 
460 RBM III, č. 42, s. 17; Über Formelbücher II (ed.) F. Palacký, s. 251-252, regest z Kodexu Wilheringského. 
Srov. R. GÁJA, Dějiny kostela, s. 76, pozn. 20, kde je chronologická analýza, která omezuje dataci na léta 1311-
1313. 
461 Téhož roku potvrdil božehrobcům patronátní právo papež, RBM IV, č. 218. 
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potvrzení Václava ke kostelu. Přitom se odvolávali také na podporu markraběte Karla.462 

V roce 1348 dosáhli božehrobci u papeže inkorporace fary klášteru.463 Přesto v roce 1360 po 

smrti místního faráře využil prezentačního práva Karel IV.464 Plebán Tomáš pak svůj úřad 

zastával více jak 30 let. Po jeho smrti znovu prezentoval ke kostelu faráře panovník, jemuž 

patronátní právo postoupili právě božehrobci v roce 1384. Farářem se nicméně v roce 1390 

stal profesus Zderazského kláštera Bernhard.465 Patrně po jeho zvolení proboštem kláštera se 

znovu z vůle Václava IV. stal farářem mistr Křišťan z Prachatic, vykonávající svou funkci 

bezpochyby již v roce 1406. Nevíme, jakým způsobem do tohoto přehledu zapadá papežská 

listina z roku 1366 inkorporující na žádost Karla IV. kostel sv. Michala nově založenému 

klášteru servitů na Novém Městě Na Slupi.466 Zdá se, že ačkoli křižovníci museli postoupit 

samotné prezentační právo panovníkovi, patronát samostatného kostela jim zůstal i nadále. 

Svědčí o tom například zpráva z roku 1410, kdy přenesení platu, který náležel plebánu a 

kostelu schvaluje právě probošt Bernhard spolu s ostatními představiteli kláštera.467 Po smrti 

Křišťana z Prachatic v roce 1439 již za změněné situace zvolili za faráře mistra Petra 

z Mladoňovic (od roku 1420 místního kazatele) staroměstští konšelé společně s mistry 

univerzity.468 

Neporovnatelně více informací o nejstarších dějinách kostela nám poskytují oproti písemným 

pramenům prameny stavebněhistorické a archeologické. Při archeologickém výzkumu byly 

462 Codex epistolaris Johanis regis Bohemie, (ed.) T. Jacobi, č. 94, s. 43-44; Regest formuláře, J. TEIGE, 
Základy 1, s. 734. Text listiny má zřejmě racionální jádro. Úsilí o ovládnutí hlavních městských farností 
sledujeme i jinde (Týn, sv. Mikuláš atd.). Václav Tausentmark se v roce 1346 stal farářem v kostele sv. Havla, 
který spravoval až do smrti v roce 1380. Srov. R. GÁJA, Dějiny kostela, s. 78-79, pozn. 37 na s. 80. 
463 MVB I, Acta Clementis VI (1342-1352), (ed.) Ladislaus Klicman, Pragae 1903, č. 1024 a 1025. 
464 RBM IV, č. 218, s. 85; LC I, s. 119. 
465 SA II, s. 284; LC V, s. 30; To samé J. TEIGE, Základy 1, s. 735-736. 
466 Avignone, 29. 5. 1366, ut parrochialem ecclesiam s. Michaelis maioris [civitatis] Pragensis, in qua ipse 
Carolus tamquam Boemie rex ius obtinet patronatus, eisdem priori ac fratribus et loco unire perpetuo 
dignaremur,...MVB III, Acta Urbani V (1362-1370),  (edd.) Fredericus Jenšovský – Věra Jenšovská, Pragae 
1944, č. 705, s. 436; Celé znění listiny také Monumenta ordinis Servorum sanctae Mariae, (edd.) Peregrino 
Soulier – Guillelmo Vangelisti, Bruxelles 1911, s. 27-28. Tato listina měla později vliv na získání patronátu 
kostela servity v roce 1627.  
467 J. TEIGE, Základy 1, s. 740-741; Kostel sv. Michala patřil mezi první, kde se v Praze přijímalo z kalicha. 
Případná otázka, jak přistupovali křižovníci k tomuto faktu, patří již mimo rámec této práce. Petr Čornej 
považuje Zderazský klášter, jehož proboštěm byl stále Berhard, za jednu z opor katolíků na počátku husitské 
revoluce. Petr ČORNEJ, Nové Město pražské na počátku a v závěru husitské revoluce, ČČH 96, 1998, s. 736-
753; Z počátku tomu snad bylo naopak, jak soudí V. NOVOTNÝ, M. Jan Hus 1/I, Život a dílo, Praha 1919, s. 
72-74. V roce 1401 ještě když byl farářem Berhnard se stal kostel sv. Michala prvním kazatelským působištěm 
Mistra Jana Husa. K opravnému směru se hlásili i další osobnosti, vedle nového faráře Křišťana z Prachatic také 
další kazatel v kostele sv. Michala Jakoubek ze Stříbra, který zde zavedle podávání podobojí. 
468 Zprávu uvádí V. V. TOMEK, Dějepis 9, s. 99; K tomu naposledy Blanka ZILYNSKÁ, Pražská univerzita – 
patron církevních beneficií?, AUP-HUCP 47, 2007/1-2, s. 75-87, zde hl. s. 77-78. Specifická situace 
spolupatronátu univerzity a staroměstské obce byla patrně způsobena několika okolnostmi. Křišťan z Prachatic 
zastával od roku 1437 funkci administrátora dolní konzistoře. Mistr Petr z Mladoňovic byl navíc o rok dříve než 
se stal farářem zvolen rektorem univerzity. Další doklady chybějí.  
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pod podlahou současného kostela objeveny pozůstatky románského jednolodního tribunového 

kostela zakončeného na východě apsidou z 2. poloviny 12. století. Kostel byl ještě 

v románském období rozšířen o dvě boční lodi. Rovněž pavlačová tribuna v západní části 

střední lodi prošla dvěma vývojovými fázemi. Spodní partie současného západního průčelí a 

západní věž jsou ve hmotě románské, respektive pozdně románské. Přibližně někdy ve druhé 

polovině 14. století byl kostel přestavěn na halové trojlodí. Jeho dokončení se tradičně kladlo 

do 80. let 14. století (1385 byl svěcen hlavní oltář). V současnosti kolísá od 60. let až do 

přelomu 14. a 15. století.469 K západnímu průčelí severně od věže byla na základě svolení 

faráře i farníků z roku 1406 přistavěna patrová kaple spojená okny s interiérem kostela. 

Komunikační spojení zajišťoval šnek, který je dosud ve hmotě západní zdi dochován. O 

souhlas s vybudováním kaple mezi kostelem a svým domem požádal Purkard z Aldemburka 

označený v dobovém zápise jako farník kostela.470 Tato kaple byla zbořena v roce 1886, 

nicméně halové trojlodí se dosud skrývá ve hmotě současného barokního kostela. 

Tak jako na jiných místech (sv. Martin ve zdi) předcházel výstavbě kostela sídelní areál. 

Nejstarší hřbitovní horizont lze datovat podle nálezů přibližně do doby kolem poloviny 12. 

století. Tento horizont byl porušen již výstavbou jižní románské lodi a západní věže. Doposud 

však zůstala nevyřešena otázka kontinuity tohoto pohřebiště a kostela sv. Michala s rozsáhlou 

nekropolí z 11. století, která se rozkládala pod jižní částí Malého Náměstí. Etážový hřbitov 

obklopoval kostel především na jeho jižní ale také částečně na severní straně i po výstavbě 

halového trojlodí.471 

Farnost 

469 Nejnověji shrnuli dosavadní stavebně historické i archeologické výzkumy v kostele, Václav HUML – Jan 
Jakub OUTRATA, Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. století, SP 
26, 2010/1, s. 2-22, kde jsou i odkazy na starší literaturu; Do 60. let klade dokončení např. UPP Staré Město a 
Josefov, s. 93-97; Posunutí datace až k přelomu 14. a 15. století i změnu názoru na funkci dosud předpokládané 
jižní předsíně publikoval Jaroslav SOJKA, Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském, SP 26, 
2010/1, s. 23-39. Odhalené pozůstatky předsíně mají nesporně některé znaky interiérového liturgického prostoru; 
Srov. např. z poslední doby Pavel KALINA – Jiří KOŤÁTKO, Praha 1310–1437. Kapitoly o vrcholné gotice, 
Praha 2004, s. 29-31. 
470  LE VII, č. 97, s. 249; Nástěnné malby zemských patronů z kaple jsou v současnosti umístěny ve stálé 
expozici Muzea hl. m. Prahy. Půdorys a stavební detaily publikoval JOSEF NEUWIRTH, Geschichte der 
bildenden kunst in böhmen, PRAG 1893, s. 570-571; Informace ke kapli podrobně D. LÍBAL – M. 
VILÍMKOVÁ – J. VAJDIŠ – O. RULC, Staré Město čp. 970 a 460/I, SHP SÚRPMO, strojopis, Praha 1960, s. 
12, 27, 63-64, 74-75;  
471 Václav HUML – Petr STAREC, K osídlení areálu kostela sv. Michala a Malého náměstí na Starém Městě 
pražském, in: Život v archeologii středověku, (edd.) Jan Klápště – Jana Kubková – Petr Meduna – Martin Ježek, 
Praha 1997, s. 253-262. 
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Důležité svědectví o rozsahu farnosti ještě v předhusitském období přináší několik zpráv z let 

1416 až 1426, které se týkají domu U Černé růže (dnes zadní část čp. 499 do ulice Kožné).472 

Do farnosti sv. Michala příslušel také dům U Melounu čp. 432a v Michalské ulici.473 

V Michalské ulici sahala farnost až po křižovatku s dnešní ulicí Vejvodovou. Na západní 

straně máme doložen z 15. století dům nazývaný tehdy U Žižky (čp. 437).474 Sousední dům U 

rajských jablek se ve farnosti zmiňuje mnohem později, až v roce 1620.475 Na konci 16. 

století se uvádí v osadě proti radnici také dům U čápů (čp. 480a – správně dnešní 481) .476 Na 

počátku druhé dekády 17. století máme zaznamenáno také několik dalších domů díky 

příjmům od zvonění v Týnském chrámu (čp. 436, 970, 432b, 477 a 483).477 Nebo také 

v kostele sv. Mikuláše na Starém Městě v roce 1608 (čp. 463).478 

Dále se už pramenná základna opírá výhradně o farníky a zádušní úředníky s těžištěm výskytu 

hlavně v 15. a na konci 16. století (textová příloha č. 1). Nejstarší zpráva o vitricích pochází 

již z roku 1414, kdy tento úřad zastávali již jmenovaný Purkard z Aldemburka (čp. 460) a 

Štěpán z Kladska (čp. 478). Podařilo se přesně zachytit hranici s farností sv. Jiljí na jižní 

straně Malého náměstí. Farnost svatomichalská dosahovala až k domu U zlatého orla, čp. 

457.479 V Melantrichově ulici končila domem U Košíků čp. 464. Na východě dosahovala 

osada v Železné ulici až po nároží s ulicí Kožnou, jejíž domy rovněž příslušely pod farní 

správu kostela sv. Michala, pokud byly do ní obráceny průčelím (Obr. 9).  

Tak jako v případě kostela sv. Havla se ještě můžeme pokusit obohatit uvedené informace o 

úvahy spojené s fundátorskou činností zdejších farníků. Ačkoli měla farnost na základě 

ochozu berní knihy v roce 1433 pouze 37 domů, jednalo se zároveň o jednu z nejbohatších ve 

městě. Doloženo je nejméně devět vedlejších oltářů a 10 oltářnických beneficií.480 

Identifikovat jejich zakladatele mezi farníky můžeme u několika z nich. V roce 1364 

472 1416, „ad nigram rosam, in plebe s. Michaelis, ex opposito domus olim Brunhawser“(čp. 475), to samé i 
v letech 1417 a 1426, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 119 
473 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 115 
474 1482, „domum ad Zizkam nuncupatam penes poma paradisi in parochia s. Michaelis“, J. TEIGE, Základy 1, 
s. 554; Srov. tentýž zápis u čp. 437 již bez podrobností včetně farnosti, TAMTÉŽ, s. 722. 
475 Čp. 438b, J. TEIGE, Základy 1, s. 721 
476 1589 a 1596, J. TEIGE, Základy 1, s. 620 
477 J. TEIGE, Základy 1, s. 510: 1611, dítěti kuchaře od Železných dveří (čp. 436), 1612, pacholátku od voslů od 
sv. M. (čp. 970),  Dorotě Radnický od sv. M. (čp. 432b), Nájemníci 1608, s. 68; J. TEIGE, Základy 1, s. 515: 
Danielovi Netterovi od sv. M. (čp. 477), Nájemníci 1608, s. 66, Štefanovi apatykáři od sv. M. (čp. 483), 
Nájemníci 1608, s. 64.  
478 p. Janu Tejflovi z Michalské osady, J. TEIGE, Základy 2, s. 141; Nájemníci 1608, s. 68.  
479 Kromě doložených vitriků jako majitelů domu (již k roku 1442), lze uvést také kšaft z roku 1585, jímž 
zařizuje majitel domu svůj pohřeb na místním hřbitově s podmínkou, že za odkaz 50 kop gr. nebude hýbáno 
s hrobovým kamenem, J. TEIGE, Základy 1, s. 687. 
480 Základní informace k dějinám kostela srov. také Zdeněk BOHÁČ, Topografický slovník, s. 28-29; V. V. 
TOMEK, Dějepis 5, s. 229-231. 

- 134 - 

 

                                                           



prezentují k oltáři 12 Apoštolů Jan Rost, Bernhard syn Seidlina z Písku a Jan syn Cunata 

Litoměřického. Prvně jmenovaný je doložen v čp. 459a v letech 1354-1364 a posledně 

jmenovaný Hanza ve stejném roce spolu s bratrem Mikulášem prodali dům po otci čp. 461. 

Kunát Litoměrický zde byl doložen již v roce 1354.481 Dědici uvedených měšťanů podali 

kněze k oltáři ještě v roce 1395.482 V této době ovšem již nikdo z nich ve farnosti nesídlil. 

V roce 1407 byl založen podle testamentu Henslina Meisnera (čp. 436) oltář sv. Erasma, 

Felixe a Adaukta.483 V roce 1381 dotoval beneficium u oltáře sv. Mikuláše Jan Pleyer 

s manželkou Annou (čp. 459b). Na začátku 90. let potom převzal spolu se svým synovcem 

Janem Apotekářem (čp. 460) patronát k nově založenému oltáři sv. Tří králů a sv. Trojice a 

nakonec se jako testamentář podílel společně s dalším farníkem Mikulášem Smuczerem (čp. 

479) na zřízení stálého beneficia při oltáři Božího Těla poblíž sakristie v roce 1407. V této 

době však Jan Pleyer umírá a patronáty uvedených oltářů (případně podíly na nich) přenesl na 

Purkarda z Aldemburga.484  

V roce 1380 farář Tomáš do vizitačního protokolu vypověděl, že měl jakéhosi farníka – 

Prokopa Wassermanna, který byl podezřelý z lichvy, a že věří, že kvůli uložené nápravě 

odešel z jeho farnosti. V uvedeném roce byl již farníkem kostela P. Marie před Týnem, ale do 

kostela odváděl 1 kopu stálého platu podle testamentu svého otce. Plat k oltáři sv. Petra a 

Pavla platili ještě v roce 1394 jeho synové Zikmund a Matěj. Původní dům Prokopa 

Wassermanna se nepodařilo identifikovat.485 Informace jsou podobně jako v případě kostela 

sv. Havla pouze fragmentární vzhledem k celkovému počtu doložených oltářů. Zjištěné 

závěry jsou ovšem stejné. Vazby k fundacím v předhusitském období přetrvávají (třebaže ne 

vždy v přímé rodové linii), ale přímý vztah k farnosti má většinou pouze první generace 

zakladatelů.  

481 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 31 a 32. Také v případě Bernharda je doložen v roce 1365 prodej domu 
v Michalské ulici, ovšem bez Tomkovy lokalizace. Berhnard Seidlin je také uveden jako patron spolu s Hánou 
Benešovským a Petrem Nimburským oltáře sv. Doroty a sv. Markéty v roce 1380, což je první zmínka tomto 
oltáři, o jehož založení nic nevíme, LC III, s. 140. 
482 LC V, s. 237, prezentují spolu s blebánem Bernhardem. 
483 LE VII, č. 136, s. 343-346; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 35. 
484 LE VII, č. 103, s. 268-269; č. 111, s. 290-292; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 31-32; K vzájemným vazbám 
vznamných apotekářských rodů, které sídlili kolem Malého Náměstí, přinesl zásadní poznatky M. MUSÍLEK, 
Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Příspěvek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu 
pražského souměstí na příkladě osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání, Mediaevalia Historica 
Bohemica 12, 2009/1, s. 97-137. 
485 J. TEIGE, Základy 1, s. 736-737; PVAP, s. 112. 
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Samostatný farní obvod zanikl někdy mezi lety 1627, kdy získali kostel od císaře Ferdinanda 

II. servité, a rokem 1636, kdy se již uvádí v soupisu katolíků a nekatolíků farnosti sv. Havla 

domy z východní poloviny bývalé osady sv. Michala.486 

 

 

5.5.7. Kostel Panny Marie Na Louži 

Farnost u kostela Panny Marie Na Louži byla zrušena roku 1784 a kostel byl zbořen roku 

1791.487 Za první zmínku o kostele i o jeho farní funkci se pokládá údaj ze svědečné řady na 

listině týkající se kostela sv. Valentina z roku 1268 jmenující Matouše plebána sancte Marie 

de Luto.488 Jeho podobu známe především z dobových vyobrazení a ze zaměření před jeho 

zbořením. Jednalo se o trojlodí se západní věží a s polygonálním patrně gotickým 

presbytářem.489 Vznik kostela však můžeme jistě klást na základě souvislostí do období 

románského. Jediným pozůstatkem románské fáze kostela je pískovcový sloupek 

s bochníkovou patkou opatřenou nárožními drápky, osmibokým dříkem a krychlovou hlavicí, 

který údajně pochází z tohoto kostela. Vzhledem k velikosti se mohlo jednat o pilíř podpírající 

pavlačovou emporu. Sloupek můžeme datovat do druhé poloviny 12. století.490 

V prostoru Mariánského náměstí a také pod východním křídlem Klementina bylo zachyceno 

pohřebiště s nímž může být nejstarší fáze kostela současná nebo na situaci tohoto pohřebiště 

reaguje. Ve vrcholném středověku se rozkládalo etážové pohřebiště kolem kostela. Je 

zaznamenáno několik zpráv o rozšiřování zdejšího hřbitova.491  

486 K předání kostela servitům v roce 1627, Monumenta ordinis Servorum, (edd.) P. Soulier – G. Vangelistis, s. 
76-82; K okolnostem zániku farnosti Robert GÁJA, Soupis katolických a nekatolických obyvatel, s. 183-242, 
obr. XXII-XXVI, hl. s. 184-185. 
487 Přehled pramenů k dějinám kostela uspořádal J. TEIGE, Základy 1, s. 30-59; V. V. Tomek, Dějepis 5, s. 221-
222; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 43; Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 26. 
488 CDB V/2, č. 568, s. 145. 
489 D. LÍBAL – J. MUK, Staré Město, s. 90-91. 
490 Sloupek poprvé popsal Jiří ČAREK, Románská Praha, Praha 1947, s. 291; Vladimír DENKSTEIN – 
Zoroslava DROBNÁ – Jana KYBALOVÁ, Lapidarium Národního musea. Katalog, Praha 1958, č. 3; Srov. také 
A. MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura, s. 254. 
491 V prostoru dvorka na severozápadní straně Clam-Gallasova paláce byla zachycena situace pohřebiště 
založeného do mělké nejstarší sídelní vrstvy. Po určité době však byla odhalená část pohřebiště porušena 
zemnicí. Po jejím zániku sloužil prostor opět k pohřbívání. Datace podle keramiky nám umožňuje pouze 
rámcově zasadit počátek pohřbívání na tomto místě do druhé poloviny 12. století. Zemnice pak zanikla někdy 
v první polovině 13. století. Následně došlo k definitivnímu vymezení hřbitova ohradní zdí a jeho stabilizaci. 
Okolní volný prostor byl překryt štětováním (podobná situace zjištěna také v okolí kostela sv. Valentina a sv. 
Haštala. Dana STEHLÍKOVÁ – Michal TRYML, Výzkum staroměstské osady Na louži, SP 16, Praha 1986, s. 
85-98. Srov. pozn. 2 a 3 tamtéž. V roce 1464 přikoupili farníci sousední parcelu vedle hřbitova vedle domu 
Helmovského, J. TEIGE, Základy 2, s. 37. 
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Zakladatel kostela je neznámý. Jan IV. z Dražic hodlal po svém návratu z Avignonu založit u 

kostela Augustiniánskou kanonii. Z listiny Jana Lucemburského ze 22. září 1333 vyplývá, že 

se mu však nepodařilo získat patronátní právo kostela ab hiis, qui nunc sunt patroni, ani 

vykoupit parcely od staroměstských měšťanů.492 Při první známé prezentaci k farnímu 

kostelu, která je zaznamenána v konfirmačních knihách k roku 1357 patřil patronát 

Wilkmanovi synovi Petra ze Sluh a také Buškovi, Perhardovi, Ctiborovi a Přibíkovi synům 

Vitmara ze Sluh. S největší pravděpodobností se jedná o původem měšťanskou rodinu. 

Držitelům Sluh patřil potom patronát kostela ještě v roce 1463.493 Ve druhé půli 16. století již 

kontrolu nad patronátem kostela drželo Staré Město. 

Farnost  

Existují pouze nezpochybnitelné dvě zprávy, které lokalizují před husitskými válkami domy v 

této farnosti. První pochází z roku 1414 a vztahuje se k zápisu v erekčních knihách, který 

hovoří o domu U Slunce (čp. 92-93).494 Druhá patří shodou okolností sousednímu domu čp. 

91, který patřil královskému lékaři Zikmundu Albíkovi z Uničova. V roce 1404 osvobodil 

Václav IV. tento dům od všech městských daní a břemen. Přímo se uvádí, že dům ležící 

v osadě P. Marie Na Louži, Albík obývá.495 O vztahu Mistra Albíka, jinak také 

vyšehradského probošta a krátce také pražského arcibiskupa k farnosti svědčí, že si v kostele 

nechal vybudovat nákladnou kapli s oltářem zasvěceným sv. Kosmovi a Damiánovi spolu 

s hrobkou. Na počátku husitských bouří byla davem zničena.496  

Další zprávy zachycují polohu domů ve farnosti v městských knihách zhruba od druhé 

poloviny 15. století – čp. 102b (1505), čp. 90a (1469), čp. 91b (1487), čp. 94 (1506).497 

K těmto zprávám lze doplnit také dům čp. 69a označený jako sitam ad b. Virginis in Lacu 

492 Jan IV. z Dražic žádal, aby mu bylo dovoleno přenést darované statky od kostela P. Marie k novému klášteru 
Panny Marie v Roudnici, RBM III, č. 2041, s. 793; J. TEIGE, Základy 2, s. 30. 
493 LC I, s. 7-8; J. TEIGE, Základy 2, s. 30 a 36-37, o patronátní právo se tehdy dělili senioři dvou větví rodu. 
První se psala po Barchově a Vyšehněvicích a druhá po Sluhách a Hlubojedech. 
494 1414 lib. Er. ad solem; in plebe s. Mariae in Lacu, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 57; J. TEIGE, Základy 2, s. 
78. 
495 Zbytky register, (ed.) A. Sedláček, s. 80, č. 551, editován je pouze český regest latinského originálu. 
496 Zprávu o tom podal Vavřinec z Březové. Stalo se tak 18. srpna 1419, Vavřince z Březové Kronika husitská, 
in: FRB V, (ed.) Josef Emler, Praha 1893, s. 327-535, zde s. 347; Založení oltáře zasvěceného sv. Anně a svatým 
Kosmovi a Damiánovi schválil Václav IV. listinou z 11. 7. 1404, J. TEIGE, Základy 2, s. 34-35. K zřízení oltáře 
avšak již pouze Kosmy a Damiána však došlo patrně až v roce 1410 (zápis z LE), J. TEIGE, Základy 2, s. 35; 
Viz také LC V, s. 247. 
497 Čp. 102b, 1505, 20. října, Wenceslaus cultellator dictus Pich et Anna e. d. in plebe b. M. V. in lacu penes 
domum Marthe vidue ex una et scolam dicte parochie parte ex altera sitam, J. TEIGE, Základy 2, s. 29; čp. 90a, 
1469, 20. září, Paulus frenifex et Dorothea e. d. in parochia M. V. in lacu inter ortum Johannis a rubea cruce et 
domum dictam Pokušenie, TAMTÉŽ, s. 312; čp. 91b, 1487, Mathias [braseator] dictus Farář et Ursula e. d. in 
parochia b. M. V., TAMTÉŽ, s. 318; čp. 94, 1506, 1. března, Johannes rymer Czepel et Anna e. d. in parochia b. 
M. V. in Lacu penes domum eiusdem Johannis ex una et domum olim Jacobi coloratoris, TAMTÉŽ, s. 321. 
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v roce 1455. Jak už bylo řečeno v úvodu na podobná určení v rámci čistoty metodického 

postupu nebyl brán zřetel. V okolí dnešního Mariánského náměstí jsou navíc již od začátku 

15. století v městských knihách podobná označení (prope, in, atd) zcela běžná. V blízkosti 

kostela sv. Valentina však toto prostorové určení tvoří jasnou anomálii. Proto jej považujeme 

za synonymum určení do farnosti, která v této době zasahovala až do těchto míst. Lokalizace 

domum acialem čp. 69a do osady P. Marie Na Louži se pak potvrzuje po dlouhé prodlevě až 

roku 1622.498  

Místních určení v osadě pak registrujeme od 16. století. Jejich počet strmě narůstá zejména 

konci 16. a na začátku 17. století.499 K těmto zprávám můžeme opět připojit také identifikované 

bydliště zemřelých, kterým bylo zvoněno v Týnském chrámu.500 Do superpozice se údaje se 

sousedními farnostmi dostávají pouze na jediném místě. V roce 1587 byl do osady kostela sv. 

Valentina lokalizován dům čp. 93.501 Jedná se s největší pravděpodobností o omyl. Čp. 93 

označuje městiště zřejmě původně zadní části čp. 91 nebo 92, a není tedy příliš důvodů proč 

by mělo změnit farní příslušnost. Navíc čp. 94 bylo již v roce 1506, jak už bylo řečeno výše, 

lokalizováno do farnosti P. M. Na Louži. Rovněž podle seznamu domů ze 16. června 1635 i 

podle seznamu valentinské farnosti ze stejného dne spadal dům čp. 93 i se sousedním čp. 94 

do farnosti P. Marie Na Louži.502 Tehdy skutečně došlo ke změně farní příslušnosti domů při 

Křižovnické ulici, které byly přifařeny ke sv. Valentinu. Zde by se tedy jednalo o jakousi 

reciprocitu a dům, který byl načas připojen k Valentinu se opět vrátil k původní farnosti. 

Pravděpodobnější je ovšem možnost, že zde po celou domu ke změně farní příslušnosti 

nedošlo. Jedná se tak o jednu z nemnoha hraničních kolizí v pramenech, které jsou pro nás 

bez většího množství pramenů obtížně s naprostou jistotou interpretovatelné.  

V seznamu ze 16. června 1635 již nejsou zahrnuty také domy, které jezuité vykoupili pro 

výstavbu areálu Klementina. Nejpozději po zrušení řádu v roce 1773 bylo toto území 

498 J. TEIGE, Základy 2, s. 327 a 328. 
499 Znovu se objevuje dům U Ježka čp. 92 (1586), J. TEIGE, Základy 2, s. 319; čp. 86b (1628), TAMTÉŽ, s. 
326; čp. 190i (1580), TAMTÉŽ, s. 416; čp. 190k (1550), TAMTÉŽ, s. 421; čp. 175 (1619), TAMTÉŽ, s. 435; 
čp. 162 (1628), TAMTÉŽ, s. 446; čp. 177b (1587), TAMTÉŽ, s. 457; čp. 173 (1617), TAMTÉŽ, s. 586; čp. 169 
(1584), TAMTÉŽ, s. 590; čp. 161 (1615 a 1623), TAMTÉŽ, s. 606, čp. 154 (1622), J. TEIGE, Základy 1, s. 786; 
čp. 152 (1600), TAMTÉŽ, s. 787. 
500 V roce 1611 se jednalo o Anežku Kuchařovou (čp. 100?), J. TEIGE, Základy 1, s. 510; Nájemníci 1608, s. 95; 
roku 1612 bylo zvoněno Matěji Pechancovi (čp. 41), J. TEIGE, Základy 1, s. 512; Nájemníci 1608, s. 99. 
501 J. TEIGE, Základy 2, s. 321. 
502 NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka Staré Město farnosti – domy, fol. 12; Valentinský 
seznam byl publikován byl ve fotokopii v Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 1. Nejstarší zpovědní 
seznamy (1628-1670) III., (ed.) Eliška Čáňová, Praha 1978, s. 327-329; Originál v NA Praha, APA, kart. 2281, 
sign. C 151/1e, složka 331/10; Čp. 94 se lokalizuje do této osady rovněž znovu roku 1651, J. TEIGE, Základy 2, 
s. 321. 
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k farnosti opět připojeno. Před zrušením farního kostela Panny Marie v roce 1784 do jeho 

farnosti spadaly také území farních kostelů sv. Linharta a sv. Mikuláše. 

Jmenovitě se farníci zmiňují tak jako v řadě jiných případů až ve vizitačním protokolu v roce 

1379. Známe jich celkem pět. Henslin Zeisselmeister byl tehdy farníkem pouze dva roky, jak 

je zde zmíněno. Z protokolu zároveň vyplývá, že tři z uvedených osob byli zároveň patrony tří 

z celkem šesti oltářů - Velflin Klementerův oltáře sv. Mikuláše a Tří králů, Jan řečený Albus 

oltáře v kapli pod zvonicí a nakonec právě Henslin Zeisselmeiser se spolupatrony Janem 

Reisenkytlem a Filipem platnéřem oltáře Dvanácti Apoštolů. Jako patroni tohoto oltáře však 

němu prezentovali kněze již v roce 1377.503 Z bydlišť těchto farníků můžeme s jistou dávkou 

pravděpodobnosti lokalizovat patrně pouze dům Klementerovský (čp. 190k), který patřil 

Klementerům také na počátku 14. století.504 

Zmínky o vitricích máme až z městských knih od 30. let 15. století. Vedle zápisů v městských 

knihách mají zásadní význam knihy záduší kostela P. Marie Na Louži  zachycující léta 1555-

1590 a 1591-1620. Značnou část obsahu včetně každoroční obměny zádušních úředníků 

editoval Josef Teige ve svých Základech starého místopisu pražského.505 Osada volila 

úředníky až do roku 1592. Od následujícího roku již byly voleni úředníci purkmistrem a 

radními Starého Města, avšak stále ze zdejších farníků. V zádušních účtech se objevují 

zmínky o farnících také prostřednictvím zápisů různých platů za hrobová místa, pohřby a 

zvonění. Celkový přehled farníků i z jiných pramenů, které Teige editoval, je včetně 

lokalizací v příloze č. 1. 

Josef Teige postihnul ve svých základech celé území farnosti, která však po husitských 

válkách již zahrnovala také přifařenou bývalou osadu kostela sv. Martina Menšího. Díky 

informacím o zádušních úřednících a kostelnících se podařilo zachytit rozsah této rozšířené 

farnosti pro předbělohorskou dobu téměř v celé úplnosti. Na přiložené mapě (Obr. 9) nebyly 

vybarveny z velkých parcel jen některé. Zmíním na prvním místě dům pánů z Lipé čp. 95-99, 

který byl deskový. Trhy s takovými nemovitostmi přirozeně v městských knihách zachyceny 

být nemohly a stejně tak nelze předpokládat, že by jejich majitelé zastávali nějakou funkci 

v zádušní samosprávě. Druhý byl velký dům Samuelovský, který původně patřil moravským 

markrabatům čp. 158e. V pohusitském období patřil pod městský šos v některých obdobích 

503 PVAP, s. 75-79; J. TEIGE, Základy 2, s. 31. 
504 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 62. 
505 AMP, rkp. č. 1652 a č. 1653; J. TEIGE, Základy 2, s. 39-57. 
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měl však panské majitele. V souvislosti s farností je tak zmíněn pouze jednou nepřímo 

prostřednictvím pohřbu majitele ve zdejším kostele.506 

Knihy záduší kostela P. Marie Na Louži pro nás představují zajímavé svědectví nejen o 

hospodářských otázkách spojených se správou a údržbou kostela ale také o fungování 

duchovní správy farnosti. Můžeme říci, že po větší část uvedeného období (tj. od roku 1552 

do 1620) nepůsobil u kostela vlastní farář. Samotná fara byla po dlouhý čas osadními 

pronajímána různým nájemníkům. Střetávaly se zde různé důvody. Vedle toho, že nebylo 

lehké najít vhodného kandidáta (a osada se často zpěčovala přijmout za faráře kněze 

doporučeného konzistoří), bylo patrně pro osadu z finančního hlediska výhodnější nemít 

stálého faráře a pouze si najímat faráře ze sousedních farností. V účtech se objevují položky 

za příslužby zejména farářů od sv. Jiljí, Týna, Michala a především sv. Mikuláše. Na počátku 

17. století zde několik let přisluhoval i administrátor dolní konzistoře. Důležité je ovšem 

upozornit, že situace duchovní správy neměla jakýkoli vliv na samotnou teritoriální integritu 

farnosti. 

 

 

5.5.8. Kostel sv. Filipa a Jakuba – Betlémská kaple 

Kostel byl uveden v roce 1326 mezi kostely s nepřesně vyměřenými hranicemi ještě pod 

patrociniem sv. Jakuba, což je zároveň první písemná zmínka jak o kostele, tak o farnosti.507 

V rejstříku papežských desátků k roku 1352 se uvádí zasvěcení sv. Jakubu Menšímu. Již o 

dva roky později prezentují faráře ke kostelu svatých apoštolů Filipa a Jakuba pražští měšťané 

bratři Šimon a Mikuláš a také Václav, Petr a Jan synové Pernolda.508 Václav Vladivoj Tomek 

se domnívá, že prodej fary (čp. 258) v roce 1428 Bernardem – Bernáškem Kotkem vyplývá 

z jeho patronátních práv ke kostelu, po jeho zániku.509  

Kostel zanikl patrně již záhy po zrušení jeho farní funkce po roce 1419.510 Farní práva byla de 

facto přenesena na Betlémskou kapli. Osada je dále nazývána jako osada Betlémské kaple. 

Jako nová farní budova sloužil dům kazatelů, který dosud stojí vedle kaple. Nejstarší fázi 

stavebního vývoje kostela zjištěnou při archeologickém výzkumu představovala jednoduchá 

506 Čp. 95-99, J. TEIGE, Základy 2, s. 258. Čp. 158e, J. TEIGE, Základy 1, s. 780-782; Příjem od hrobu Matyáše 
Rormistra v roce 1595, J. TEIGE, Základy 2, s. 49, viz příloha. 
507 RBM III, č. 1181, s. 459. 
508 RDP, s. 36; LC I, s. 1; K nejstarším dějinám kostela Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 24; V. V. TOMEK, 
Dějepis V, s. 208; J. TEIGE, Základy 2, s. 871-872. 
509 V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 110; TÝŽ, Dějepis 9, s. 130. 
510 Kostel není vidět vedle kaple na vedutě Prahy Filipa van den Bosche z roku 1606. Nepochybně již roku 1729 
vidíme na plánu mlynáře Václava Veselého na místě kostela hřbitov se zvonicí. 
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podélná loď s půlkruhovou apsidou vybavený na západní straně patrně také emporou, jejímž 

pozůstatkem jsou patrně přístěnné příložky odhalené při archeologickém výzkumu. Dataci 

první románského kostela můžeme klást přibližně do doby kolem poloviny 12. století, či do 

průběhu druhé poloviny tohoto století. Ve 14. století byl kostel rozšířen o nový polygonální 

závěr a přístavbu severní i jižní boční lodě. Stěna jižní lodi se zalamovala aby umožňovala 

dostatečný průchod stísněnou uličkou po jižní straně kostela. Východním směrem se rozkládal 

hřbitov ohrazený zdí, západním pak menší náměstíčko, z nějž se vcházelo jak do kostela, tak 

do kaple.511 

Samotná Betlémská kaple, zasvěcená sv. Mláďátkům, byla postavena v letech 1391 až 1394. 

Jejími hlavními fundátory byli kramář Kříž (+1412) a Hanuš z Mühlheimu (+1405). Správce 

kaple s označením prvního kazatele měl podle zakládací listiny prezentovat patron Hanuš 

z Mühlheimu ze tří osob navržených třemi mistry z českého univerzitního národa a 

purkmistrem Starého Města. Podobné ujednání uplatnil při založení druhého kazatelského 

místa v roce 1409 kramář Kříž. Čeští konšelé měli Křížovi navrhovat dvě vhodné osoby z řad 

českých mistrů. Patronátní právo si však pro sebe a pro své dědice, tak jako v případě místa 

oltářníka z doby založení kaple, vyhradil kramář Kříž. Po husitských válkách prosadila své 

vrchní právo ke kapli univerzita zřejmě na základě práv k místu správce kaple po zemřelém 

Hanuši z Mühlheimu. Spolupatronát Starého Města prostřednictvím purkmistra se stával 

v předbělohorském období předmětem sporů.512 Na počátku 17. století v době rozjitřených 

vztahů dokonce na krátký čas univerzita převzala i správu zádušního jmění. Nakonec však 

došlo mezi staroměstskou obcí, univerzitou a osadou k dohodě. Nedlouho poté však na 

základě smlouvy s defenzory českých stavů vybírali mistři Karlovy koleje od roku 1612 

správce kaple z kněží Jednoty Bratrské. V roce 1622 byla kaple předána Jezuitům, ale 

univerzitě se záhy podařilo kapli restituovat. Definitivně ji ovšem Jezuitům i se sousedními 

kolejemi Nazaretskou a Loudovou prodali v roce 1661. Kaple byla zbořena v roce 1786. 

Významné části obvodového zdiva  (kromě jižní fronty) byly v 19. století zakomponovány do 

511 Výsledky archeologického výzkumu nebyly dosud v úplnosti publikovány. Některé poznatky a také část 
fotografií a plán celkové situace publikoval Alois KUBÍČEK, Betlémská kaple, Praha 1953; Z. DRAGOUN, 
Praha 885-1310, s. 67; UPP, Staré Město a Josefov, Praha 1996, s. 58-61. 
512 Prameny k založení kaple v roce 1391, MVB V, č. 586, s. 334; LE IV, č. 511 a 512, s. 366-368; LC II, s. 93; 
V. V. TOMEK, Základy 1, s. 81-82; J. TEIGE, Základy 2, s. 795-866; Shrnující pohled na nejstarší dějiny 
František Michálek BARTOŠ, První století Betléma, in: Betlémská kaple. O jejích dějinách a zachovaných 
zbytcích, Praha 1922, s. 9-21; Nověji František ŠMAHEL, Husitská revoluce II. Kořeny české reformace, Praha 
1996, s. 209-213; Podrobný výklad vývoje džby patronátního práva nad kaplí nejnověji podala B. ZILYNSKÁ, 
Pražská univerzita, zde hl. s. 80-83, kde jsou i odkazy na další související prameny a literaturu související se 
založením kaple; K vývoji v pohusitském období srovnej V. V. TOMEK, Dějepis 9, s. 96, 103, 339-340; 
Ferdinand HREJSA, Betlém od roku 1526, in: Betlémská kaple. O jejích dějinách a zachovaných zbytcích, Praha 
1922, s. 22-106. 
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stavby nájemního domu. Po její demolici po druhé světové válce byla na počátku padesátých 

let kaple obnovena do ideální podoby včetně domu kazatelů, domu kramáře Kříže i spojovací 

lávky vedoucí z jeho domu na jeho pavlačovou oratoř v kapli.513 

Farnost 

O vyměřování farnosti v roce 1326 se nedochovaly žádné prameny. V roce 1372 založil Jan 

Milíč z Kroměříže na pozemku zbořeného nevěstince, darovaného Karlem IV. dům pro 

kajícné ženy zvaný Jeruzalém spolu s kaplí sv. Maří Magdaleny, sv. Afry a Marie Egyptské. 

Milíč přikoupil, jak je zaznamenáno v Životě ctihodného Jana Milíče, dalších 27 parcel a další 

dvě mu odkázala Keruše Hofartová, která dříve u sebe nevěstky přechovávala. Plánoval 

vybudovat vedle kaple s domem bekyň také pro školu kazatele a v okolí snad jakousi ideální 

obec.514 Jeho protivníci mu však kromě jiného kladli za vinu především to, že zde hodlal 

založit nový řád a také farní kostel.515  K zřízení samostatného farního kostela a jeho 

dismembraci ovšem nedošlo. Nicméně, jak vyplývá ze dvou téměř identických smluv, které 

byly uzavřeny před arcibiskupovým generálním vikářem, faráři kostelů sv. Štěpána ve zdi a 

sv. Filipa a Jakuba postoupili kapli určitá farní práva, spočívající v právu pohřbu a dalších 

blíže nespecifikovaných právech a správce kaple sv. Máří Magdaleny Milíč slíbil za užitky 

z nich plynoucí (v případě kostela sv. Filipa a Jakuba také za platy zapsané kostelu na 

některých z příslušných domů) platit v prvním případě 3 a půl kopy a ve druhém 5 kop grošů 

ročního platu.516 Z hlediska naší problematiky je především důležitá lokalizace domů, které 

byly v rámci smlouvy zahrnuty do pravomoci nové kaple. Plebán Václav u sv. Filipa a Jakuba 

souhlasil, že sedm parcel domovních nebo domů mezi domem opata kladrubského a domem 

513 A. KUBÍČEK, Betlémská kaple, Praha 1953. 
514 K okolnostem založení kaple V. V. TOMEK, Dějepis 3, s. 304-309, 312; Dále srov. František LOSKOT, 
Milíč z Kroměříže, Praha 1911; Miroslav KAŇÁK, Milíč z Kroměříže, Praha, 1975, s. 26-30; Problematiku 
shrnul F. ŠMAHEL, Husitská revoluce II, s. 190-198; Naposledy podrobně k Jeruzalému David Charles 
MENGEL, From Venice to Jerusalem and beyond: Milíč of Kroměříž and the Topography of Prostitution in 
Fourteenth-Century Prague, Speculum 79, 2004/2, s. 407-442, k Jeruzalému hl. s. 428-440; Zásadním 
pramenem je Vita venerabilis presbyteri Milicii od neznámého autora, poprvé publikovaná Bohuslavem 
Balbínem, kterou znovu editoval Josef Emler, Vita venerabilis presbyteri Milicii, in: FRB I, (ed.) Josef Emler, 
Praha 1873 s. 404-423, k založení Jeruzaléma s. 418-419, detaily ze společnoho života v Jeruzalémě, s. 422 a 
také Narratio de Militio Matejě z Janova, Tamtéž, s. 431-436, k Jeruzalému hl. s. 434; Některé prameny editovat 
také V. V. TOMEK, Základy 1, s. 98-99; Geruši Hoffartovou lokalizoval k letům 1353-1364 k čp. 309a, 
TAMTÉŽ, s. 102. 
515 Články obžaloby proti Milíčovi publikoval Über Formelbücher II, (ed.) F. Palacký, č. 225b, s. 183-186; 
překlad článků F. LOSKOT, Milíč, s. 98-100; články 8-12 publikoval Jiří KEJŘ, Žalobní články proti Milíčovi 
z Kroměříže, HT 10, 1988-1991, s. 181-189; Srov. F. ŠMAHEL, Husitská revoluce II, s. 196-197; D. C. 
MENGEL, From Venice to Jeruzalem, s. 437. 
516 Smlouva s Janem plebánem u sv. Štěpána ve zdi ze dne 14. 6. 1373, SA I, s. 38-39, č. 196; Smlouva 
s Václavem plebánem kostela sv. Filipa a Jakuba ze dne 22. 6. 1373, SA I, s. 40-41, č. 202; Z pěti kop pro Filipa 
a Jakuba nechal 2. 8. 1373 zapsat Milíč polovinu na svém domě v Jeruzalémě, SA I, s. 51, č. 263. 
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Hochka, cum omnibus juribus et pertinenciis et sepultura predicte capelle applicentur eo jure, 

quo ad dictam ecclesiam ss. Philipi pertinebant.517  

Dům kladrubského opata (čp. 295) i dům Hochkův (čp. 292) se nacházely na jižní straně 

dnešní Konviktské ulice.518 Z toho lze usuzovat, že jižní strana ulice nejméně od domu opata 

kladrubského příslušela celá do farnosti sv. Filipa a Jakuba. Hranice mezi farními osadami sv. 

Filipa a Jakuba a sv. Štěpána ve zdi se táhla zřejmě prostředkem vnitrobloku. Doposud 

nejasná zůstává situace v ulici – ve středověku zvané Jakubská - dnes Průchodní. Lze se jen 

domnívat, že původně domy po obou stranách uličky spadaly do této farnosti. Topografická 

situace města se však v blízkém prostoru mezi údaji zachycenými v Knize soudní s trhovými 

zápisy z let 1351 až 1367 a ještě odpovídající době, kdy zde zakládal Jan Milíč svůj 

Jeruzalém, a počátkem 15. století zásadním způsobem změnila. Na základě topografického 

určení trhových zápisů V. V. Tomkem soudíme, že zde došlo k výraznému scelování 

pozemků. Menší domy po východní straně Jakubské ulice, které byly přikoupeny majiteli 

domů obrácených do dnešní ulice na Perštýně později, s nimi sdílely i farní příslušnost. I když 

přímé doklady pochází až z raného novověku.  

Dalším dokladem vztahujícím se k rozsahu farnosti sv. Filipa a Jakuba je zakládací listina 

Betlémské kaple, dosvědčující, že Křížův pozemek pro budoucí kapli ležící severně od 

kostela spadal celý do této farnosti.519 I v tomto případě byl farář u sv. Filipa a Jakuba Oldřich 

odškodněn stálým platem ve výši 90 grošů ročně. Nový farář, kterým byl od roku 1398 Mistr 

Mikuláš Zeisselmeister, však zřejmě záhy po tom, co se ujal svého úřadu, pokusil tento 

poplatek zvýšit. Spor byl urovnán až smlouvou z 1. dubna 1403, kterou uzavřel Zeisselmeister 

již s novým kazatelem Betlémské kaple, kterým se stal v roce 1402 Mistr Jan Hus. Roční 

poplatek byl zvýšen na dvojnásobek, tedy na 3 kopy grošů. Na druhé straně se farář vzdal 

dalších finančních nároků kromě poloviny příjmů z odkazů místních farníků. Podle ujednání 

si mohl dokonce každý svobodně sive sint parrochiani, sive extranei zvolit v kapli pohřeb. 

Bylo přesně stanoveno, kdy se budou v kapli konat kázání a mše.520 

517 Bez povolení příslušného plebána si nesměl nikdo další zvolit ze zbylé části farnosti Filipa a Jakuba u kaple 
pohřeb, SA I, s. 40-41, cit. s. 40; Ze soudního jednání s Mílíčem a dalšími kazateli z jeho okruhu vyplývá, že 
rovněž ke zpovědi a kázání potřebovali kazatelé v Jeruzalémě souhlas příslušného faráře, 2. 1. 1374, SA I, s. 72, 
č. 1. 
518 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 98-99. 
519 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 82. 
520 Původní úmluva mezi Janem z Mühlheimu a farářem Oldřichem pochází z 10. 4. 1391, MUPr. I, č. 49, s. 392-
395; Smlouva s Zeisselmeistrem Spisy M. Jana z Husi IX. Korespondence a dokumenty, (ed.) Václav Novotný, 
Praha 1920, č. 4, s. 4-8; Ke sporu s Zeisselmeistrem podrobně, V. NOVOTNÝ, M. Jana z Husi 1/I, s. 87-89; a 
také TÝŽ, Zlomek akt o sporu kaple Betlémské s farou sv. Filipa a Jakuba, in: Betlémská kaple. O jejích 
dějinách a zachovaných zbytcích, Praha 1922, s. 116-118. 

- 143 - 

 

                                                           



Vizitátor navštívil farnost 15. 10. 1379. Ve farnosti se nacházel dům pana Viléma ze Skály, 

kde žila jakási Mára, která přechovávala tajné (oculte) metresy. Dále se zde nacházela jakási 

Polka, o které farář Oldřich tvrdil, že rovněž přechovává tajné metresy, ale hodlá se prý po 

svátku sv. Havla z farnosti odstěhovat. Mára musela nakonec pod hrozbou exkomunikace 

arcijáhnu Pavlovi z Janovic slíbit, že nebude v domě, kde je hospodyní, ani jinde ve městě 

přechovávat podezřelé ženy.521 Mezi vyslýchanými farníky dokážeme identifkovat možné 

bydliště Maczka píšťaláře (fistulator). Již v roce 1364 prodal dům in platea Venetiis. Tomek 

jej označil jako čp. 309b, které by stálo v Průchodní ulici v sousedství Geruše Hofhartové. 

Tedy de facto naproti domu čp. 291b, kde je doložen mnohem později v roce 1410 jako olim – 

kdysi majitel, ale již v roce 1405 zde nebydlel. Dalším farníkem byl Michal řečený Kudlata, o 

němž je známo, že byl v roce 1379 farníkem již šest let a že bydlel ještě v letech 1401-1405 

naproti západnímu průčelí kostela sv. Filipa a Jakuba v čp. 253a.522 

V pramenech se objevují také lokalizace domů in plebe. V letech 1407 až 1417 byl třikát takto 

určen dům označený Tomkem jako čp. 269a v dnešní Náprstkově ulici.523 Stejně můžeme 

také učit dům čp. 290b po severní straně Konviktské ulice.524 Ve stejném bloku na opačné 

straně stála i fara (čp. 258) zmiňovaná prvně již roku 1363. V roce 1428, kdy ji prodává 

Bernášek Kotkův, se již lokalizuje naproti Betlému a nikoli kostelu Filipa a Jakuba.525 

Po delší časové odmlce máme zachyceny dva příklady identifikace domů do příslušné osady 

při trzích s nemovitostmi až na počátku 17. století. První se týká domu čp. 252, U Hájků. 

Další se pak vztahuje k původnímu domu kramáře Kříže, (na Jüttnerově plánu čp. 238), který 

byl smlouvou v roce 1615 vyměněn s doplatkem za dům čp. 317 ve farnosti sv. Štěpána ve 

521 PVAP, s. 68-70. Mára držela další dům vedle brány ve farnosti sv. Jana Na Brůdku, kde držela veřejně skyté 
ženy metresy (publice occultas mulieres meretrices). To znamená ženy, které provozovaly prostituci, ale 
oficiálně se jí nevěnovaly. Podle interpretace D. C. MENGELA, From Venice to Jeruzalem, hl. s. 418-425, se 
jednalo o nelegální nevěstince. 
522 PVAP, s. 69; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 103 a 100, k čp. 253a, s. 83; Podle H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, 
s. 72. 
523 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 90, 1407: in plebe SS. Philippi et Jacobi ex opposito domus Petri Knawr 
pellificis (č. 216 b.) Conradus presbyter de Cubito legat Ulrico dicto Buslai, fratri suo, civi in Cubito; 1416: in 
plebe SS. Philippi et Jacobi, ex opposito domus Jaxonis Mudry (čp. 215) olim Conradi presbyteri de Cubito, 
Andreas tendlerz emit erga magistrum hospitalis cruciferorum cum stella prope pontem et conventum ibidem; 
1417: in plebe SS. Philippi et Jacobi ex opposito domus Jaxonis Mudry (čp. 215); Areální platy na čp. 269a 
hodnotí B. Mendl hodnotí jako pozůstatek po platech na 4 městiších ve farnosti Filipa a Jakuba, které dal biskup 
Jan IV. z Dražic Heřmanovi kožišníkovi, v roce 1333. (RBM III, č. 2004), B. MENDL, Z hospodářských dějin, 
s. 245. 
524 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 94, in plebe ss. Philippi et Jacobi. 
525 Čp. 258 od 1363 plebani, poslední zmínka 1412, 1428 ex opposito Bethlem, domus quondam plebani, 
Wenceslaus pictor emit erga Bernassconem Kotkonis, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 94. 
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zdi.526 Farní příslušnost domu, ze kterého si kramář Kříž vymínil přístup po lávce přímo na 

pavlačovou oratoř v Betlémské kapli v předhusitském období není úplně zřejmá. Není jasné 

zda jeho parcela procházela blokem až do dnešní ulice Husovy. Rovněž není zcela zřejmé, 

kterou část domu v roce 1412 kramář Kříž postoupil českému univerzitnímu národu pro 

zřízení koleje. Patrně nebude totožná s přední částí domu, kterou jí skutečně věnoval až v roce 

1419 jeho syn Vacek. Jednalo se o pozdější kolej Nazaretskou stojící na místě čp. 239.527  

V roce 1448 zastával Mikuláš Betlémský, kterého Teige řadí jako majitele domu čp. 238 úřad 

vitrika v sousední svatojilské farnosti. Dům stojící na sousední parcele čp. 351a je v roce 1416 

doložen jako stojící ve farnosti Jilské a právě sem klade Tomek Mikulášovo bydliště. Obě 

topografie tak na sebe v tomto prostoru nenavazují.528 Před polovinou 15. století skoupil oba 

domy na parcelách čp. 351 Matěj Louda z Chlumčan, který je později odkázal nové koleji. O 

farní příslušnosti obou kolejí postrádáme v následujícím období jakékoli informace. V berní 

knize jsou však v těchto místech pouze čtyři parcely. To znamená, že na místě čp. 351 byly 

skutečně pouze 2 domy.529  Pozdější dům zvaný u Betlémských musel ztratit kramář Kříž 

daleko dříve ještě před rokem 1400.530 Zde pak nacházíme v 15. století rod Mikuláše zvaného 

Betlémský. Dotčený dům však původně, tak jako ostatní domy otočené průčelím do Husovy 

ulice, spadal do farnosti jilské. 

Informace o farní příslušnosti můžeme doplnit také zachycenými poplatky za zvonění 

v týnské farnosti z roku 1611 a 1612. Týkají se čp. 271 a čp. 291b.531 Řada zachycených 

vitriků začíná sladovníkem Maršem v roce 1430. Bydlel v sousedství staré fary v domě, který 

Tomek určil jako čp. 259b, naproti kostelu sv. Filipa a Jakuba. Tohoto roku se projednával 

spor mezi vitriky a osadními Betlémské kaple a sladovníkem Maršem, za kterým zůstaly 

pohledávky ještě z doby, kdy zastával úřad vitrika kostela sv. Filipa a Jakuba.532 Další vitriky, 

526 K čp. 252, dům U Hájků v osadě B. v roce 1607, J. TEIGE, Základy 2, s. 887. K čp. 238 v osadě Betlémské 
mezi kolejí Nazaretskou a Apoštolskou roku 1615, TAMTÉŽ, s. 777; V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 81; V osadě 
se znovu dům zmiňuje v roce 1623, T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací 1, s. 48. 
527 Alois Kubíček předpokládá dělení domu na severní a jižní část a nikoli na západní a východní část. Na plánu 
vyznačuje jako dům Betlémských nikoli zadní ale prostřední dům mezi kolejí Nazaretskou a Loudovou, A. 
KUBÍČEK, Betlémská kaple, s. 27, 71-77. Sousedství zmiňovaná v pramenech umožňují ale oba výklady.  
528 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 81; J. TEIGE, Základy 1, s. 773 a 787-788. 
529 Berní knihy, (ed.) H. Pátková, s. 213. 
530 Podrobný rozbor celé situace podává F. M. BARTOŠ, První století Betléma, s. 17-18. 
531 Od zvonění v Týnském chrámu, 1611 – Paní Dehnický z osady B. (J. TEIGE, Základy 1, s. 510), čp. 271, dům 
U Dehnických, J. TEIGE, Boršov 1, s. 236; Od zvonění v Týnském chrámu, 1612 – Symeonovi Humburkovi od 
Betléma (J. TEIGE, Základy 1, s. 512), čp. 291b, Nájemníci 1608, s. 83; V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 67.  
532 J. TEIGE, Základy 2, s. 872, 1430, 13. února. Rkp. č. 992 f. 11:. Nos magister civium, consules et scabini 
Mai. Civ. Prag. huius proseripcionis serie cunetis notificantes testamur, quod in causa illa, que hucusque 
vertebatur inter vitricos capelle Bethleem ac plebesianos seu parochianos olim ecclesie s. Iacobi Philippi ex una 
et Marssonem braseatorem, quondam vitricum dicte ecclesie s. Iacobi Philippi (totéž V. V. TOMEK, Základy 1, 
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kostelníky, starší osadní a další osoby editované v druhém dílu Základů starého místopisu 

Pražského Josefa Teigeho uvádí příloha č. 1. K celkovému utváření farnosti podle písemných 

zpráv srovnej obr. 11a-11d a 12. 

 

5.5.9. Kostel sv. Štěpána ve zdi (sv. Štěpán Menší) 

Kostel sv. Štěpána ve zdi byl zrušen v roce 1784 a zbořen o pět let později.  Jeho v zásadě 

ještě gotickou podobu můžeme dobře vidět na plánu Starého Města pražského z roku 1729 

mlynáře Václava Veselého.533 První zmínka o kostele pochází z roku 1327. Prvním známým 

patronem kostela byl postoloprtský klášter, který měl nedaleko v dnešní Konviktské ulici svůj 

dvorec.534 Před husitskými válkami však získal patronát Václav IV.535  

Farnost 

Dne 14. června 1373 uzavřel Milíč s Janem plebánem kostela sv. Štěpána ve zdi smlouvu, 

podle které farář souhlasil, že bude chránit kapli umístěnou, „infra limites sue parochie“ a 

také s tím, že 14 pozemků nebo domů včetně domu varhanáře až k domu Vojslava „iure 

parochiali cum sepultura“ bylo připojeno ke kapli sv. Máří Magdaleny v Jeruzalémě, tím 

právem, kterým k jeho farnosti náleží i s místními obyvateli. O obvinění Milíče z pokusu 

založit samostatnou farnost bylo již řečeno pojednáno v kapitole věnující se kostelu Filipa a 

Jakuba. Na tomto místě je třeba pouze dodat, že svatoštěpánský farář i přes svůj výslovný 

souhlas a kompenzaci ve výši 3 a půl kopy ročního platu patřil později k nejhlasitějším 

Milíčovým odpůrcům. Milíč z Kroměříže zemřel v roce 1374 v Avignonu, kde se hájil proti 

nařčením.536 Ale ani úspěšná obhajoba na papežském dvoře nezabezpečila jeho ústav před 

zánikem a některé jeho žáky před postihy. Již 2. srpna předchozího roku musel odevzdat 

patronátní právo kaple do rukou pražského generálního vikáře Boreše. Listinou ze 17. 

prosince 1374 předal Karel IV. osiřelou fundaci k založení generálního teologického studia 

s. 83) Marsso Braseator čp. 259b – ex opposito ecclesie ss. P. et J. - koupil 1407, naposledy zmíněn 1433 
v berní knize, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 94; Srov. Berní knihy, (ed.) H. Pátková, s. 221; K této a předchozí 
poznámce je ještě třeba dodat, že Tomek ještě neznal skutečnou lokalizaci Betlémské kaple a tudíž i kostela sv. 
Filipa a Jakuba. Skutečně je tudíž možné uvažovat i o možnosti roztažení domovní řady po jižní straně kostela. 
Srov. historickou Tomkovu mapu k roku 1419. 
533 Plán Starého Města pražského z roku 1729 (Plán mlynáře Václava Josefa Veselého), in: Zvláštní otisk z 
Časopisu Společnosti přátel starožitností českých v Praze 18, (ed.) Josef Teige, Praha 1910. 
534 Čp. 297, který byl zabaven a prodán obcí po roce 1420, V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 109. 
535 K nejstarším dějinám kostela, Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 30; 1359:  LC I/1, s. 93; 1361: LC I/1, s. 
160; Václav IV. prezentuje ke kostelu v roce 1394, LC V, s. 184. 
536 SA I, s. 38-39, č. 196; Oproti smlouvě s farářem kostela Filipa a Jakuba se formulace liší pouze tím, že tam je 
kaple situovaná in parte loci, que dicitur esse de limitibus parochie sue, SA I, s. 40, č. 202; Naposledy podrobně 
k Jeruzalému F. ŠMAHEL, Husitská revoluce II, s. 190-198, kde je i starší literatura. Viz také kapitola věnovaná 
kostelu Filipa a Jakuba. 
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cisterciáckého řádu – koleje sv. Bernarda.537  Uvedené domy z roku 1373 nebylo možné 

lokalizovat. Můžeme je hledat po severní straně dnešní Bartolomějské ulice a také ve 

vnitrobloku mezi Bartolomějskou a Konviktskou, kde V. V. Tomek rekonstruoval uličku.538  

Tomek zaznamenal celkem tři nemovitosti, které se uvádí ve farnosti při majetkových 

transakcích. Jednak jsou to domy východně od Jeruzaléma čp. 291f a nárožní 291c, potom je 

to svobodný dům čp. 310 vyšehradské kapituly na jižní straně Bartolomějské ulice, která jej 

v roce 1361 prodala Janovi ze Šternberka za 100 kop, a pak na druhé straně farnosti čp. 321, 

které leželo naproti dvorci Zbraslavského kláštera.539 Z pozdější pramenů vyplývá, že ve 

farnosti se nacházela také Rečkova kolej čp. 316 a také sousední čp. 317 a 303b.540 

Předpokládáme, že do farnosti spadala také oblast kolem staroměstské vápenice již za 

staroměstskými hradbami v souladu s právními hranicemi Starého a Nového Města. Území je 

zahrnuto do Starého Města i na plánu mlynáře Václava Veselého z roku 1729 a také na 

Jüttnerově plánu z let 1811 až 1815. Václav Vladivoj Tomek vedl na svém historickém plánu 

Prahy k roku 1419 dělící strouhu kolem hradeb. Před rokem 1784 však toto území spadalo do 

farnosti sv. Jiljí a zřejmě je tomu tak proto, že bylo již součástí přifařené osady sv. Štěpána ve 

zdi (obr. 26 a obr. celkový). 
 

 

 

5.5.10. Kostel sv. Kříže (sv. Kříž Menší) 

Kostel sv. Kříže patří na Starém Městě bezesporu mezi nejstarší a nejdochovanější kostely. 

Jeho architekturu snad lze klást již do první poloviny 12. století. Zda měl nějakého 

předchůdce jako kostel sv. Jana Křtitele Na Zábradlí, nebylo prokázáno. Území muselo být 

bezpochyby zasaženo povodní v roce 1118, která poškodila řadu kostelů. Nad datací stavby 

537 SA I, s. 50-51, č. 259; LE I, s. 105, č. 219: Domum s. Bernhardi Antiquae ..civ. Prag. pridem noncupatam 
vulgariter Jherusalem cum capella, suis habitationibus, servitutibus, juribus, libertatibus, ...proventibus, .. 
quemadmodum bonae mom. hon. Milicius, quondam devotu noster dilectus, ex piis fidelium elemosinarum 
largitionibus dictam domum tenuisse et construxisse dinoscitur... 
538 Srov. V. V. TOMEK, Praha roku 1419 
539 Čp. 321, 1412, in parochia s. stephani in muro, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 95; čp. 291f,  1418 , in plebe s. 
Stephani in muro Nicolaus de Rossicz emít erga Wellceslaum rimer 44 sxg; TAMTÉŽ, s. 100; čp. 291c, 1400,  in 
plebe S. Stephani in muro; dominus Frana Geunheri emit erga Albertum Rotlew 40 sxg, V. V. TOMEK, Základy 
3, s. 214; čp. 310, 1361 a 1398, in parochia S. Stephani, před husitskou revolucí byl v držení Břevnova, V. V. 
TOMEK, Základy 1, s. 104. 
540 B. ZILYNSKÁ, Pražská univerzita, s. 78; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 96. K čp. 317 T. V. BÍLEK, Dějiny 
konfiskací 1, s. 65; V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 65. K čp. 303b, T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací 1, s. 468; V. 
LÍVA, Studie o Praze 3, s. 64. 
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však nepanuje shoda. Dlaždice nalezené při výzkumu v interiéru chrámu spadají spíše do 

doby po polovině 12. století.541  

Kostel se poprvé objevuje v pramenech mezi kostely, které nebyly do roku 1326 dostatečně 

vyměřeny.542 Výše papežského desátku, kterou farář z prebendy odváděl, patřila k nejnižším 

na Starém Městě 6 gr. za půl roku.543 Patronátní právo patřilo ve druhé polovině 14. století 

staroměstským měšťanům. V roce 1369 prezentoval faráře Jindřich od sv. Linharta a v roce 

1411 je zaznamenán v konfirmačních knihách Jindřich Vecht sezením na Strašnicích.544 Po 

roce 1420 byl kostel připojen k farnosti sv. Štěpána ve zdi.545 

O rozloze farnosti máme velmi málo informací a stejně tak o jeho farnících. Nejvstřícnější je 

v tomto ohledu vizitační protokol, kde se uvádí dva přední zástupci farnosti, sladovníci Huntíř 

a Mareš.546 Jejich domy se ovšem nepodařilo lokalizovat. Domy, které jsou v městských 

knihách lokalizovány ve vztahu ke kostelu pomocí určení prope, apud a podobně, končí na 

východní straně v dnešní ulici Konviktské čp. 296b. To odpovídá i situaci, která byla zjištěna 

ve farnosti sv. Filipa a Jakuba, kam patrně spadalo již čp. 295 – dům kladrubského opata. 

Podobné lokalizace nacházíme i na západní straně dnešní ulice Karolíny Světlé mezi čp. 318 

až 320. Dům čp. 321 se uvádí v roce 1412 ve farnosti sv. Štěpána. Zřejmě tedy i sousední 

domy, které stály na západní straně ulice mezi tímto domem a kostelem sv. Štěpána, 

příslušely k jeho farnosti. Do farnosti sv. Kříže by tak před rokem 1420 spadalo maximálně 

10 domů, které můžeme lokalizovat v tomto období po obou stranách západní části dnešní 

Konviktské ulice.547 

 

 

 

5.5.11. Kostel sv. Mikuláše 

Kostel sv. Mikuláše se poprvé uvádí v pramenech v roce 1273 a to hned ve dvou různých 

souvislostech. Jednak ve spojitosti s papežskou konfirmací statků premonstrátské kanonie na 

Strahově a také s povodní, která tohoto roku postihla Staré Město. Voda tehdy dosahovala, jak 

541 Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 69-71 ji nejnověji klade až do doby po polovině 12. století na základě 
nálezu dlaždic, které jsou zatím z chronologického hlediska nejcitlivějším prvkem; UPP Staré Město, s. 91-93. 
542 RBM III, č. 1181, s. 459. 
543 Poprvé v roce 1352, RDP, s. 36. 
544 LC II, s. 20; LC VII, s. 34. 
545 Dům farní čp. 952 byl prodán staroměstskou obcí roku 1431, V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 109; TÝŽ, Dějepis 
9, s. 96. 
546 PVAP, s. 65. 
547 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 95-97. 
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popisuje kronikář, až po úroveň kostelů sv. Jiljí a sv. Mikuláše a zaplavila také celou ulici 

židovskou.548 Nejstarší stavební podobu kostela neznáme a rovněž ani dobu jeho založení. 

V průběhu 14. století byl přestavěn do podoby bazilikálního trojlodí s dvouvěžovým 

západním průčelím. Pouze jižní věž však byla vyzdvižena v plné výši.549 Spodní části 

opěrných pilířů, které stály v jejich nároží byly nedávno objeveny při opravě fasády kostela  

v dolních partiích současné západní věže. Zdá se, že současný barokní kostel sv. Mikuláše 

obsahuje ve svém zdivu více substrukcí gotického kostela než se dosud uvažovalo.550  

Kostel měl mezi staroměstskými kostely do jisté míry privilegované postavení, což je 

vyvozováno mimo jiné také na základě zprávy z roku 1296, kdy jsou doloženy přísahy 

rychtáře, konšelů a vybraných měšťanů v kostele sv. Mikuláše, které se týkaly výběru 

královské berně.551 Teprve mnohem později v roce 1338 dostala staroměstská obec svolení ke 

koupi domu Velflina od Kamene, který ležel ve farnosti, k založení radnice.552 Vedle kostela 

Týnského patřila farní prebenda podle odvodu papežského desátku (3,5 kopy gr. za půl roku 

v roce 1352) k nejvýnosnějším. V předhusitském období zde bylo zřízeno celkem 16 

systemizovaných oltářnických beneficií, což je opět vedle Týnského chrámu v pražském 

souměstí ve středověku nejvíce.553  

Nevíme, jakým způsobem Strahov získal nárok na patronátní právo, které si nechal potvrdit 

Papežem. Ve 14. století však o toto právo sváděl neúspěšný zápas s významnou měšťanskou 

rodinou Menhardovců, jinak Olbramoviců. První zprávy o tomto sporu pochází již 

z dvacátých let 14. století.554 Strahov se pokusil prezentovat vlastního kandidáta při každém 

uprázdnění beneficia až do roku 1391, s výjimkou roku 1381, kdy se prezentoval faráře 

Václav IV. Rovněž panovník však musel rezignovat na své nároky na základě předložených 

548 Annales Bohemiae 1196-1278, in: FRB II, (ed.) Josef Emler, Praha 1874, s. 282-303, zde s. 301; Nejnověji 
edituje pasáž o povodni AČ XXXXI, č. 55, s. 62; Řehoř X. potvrdil 5. 5. 1273 mezi jinými statky Strahovu také 
sancti Nicolai in Antiqua Praga et sancte Marie in Satz ecclesias cum omnibus pertinentiis earundem, CDB V/2, 
č. 705, s. 349.   
549 UPP I, s. 97-100, kde je i další literatura; Podoba kostela na iluminaci ze 14. století, J. TEIGE, Základy 2, 
příloha; Prameny k nejstarším dějinám kostela TAMTÉŽ, s. 82-142; Srov. V. V. TOMEK, Dějepis 5, s. 234-238; 
Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 29-30; K historii kostela dosud nejpodrobněji Josef OPATRNÝ, Záduší 
kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, diplomová práce, katedra PVH FFUK, 1957; K historii a 
stavebním dějinám také Mojmír HORYNA – Milada VILÍMKOVÁ – Jan MUK, Kostel sv. Mikuláše, Praha 
Staré Město, SHP SÚRPMO, strojopis, Praha 1985. 
550 Ladislav BARTOŠ, SP v tisku. 
551 J. TEIGE, Základy 2, s. 82. 
552 J. TEIGE, Základy 1, s. 7 
553 RDP, s. 33; Zdeněk BOHÁČ, Topografický slovník, s. 29-30; V. V. TOMEK, Dějepis 5, s. 234-238. 
554 Spor uvádí V. V. TOMEK, Dějepis 1, s. 404; Nejobsáhleji spor shrnuje J. OPATRNÝ, Záduší kostela sv. 
Mikuláše, s. 8-10. 
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listinných důkazů.555  V roce 1358 prezentovali faráře Henslin a Velflin synové Meinharda 

Dětleba Storma, arcibiskupského kancléře.556 V následujících letech byl patronát rozdělen 

mezi dvě hlavní větve rodu, potomky bratrů Menharda a Bohuslava. K první větvi patřil také 

Olbram ze Škvorce, budoucí pražský arcibiskup, který spolu s bratrem Pavlem a dalšími 

příbuznými prezentoval v roce 1391 pražského a olomouckého kanovníka a rovněž také 

oficiála pražského arcibiskupa Mikuláše Puchníka.557 Farní beneficium bylo tedy často 

obsazováno předními církevními hodnostáři, kteří se v přímém výkonu duchovní správy 

nechali zastupovat. Již v roce 1343 držel farní prebendu Dětřich probošt z Altenburku, 

zároveň kaplan markraběte Karla v kapli Všech svatých na pražském hradě.558 V pohusitském 

období převzala patronát nad kostelem staroměstská obec. Po smrti posledního katolického 

faráře mistra Soběslava Skály v roce 1422 v exilu si uzurpoval prezentační právo Albert 

Kamaréř. Prezentace zapsaná do Konfirmačních knih však měla spíše proklamativní 

charakter.559 Premonstráti však své nároky na kostel úspěšně uplatnili po Bílé Hoře.  

Farnost 

Známe dvě kaple, u kterých existují zmínky, že ležely v obvodu farnosti. Kaple zemských 

patronů na radnici byla prvně zmíněna k roku 1343, o sedm let později se dozvídáme také o 

souhlasu faráře sv. Mikuláše, do jehož farnosti radnice spadala, se zřízením kaple a prezentací 

jejího správce. Patronem byla rada Starého Města.560 Druhou byla vybudována v zadní části 

Olbramovického domu čp. 932 obráceného průčelím do Staroměstského náměstí. V roce 1361 

k ní prezentoval kněze již vzpomenutý Velflin syn Meinharda.561 Další prameny nás 

informují, že v předhusitském období spadala do farnosti kolej Všech svatých čp. 16. Tomek 

zaznamenal ještě čp. 18.562 Ve vizitačním protokolu je výslovně uvedeno pouze pět farníků. 

Domy Václava Štuka a jeho rodiny se na počátku 15. století rozkládaly okolo kostela. Šlo 

555 SA II, s. 85. 
556 LC I, s. 130-131, přepis konfirmační listiny je vepsán až k zápisu na prezentaci k oltáři sv. Kříže Johlinem 
Štukem 8. 9. 1360. 
557 LC V, s. 118-120. 
558 J. TEIGE, Základy 2, s. 82. 
559 LC VIII, s. 26; SA VII, s. 46; Srov. J. TEIGE, Základy 2, s. 95-96. 
560 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 9; RBM V, č. 440, s. 222; declarandum, quod ex ereccione altaris in domo 
consilii in Praga in plebe mea iam facla considerans michi et mee antedicte ecclesie nullum detrimentum seu 
preiudicium posse generari ad instanciam prudentum virorum...iudicis et iuratorum, J. TEIGE, Základy 1, s. 7; 
konfirmační listina Arnošta z Pardubic z 30. 6. 1350, TAMTÉŽ, s. 7; Prameny shromáždil také Z. BOHÁČ, 
Topografický slovník, s. 47-48. 
561  Založena byla někdy před rokem 1361, kdy po smrti kaplana Vincenta presenovat ke kapli Welflin (in 
domo habitationis), LC I/1, s. 161; Další prezentace učinil Meinhard Wolframův v letech 1375 a 1380, LC III-
IV, s. 32 a 123; Srov. také V. V. TOMEK, Základy 1, s. 20; LE II, č. 374, s. 219-220; Poslední je zaznamenána 
v roce 1418, Ad presentacionem famosi viri Pauli de Sskworcz ad capellaniam 00. SS. in domo Wolframi in 
parochia s. Nicolai, J. TEIGE, Základy 1, s. 296. 
562  čp. 16 (1418 a 1426), V. V. TOMEK, Základy 1, s. 48; čp. 18 (1424), TAMTÉŽ, s. 13. 
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zejména o dům U věže (čp. 27f) a dále čp. 27h a čp. 67/V.563 V roce 1414 se objevuje 

zajímavá zpráva v souvislosti se ztracenými kostelními klenoty o vitricích kostela, kteří byli 

předtím zvoleni a dosazeni králem. Jmenováni jsou Duchek Rulant (čp. 31) a Bernard Kotek 

(čp. 2a).564 O tři roky později zastávali úřad vitriků Vít Rakovník a Jan z Písku.565 

To vcelku není mnoho informací. Zaznamenaných lokalizací domů in parochia nebo in plebe 

přibývá zejména v poslední čtvrtině 15. století.566 S určením v osadě se setkáváme ojediněle 

již v polovině 15. století. Největší soubor zmínek však pochází tak jako u jiných farností 

obsažených vetší měrou v Teigeho Základech až z konce 16. a začátku 17. století.567  

Poznatky o rozloze farnosti v předbělohorském období se opírají především o soubor farních 

soupisů z let 1552 až 1594. Nejstarší je znám doposud pouze z edice Josefa Teigeho. Pochází 

zřejmě z rukopisu 1667B Registra úředníků i vší osady sv. Mikuláše z let 1545-1579. 

Aktuálně se však nepodařilo v Archivu hl. m. Prahy dohledat originál ani mikrofilm.568 

Dalších čtrnáct seznamů pak obsahuje Manuál záduší kostela sv. Mikuláše z let 1580-1597, 

rukopis 1666. Poznamenání pánův osadních následuje většinou hned za zvolenými úředníky 

pro následující rok. Zasedání osady se konalo buď na konci listopadu nebo až na začátku 

následujícího roku. Někdy tak mohli být v jednom roce pořízeny dva seznamy na začátku i na 

563  PVAP, s. 79, 101 a 104; H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 76; V. V. TOMEK, Základy 3-5-V, dodatky, 
s. 203; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 47 a 260. 
564  J. TEIGE, Základy 2, s. 94; Duchek Rulant řečený Ssidlo měl kromě čp. 31 v uvedené domě ve farnosti také 
čp. 38, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 48-49; K čp. 2a, TAMTÉŽ, s. 16. 
565 Jan z Písku měl tehdy ještě spojené čp. 18-19, V. V. TOMEK, Základy 1, s.  13; Vít Rakovník je doložen jako 
majitel nemovitosti pouze jednou. Právě v roce 1417 přeprodal čp. 936 – dům Průchoditý, který patřil 
k nejdražším nemovitotem ve městě. Trasakce jej vyšla na 500 kop gr., TAMTÉŽ, s. 17-18. 
566  Čp. 1d (1484), in plebe, J. TEIGE, Základy 1, s. 145; čp. 936 (1498), in plebe,TAMTÉŽ, s. 241; čp. 72/V 
(1480), domum in plebe s. Nicolai, scacabulta titulatam, TAMTÉŽ, s. 381; čp. 21 (1438), in parochia, 
TAMTÉŽ, s. 164; čp. 2b (1482), Dorothea vidua penestica emit domum in parochia s. Nicolai, TAMTÉŽ, s. 
148; čp. 12 (1504), Andreas Topol et Katherina emerunt domum in parochia s. Nicolai, TAMTÉŽ, s. 156; čp. 
935 (1485), Wyssko de Blaztice et Zuzanna emerunt domum in parochia s. Nicolai ad cignos, TAMTÉŽ, s. 254; 
čp. 40b (1485), Johannes baccalarius de Jiczin emit domum sitam in parochia s. Nicolai inter domum d. 
Silvestri pannicide et Georgii Prhossonis plateola mediante erga Barbaram, conthoralem Sigismundi, 
sublimatoris vini, J. TEIGE, Základy 2, s. 208.  
567 Čp. 27e (1620), J. TEIGE, Základy 2, s. 148; čp. 27g (1612), TAMTÉŽ, s. 169; čp. 67/V (1623), TAMTÉŽ, s. 
171; čp. 64/V (1604), TAMTÉŽ, s. 173; čp. 15 (1587), TAMTÉŽ, s. 181; čp. 28 (1572, 1595), TAMTÉŽ,  198-
199; čp. 31 (1450, 1589), TAMTÉŽ, s. 202 a 204; čp. 112 (1616), TAMTÉŽ, s. 215; čp. 113 (1617), TAMTÉŽ, 
s. 217; čp. 123 (1592), TAMTÉŽ, s. 226; čp. 120-121/V? (1601), 2. dům Kateřiny Půlkolové v osadě sv. M., 
TAMTÉŽ , s. 442; čp. 937a (1605), J. TEIGE, Základy 1, s. 116; čp. 937b (1619), TAMTÉŽ, s. 119; čp. 937c 
(1600), TAMTÉŽ, s. 127; čp. 24a (1452, 1613), TAMTÉŽ, s. 128-129; čp. 1d (1602, 1606), TAMTÉŽ, s. 144; 
čp. 1c (1600), TAMTÉŽ, s. 145; čp. 1e (1610), TAMTÉŽ, s. 147; čp. 2b (1603), TAMTÉŽ, s. 148; čp. 23 
(1599), TAMTÉŽ, s. 152; čp. 22 (1592, 1607), TAMTÉŽ, s. 161; čp. 21 (1582, 1590), TAMTÉŽ, s. 166; čp. 20 
(1566), TAMTÉŽ, s. 171; čp. 929 (1598), TAMTÉŽ, s. 359; čp. 928 (1588, 1613), TAMTÉŽ, s. 361-362; čp. 
925a (1602), TAMTÉŽ, s. 370; čp. 925b (1600), TAMTÉŽ, s. 371; čp. 74/V (1494, 1610), TAMTÉŽ, s. 378; čp. 
73/V (1613), TAMTÉŽ, s. 380; čp. 610 (1628), TAMTÉŽ, s. 386; čp. 607 (1616), TAMTÉŽ, s. 402. 
568 Teige tento seznam cituje mylně jako AMP, rkp. č. 1666, fol. 30, V neděli před Obrácením sv. Pavla (24. 1. 
1552) sepsání toto jest všech souseduov a domuov statlo, co jich k této osadě náleží, J. TEIGE, Základy 2, s. 103. 
V tomto rukopisu však není a stejně tak jej neobsahuje ani nejstarší zádušní kniha kostela sv. Mikuláše z let 1497 
až 1553, AMP, rkp. č. 1665.  
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konci roku, ale vždy pro následující funkční období. Seznamy pochází z let 1579, 1581, 1583 

až 1594.569 Teige ve své edici zachytil pouze seznamy z let 1579, 1581, 1584, 1585, 1587 a 

1590.570 

Indentifikaci farního obvodu se na základě těchto seznamu zabýval již Josef Opatrný. Hlavně 

severní a východní hranice ovšem nedokázal přešně idenfitikovat.571 

Pro identifikaci domů a rozsahu farnosti či jeho změn byly vybrány pouze tři seznamy z let 

1552, 1581, 1590 zahrnující celé období ve znění Teigeho edice (Příloha č. 2). Jako 

referenční byl vybrán seznam z roku 1581, jenž určuje pořadí domů v celkovém přehledu. 

Pořadí seznamu z roku 1552 je zaznamenáno číslováním jmen v seznamu, které jeho součástí 

původně nebylo.  Zvýrazněni jsou židovští nájemci či majitelé. Červeně jsou doplněni další 

židovští majitelé. Ty uváděl ze všech seznamů pouze ten nejstarší. Od roku 1579 byli 

poznamenáváni pouze křesťanští sousedé s výjimkou roku 1587, kdy jsou uvedeni dva 

židovští nástupci v uvedených domech. V sepsání domů z roku 1552 je uvedeno pouze 7 

domů obsazených Židy. Nebyly uvedeny dva domy, které zachycuje současné poznamenání 

židovských platů. V následujícím roce je zaznamenáno pouze 8 domů, přičemž čp. 59-60 je 

zmíněno zcela nově.572 Zakupování či pronajímání křesťanských domů mělo setrvale 

vzestupnou tendenci a při zapisování příjmů, z těchto domů nebyly zřejmě nikdy zachyceny 

všechny domy obydlené Židy. Ze zápisu z jednání s Židy ze dne 19. ledna 1590 vyplývá, že 

v osadě mělo být obsazeno již 12 křesťanských domů.573 V soupisu z listopadu stejného roku 

jich ovšem nenacházíme oproti nejstaršímu seznamu z roku 1552 nejméně 15.  

Identifikace domů vychází z Teigeho určení v příslušné edici – Základy Starého místopisu a 

také ze zlomku místopisu Jiřího Čarka, který se věnuje bloku domů mezi ulicemi Kaprovou a 

Platnéřskou.574 Největší potíže působí identifikace domů v prostoru židovského města, kde 

569 Manuale diocaesis d. Nicolai Antique urbis Pragensis, AHMP, rkp. 1666: 1579, staré fol. 2a-2b; 1581, fol. 
14a-15a; 1583, fol. 32a-33b; 1584, fol. 36a-37b; 1585, fol. 45b-46b; 1587, fol 66b-67b; 1587, fol. 79a-80a; 
1589, fol. 97b-98a; 1589, fol. 127a-128a; 1590, fol. 150b-151a; 1592, fol. 201b-202a; 1593, fol. 211b-212b; 
1594, fol. 224b-225a; 1594, fol. 247b-248a. 
570 V zájmu stručnosti však v některých případech uváděl pouze zaznamenané změny oproti předchozímu roku, 
J. TEIGE, Základy 2, s. 103-104, 121-135. 
571 Především východní stranu ulice Dušní, J. OPATRNÝ, Záduší kostela sv. Mikuláše, s. 99-101. 
572 Z pokoje Majera Ž.,který odkoupil od domu p. Pernikáře, někdy od Václava Motejle (čp. 32), X gr., J. TEIGE, 
Základy 2, s. 106. Zde je celkem 8 domů. A to krom jich hospodářuov židuov všech podruhuov, kteřížto, když se 
snešení stane, pro obzvláštní osady potřebu všichni podle uložení a jich možností pomoc dávají. A sic někteří 
jako v domích křesťanských mezi sousedy bydlejíc každého roku platí, TAMTÉŽ. Srov. Josef TEIGE, Procházka 
židovským městem, in. Ignát Hermann – Josef Teige – Zikmund Winter, Pražské Ghetto, Praha 1902, s. 111-112. 
573 J. TEIGE, Základy 2, s. 132. 
574 J. ČAREK, Z dějin staroměstských domů, zlomek pohořelého místopisu. Mezi ulicemi Platnéřskou a 
Kaprovou, PSH X, 1977, s. 5-50. 
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poskytuje jedinou oporu práce věnovaná asanovanému židovskému ghettu.575 Kapitola Josefa 

Teigeho věnovaná místopisu Židovského Města neobsahuje rozhodně kompletní seznam 

majitelů příslušných domů. Věnuje se však také okolí ghetta a jsou odtud čerpány také 

informace o domech ležících východně od Dušní ulice a na jejím nároží s ulicí Dlouhou, které 

tvoří velice citlivou hraniční oblast vůči farnostem sv. Haštala a Panny Marie před Týnem.  

Radniční blok a také domy na východní straně Staroměstského náměstí byly rovněž 

zpracovány v dílčích studiích věnujících se jednotlivým domům v rámci pasportizace Starého 

Města Státním ústavem pro rekonstrukci památkových města a objektů na přelomu 50. a 60. 

let, a vychází z nich také Umělecké památky Prahy. Ke korekci Teigeho topografických 

určení v tomto území však nebylo na základě těchto studií přikročeno. Na důležitých místech  

pro přesné určení hranic farnosti je na rozdíly v příloze č. 2 v poznámkách upozorněno. 

Na závěr tedy můžeme konstatovat, že hranice zůstaly v období 1552-1590 neměnné 

s jedinou výjimkou, kterou představuje dům U Komedků čp. 922, který není v seznamu 

z roku 1552 pravděpodobně zachycen. Problematika tohoto domu je pojednána rovněž 

v kapitole věnující se kostelu P. M. před Týnem. Na celkové rekonstrukční mapě Tomkovy 

Prahy roku 1419 je zahrnut do farnosti kostela sv. Mikuláše. Prameny zde ale nedovolují 

s jistotou rozhodnout. Ostatní hranice patrně neprošly od této doby zásasdnějšími změnami. 

Lokalizace v městských knihách se ani v jednom případě neodchylují od rámce daného 

farními seznamy. Jako v jiných případech i zde je však obraz farnosti identifikovaný na 

základě kostelníků daleko širší. Nemá však cenu, tak jako u jiných kostelů připravit celkový 

přehled všech kostelníků a zádušních úředníků. Jejich prostřednictvím však můžeme pokrýt 

části farnosti, které již nepojednal Josef Teige ve svých Základech, i pro období před rokem 

1552. Zejména se jedná o území severně od ulice Kostečné a východně od Dušní ulice.576  

 

5.5.12. Kostel sv. Ondřeje 

Dnes již neexistující kostel známe především z ikonografických pramenů. Byl vysvěcen 

k titulu sv. Ondřeje již v roce 1165 biskupem Danielem. Přepis autentiky, která se v kostele 

našla během obnovy po požáru v roce 1336, je dochován v kronice Zbraslavské.577 Mezi 

575 Josef TEIGE, Procházka židovským městem, in. Ignát Hermann – Josef Teige – Zikmund Winter, Pražské 
Ghetto, Praha 1902, s. 90-145. 
576 1437, J. TEIGE, Základy 2, s. 96: Waniek Piwce, čp. 117a/V, Berní knihy, s. 232; Bernart Sampson, čp. 
79/V, TAMTÉŽ, s. 97; V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 131; 1450, J. TEIGE, Základy 2, s. 96: Martinus ab angelo, 
Martin od tří anjeluov, čp. 906/I, V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 133; 1488, J. TEIGE, Základy 2, s. 97, Johannes 
Dryzna et Georgius ab elephante vitrici, čp. 87/V a čp. 609/I. 
577 CDB I, č. 228, s. 206.  
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svědky tohoto aktu nacházíme rovněž krále Vladislava a jeho manželku Juditu. Kostel se 

jmenuje jako farní poprvé až na listině z roku 1326 mezi nedbale vyměřenými farnostmi.578 

Kostel nechal postavit ostrovský opat Petr. Snad na půdě, kterou daroval někdy rokem 1140 

in suburbio pragensi podle aktového zápisu klášteru velmož Vchyna.579 Vzhledem k příhodně 

dochované pramenné situaci můžeme sledovat osudy kostela od doby jeho založení, což je na 

území Starého Města výjimečné. V roce 1288 prodal ostrovský klášter území i s patronátním 

právem kostela sv. Ondřeje za 32 hřiven klášteru v Milevsku.580 Od premonstrátů získali 

území zbraslavští cisterciáci. K jejich území patřila kromě opatského dvora s kaplí (čp. 287), 

také městiště, která se rozkládala západním směrem (čp. 320 až 322 a 332). Areální platy byly 

odváděny ke kostelu majiteli domů na místě čp. 266, 268 a 264 ve východním sousedství 

kostela. O jejích původu však nevíme nic.581 Patronátní právo ke kostelu si cisterciáci udrželi 

až do husitských válek. V roce 1431 prodala staroměstská obec dvůr zbraslavského kláštera 

čp. 287. Ale ke konci 15. století došlo patrně k jeho restituci, neboť cisterciáci jsou opět 

v jeho držení.582 

Farnost kostela patřila na Starém Městě k nejmenším. V rejstříku papežských desátků v roce 

1352 je uvedena částka půlročního odvodu pouhých šesti gr. Rekonstruovat její území 

můžeme pouze na základě lokalizací domů do farnosti, které zachytil Václav Vladivoj 

Tomek, které můžeme v některých případech doplnit až prameny z počátku 17. století. Tento 

pramenný hiát, jak už bylo vícekrát řečeno je zapříčiněn tím, že systematické vydání pramenů 

k pražskému místopisu pro předbělohorské období skončilo pouze v torzu. Josef Teige sice 

vydal rovněž studii věnující se oblasti Boršova, zde však nezaznamenává všechny údaje, které 

byly při převodech domů zapisovány do městských knih. Jižní část tohoto bloku však 

bezpochyby součástí farnosti byla. Totéž můžeme říci také o jižní straně dnešní ulice již ve 

středověku nazývané Ondřejská, která vede přibližně ve směru dnešní ulice Betlémské. Zde 

byly lokalizovány do farnosti tyto domy počínaje čp. 260, které tvořilo nároží s malou uličkou 

tvořící zřejmě hranici mezi s farností kostela sv. Filipa a Jakuba. Dále se jedná o čp. 262, 263 

578 K nejstarším dějinám kostela, Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 30; V. V. TOMEK, Základy 1,  s. 92-93. 
579 Zápis je zahrnut do listiny z roku 1205, CDB II, č. 359, s. 382; K Vchynově donaci naposledy Jan KLÁPŠTĚ, 
Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005, s. 53-54; Samotnou donaci datoval do let 1109 až 1140 
Zdeněk FIALA, O pražském názvosloví a jeho významu ve vyprávěcích a diplomatických pramenech 12. a 13. 
století až do založení Starého Města pražského, in: Z českých dějin. Sborník prací in memoriam prof. Dr. 
Václava Husy, Praha 1966, s. 46-47; Srov. Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí, Praha 1997, s. 198. 
580 RBM II, č. 1460, s. 626. 
581 B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 243-245. 
582 V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 110. 
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a na severní straně 269d a 286a.583 Do farnosti příslušelo také několik domů na západní straně 

ulice Karolíny světlé, ve středověku zvané ulice sv. Jana. Bezpečně je doložen pouze dům čp. 

326 podle zápisu ze soudních akt.584 V jeho případě se mohlo jednat i o nejseverněji položený 

dům ve farnosti. Zajímavé je, že farní příslušnost se nepodařilo prokázat na celém původním 

pozemkovém příslušenství kláštera. Dům čp. 321, který byl vysazen na klášterní půdě, byl 

v roce 1412 přímo lokalizován do farnosti sv. Štěpána.585 Tuto pramennou základnu 

z předhusitského období pouze doplňují nahodilé údaje zachycené Josefem Teigem nebo 

Tomášem V. Bílkem. V roce 1583 se zmiňuje v osadě dům U Plačků (jinak také U Sukničků) 

čp. 262a.586 V roce 1621 byl konfiskován dům Pavla Kutnauera ze Sonnenštejna, zvaný 

Krocínovský, čp. 269 a v roce 1639 byl prodán dům čp. 283 na rohu Boršova a ulice Karolíny 

Světlé.587 

 

 

 

5.5.13 Kostel sv. Jana Na Zábradlí (Na Brodě, Na Břehu) 

Kostel sv. Jana Křtitele „in vado“ – česky Na Brodě nebo někdy také Na Břehu patří mezi 

nejstarší staroměstské kostely. Jeho vznikl klademe na základě objevu kamenné desky s 

konsekračním nápisem „H R M. EP.“ do let episkopátu biskupa Heřmana, tedy do let 1099-

1122. Deska byla objevena při demolici kostela v roce 1896 a byla patrně v románském zdivu 

použita druhotně.588 Stavba o centrálním průdorysu zřejmě využila materiál ze staršího 

kostela, který byl však objeven teprve při archeologickém výzkumu v devadesátých letech 20. 

století. Představovala jej podélná loď doplněná na východě mírně odstupněnou půlkruhovou 

apsidou. Celkovou délku lodě se nepodařilo zjistit. Následnou fázi kostela můžeme datovat na 

583 Čp. 260, (1403), in plebe S. Andreae; Hanco frater Drzkonis emit erga Vitum famulum judicis, V. V. 
TOMEK, Základy 3-5, s. 213; (1411), in plebe ex opposito (čp. 259a – mezi domy byla malá ulička), V. V. 
TOMEK, Základy 1, s. 93; čp. 262a, (1402,1408), TAMTÉŽ, s. 93; (1403), LE XIII, plat k oltáři sv. Bartoloměje 
v Týnském chrámu; recognovit, se mediam sexag. gr. den. prag. census inde et super domo sua sita in plebe s. 
Andree eiusdem Mai. Civ. Prag. inler domos Cristani cirologi (čp. 261, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 93) ex una 
et Mathie, civium eiusdem Mai. Civ. Prag., parte ex altera honorabilibus viris domino Nicolao de Lausicz, J. 
TEIGE, Základy 1, 471; (1408), LE XIII, Vincencius aurifaber resignavit III s. gr. c. super domo olim Welislai 
braseatoris monasterio s. Clementis in plebe s. Andree, J. TEITE, Základy 2, s. 393; čp. 263, (1414), V. V. 
TOMEK, Základy 1, s. 93; čp. 269d, (1412, 1417), in plebe s. Andrere, ex opposito domus olim Welislai 
hraseatoris (čp. 262), TAMTÉŽ, s. 90; čp. 286b, (1415), in Borzow in plebe s. Andrere, TAMTÉŽ, s. 91. 
584 Čp. 326, (1395), SA 59: in platea s. Johannis; Pauli Brkol pistoris de plebe s. Andreae, V. V. TOMEK, 
Základy 3-5, s. 211. 
585 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 95. 
586 V němž bydlí Marta, kdysi manž. Jiříka Sukničky, nyní Jiříka Kapra, J. TEIGE, Základy 2, s. 247. 
587 T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací 1, s. 316; TÝŽ, Dějiny konfiskací 2, s. 1011. 
588  Karel Bedřich MÁDL, Zbořený kostel sv. Jana na Zábradlí v Praze, PA 17, 1896-1897, s. 425-438. 
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základě  dobové fotodokumentace z 19. století do druhé poloviny 12. století.589 Jednalo se o 

poměrně netypickou centrální stavbu o trikonchálním půdorysu. Pouze na západní straně stála 

čtvercová předsíň. K té byla později připojena loď stavěná ještě kvádříkovou technikou se 

vstupem na jižní straně. Vzhledem k netypicky malým rozměrům nechybí úvahy o věžovité 

přístavbě či profánním objektu. Teprve 14. století byl tento západní útvar nahrazen širší lodí 

navazující na nároží starší centrály. Tato úprava zřejmě již přizpůsobovala kostel běžnému 

farnímu provozu.590 

Místní farář se poprvé objevuje jako svědek na listině v roce 1320.591 První zmínka o 

patronech kostela pochází až z konfirmačních knih z roku 1369. Tehdy prezentovali nového 

faráře bratři Jan a Mikuláš z Benešova, měšťané Starého Města pražského. V jejich rodě se 

potom udržel patronát až do husitských bouří.592  

Farnost 

První písemná zpráva, která se vztahuje k území farnosti pochází z roku 1323. Tehdy odkázal 

Zdeslav z Průhonic a Počernic svůj dům in parochia s. Joh. Bapt. in platea, que Borsov vulg. 

nonc. křížovníkům Božího hrobu na Zderaze.593  Přesnou polohu domu neznáme. Oblast 

nazývaná Boršov se rozkládala mezi dnešními ulicemi Karolíny Světlé (sv. Jana), Betlémskou 

(sv. Ondřeje) a Náprstkovou. Ulice Boršovská vznikla uprostřed tohoto bloku snad až při jeho 

parcelaci.594  

S touto nemovitostí může souviset dům se dvorem, který prodali božehrobci v roce 1361 

rybáři Peškovi. Na tergu listiny je poznamenáno, že na domě Křišťana řečeného Helm ve 

farnosti sv. Jana vázne plat dvě a půl kopy grošů.595 Ještě v témže roce Pešek prodává dům 

(pravděpodobně totožný) označený ale jako lázeň. Kupcem byl tehdy lazebník Henslin. O tři 

roky později prodal lázeň lazebníku Heymannovi. Podle všech indicií se jednalo o čp. 329-

330. Lazebník Haymannus a Kristanus dictus Helm se objevují mezi farníky při vizitaci 

589  Do doby kolem roku 1160 datovala stavbu na rozdíl od ostatních badatelů ovlivněných konsekračním 
nápisem A. MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura, s. 250.  Apsida zděná z pravidelných kvádříků byla 
členěna lisénami, pod římsou byl obloučkový vlis, okenní špalety byly vyzděny z pečlivě opracovaných kvádrů. 
To odpovídá stavbám z tohoto období. 
590 Jaroslav PODLISKA, Nové poznatky o kostela sv. Jana Křtitele Na Zábradlí na Starém Městě pražském, 
Průzkumy památek 9, 2002/1, s. 83-100; Srov. Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 68-69. V odhalené úrovni 
zdiv nebyl zjištěn původní vstup do kostela a tedy ani případné propojení západní předsíně s mladší románskou 
přístavbou. Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích byl vystavěn na podobném půdorysu. Má však konchu také na 
západní straně. K ní byla připojena věž, která se dosud dochovala, TAMTÉŽ, s. 197-198; UPP I, s. 212. 
591 RBM III, s. 249-250; K nejstarším dějinám V. V. TOMEK, Základy 1, s. 88; Z. BOHÁČ, Topografický 
slovník, s. 24-25; V. V. TOMEK, Dějepis 5, s. 214. 
592 LC II, s. 20; Rod se psal později po Vrapicích, LC VII, s. 61 (1412) a s. 77-78 (1413). 
593 RBM III, č. 938, s. 364-365. 
594 B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 243-244. 
595 RBM VII/3, č. 989, s. 592-593. 
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kostela dne 15. října 1379.596 V uvedeném období ale mohl být vlastníkem lázně pouze 

Heymann. Helm bydlel ve farnosti v jiném domě. Někdy před rokem 1412, kdy se uvádí 

balneum olim Cristani Helm však vlastnil také čp. 329-330, jak o tom svědčí již zmíněná 

poznámka o stálém platu váznoucím na domě a lokalizace domu penes portam.597 Zmíněný 

Heymann působil zároveň spolu s Henzlem Hauerem jako vitrik kostela. Vítek, strážce vězení 

v arcibiskupském dvoře, vypověděl, že plebán Matyáš nejen nereziduje u svého kostela, ale že 

má konkubínu jménem Kateřina řečenou Wyenerin, s níž má dva syny, a ta nyní žije v domě 

pánů z Kolovrat, který Matyáš koupil od jakési Ukly. Jak se dále dovídáme, vedle tohoto 

domu pánů z Kolovrat žili špatné ženy, které se snažil předchozího roku výše řečený 

Heymann vyhnat za účasti radních, když projížděli farností. Z jiné výpovědi vyplývá, že ve 

farnosti měly také domy ženy Vela a Ela, které přechovávaly tajné metresy.598  Spojíme-li 

tyto zprávy dokážeme jejich domy identifikovat. Domem pánů z Kolovrat je označováno 

v letech 1362-1366 čp. 197a, ve stejné době vlastnila sousední dům čp. 188b podle knihy 

soudní a trhové Ela (Elza) od Kamene.599 

Další informace lze získat až z trhových knih od počátku 15. století. Ještě v předhusitském 

období máme zachyceny dva domy na místě čp. 208 (dnešní palác Pachtů z Rájova) a také čp. 

275 na jižní straně dnešní Náprstkovy ulice.600 V prvním případě jsou tyto zápisy potvrzeny 

rovněž prameny z konce 16. a začátku 17. století.601 Na severu sahala farnost až ke klášteru 

sv. Klimenta. První doklad, že farnost zasahovala také do Karlovy ulice pochází až z roku 

1487 (čp. 188a).602  

596 PVAP, s. 73-74; Srov. H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 72-73. 
597 Podrobně k lokalizaci a dějinám domu M. MUSÍLEK, Patroni, s. 49-50. Na obrázku, TAMTÉŽ, s.  49, patrně 
omylem došlo záměnou barev k záměně lázně Koza za dům zderazského kláštera.  
598 Vítkova výpověď je zapsána u kostela Filipa a Jakuba, PVAP, s. 70; Další informace, TAMTÉŽ, s. 73-75, 
kde jsou také zmíněni ostatní farníci kostela sv. Jana a jejich domy: Kristanus, frater Tiparzonis, pekař; Jesco 
dictus Hrziebecz, Petrus, pekař, Adliczka uxor Stephanni; a její sousedka, Margaretha nomine Horosedlska, 
vdova a nakonec Henzel Hauer; dále dům Smolkův, dům faráře Oldřicha od Filipa a Jakuba. 
599 Ela de Lapide koupila dům v roce 1364, kniha soudní a trhová z let 1351-1367, AHMP, rkp. č. 987,  V. V. 
TOMEK, Základy 1, s. 68-69. 
600 Čp. 208c, (1418), in plebe S. Johannis in Vado, in acie ex opposito portale, sicut equitatur ad aquam 
Multaviae, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 87; čp. 208b, (1400) in plebe s. Johannis in Vado; Mixico dictus Wiel 
braseator emit, V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 211; čp 275, (1412) in plebe s. Johannis in vado, V. V. TOMEK, 
Základy 1, s. 89; (1403), in plebe s. Johannis in vado; Petrus aurifaber de Herczperk emit erga Wenceslaum 
Mazanecz, V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 211. 
601 Čp. 208a,  (1573), Jan Krajíček pekař a Anna k. d. v osadě sv. Jana na břehu mezi domy Jindřicha 
Brozanského a p. z Waldštejna obostranně ležící od Prokopa Rotha pekaře za 310 k. gr. č., J. TEIGE, Základy 3, 
s. 40; čp. 208b, (1603), p. Vilém Vrabský Tluksa z Vrabí a na Drahenicích a Dešenicích k. d. v osadě sv. Jana na 
břehu proti lázni Točenici mezi domy p. Karla Záruby z Hustiřan a Jiljího Kolíbala koželuha obostranně ležící 
od uroz. p. Adama Lukšana z Lokšanu za 350 k. gr, TAMTĚŽ, s. 43. 
602Čp. 188, (1487), Mathias sutator dictus Danda et Martha e. d. in parochia s. Johannis in vado penes domum 
Wenceslai Peniezek ex una et Procopii falcastris decoratam parte ex altera situatam aput Nicolaum tandléř pro 
XL, J. TEIGE, Základy 2, s. 506. 
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Situace v tomto bloku mezi ulicemi Anenskou a Karlovou, kde farnost sousedila se sv. Jiljím, 

nebyla jednoznačná. Dochází zde v pramenech k překryvům farní příslušnosti. V pramenech 

je doloženo vedle nárožního čp. 197b také zadní část čp. 186b do Anenské v roce 1594 jako 

součást farnosti.603 A také v Karlově ulici lze rozsah farnosti doplnit dvěma poměrně 

pozdními zápisy. První z roku 1628 se týká čp. 186 a 187, tehdy spojenému ze tří domů, 

v osadě sv. Jana Na Břehu.604 Dům čp. 186 se zmiňuje jako součást osady ještě v roce 1644! 

Prakticky současně však v městských knihách dochází k zápisům, které lokalizují některé 

domy do farnosti sv. Jiljí. Jde už o vzpomenuté čp. 188 v Karlově ulici. Nejasná je situace čp. 

186.605  

Stále zůstává nevyjasněná otázka farní příslušnosti velkého dvorce pánů z Rožmberka čp. 

212-213, dále bývalého domu pánů z Říčan, čp. 948, a také v předhusitském období 

existujícího dvorce pánů z Landštejna (západní část čp. 211, které bylo později spojeno 

s klášterem dominikánek. Ztotožnění vitrika Vojtěcha jako majitele čp. 948 na konci 15. 

století. je zatím jediným důkazem o příslušnosti tohoto území k farnosti kostela sv. Jiljí, 

ovšem ne nezpochybnitelným (srov. textovou přílohu č. 1 u sv. Jiljí k roku 1502). 
 

 

5.5.14. Kostel sv. Linharta 

Nejstarší část kostela sv. Linharta tvořil podélný románský kostel s půlkruhovou odstupněnou 

apsidou. Západní stranu lodi vyplňovala pavlačová empora o dvou klenebních polích 

podepřených středním sloupem, jehož dokladem je kruhová patka sloupku s nárožními 

drápky, která byla odhalena při archeologickém výzkumu. Kvádříkové zdivo bylo členěno na 

vnějších stranách lisénami. Tradičně je tato stavba datována do třetí čtvrtiny 12. století, s čímž 

nejsou v rozporu ani archeologické nálezy.606 Do druhé poloviny 13. století je kladeno 

603 Čp. 197b, (1482), Andreas cerdo de Sobieslaw et Anna e. d. in plebe s. Johannis in vado inter domos 
Wenceslai Peniežek et Wolf, J. TEIGE, Základy 2, s. 565 (penes plateola parva); od r. 1518 spojeno s 197a, 
doloženo dále v osadě v letech 1523, 1585 a 1597, TAMTĚŽ, s. 565; čp. 186b, (1594), dům v němž bydlí 
v osadě, TAMTĚŽ, s. 564. 
604  J. TEIGE, Základy 2, s. 520-521. 
605 Roku 1613 plat od zvonění v týnském chrámu Adolfovi Myslichovi z jilské osady, J. TEIGE, Základy 1, s. 
513. V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 76, má jako čp. 187. Srov. Nájemníci 1608, s. 76. 
606  Chronologické spojení s kostelem v Řečanech, který byl svěcen v roce 1165, na základě (meziklenebních?) 
polopilířů, které dělí obdélnou loď přibližně na dvě poloviny, lze na základě nejnovějších poznatků odmítnout. 
Řečanský kostel byl ve skutečnosti prodloužen k západu. Příložky jsou zde pozůstatkem o podklenutí tribuny. 
Základy podobných se ostatně zachovaly i u kostela sv. Linharta, Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 71-72; 
Eduard ŠITTLER, Kostel sv. Linharta a dům U černého orla na Starém Městě pražském, Zprávy Komise pro 
soupis stavebních, uměleckých ahistorických památek král. hl. m. Prahy 3, 1911, s. 75-111; D. LÍBAL – J. 
MUK, Staré Město, s. 44; A. MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura, s. 253; Zdeněk DRAGOUN – Jan 
HAVRDA, Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském, SSPS 1996/4, s. 79-90; TITÍŽ, 
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rozšíření kostela o severní i jižní boční loď. Severní však mohla být postavena až ve 14. 

století podobně jako nový pětiboce uzavřený presbytář hlavní lodi.607 Místní farář se objevuje 

jako svědek již na listině týkající se farnosti sv. Valentina v roce 1268.608 Farní kostel byl 

zrušen v roce 1784, farnost byla formálně přenesena k bývalému klášternímu kostelu Panny 

Marie Sněžné. Samotný kostel byl zbořen v roce 1798. Úvahy o sv. Linhartu jako kostelu 

pražský Románů, kteří jsou zmíněni vedle Židů a Čechů v soběslavském privilegiu pro 

pražské Němce nemají oporu ve starších v pramenech. Až v roce 1627 věnoval kostel 

francouzských katolíkům Ferdinand II.609 

Prvním známým patronem kostela byla Kateřina vdova po Jaroši z Fuchsberka, která patronát 

kostela věnovala spolu se všemi užitky dominikánkám sídlícím u sv. Anny na Újezdě v roce 

1298. Dlouholetý pražský purkrabí a věrný družiník Přemysla Otakara II. Jaroš zemřel již 

v roce 1272. Území rozkládající se kolem kostela a také prostranství ležící západním směrem 

se však ještě v polovině 14. století nazývalo dvorcem Jarošovým. Tato půda patřila původně 

také k věnu kostela. Byla rozprodávána částečně jako městiště.  Většinu tohoto území však 

dominikánky postupně ztratili snad ještě před rokem 1346, kdy curiam dictam Jarosschii, kde 

již fungoval kurný trh, staroměstská obec vykoupila.610 Patronátní právo kostela dominikánky 

držely až do husitských válek. V roce 1363 si však uzurpoval po smrti místního faráře 

Ondřeje pro sebe samotné prezentační právo císař Karel IV.611 Po roce 1420 převzala patronát 

kostela staroměstská obec. Ačkoli kostel patřil na Starém Městě mezi nejmenší a to samé se 

Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z Kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském, PRP 3, 1996/1, s. 
115-118. 
607 Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 179; TÝŽ – J. HAVRDA, Nové poznatky, s. 85-86; E. ŠITTLER, Kostel 
sv. Linharta, s. 75-111. 
608 CDB V/2, č. 568, s. 145. 
609 Václav LÍVA, Studie o Praze pobělohorské 2, Rekatolizace, SPDHMP 7, 1933, 1–120; František EKERT, Posvátná 
místa královského hlavního města Prahy 2, Praha 1884, s. 377. 
610  Všechny důležité prameny k tomuto období editoval E. ŠITTLER, Kostel sv. Linharta, s. 6-19; Přepis listiny 
z roku 1346, TAMTÉŽ, s. 14;  K listinnému potvrzení darovacího aktu biskupem Řehořem z roku 1298 srov. 
také J. TEIGE, Základy 1, s. 69-70 a RBM II, č. 1803, s. 774-775;  Toto potvrzení existuje také ve variantě 
vročené do následujícího roku, které bylo inserováno v notářském potvrzení z roku 1335 a také v papežském 
potvrzení ze stejného roku. Liší se pouze v ustanovení týkajícího se faráře. V listině datované do roku 1298 se 
uvádí, že sestry mohou biskupu navrhnout pouhého vikáře. V následující listině je přesně určeno, že stálé platy 
ve městě i mimo něj patřící kostelu mohou dominikánky obrátit ke svému užitku, ale každodenní výtěžek z darů 
a testamentů a dalších práv, které platí farníci patří rektoru farnosti, E. ŠITTLER, Kostel sv. Linharta, s. 6-9; 
K dvorci Jarošově a jeho poloze se vyjádřil již V. V. TOMEK, Dějepis 2, 1892, s. 194-195; K možnosti přímo 
lokalizovat sídlo Jaroše z Fuchberka a jeho ženy Kateřiny se po odhalení románských domů v čp. 122 a 128 
v těsné blízkosti severně od kostela (které byly demolovány kvůli nové radnici v roce 1909) se vyjádřil E. 
ŠITTLER, Kostel sv. Linharta, passim; Nejnověji k této problematice Zdeněk DRAGOUN – Jiří ŠKABRADA – 
Michal TRYML, Románské domy v Praze, Praha – Litomyšl 2002, s. 84-87 a J. KLÁPŠTĚ, Proměna českých 
zemí, s. 100-102, kde jsou i odkazy na starší literaturu. 
611 LC I/2, S. 20; J. TEIGE, Základy 2, s. 70. 
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dá řici o jeho farnosti jeho význam dokládá vysoké množství oltářů, kterých bylo doloženo 

celkem dvanáct.612 

Farnost 

V předhusitském období nemáme v Tomkových Základech žádný dům zachycený výslovně 

ve farnosti sv. Linharta. Zato je v dobových pramenech zachycena celá řádka zdejších 

farníků. V roce 1373 bylo zřízeno v kostele sv. Linharta stálé mešní beneficium u oltáře sv. 

Felixe a Adaukta. Jeho fundátorem byla samotná farní obec zastoupená Mikulášem 

z Jindřichova Hradce, Henslinem uzdařem, Fridlinem Rollem, Mikulášem Taschnerem, a také 

uzdaři Pescholdem a Mikulášem.613 V soudních aktech v roce 1380 se hovoří o domě 

Berthlinově v osadě sv. Linharta614 a v roce 1398 Anna vdova po Křišťanovi de plebe ecclesie 

s. L. vyznala, že u sebe ochraňuje stříbrnou pozlacenou hlavu, v níž je část lebky sv. Linharta, 

a slíbila ji vrátit do kostela na oltář.615 K tomu můžeme připojit také nechvalně známé osoby, 

které byly uvedeny mezi farníky ve vizitačním protokolu ze dne 24. února 1380 jako Maříka 

řečeného Menkas, který prý lehával se svou dcerou, a také Máru řečenou Pletla, podezřelou 

z cizoložství. O jejím manželu Zdeňkovi vypověděl tehdy plebán Ondřej, že slyšel, že je na 

tom podobně, a spolu s ženou navíc nikdy nevyznávají ve své farnosti, ale říkají, že mají 

listiny, že mohou vyznávat, kde chtějí.616 Kromě nich známe také jména sedmi předních 

farníků. Mezi nimi objevujeme po sedmi letech znovu uzdaře Henslina a Pescholda (Pezolda) 

a kramáře Fridilina Rolla.617 Z těchto osob se podařilo s jistou dávkou pravděpodobnosti  

lokalizovat pouze bydliště Fridlina Rolla čp. 12 a také uzdaře Pezolda, čp. 128.618  

Do konce 15. století však přibývají další dvě svědectví lokalizující domy do farnosti čp. 140 

(1482) a čp. 111b (1497).619 Lokalizace domů v osadě při převodech domů jsou zachyceny 

hlavně pro období konce 16. a začátek 17. století.620 

612 K nejstarším dějinám srov. také Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 25-26; V. V. TOMEK, Dějepis 5, s. 
219-220; Souborně editoval prameny J. TEIGE, Základy 2, s. 69-81.  
613 LE II, č. 281; 1378: ad present. communitatis parrochianorum, LC II, s. 100; V roce 1410 už ale podával 
k oltáři Jakub Benešovský z téže farnosti, LC VII, s. 1. 
614 J. TEIGE, Základy 2, s. 72; SA II, s. 25. 
615 SA III, s. 317; J. TEIGE, Základy 1, s. 75. 
616 J. TEIGE, Základy 2, s. 72; PVAP, s. 91-95. 
617 Dále jsou jako farníci zmíněni: Nicolaus Franconis de Praga, Peslinus Zalcer, Henslinus frenator, Nicolaus 
Caumstriter a Jakub dictus Benessowski, který byl patrně také vitrikem, PVAP, s. 92-95. 
618 Přihlédnuto k problematice zpětné projekce při velké majetkové fluktuaci na základě  informací z počátku 15. 
století. Takto identifikolava již na základě Tomkova místopisu H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 74-75; V. V. 
TOMEK, Základy 1, s. 14, má chybně jako čp. 13. Mezi domy čp. 12 a 13 byla ulička. Dům U Žáby již ve 
farnosti sv. Mikuláše je čp. 14. Čp. 128, TAMTÉŽ, s. 41. 
619 1482, čp. 140, Procopius cingulator a Ravea auca et Anna emerunt domum in parrochia s. Leonardi, J. 
TEIGE, Základy 1, s. 770; 1497, čp. 111b, Wenceslaus cultellator dictus Skala et Katherina e. d. in parochia s. 
Leonardi in acie penes domum Svatossii dicti Trnka erga Martham, dictam Rzepkowa, TÝŽ, Základy 2, s. 15. 
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Tak jako u řady dalších staroměstských kostelů se první informace o vitricích objevují těsně 

před husitskými válkami. V letech 1418 až 1419 zastávali tento úřad Václav Stúpa, jehož dům 

(čp. 11a) se nacházel naproti chóru kostela sv. Linharta, a zámečník Henslin Plaidener, který 

měl dům čp. 114 v dnešní Truhlářské ulici621 Podrobně v příloze č. 1, kde je zpracováno i 

následující období až do Bílé Hory. Kartografické znázornění výsledků je na obr. 9. 

 

5.5.15. Kostel sv. Haštala 

Kostel sv. Haštala je zmíněn v pramenech poprvé v souvislosti se zřízením špitálu u tohoto 

kostela v roce 1234.622 Špitální bratrstvo založené Anežkou dcerou Přemysla Otakara I., 

z kterého vznikl nový samostatný řád křižovníků s červenou hvězdou, bylo však někdy po 

roce 1237 přesunuto ke kostelu sv. Petra na Poříčí. Jeho věnem se staly statky, které 

odkoupila královna Konstancie od německých rytířů  původně za účelem založení kláštera 

cisterciaček.  

Místní farář se objevuje jako svědek na listině v roce 1268.623 V devadesátých letech bylo pod 

podlahou současné hlavní lodi chrámu a severního dvoulodí objeveny pozůstatky severní lodi 

a pilířů mezilodních arkád románské baziliky. Na základě formy zdiva i podobného půdorysu 

s bazilikou sv. Petra na Poříčí byl její vznik zasazen do druhé poloviny 12. století.624 S touto 

datací konvenují i hrobové nálezy z interiéru současného kostela a z prostoru hřbitova severně 

od něj.625 Kostel by náročně goticky přestavěn opět do podoby baziliky ve druhé polovině 14. 

století. Novostavba snad byla započata již ve čtyřicátých letech. Severní dvoulodní přístavba 

je datována před rokem 1375.626 Patronát kostela náležel v předhusitském období českým 

královnám.627 

Farnost 

620 Čp. 111c, v osadě v roce 1575 a 1617, J. TEIGE, Základy 2, s. 66; čp. 129c, v osadě vedle kostnice, v letech 
1545-1554 patřilo záduší, TAMTÉŽ, s. 68; čp. 12, (1621), TÝŽ, Základy 1, s. 189; čp. 7, (1622), TAMTÉŽ, s. 
205; čp. 5a, (1593),TAMTÉŽ, s. 208; čp. 142 U vola, (1627), TAMTÉŽ, s. 768; čp. 141, v roce 1608 a 1623, 
TAMTÉŽ, s. 769-770. Srov. také T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací 1, s. 593; čp. 139, (1606), TAMTÉŽ, s. 772; 
čp. 158a, zadní část pozdějšího Clam-Gallasova paláce na Kurném trhu v roce 1589, TAMTÉŽ, s. 778; čp. 4a, 
T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací 1, s. 323; V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 97. 
621 J. TEIGE, Základy 2, s. 78; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 14, 42 a 260. 
622 CDB III, č. 62, s. 66. 
623 CDB V/2, č. 568, s. 145. 
624 Václav HUML, Pražské kostely sv Michala a sv. Haštala na Starém Městě pražském ve světle nových 
archeologických výzkumů, AH 21, 1996, s. 24-29; Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 67-68.  
625 Zdeněk LOCHMANN – Jiří VANČURA, Románský hřbitov u kostela sv. Haštala na Starém Městě, AP 2006, 
s. 117-122. Počátky tohoto pohřebiště souvisí až s výstavbou románské baziliky. 
626 UPP I, s. 69-72, kde je i starší literatura; nejnověji Michal PATRNÝ, v tisku. 
627 V roce 1389, LC III-IV, s. 213; K nejstarším dějinám Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 23; V. V. 
TOMEK, Dějepis 5, s. 209; TÝŽ Dějepis 2, s. 206. 
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Z velkého počtu farníků a domů zmíněných ve vizitačním protokolu, byl zatím ztotožněn 

pouze dům krčmáře Ebruse Blahuta jako čp. 722d v Dlouhé ulici.628 Spolu se sladovníkem 

Václavem Piskořem zastávali asi úřad vitriků.629 V roce 1407 založili Mikuláš Ortlinův spolu 

s Janem Meisnerem mešní fundaci u oltáře sv. Erasma, Felixe a Adaukta v kostele sv. 

Michala na Starém Městě. V seznamu příjmů k zajištění fundace jsou uvedeny také areální 

platy na domech (celkem sedmi) okolo a poblíž domu hradišťského opata in parrochia s. 

Gastuli.630 Dům hradišťského opata stál na místě zadní části parcely pozdějšího čp. 731 

v dnešní Haštalské ulici, v jeho sousedství v jedné řadě také nalézáme většinu uvedených 

domů.631 V předhusitském období pak zbývá už jediné svědectví lokalizující dům čp. 793 do 

farnosti sv. Haštala.632 Území farnosti již nestačil Josef Teige zpracovat, proto zbývá pouze 

několik informací, které vydal v rámci prvního a druhého dílu Základů. Jedná se zejména o 

poplatky o zvonění zemřelým osobám v Haštalské osadě. Většinu z uvedených osob se ovšem 

stejně nepodařilo lokalizovat.633 Hranice vůči kostelům sv. Mikuláše a Panny Marie před 

Týnem nicméně dokážeme minimálně pro dobu druhé poloviny 16. století vymezit negativně, 

takže zde stejně nemůžeme očekávat nějaké rozšíření poznatků. 

Zásadní problém spočívá v tom, jak vymezit vůči sobě farnosti sv. Kříže většího a sv. Haštala. 

Narážíme tu nejen na nedostatek pramenů, ale také na problematiku mizivě probádaného 

místopisu těchto farností pro dobu předbělohorskou. Přestože máme k dispozici dva městské 

628 PVAP, s. 88; H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 72; Srov. V. V. TOMEK, Základy 1, s. 174; Kromě Ebruse 
Blahuta bydleli v Dlouhé ulici také: Markoldus, Anka s manželem Markem, krejčím, Jakub barbatus, a Václav 
řečený Lopata, který přechovával metresy, dále známe Václava Piskoře, sladovníka, který bydlel někde na 
Kozím náměstí (H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 72), pekaře Fránu, a také ženu Máru, vdovu, která již 3 roky 
žila ve svém domě s Henslinem z Uherského brodu, oltářníkem sv. Markéty v uvedeném kostele. Samotný 
Henslin měl vlastní dům ve farnosti mezi domem pekaře Frány a kdysi Čečka, řezníka, PVAP, s. 84-89; Ve 
farnosti žil prý také Dominik, vlnař (Dominicus lanifex), který měl prý pět žen. Tuto informaci sdělil vizitátorům 
Štěpán z Opatovic, oltářník P. Marie v kostele sv. Michala na Starém Městě, PVAP, s. 112. 
629 Není to sice ve vizitačním protokolu výslovně uvedeno, ale soudíme tak s analogické pozice obou osob na 
konci protokolu, kde začíná výčet kostelního inventáře, PVAP, s. 88-89. 
630 LE VII, č. 136, s. 343-346, citace s. 344; J. TEIGE, Základy 1, s. 739. 
631 Jako čp. 731c v letech 1351-1409 má V. V. TOMEK, Základy 1, s. 194; Dále lze ztotožnit podle LE VII, s. 
344: Mathie pannificis, čp. 731f, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 195; Jessconis braseatoris, čp. 731?; Jaxoni dicti 
Hussarz, čp. 731d, (nárožní), Tamtéž, s. 194; Nicolai Carnificus, čp. 730e, Tamtéž, s. 194; Benedicti vicini 
ipsius, čp. 730d, TAMTÉŽ, s. 194; Duchkoni, čp. 729c (zadní), TAMTÉŽ, s. 194; Petri Hrachowniconis?; Podle 
částek areálních věčných platů určench pro capellano Meysneri váznoucích na domech, které byly uváděny při 
prodejích domů v této oblasti, ztotožnil i zbývající výše uvedené domy sladovníka Ješka a Petra Hrochovníkova 
jako čp. 731e a čp. 728, které jediné stálo v Dlouhé ulici, B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 252-253, 372-
375. Některé údaje již pochází z let 1401 a 1402. Zdá se tedy, že šlo o obnovenou oltářní fundaci, která ostatně 
vycházela z odkazu po Henslinu Meysnerovi a jeho ženě Anně, LE VII, s. 343. 
632 V roce 1407, in plebe s. Castuli, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 202. 
633 1613, Příjem k záduší kostela M. B. před Tejnem a též sv. Benedikta, od zvonění, Anně Kaprový od sv. 
Haštala, J. TEIGE, Základy 1, s. 513, čp. 740-741, Nájemníci 1608, s. 34; 1614, Šimonovi Poseltovi od sv. 
Haštala, J. TEIGE, Základy 1, s. 515, čp. 721a, Nájemníci 1608, s. 55; 1612, pekaři Třídomskému od sv. 
Haštala, J. TEIGE, Základy 1, s. 512, čp. 796?, 1608, Nájemníci 1608, s. 47. 
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ochozy z roku 1608 a 1653, tj. soupis nájemníků a berní ruly, zatím se nepodařilo na území 

těchto farností vzájemně zkomparovat.  To značně komplikuje také přesnou identifikaci domů 

ze seznamu ze 16. června 1635, který obě farnosti popisuje. Z něj vyplývá, že hranice 

probíhala patrně podél židovské enklávy u Španělské synagogy a v ulici U Milosrdných mezi 

čp. 851 a 852. Haštalský soupis však obsahuje četné omyly kromě dvakrát uvedených domů 

vypočítává znovu některé domy (které byly původně součástí farnosti čp. 916 až 910, ale 

patrně také další domy na této straně Kozí ulice), jež zahrnuje stejný seznam zároveň na jiném 

místě do ochozu Na starých hradech přifařenému nově k Týnu. Nemáme rovněž jistotu, že ke 

změnám v tomto roce nemělo dojít také ve vztahu k farnosti kostela sv. Kříže. V roce 1635 

ztratila farnost sv. Haštala enklávu jižně od Dlouhé ulice – čp. 715 až 722. Součet na konci 

seznamu uvádí 101 domů.634 Opravený seznam vyhotovený po tomto roce (jistě před berní 

rulou) již obsahuje pouze 78 domů, a to přesto, že již zahrnuje ostrůvek domů na nároží Kozí 

a Dlouhé ulice, který původně patřil do týnské farnosti. Již nezahrnuje domy mezi ulicemi 

Vězeňskou a Kozí. O vymezení vůči kostelu sv. Kříže však můžeme říci ještě méně než 

z předchozího seznamu, neboť v jejich identifikaci jsme méně úspěšní.635 S jistotou lze říci 

pouze to, že oba seznamy nezahrnují území postranního práva kláštera sv. Anežky Na 

Františku. 

 

 

5.5.16. Kostel sv. Valentina 

Kostel sv. Valentina vstupuje do psaných dějin v roce 1253. Z potvrzení krále Václava I. se 

dovídáme, že řád křižovníků s červenou hvězdou získal do této doby kostel sv. Valentina 

spolu s okolními pozemky a také s vesnicí Jesenice, která tvořila jeho věno, od Dobrohosta, 

Alberta a Drška. Vedle toho získali křižovníci také území (areae) mezi kostelem a Juditiným 

mostem od vdovy po Hroznatovi za souhlasu jejích synů Viléma a Beneše.636 Především 

634 NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka: Domy – farnosti Staré Město – obsahuje seznam domů 
farností na Starém Městě z 16. 6. 1635. 
635 Seznam je vyhotoven na jediném listě s nadpisem Ex mandato Eminentissimi Cardinalis ab Harrach et. 
Poznamenání domův k osadě sv. Haštala v Starým Miestie Pražským. NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 
2632, seznamy domů (listy. Jména jsou rozdělena do čtyř sloupců, které jsou ohraničené vertikláními linkami 
podél nichž je napsáno domus apud. Seznam končí: Hae sunt domus pertinentes ad sanctum Castulum. Je uložen 
ve stejné složce o oběma paré upraveného týnského seznamu a také se dvěma paré (listy) seznam domů kostela 
sv. Havla, který pochází z roku 1636. Srov. R. GÁJA, Soupis katolických a nekatolických obyvatel,183-242. 
 
636  Ecclesiam eciam s. Walentini in civitate Pragensi cum areis adiacentibus et cum villa Tazeniz, que eiusdem 
ecclesie dos est, quam nobiles viri Dobrohozt, Albertus, Drisko donaverunt hospitali et fratribus, confirmamus. 
Areas quoque circa s. Walentinum usque ad pedem pontis, quas relicta viri nobilis Hroznate cum consensu 
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druhý z darů byl jedním ze základních předpokladů pro založení komendy a špitálu 

křižovníků u paty mostu, které se uskutečnilo podle pokračování Kosmovy kroniky spolu 

s kostelem sv. Ducha v roce 1252.637 O farní funkci kostela nás zpravuje listina z roku 1268. 

Tehdy biskup Jan rozsoudil spor o patronátní právo kostela sv. Valentina mezi křížovníky s 

červenou hvězdou a farníky, tak aby křižovníci nejdříve představili navrhovaného kněze 

farníkům. Teprve potom, když farníci nebudou mít žádný legitimní důvod jej odmítnout, 

budou presentovat kněze biskupu.638 Samotné vlastnictví kostela křižovníky zpochybnit nešlo. 

Farníkům šlo evidentně o svobodnou volbu faráře a stejně tak se jim nelíbilo, že si křižovníci 

dělají v kostele, co chtějí. Z dohody vyplývá, že mají odstranit stavební materiál z předsíně 

kostela.  Dalším již zmíněným výsledkem bylo jakési předprezentační právo farníků. Podobné 

uspořádání známe také z kostela Panny Marie před Týnem. Nevíme, zda bylo v praxi 

uplatňováno. Prezentace místních farářů pražskému biskupu, respektive arcibiskupu jsou 

doloženy od roku 1341 do roku 1418 s jedinou výjimkou v roce 1370, kdy toto právo uplatnil 

Karel IV.639 V roce 1397 dokonce dosáhli křižovníci u papeže inkorporace kostela (spolu 

s kostelem sv. Petra Na Poříčí).640 Po roce 1420 se ujala patronátního práva staroměstská 

obec. 

Samotný kostel je však románského původu. Po zrušení kostela, a přesunutí farnosti ke 

kostelu sv. Františka u paty mostu za josefínských reforem, byl nejprve přestavěn a v roce 

1840 nakonec zbořen. Jeho podobu nejlépe přibližuje plán na přestavbu stavitele Zelinky 

z roku 1790, který zachycuje také tehdejší podobu kostela. Gotická byla zcela evidentně jižní 

loď – kaple, převyšující patrně původně hlavní loď. Do románského období můžeme 

nepochybně klást apsidu hlavní lodi s obloučkovým vlysem v podřímsí a také západně věž 

stojící v ose románského chrámu, která se vyznačovala dvěma řadami románských 

sdružených okének. Zajímavým detailem jsou dva segmentové nižší přístavky po stranách 

filiorum suorum Wilhalmi et Benesii libera voluntate donavit eisdem hospitali et fratribus, confirmamus, CDB 
IV, č. 266, s. 455; K listině také J. KLÁPŠTĚ, Proměna, s. 99-100. 
637 fundatum est hospitalem ad pedem pontis, FRB II, s. 290; Patronát kostela sv. Valentina spolu se špitálem u 
mostu byl křižovníkům potvrzen v roce 1257, CDB V/1, č. 120, s. 200; Kostel sv. Františka obsahuje dosud 
substrukce kostela sv. Ducha ze 3. čtvrtiny 13. století. Nástupní cesta na most vedla přímo podél kostela. Z. 
DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 162-164. 
638 questione…super ipsa ecclesia et iure patronatus…nec ad eam S. presbyterum per eos (křížovníky) extitisse 
presentatum; eodem vero presbytero ac parochialibus ex adverso negantibus ipsos aliquod ius in predicta 
ecclesia obtinere… Cruciferi in prenotata ecclesia ius obtineant patronatus et eo iure sic utantur, ut personas 
ydoneas, quas duxerint assummendas ad regimen ecclesie supradicte, prius coram parrochialibus exibeant et 
eorum requirant assensum, CDB V/2, č. 568, s. 145; Český překlad listiny ze 17. století, TAMTÉŽ, s. 146. 
639 V konfirmačních knihách je uveden dokonce jako patron kostela sv. Valentina, LC II, s. 24; Přehled ostatních 
zápisů nebo konfirmačních listin podává, J. TEIGE, Základy 2, s. 267-275. 
640 MVB V, č. 1134, s. 615; Prameny k nejstarším dějinám kostela vydal J. TEIGE, Základy 2, s. 267-286; Srov. 
také Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 31. 
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apsidy, které vedly nejnověji Zdeňka Dragouna k úvahám o dvou románských fázích 

stavebního vývoje kostela spadajících ještě do 12. století. Tu starší by představovala 

centrála.641 

Farnost 

Na konci 14. století představovalo území farnosti periferní oblast Starého Města s nevalnou 

pověstí. Podle výpovědí z vizitačního protokolu, které byly pořízeny 11. ledna 1380, vyplývá, 

že zde bylo celkem osm veřejných domů, z nich nejznámější byl Hampejz. Tři z nich stály u 

městské zdi a patřily šenkýři Buškovi a další patřil Kateřině řečené Zlaté Kolo. Mezi předními 

farníky, kteří vypovídají o stavu farnosti, nacházíme prodavače dřeva Vítka, Jidřich a Ješka 

řečeného Srna.642 První z nich zastával již o dva roky dříve funkci vitrika. Tehdy farář 

Fridrich vysadil pod stálým platem dům ve prospěch kostela, který ležel poblíž Hampejzu.643 

Jeho přesné umístění není dosud vyjasněno. Tomek jej lokalizoval do míst čp. 208/V. Ze 

souvislostí vyplývá, že ležel spíše ve farnosti sv. Valentina. Ve vizitačním protokolu jej 

zmiňují osoby jak z farnosti sv. Valentina tak sv. Kříže, ale nikdy výslovně jako ležící v jejich 

farnosti. Nepodařilo se zatím určit žádného ze sousedů uváděných na listině z roku 1378. 

V novověku oddělovala tuto část od zbytku farnosti židovská zahrada. Již ve vizitačním 

protokolu si ostatně stěžuje farář na 11 židovských domů, ze kterých mu nejsou odváděna 

ofertoria a jiná farní práva.  

Jeden z domů, které stály v sousedství Hampejzu, a které Tomek logicky umístil do 

sousedství čp. 208, - čp. 882b je dokonce lokalizováno jako retro s. Valentinum. Ani další 

Tomkovy lokalizace – čp. 233, umísťované jako retro Michala Žida a později Jana ze 

Smržova (čp. 7-9/V) a v roce 1419 jako retro portale iudaeorum in acie, ex opposito 

gallimordium, a rovněž o tři roky dříve jako penes parvam plateolam.644 Již při letmém 

pohledu do Tomkovy mapy Prahy roku 1419 můžeme vidět zásadní omyl. Uvedené domy čp. 

208, 882 a 233 jsou odděleny od kostela sv. Valentina, stejně jako od domu Jana ze Smržova, 

ke kterým se polohou vztahují, rozsáhlým komplexem židovské zahrady. Ta však tehdy ještě 

neexistovala. Tomek ji také skutečně v pramenech před rokem 1440 nezachytil. Nicméně její 

641 Autor také nejnověji ztotožňuje jižní loď s kaplí sv. Trojice, jejíž vznik klade již do první poloviny 14. století, 
Zdeněk DRAGOUN, K historii a podobě kostela sv. Valentina na Starém Městě pražském, in: Jaroslav Podliska 
et al., V za(u)jetí malostranských stratigrafií, sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové, Praha 2015, s. 30-
49, kde je publikován i Zelinkův plán; Srov. TÝŽ, Praha 885-1310, s. 78-79; Myšlenku rekonstrukce první fáze 
kostela na půdorysu centrály uvedl do literatury již Václav MENCL, Architektura předrománských Čech, Umění 
7, 1959, s. 333. 
642 PVAP, s. 82-83. 
643 Listina ze dne 12. 3. 1378, J. TEIGE, Základy 2, s. 272. 
644 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 231-232. 
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kontinuitu přepokládal. Na mapu ji dokonce vynesl v rozsahu, kterou získala až po svém 

rozšíření v raném novověku. Při zmíněném trhu v roce 1440 se uvádí nejen poloha domu 

sladovníka Hanuše ve vztahu k židovské zahradě, ale také k tehdy již pustému Hampejzu. 

Hanušův dům proto Tomek ztotožnil s čp. 274/V.645  

Na tuto chybu upozornil již Alexandr Putík. Nejstarší část židovského hřbitova se rozkládala 

jižně od ulice U Starého hřbitova. Nejstarší datovaný náhrobek patřil Avigdoru Karovi 

(+1439). S počátkem pohřbívání na tomto místě zcela jistě souvisí ukončení pohřbívání 

v židovské zahradě ve Spálené ulici.646 Putík Hanušův dům umístil do míst starého čp. 249/V. 

do ulice U Starého hřbitova právě i ve vztahu k nejstaršímu náhrobku. Dřívější název ulice 

zněl Hampejzská. Původní polohu Hampejzu stejně jako ostatních zmíněných domů tedy 

nemůžeme hledat v okolí čp. 208/V, ale v této ulici, kde také stála jedna z bran do židovského 

města.647 Vzhledem k tomu, že téměř sousední Nový Hampejz (Tomkovo čp. 265/V) stál 

zároveň poblíž městské zdi, je pravděpodobná nejspíš poloha západní části této ulice, což by 

odpovídalo předpokládanému umístění do farnosti sv. Valentina, na okraji židovského ghetta 

a zároveň farnosti sv. Kříže.  

S tím souvisí další problematika. Tomek uvádí, že židovské fortny se připomínají i po roce 

1420 na stejných místech jako před rokem 1420.648 Vzhledem k jeho místopisu i branám 

vyznačeným na jeho mapě Prahy roku 1419, se však jedná o polohu relativní. Umístění domů 

při nichž stály, je nutné korelovat právě vzhledem ke skutečné poloze Hampejzu a také 

Staronové synagogy.  Tzv. Novou židovskou školu zmiňovanou poprvé v roce 1342649 Tomek 

ve svých Základech ještě přesně nelokalizovat. Na mapě Prahy roku 1419 je však položena na 

místo čp. 215/V severně od dosud stojící Staronové synagogy. Dopustil se tak jednoznačné 

duplicity.650 Alexandr Putík navrhl posunout celý kontingent domů v Podžidí o 3 domy jihu 

oproti Tomkovi. Tím by došlo k přeložení brány do sousedství Staronové Synagogy.651 

645 V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 146; Na Globicově plánu z roku 1665, který poprvé věrně toto území zachycuje 
je příslušná část hřbitova označena jako Nový krchov. Arno PAŘÍK – Edmund ORIÁN, Stavební vývoj, in: 
Edmund Orián (ed.), Židovské město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích, Praha 2004, s. 46. 
646 O tom blíže v kapitole věnované kostelu sv. Martina ve zdi. Cimeterium Iudaeorum in burgo Pragensi se 
poprvé v těchto místech uvádí v roce 1341, AČ XXXXI, č. 197, s. 172-173. Srov. listinu z roku 1343, TAMTÉŽ, 
č. 203, s. 178. Obě listiny také RBM IV, č. 1053, s. 426-427 a č. 1305, s. 525. 
647 Alexandr PUTÍK, On the Topography, s. 24-26. 
648 V. V. TOMEK, Dějepis 8, s. 145-147; Nezměnilo na tom nic ani krátkodobé vypovězení židů z Prahy za 
Vladislava Jagelonského, TAMTÉŽ, s. 485-486. Od roku 1518 byly vkládány trhy s židovskými domy do 
městských knih.  
649 Dům Ješka de Subiudaea, se lokalizuje in Subiudaea (Podžidí) contra novam synagogam Iudeorum, AČ 
XXXXI, č. 199, s. 173-174; RBM IV, č. 1088, s. 440-441. 
650 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 246-247. 
651 Umístění bran židovského města, V. V. TOMEK, Dějepis 2, s. 215; Alexandr PUTÍK, On the Topography,  
hl. s. 21-40; Josef TEIGE, Pražské Ghetto, s. 134, předpokládal severní bránu mezi čp. 216/V a 215/V. 
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Tomkovo čp. 213/V ležící u brány židovské a mající z jedné strany novou synagogu a z druhé 

Henslina tabernatora (Tomkovo čp. 200/V) můžeme spravděpodobně umístit do polohy čp. 

220-219/V. Domy ležící západně od ulice Rabínské je třeba posunout oproti Základům 

starého místopisu ještě více k jihu.652 

V předhusitské době se jako součást farnosti uvádí výslovně pouze několik domů. Jedná se o 

čp. 53, čp. 67a – kolej chudých, a dále čp. 50 a čp. 10/V poblíž brány do židovského města 

v Židovské ulici.653 Následující období je již na zprávy daleko bohatší. Bohužel však Josef 

Teige zachytil pouze část farnosti jižně od Kaprovy ulice.654 Tak jako v jiných případech 

vzrůstá počet lokací domů v osadě v městských knihách v 16. a na začátku 17. století.655 

Celkovou topografii farnosti první poloviny 17. století zpracoval Pavel B. Kůrka.656 Opíral se 

o samostatný farní soupis ze 16. června 1635 zahrnující jen tuto farnost, dále o soupis domů 

ve farnosti z roku 1645, ke kterému je přiložen neúplný soupis z roku 1624.657 Vedle nich 

Nejnověji k problematice Martin MUSÍLEK, Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 
14. století, Praha 2015, s. 100-113. 
652 K domu čp. 213/V, Josefa Žida z Chotěboře srov. V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 239; Viz také mapa Praha 
roku 1419; K posunu židovské fortny k jihu přikročil již Josef TEIGE, Pražské Ghetto, s. 134, který ji posunul 
mezi čp. 215/V a 216/V. 
653 Čp. 53, (1400), in plebe S. Valentini; dominus Mathias in Boroticz emit erga Mandalenam Witkonis  dicti 
Malecz conthoralem, V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 238; čp. 50b, (1427) in parochia s. Valentini, V. V. 
TOMEK, Základy 1, s. 225; čp. 67a, (1400), in parochia S. Valentini in curiola; domus, quae vocatur domus 
pauperum; magister Johannes Eysneri, sacrae theologiae professor, resignat eam post mortem duobus, 
magistris senioribus nationis Poloniorum, V. V. TOMEK, Základy 3-5, s. 205; čp. 10a/V, (1409), in plebe s. 
Valentini, relicta Johlini pistoris resignat. praeposito Chotyessoviensi; (1426), in plebe s. Valentini in acie, V. 
V. TOMEK, Základy 1, s. 226. 
654Čp. 42, (1490, 30. října), Johannes, nalus Bartossii de Nova Civ. Pr., et Anna e. d. acialem in plebe s. 
Valentini penes domum Petri linicide ad albam crucem ex una et domum Georgii Pikhartonis plateolla mediante 
parle ex attera sitam aput Georgium Prhoss dictum pro LXV S. gr., J. TEIGE, Základy 2, s. 236; čp. 44, (1492, 
31. ledna),  Petrus linicida de Rakownik resignat suam post mortem domum suam propriam, in qua manet, sitam 
in plebe s. Valentini, ad albam crucem dictam, Elizabeth, conthorali sue, TAMTÉŽ, s. 236; čp. 47, (1448, 4. 
prosince), Wenceslaus Awrbach fassus est se in X s. gr. Zalmano Judeo debitorie obligari, quam quidem 
summam' proscribit in domo sua in parochia s. Valentini inter domos Wenceslai ponderatoris et Jire 
faretratoris; čp. 47,  (1483, 16. října), Andreas Zemlar et Elsska resignaverunt domum suam in plebe s. Valentini 
inter domos Johannis Hanczgraf et Duchek Tabor hincinde situatam Casparo, Margarethe uxori, TAMTÉŽ, s. 
244; čp. 49a, (1510, 20. února), farní dům v letech 1502-1510 (1502 koupila tota parochia), Duchco bursifex 
dietus Tabor et Katherina cum Johanne, filio suo, et Anna, conthorali ipsius, e. d. penes domum Nieolai Kapr ex 
una et  Wenceslai Habra parte ex altera sitam ab Wenceslao Habra (od roku 1509 v čp. 47) et Laurencio 
calcarista, vitricis ecclesie S. Valentini pro XIX s. gr., TAMTÉŽ, s. 245. 
655 Čp. 45, (1517), J. TEIGE, Základy 2, s. 240; čp. 52b, (1569), TAMTÉŽ, s. 251, čp. 59, (1590), TAMTÉŽ, s. 
252; čp. 71, (1621), TAMTÉŽ, s. 292; čp. 67a, (1606 a 1622), na Rynečku na rohu, TAMTÉŽ, s. 292; čp. 67c, 
(1502), TAMTÉŽ, s. 294; čp. 58, (1565), TAMTÉŽ, s. 297; čp. 60c, (1610), TAMTÉŽ, s. 301; čp. 61b, (1583), 
TAMTÉŽ, s. 302. 
656 Pavel B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina na Rynečku.“ Dějiny a místopis kostela a farnosti sv. 
Valentina na Starém Městě Pražské, PSH 33, 2004, s. 109-180, kde jsou rovněž v rejstříku domů shromážděny 
údaje z níže zmíněných pramenů pro každý dům zvlášť, mapa farnosti tamtéž, s. 133. 
657 Consignatio domorum tum Christianorum tum Iudaeorum, vyhotovili úředníci záduší Jan Duchoslav Karafiát 
a Petr Gesel, NA Praha, APA, I, sign. C 151/1 e, složka 331/1; fotokopii tohoto soupisu vydala Prameny 
k hospodářským a sociálním dějinám I. Nejstarší zpovědní seznamy (1628-1670) III, (ed.) Eliška Čáňová, Praha 
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věnoval rovněž pozornost zádušním úředníkům, u nichž konstatoval, že všichni měli dům na 

území farnosti, a dále dvěma dochovaným zpovědním seznamům valentinské farnosti 

z přelomu čtyřicátých a pedesátých let 17. století.658 Při identifikaci se opíral jednak o 

Teigeho Základy a dále také o soupis nájemníků z roku 1608 a berní rulu. Nejstarší seznam je 

neúplný. Zahrnuje pouze 36 domů. Pavel Kůrka soudí, že se jedná o výpis ze zádušních knih, 

který byl pořízen až v roce 1645 během sporu mezi křižovníky a Starým Městem o patronát 

kostela. Křižovníci dokonce zamýšleli vytvořit na území farnosti vlastní postranní právo.659 

Nakonec se jim ovšem nepodařilo uhájit ani patronát kostela, který v pobělohorském období 

krátce převzali. (Jak je to ostatně zřejmé i nadpisu soupisu z 16. 6. 1635). Tento soupis je 

číslován. Uvádí celkem 42 křesťanských domů + katovnu a dále 13 židovských, z nich je 8, 

které jsou vykoupeny od křesťanů (a některé jsou ještě uvedeny pod jmény předchozích 

křesťanských majitelů) a dále 5, které připadly Židům již dříve. Právě tyto domy, na rozdíl od 

předchozích, odvádí kostelu pravidelný plat. Seznam z roku 1645 jmenuje celkem 41 domů 

křesťanských a 20 židovských. Oba seznamy jsou co do počtu domů téměř identické. Co se 

týče překryvu, můžeme nejvíce rozdílů nalézt u židovského osídlení, oblasti rejdiště a také 

podél západní části Křižovnické ulice. V zásadě však odpovídají popisům hranic farnosti 

z repliky převora křižovnického kláštera Jana Jiřího Manera z předchozího roku.660 

Pokud se zaměříme na hranice farnosti, vidíme, že u seznamů ze 16. června 1635 došlo 

k jediném překyvu, který se týká domu Švihovských, čp. 87 na nároží Platnéřské a 

Křižovnické. Tento dům ostatně uvádí již zmíněný výpis domů z register z roku 1624 a také 

seznam z roku 1645. S tím koresponduje také popis hranic farnosti z roku 1644. Tento dům je 

však zároveň uveden v roce 1635 mezi domy kostela P. Marie na Louži. Pokud se však 

podíváme před rok 1635, respektive do doby předbělohorské, situace je komplikovanější. Na 

východní straně k žádným změnám nedošlo. Hranice je vůči kostelu sv. Mikuláše konstantní a 

odpovídá rovněž jeho seznamům domů z let 1552-1590. Na základě identifikace zádušních 

úředníků farnosti kostela P. Marie Na Louži a také  lokalizacím domů do této osady, lze 

vysledovat oblast superpozice těchto farností právě na západní straně Křižovnické ulice – čp. 

1983, s. 327-329; Listinný soupis z roku 1645 i s přílohou, AHMP, I-451/57; Soupis z roku 1645 bez přílohy 
vydal J. TEIGE, Základy 2, s. 291. 
658 K zádušním úředníkům srov. Pavel B. KŮRKA, „Urozenost, ctnost, krása i umění. Za nic nestojí, když peněz 
nejní.“ Správa a majetek záduší kostela sv. Valentina na Starém Městě pražském v raném novověku, PSH 34, 
2006, s. 93-126, zde hl. s. 102-107; TÝŽ, „Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina“, s. 136 a rejstřík domů tamtéž; 
Oba zpovědní seznamy vydal TÝŽ, Dva zpovědní seznamy farnosti sv. Valentina na Starém Městě pražském, 
Historická demografie 27, 2003, s. 37-62; Jejich role pro rekonstrukci farnosti, TÝŽ, „Tu, kdež nyní slove u sv. 
Valentina“, s. 130-132. 
659 Pavel B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina“, s. 128-130. 
660 Celé znění publikoval rovněž Pavel B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina“,, s. 135. 
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69, 68 a 86. Této situace si povšiml již Pavel Kůrka. Na celkové mapě farnosti vyznačil čp. 

69a jako exteritoriální enklávu farnosti Panny Marie. To je ovšem málo pravděpodobné. 

Zatím se ve všech zkoumaných případech hranice jeví jako kontinuální. Prameny kladoucí 

toto území do farnosti P. Marie Na Louži jsou ovšem dosti pozdní. Většinou až z počátku 17. 

století. V této osadě se jmenují při transakcích domy čp. 86b-sanytrovna (1628), a čp. 69a 

nárožní (1622). Tento dům se již v roce 1455 uvádí „sitam ad b. V. in Lacu“, což je 

samozřejmě jiný typ prostorového určení, ale je nutné jej připomenout vzhledem ke skutečné 

vzdálenosti od tohoto kostela.661 Jinak právě domy v tomto prostoru jsou běžně lokalizovány 

jako poblíž sv. Valentina.662 Vedle toho je také Jiří Chodovský (čp. 68) zachycen mezi 

úředníky farnosti P. Marie v prvních dvou desetiletích 17. století. Také potomní dům 

Švihovských čp. 87b vlastnil v době, kdy byl úředníkem záduší kostela Panny Marie (1587) 

Jeroným Vodička. Také v jeho případě se jedná prozatím o jediný dům zachycený 

v uvedeném roce v jeho vlastnictví a tedy i předpokládané bydliště, které souviselo s jeho 

příslušností k této farnosti (viz kostel Panny Marie Na Louži). 

Tyto informace třebaže nepočetné nemůžeme z přehledu zádušních úředníků kostela sv. 

Valentina ani při prodejích domů doložit. Jediná superpozice z doby před rokem 1635 

vyplývá z výpisu z register z roku 1624. Pořízenému ale později. Zde je uveden jednak dům 

Švihovských čp. 87b i dům Jiříka Chodovského čp. 68. Úvahy o příslušnosti ke kostelu P. 

Marie Na Louži nabývají vzhledem k vzdálenosti kostela smyslu pouze v souvislosti se 

zaniklou farností kostela sv. Martina Menšího. 

 

 

5.5.17. Kostel sv. Martina Menšího 

Kostel sv. Martina Menšího, uváděný  také s přídomkem jako kostel sv. Martina v ulici 

ostružníků (in vico calcariatorum), se prvně zmiňuje v roce 1325, kdy se uvádí zdejší farář. O 

rok později se pak uvádí mezi kostely, jejichž farnosti byly nedostatečně vyměřené.663 

Rovněž také patřil mezi kostely s nejnižší výší odváděného papežského desátku na Starém 

Městě, která představovala 6 gr. za půl roku. Patronát příslušel scholastikům kapituly 

svatovítské. Nejstarší zpráva je z roku 1376.664 Po husitských válkách převzal nad kostelem 

661 J. TEIGE, Základy 2, s. 327. 
662 Čp. 68, 1445, e. d. circa s. Valentini, J. TEIGE, Základy 2, s. 326. 
663 RBM III, č. 1181, s. 459; k roku 1325, RBM IV, č. 2023, s. 790.  
664 LC III, s. 59; Prameny k nejstarším dějinám srov. Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 27-28; J. TEIGE, 
Základy 2, s. 385-389. 
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patronát cech zlatníků. V roce 1448 se poprvé kostel uvádí pod novým patrociniem sv. Eligia. 

Ojediněle se však s původním patrociniem při prodejích okolních domů setkáváme i 

později.665 V roce 1593 prodal cech zlatníků kostel za 200 kop m. gr. Jiřímu z Lobkovic pro 

jezuitskou kolej.666 Naposledy je kostel zobrazen na plánu Starého Města Matouše Ungera 

z roku 1641. Snad můžeme soudit, že se jednalo o kostel jednolodní se západní věží.667 

V následujících letech byl pohlcen areálem Klementina. Severní křídlo však v sobě obsahuje 

novou kapli sv. Eligia. 

Farnost 

Farnost kostela sv. Martina byla po roce 1420 přifařena ke kostelu Panny Marie Na Louži. Její 

původní hranice tedy rekonstruujeme na základě informací, které máme pro předbělohorské 

období pro tuto farnost (viz výše). Vzájemné vymezení hranice mezi oběma kostely bylo 

rekonstruováno pouze hypoteticky na základě místních vztahů ke kostelům (prope, ad, penes 

atd.) při prodejích domů. Explicitní určení domu do farnosti kostela sv. Martina 

v předhusitském období nebylo zaznamenáno. Patrně však k němu patřila původně městiště 

domů čp. 88 a čp. 190r, 190s jižně od kostela (ty se přímo v roce 1409 uvádí jako duas 

domunculas in area dotis), z nichž pobíral kostela areální platy.668 9. ledna 1380 došlo 

k vizitaci farnosti. Byli vyslechnuti zlatníci Markvard a Petr, jejichž bydliště jsou však 

neznámá.669 

 
 

5.5.18. Kostel sv. Kříže Většího 

Na Starém Městě byli cyriaci usazeni z vůle Přemysla Otakara II. v roce 1256. Nevíme, zda 

kostel sv. Kříže není staršího původu a cyriaci pouze převzali zdejší farní správu. Nicméně 

patrocinium je běžné i u dalších řádových kostelů. Nejstarší části kostela, který byl zbořen až 

v 19. století, představovalo bazilikální trojlodí s protáhlým chórem. Architektonické články 

665 Zprávy k čp. 190p, 1444, Agnezka z Medvědice e. d. in angulo post ecclesiam s. Martini et penes domum 
Andree a rubea Cruce erga Martinum braseatorem et Procopium, vitricos b. M. V. de lacu; 1448, Benessius 
frenifex et Katherina e. d. in angulo penes rubeam crucem et ecclesiam s. Eulogii erga Anezkam, relictam 
Sigismundi de Nedvědiče; 1473, Blasius smigmator et Barbara e. d. penes ecclesiam s. Martini Min. et domum 
Johannis a rubea cruce aput Benesium frenificem; také 1483; Eloi 1521; J. TEIGE, Základy 2, s. 429-30. 
666 J. TEIGE, Základy 2, s. 387; Nejnověji ke kapli sv. Eligia, M. MUSÍLEK, Patroni, s. 217. 
667 Na plánu č. 13,  Plán Starého a Židovského Města pražského 1641, (ed.) Karel Kuchař, Praha1983; A. 
PAŘÍK – E. ORIÁN, Stavební vývoj, s. 44. 
668 B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 246, 335 a 336; Srov. V. V. TOMEK, Základy 1, (k čp. 190s) a J. 
TEIGE, Základy 2, s. 387.  
669 PVAP, s. 81; Srov. H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 75. 
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dovolují jeho dataci již do druhé poloviny 13. století.670 Příchod cyriaků snad mohl souviset 

se snahou uzavřít židovské osídlení do pevných mantinelů. K nadání kláštera patřilo zřejmě 

od počátku rozsáhlé pozemkové vlastnictví. Můžeme tak snad usuzovat z rozsáhlého souboru 

areálních platů z domů v nejbližším okolí komendy. Východně od areálu komendy na nich 

založili cyriaci také vlastní špitál (čp. 865b).671 V roce 1380 byl převor zároveň zdejším 

plebánem.672  

Farnost 

Do farního obvodu spadalo území kláštera benediktinek U Milosrdenství Páně u kostela sv. 

Ducha založený v roce 1346 a také špitál Pešlina Bohuslavova (čp. 847a), který se prvně 

zmiňuje v pramenech v roce 1354, které byly také v rámci farnosti společně 25. února 1380 

vizitovány Pavlem z Janovic.673 Ke špitálu patřila kaple, která měla správce a kde sloužili mše 

další tři oltářníci. Křižovníci si stěžovali, že jim přítomnost špitálu způsobuje nemalé škody. 

Hlavní újmu příjmů však spatřovali v přítomnosti 34 židovských domů ve farnosti, které 

nikdy neplatily iura parochialia. Soudce delegovaný od kurie a arcibiskupa do doby vizitace 

nevydal rozsudek proti těmto Židům. Soubor domů, které se uvádí ve farnosti před rokem 

1420, respektive před rokem 1436, je nepočetný. Zahrnuje několik nemovitostí v nejbližším 

okolí kláštera – čp. 888b, čp. 848a, a také čp. 889 v sousedství kostela sv. Ducha.674  

Další informace o rozsahu farnosti v předbělohorském období postrádáme. 34 židoských 

domů lze hledat severně od Staronové synagogy v Podžidí. Informace v pramenech o 

židovském obyvatelstvu ve farnosti se znovu objevují na přelomu 16. a 17. století. Stav 

farnosti po rozsáhlém odkupu křesťanských domů na konci dvacátých let 17. století zachycuje 

soupis domů ze 16. června 1635. Farnost byla tehdy rozdělena co do počtu domů v podstatě 

ve dví.675 Možnosti rekonstrukce rozsahu farnosti jsou velmi omezené. Zdá se však, že 

hranicemi mezi oběma částmi v podstatě odpovídá území, které je zahrnuto do berní ruly. 

Tento rozsah Ghetta v podstatě zachycuje také Globicův plán z roku 1665 a také plán 

židovského města z roku 1690. Oba plány ovšem kromě nových bran zaznamenávají také 

670  Pavel VLČEK – Petr SOMMER – Dušan FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 532-533; 
Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 162; D. LÍBAL – J. MUK, Staré Město, s. 109-111. 
671 B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 250; V. V. TOMEK, Základy 1, s. 210. 
672 PVAP, s. 96. 
673 PVAP, s. 85-86, 97; Ke špitálu také P. VLČEK – P. SOMMER – D. FOLTÝN, Encyklopedie českých 
klášterů, s. 534-535; Areální platy ke špitálu Pešlína Bohuslavova, B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 250-
251 
674 Čp. 889, (1425 a 1426), V. V. TOMEK, Základy 1, s. 217; čp. 154-156/V, (1426), TAMTÉŽ, s. 211; čp. 
848a, (1401), in plebe s. Crucis majoris ex opposito hospitalis in angulo, TÝŽ, Základy 3-5, s. 238. 
675 NA Praha, APA I, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka: Domy – farnosti Staré Město – obsahuje seznam domů 
farností na Starém Městě ze 16. 6. 1635. 
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polohu původních bran do starší části ghetta.676 V případě farnosti kostela sv. Mikuláše tyto 

brány jednoznačně fixují hranice mezi židovským městem a farností od středověku. Lze 

předpokládat, že i v případě kostela sv. Kříže můžeme v místě původních bran hledat hranice 

nejen z roku 1635.  

 

5.6. Židovské Město 

Výzkum farních hranic na území Starého Města pouze potvrzuje starší předpoklady o 

vysokém stáří pražské židovské osady. Území bylo ve farní síti vynecháno a jeho hranice byly 

dlouhodobě fixovány farními hranicemi. Přesto však zřejmě docházelo k dílčím posunům 

zejména směrem ke sv. Valentinu a hlavně ke sv. Kříži. Žlutou čarou je na celkovém plánu 

(obr. 21) vymezeno také území Židovského Města na základě negativního vymezení podle 

berních knih Starého Města z přelomu 20. a 30. let 15. století.677 Nemalou komplikaci 

způsobuje, že toto vymezení je založeno na částečně chybném topografickém určení domů 

Václavem Vladivojem Tomkem především v severní části, v tzv. Podžidí.678 Určitým 

vodítkem o skutečné rozloze ghetta by snad v této oblasti mohlo být umístění původních bran, 

které vykazovaly poměrně vysokou stablitu, na plánech z let 1665 a 1690, jež zobrazují území 

již po oficiálním rozšíření ghetta ve 20. letech 17. století (obr. 29a).679 Rozsah Židovského 

Města z těchto plánů v podstatě odpovídá situaci, kterou lze promítnout na základě 

negativního vymezení domů zachycených v berní rule v roce 1653 (na obr. 21 fialová linie). 

Vymezuje na celkovém plánu Židovské Město podle topografického určení Václava Lívy a 

odpovídá hranici mezi židovským a křesťanským osídlením ve farnosti sv. Mikuláše podle 

676 A. PAŘÍK – E. ORIÁN, Stavební vývoj, s. 46-48. 
677 Berní knihy Starého Města pražského (1427-1434), (ed.) Hana Pátková, Praha 1996. 
678 Srovnej mapu Praha roku 1419, in: V. V. TOMEK, Mapy staré Prahy k letům 1200, 1348 a 1419, Praha 
1892. Je třeba souhlasit s Alexandrem Putíkem, že domy v severní části tzv. Podžídí jsou určeny chybně. 
Naposledy se věnoval podrobně situaci Židovského Města ve středověku Města M. MUSÍLEK, Patroni, s. 100-
113, kde srovnává mimo jiné také demografický vývoj židovské populace. Na přiloženém plánu, TAMTÉŽ, s. 
105, jsou zde již vynechány některé plochy, které zahrnul do Židovského Města V. V. Tomek, stále zde však 
zůstává rozsáhlé území podél hradeb, které vychází rovněž z mylné Tomkovi lokalizace Hampejzu. Toto území 
bylo však přikoupeno při rozšiřování židovského hřbitova až v novověku. 
679 Tzv. Křižovnický plán Globicův z roku 1665 a Klausnerovo zamření ghetta z roku 1690 zobrazující stav před 
požárem z předchozího roku, Arno PAŘÍK – Edmund ORIÁN, Stavební vývoj, in: Židovské Město pražské na 
vedutách, fotografiích a pohlednicích, (ed.) Edmund Orián, Praha 2004, s. 45-48; K rozšíření ghetta ve 20. letech 
srovnej také následující poznámky 71 a 72. 
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seznamu z 16. června 1635. Lze předpokládat toto rozdělení analogicky také u farností sv. 

Valentina a sv. Kříže.680  

Při vizitaci v roce 1380 patřilo 11 domů ve farnosti sv. Valentina Židům. V roce 1635 se 

uvádí 5 domů patřících od starých dob k farnosti a také 8 domů kdysi od křesťanů Židy 

vykoupených, tedy celkem třináct. Hranice v západní části ghetta, jak je vyznačil na své 

rekonstrukční mapě Pavel. B. Kůrka, se shodují s umístěním brány na plánech z let 1665 a 

1690 (viz výše).681 Ale neodpovídají středověkému stavu. Farnost původně zasahovala 

nepochybně až do Hampejzské ulice. První zásadnější trvalé rozšíření Židovského města 

představovalo zřejmě zakoupení pozemků pro nový hřbitov jižně od Hampejzské ulice někdy 

před rokem 1439.682  

Vizitační protokol neuvádí u sv. Mikuláše žádný dům zabraný Židy. První informaci přináší 

až zpráva z roku 1493, jíž bylo povoleno Judovi Hořovskému koupit dům čp. 61 (dříve dům 

Lazara Žida). Panovníkovo povolení představovalo jedinou legální možnost, pokud chtěli 

Židé zakoupit nemovitost za hranicemi Židovského Města. V praxi se však takový požadavek 

různými způsoby obcházel.683 V průběhu 16. století se zprávy o Židech množí spolu s 

množstvím stížností proti jejich dalšímu zakupování ve farnosti. Spory způsobovala 

především neochota Židů podílet se na provozu farnosti a správě záduší stejnou měrou jako 

křesťané. To znamená nejen desátky, ale i platby na školu, různé sbírky a vyčíslit se 

samozřejmě daly také podíly z potencionálních odkazů farníků. Hranice farnosti, tak jak ji 

známe z druhé poloviny 16. století, v podstatě koresponduje s hranicemi Starého a 

Židovského Města známými již z berních knih Starého Města z přelomu 20. a 30. let 15. 

století. V roce 1552 je uvedeno mezi vlastníky domů ve farnosti osm Židů o 38 let později už 

dvanáct (srov. textovou přílohu č. 2).684 V letech 1590 až 1592 nechal postavit na základě 

680 V.  LÍVA, Studie o Praze 3 nebo TÝŽ, Berní rula 3, Pražská města, Praha 1949; Srovnej mapu Václava 
Hlavsy a Václava Lívy na podkladě Jüttnerova plánu z roku 1815, TAMTÉŽ, oproti údajům Berní ruly do ní 
nebyly zaneseny čp. 115-119/V, 154/V, 888/I; Viz také Klauserovo zaměření Židovského města z roku 1689, 
A. PAŘÍK – E. ORIÁN, Stavební vývoj, s. 48. 
681 PVAP, s. 82; P. B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina“, s. 133; Podle tohoto předpokladu by 
uvedených 11 domů (patrně ležících podél budoucí Pinkasovy synagogy) již berní knihy nezahrnovaly z důvodu, 
že se ke Starému Městu přestaly oficiálně počítat. 
682 A. PUTÍK, On the Topography, s. 25. 
683 A. PUTÍK, On the Topography, s. 12; Nejnověji k této problematice také M. MUSÍLEK, Patroni, s. 100-113. 
684  Platy od židů v roce 1552, J. TEIGE, Základy 2, s. 106; Spor s židy roku 1576, TAMTÉŽ, s. 119-120; Výčet 
židů roku 1589, TAMTÉŽ, s. 131 a 132; Již v roce 1552 bylo ve farnosti 8 židovských domů, TAMTÉŽ, s. 103-
104, a v roce 1590 – 12 domů. Vynechaných ve farním soupisu je ovšem přibližně 15. Z toho roku pochází také 
nová smlouva s Židy, TAMTÉŽ, s. 132-133; Viz také TÝŽ, Procházka židovským městem, s. 120. 
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povolení Rudolfa II. ve farnosti sv. Mikuláše Mordechaj Maisel novou synagogu na místě, jak 

si osadní postěžovali, odkud se drahně let nic neplatí.685 

V roce 1635 byla již podstatně okleštěná farnost sv. Mikuláše rozdělena přibližně na dvě 

poloviny mezi křesťany a Židy. 39 domů leželo již za hranicemi ghetta. Hranice mezi 

křesťanskými a židovskými domy rovněž odpovídají negativnímu vymezení židovského 

města podle berní ruly. Je to ale v zásadě stále táž hranice, kterou známe z farního soupisu 

v roce 1552 a také z berních knih Starého Města z počátku 15. století.686  

Nejvíce byla rozšiřováním židovského města postižena farnost sv. Kříže Většího. Již ve 

vizitačním protokolu se k roku 1380 uvádí ve farnosti 34 židovských domů, jež nikdy neplatí 

iura parrochialia. Na tuto skutečnost si cyriaci stěžovali až u kurie. Do jaké míry zde zůstaly 

hranice Židovského Města i farnosti stabilní od středověku, neumíme odpovědět. V roce 1600 

se mluví jen o 20 domech. Po stížnosti na staroměstskou radu byla nakonec s Židy uzavřena 

smlouva o odvádění každoročních platů. V roce 1623 však povolil místodržící Karel 

z Lichtenštejna Židům, aby přikoupili další domy. Ve farnosti sv. Kříže se to týkalo nejdříve 

18 domů. Později přibyly ještě další. V roce 1635 se uvádí celkem 42 domů židovských 

(původních 20 + 22 nových) a naproti tomu jen 40 křesťanských.687 Již předtím však byly 

zřejmě na území farnosti postaveny dvě nové synagogy. Tu první nechal zbudovat již na 

začátku 17. století Žid Salkind zvaný Cikán. Jednalo se o stejnou polohu, kam lokallizoval V. 

V. Tomek chybně na svém plánu Prahy v roce 1419 Novou školu židovskou (Staronovou 

synagogu). Vedle Cikánovy synagogy vyrostla nedaleko tzv. Velkodvorská synagoga, kterou 

nechal postavit po roce 1627 Jakub Baševi (obr. 29b).688 

Jak už bylo řečeno v úvodu, je nutné odmítnout předpoklad, že Židovské Město bylo zcela 

rozděleno mezi farnosti. V minimálním rozsahu, který zahrnoval tzv. Židovskou ulici (v trase 

předasanční i pozdější Široké) a dále osídlení na sever až k Staronové synagoze (datace kolem 

1280), a také enklávu u Staré školy, bylo ghetto od počátku ostatními farnostmi respektováno. 

685 J. TEIGE, Základy 2, s. 136; Petr ULIČNÝ, Architektura pražských synagog 16. a 17. století, Umění 61, 
2013/2, s. 120-137, hl. s. 124. 
686 Počet 39 domů rovněž souhlasí s výčtem osob na smlouvě, kterou uzavřel s Židy 1. července 1629 strahovský 
opat Kašpar Questenberk. Obsah listiny částečně zveřejnil C. STRAKA, Plán Starého Města, s. 245. 
687  PVAP, s. 96; Smlouvu z roku 1600 a také celkový výčet domů ve 20. a 30. letech 17. století dokládá kniha 
záduší kostela sv. Kříže, NK Praha, rkp. XV.C.5, fol. 17 a 37b-38a (domů dříve odprodaných je zde celkově 
skutečně 20, nově odprodaných domů je vyjmenováno 18, ale pak následují další zápisy domů); Přehled událostí 
a další smlouvu s Židy z roku 1628 popisuje Joannes Carolus ROHN, Historia sacri canonici ordinis 
crucigerorum cum rubeo corde Fratrum poenitentia beatorum Martyrum, NK Praha, rkp. A.I.37, fol. 99b-100a; 
Srov. také Václav VOJTÍŠEK, O rozšíření židovského města pražského v letech 1622-1623. Příspěvek k dějinám 
židů pražských, Kalendář česko-židovský XXXV, 1915-1916, s. 32-40; a CIM I, č. 309, s. 538-540. 
688 P. ULIČNÝ, Architektura pražských synagog, s. 126-130. 
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Souhlasím se Zdeňkem Dragounem, že nápadná absence církevní stavby v kostelní síti 

Starého Města by v tomto exponovaném prostoru poblíž rozcestí cest u původního brodu 

mohla signalizovat židovské osídlení již od 12. století.689 Pokus o rozfázování vývoje 

Židovského Města na pozadí farních hranic je zachycen na obr. 22, 24 a 25. V případě hranic 

vůči kostelům sv. Valentina a sv. Kříže se jedná o hypotézu. 

 

 

5.7. Celkový souhrn výsledků výzkumu farních hranic na Starém Městě 

5.7.1. Zaniklé farnosti v průběhu husitských válek 

Podle zachycených domů ve farnosti Panny Marie na Louži v 15. a 16. století se zdá, že celá 

zaniklá farnost sv. Martina Menšího byla kompletně přivtělena k tomuto kostelu. Farnost 

byla na západě vymezena komendou křížovníků s červenou hvězdou a na jihu klášterem 

dominikánů. Patřil k ní také ostrůvek domů s kovárnou naproti Karlovu mostu a patrně 

výběžek domů na západní straně Křižovnické ulice severně od Platnéřské ulice.690 Do farnosti 

můžeme také zahrnout domy na severní straně Platnéřské ulice severně od kostela. Hranici 

mezi farnostmi sv. Martina a P. M. na Louži lze navrhnout pouze hypoteticky na základě již 

zmíněného prostorového určení domů na obr. 8. Vedla by mezi domy čp. 90 a čp. 91.691 

Další z farních obvodů, který během husitských válek zanikl, patřil kostelu sv. Kříže 

Menšího. Negativně jej můžeme vymezit poměrně dobře již podle předhusitských pramenů. 

Včetně fary do něj patřilo maximálně 10 domů v západní části Konviktské ulice (pokud 

můžeme předpokládat, že domy na západní straně ulice Karolíny Světlé patřily v této části 

všechny ke sv. Štěpánu vzhledem k příslušnosti čp. 321 do této farnosti), což z něj činí 

nejmenší farnost co do rozlohy na Starém Městě a možná i v celé středověké Praze. Farnost 

689 Z. DRAGOUN, Praha 880-1310, s. 80. 
690 Řadu domů na místě původních čp. 86, 68 a 69 považuji za původně přifařenou část k farnosti  Panny Marie 
Na Louži od kostela sv. Martina Menšího. K farnosti sv. Valentina byla přičleněna patrně až v roce 1635. Dva 
domy z této fronty 68b a 69b jsou zmiňovány již k roku 1624 u sv. Valentina. Nicméně tento soupis byl sestaven 
až o dvacet let později. Srovnej P. B. KŮRKA, „Tu kdež nyní slove u sv. Valentyna“, s. 128-129. Autor článku 
identifikoval v této oblasti určitou anomálii ve formě příslušnosti čp. 69a k farnosti P. Marie Na Louži, 
TAMTÉŽ, s. 133-135. Při vynesení zaznamenaných domů ve farnosti P. Marie podle Teigeho Základů na mapě 
č. 3 se však zdá zdejší enkláva poměrně souvislá. Zatím se nepodařilo prokázat na území Starého Města jiné než 
kontinuální hranice farností. 
691 Již před polovinou 15. století se kostel jmenuje jako kaple sv. Eligia. Avšak ještě na počátku 16. století se 
některé prodeje domů v této oblasti orientují podle sv. Martina. Kostel v předhusitském období pobíral areální 
platy z domů čp. 88 a 190r a 190s, B. MENDL, Z hospodářských dějin, s. 246; S čp. 190s je ztotožněna zpráva 
vážící se ke dvěma domkům na pozemku věna kostela, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 60; J. TEIGE, Základy 2, s. 
387; Pouze kostel, fara 190q a čp. 190r a 190s jsou na celkovém plánu vyznačeny modrou barvou příslušné 
farnosti. 
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byla později připojena ke sv. Štěpánu ve zdi.692 Osada byla tak ještě menší než nejmenší 

erfurtské farnosti, které ve středověku nacházíme na dómském pahorku. Pro srovnání lze 

uvést, že do farnosti sv. Linharta příslušelo jen 18 domů a do farnosti sv. Petra pouze             

13 domů.693 

Posledním kostelem, který v pohusitském období ztratil svou samostatnost, byl sv. Benedikt, 

jež se stal filiálním ke kostelu Matky Boží před Týnem. Jeho farnost původně na západní 

straně hraničila s minoritským klášterem sv. Jakuba. Od jeho nároží pak hranice vedla 

Templovou ulicí, která byla přesně určena jako hranice v roce již v roce 1326 a potom také 

v roce 1336.694 Nemůžeme zatím s jistotou říci, zda do farnosti původně patřil i bok domů na 

jih od Králova dvora. Na východě tvořil hranici obvod Starého Města. Kostel si podržel 

omezená farní práva v rámci Týnské farnosti od husitských válek až do roku 1635. 

 

5.7.2 Farnosti na Starém Městě do roku 1620 

Další superpozice mezi předhusitskou a pohusitskou situací mají již charakter změn farní 

příslušnosti v kontaktních zónách mezi jednotlivými farnostmi. Kolej národa českého, která se 

v roce 1403 nacházela na území farnosti sv. Havla se spolu se sousední kolejí královny 

Hedviky stala po husitských válkách součástí rozsáhlého areálu tzv. Mincovny čp. 587, s níž 

sdílela také později farní příslušnost k Týnu. Jedná se právě o dům, o němž lze uvažovat jako 

původní součásti osady sv. Benedikta.695  

V roce 1398 byl ojediněle zachycen v soudních aktech pražského arcibiskupství jako součást 

farnosti sv. Martina Ve zdi dům čp. 344 (dnes součást domu U Medvídků). Z prostorových 

souvislostí vyplývá vazba domu k tomuto kostelu jako logická, přesto se od druhé poloviny 

15. století setkáváme pouze se zprávami o tom, že celý blok na západní straně Perštýna náleží 

farou ke sv. Jiljí. Patrně však nešlo původně o omyl a střetáváme se tak zde s jednou z dalších 

změn ve struktuře farních hranic po roce 1420.696  

U sv. Jiljí se setkáváme později ještě s jednou citlivou oblastí na západní straně Karlovy ulice 

na hranicích s farnosti sv. Jana Na Zábradlí. Z předhusitského období nemáme o této oblasti 

692 čp. 296b, 296a, 297, 298, 299a vzadu (označeny jako prope s. Crucem), čp. 299a vpředu, 264b, 265b, 288-
289 a fara čp. 299b, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 95-98; Roku 1431 byla obcí prodána fara čp. 299b, TAMTÉŽ, 
s. 97. 
693 Wilhelm von TETTAU, Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Erfurt, Halle 1890, s. 291. 
694 Jediný identifikovatelný ochoz domů, který vyjmenovává listina z roku 1336, se rozkládal východně od chóru 
sv. Jakuba mezi ulicemi Templovou a dnešní Rybnou až k Celetné ulici. Zahrnoval dům Rotlevův  (čp. 649-
650a) dům kdysi Elišky Rejčky (čp. 649-650b) a také čp. 588e, RBM IV, č. 313, s. 124, V. V. TOMEK, Základy 
1, s. 163-165. 
695 V. V. TOMEK označuje jako čp. 587b, Základy 1, s. 136;  Srov. R. GÁJA, Dějiny kostela, s. 90-91. 
696 V. V. TOMEK, Základy 1, s. 105. 
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žádné bližší informace. Teprve až z roku 1487 pochází zpráva o čp. 188 jako součásti farnosti 

sv. Jana Křtitele. O století později (1595) se nicméně tento dům lokalizuje do osady sv. 

Jiljí.697 Sousední dům obráceny do Anenské ulice čp. 186b se však jen o rok dříve nacházel 

v osadě sv. Jana. Aby situace byla ještě složitější v roce 1613 se čp. 186a v Karlově ulici 

uvádí ve farnosti sv. Jiljí. Tentýž dům, již spojený se sousedním čp. 187, se ale ještě v letech 

1628 a 1644 zmiňuje ve farnosti sv. Jana. Proto zde nelze bezpečně rozhodnut o správném 

rozhraničení. Pravděpodobně mohlo vést mezi domy 186 a 187.698 Farnost sv. Jiljí zasahovala 

na západní straně patrně až k dvorci původně pánů z Rožmberka (čp. 213) včetně bloku domů 

na nároží Liliové a Náprstkovy ulice. U kostela sv. Vavřince měli dokonce osadní propůjčen 

hřbitov.699 Do farnosti patřily domy lemující po obou stranách ulice Řetězová, Zlatá, Jilská, 

Husova, a také Vejvodova. Součástí osady byl také blok domů mezi ulicemi Karlova                

a Jalovcová, a patrně také celý ostrůvek domů mezi ulicemi Na Perštýně a Průchodní                

a Betlémským náměstím. Na severu dosahovala farnost až na Malé náměstí domy čp. 144        

a 456. Hranice mezi sv. Jiljím a sv. Martinem vedla na východní straně Perštýna mezi čp. 357 

a 358. Na Uhelném trhu pak patrně mezi čp. 427 a 428 (obr. 11 a 12).700  

Před rokem 1420 máme bezpečně doloženy pouze dvě lokalizace domů in plebe P. Marie Na 

Louži (čp. 91 a 92+93).701 Naproti tomu nám hojnost pramenů v následujících dvou stoletích 

dovoluje rekonstruovat rozsah farnosti téměř v celé ploše (obr. 9). Její součástí byly všechny 

domy po obvodu náměstí Na Louži a také celý ostrůvek domů kolem čp. 102 mezi náměstím 

Na Louži a Kurným trhem, dále západní část bloku domů dnešního Clam - Gallasova paláce 

včetně domů na nároží Karlovy ulice, jižní i severní strana Karlovy ulice mezi Husovou           

a Liliovou, blok domů, který ležel přibližně mezi dnešními ulicemi Valentinská a Žatecká,        

a také domy na západním nároží Valentinské. Další území farnosti lze považovat již za 

přifařenou část od kostela sv. Martina Menšího. Jde o severní stranu západní části Platnéřské 

ulice a dále ostrov domů kolem kaple sv. Eligia a nároží naproti mostu. V obvodě farnosti 

ležela také řada domů vybíhající od komendy křížovníků po západní straně Křižovnické ulice 

697 K čp. 188, J. TEIGE, Základy 2, s. 506 a 509.   
698 J. TEIGE, Základy 2, s. 520-521; Roku 1613 bylo zvoněno Adolfovi Myslíkovi (Myslichovi) z jilské osady 
v kostele Týnském, TÝŽ, Základy 1, s. 513, k identifikaci Nájemníci 1608, s. 89, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 
76, má jako čp. 187; J. TEIGE, Základy, s. 564-565. 
699 Zmínka k roku 1531, J. TEIGE, Základy III, 31 ochoz, s. 5. 
700 Podle seznamů z let 1603 a 1635. Seznam domů z roku 1635 ovšem uvádí čp. 427 mezi přifařenými z osady 
sv. Jiljí. 
701 Tyto domy hraničily patrně na západě s farností sv. Martina Menšího. Čp. 92 zmíněno 1414, V. V. TOMEK, 
Základy 1, s. 57; J. TEIGE, Základy 2, s. 78 (z LE); K čp. 91, 1404, Zbytky register, (ed.) A. SEDLÁČEK, s. 80, 
č. 551; D. STEHLÍKOVÁ – M. TRYML, Výzkum staroměstské osady Na Louži, s. 95. 
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k severu. Po úpravě hranic nejpozději v roce 1635 připadla tato část k farnosti sv. Valentina 

(obr. 10).702 

K tomuto kostelu náleželo celé pobřeží tzv. Rejdiště od komendy křížovníků až k čp. 76 na 

severu. Většina tohoto území spadala do jurisdikce šestipanského úřadu. V Kaprově ulici 

dosahovala farnost až po nároží s dnešní ulicí Žateckou. Na severní straně Kaprovy ulice 

procházela hranice s farností sv. Mikuláše mezi domy čp. 48 a 46. Úkolem dalšího výzkumu 

bude zjistit rozsah farnosti v předhusitském období kolem židovského hřbitova. 

Farnost sv. Kříže Většího u kláštera křížovníků s červeným srdcem se rozprostírala mezi 

ohybem Vltavy a židovským ghettem. Na jižní straně se však v jednom bodě prostřednictvím 

kláštera benediktinek u sv. Ducha dotýkala osady sv. Mikuláše. Na východní straně 

zahrnovala farnost také špitál Pešlína Bohuslavova. Mezi ním a enklávou židovského osídlení 

u Staré školy vedla asi hranice se sv. Haštalem uvnitř vnitrobloku předpokládaným 

pokračováním předasanační ulice mezi čp. 851 a 852.703 Lokalizace domů ve farnosti patří 

spolu s farností sv. Haštala k  nejobtížnějším. Domy ze seznamu z roku 1635 nacházející se 

již na území Židovského Města jsou téměř neztotožnitelné, proto je velice obtížné jihozápadní 

hranici farnosti rekonstruovat nejen ve starším období ale v tomto roce. Hranice mezi 

křesťanskou a židovskou částí farnosti je ale totožná s novou administrativní hranicí 

Židovského Města od 20. let 17. století. 

Farnost sv. Haštala byla ve středověku druhá nebo třetí největší (vedle havelské) co do 

rozlohy. Na severní straně byla vymezena opět zčásti řekou a také Anežským klášterem, na 

východě hranicí Starého Města a oproti Týnské farnosti tvořila nejdelší úsek hranice Dlouhá 

ulice. Na východním konci zahrnovala osada také řadu domů mezi dnešními ulicemi Rybná    

a Revoluční na jižní straně Dlouhé ulice. Na západně patřila k farnosti větší část Vězeňské 

ulice, a také západní strana ulice Kozí. 

Nejrozsáhlejší farnost ve středověku na území Starého Města měl chrám Matky Boží před 

Týnem. Jako u všech velkých farností i zde narážíme na nedostatek středověkých pramenů. 

Na severu byly součástí farnosti dva menší ostrůvky domů mezi Kozí a Dušní ulicí, a také 

mezi Kozí a Dlouhou ulicí. Jinak zahrnovala týnská osada celé území mezi Dlouhou a 

702 Již v neúplném seznamu farnosti sv. Valentina z roku 1624 se uvádí také čp. 68 a čp. 69b (osamostatnilo se až 
na konci 16. století). Čp. 69 je však uváděno jako součást farnosti P. Marie v letech 1455 a 1622 a čp. 68 je 
ztotožněno jako bydliště kostelníka na počátku 17. století. Zároveň je také sousední čp. 86b uvedeno ještě v roce 
1628 v osadě P. M. na Louži. Domy ze seznamu z roku 1624 vypočítává P. B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní slove u 
sv. Valentina, srovnej také s mapou farnosti TAMTÉŽ, s. 133; J. TEIGE, Základy 2, s. 326-328.  
703 Podle seznamu z 16. 6. 1635, který však patrně v tomto místě zachycuje starší situaci, později došlo posunu 
hranice k východu do Kozí ulice. 
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Celetnou, vyjma toho, co již bylo řečeno o kostele sv. Benedikta, a také nároží mezi 

Staroměstským náměstím a Týnskou uličkou, které příslušelo do farnosti sv. Mikuláše. 

Farnost zahrnovala také všechny domy na jih od Celetné, které byly do této ulice obráceny 

průčelím (obr. 17). 

Zde sousedil Týn s farností sv. Havla, která byla vymezena řadami domů po celém obvodu 

tzv. Nového trhu kromě Uhelného trhu na západě. Součástí farnosti byla také větší část 

Železné ulice a ulice Kamzíkova a Můstek.704 

Poslední z velkých farností je farnost sv. Martina Ve zdi. Pokud nepočítáme již zmíněnou 

část na západní straně ulice Na Perštýně, o které však nemáme v pohusitské době žádné 

zprávy, rozkládalo se jádro farnosti mezi ulicemi Na Perštýně, Uhelným trhem a Perlovou. 

Odtud osada pokračovala jižním směrem na Nové Město, vymezená dnešními ulicemi 

Jungmannovou a Spálenou až po ulici Lazarskou (obr. 19).705  

Bloky domů na jižní straně Staroměstského náměstí západně od ulice Železné ulice tvořily 

součást farnosti sv. Michala. Kostel byl přístupný z náměstí dosud částečně dochovanou 

uličkou mezi čp. 460 a 461. Na západě hraničila osada se sv. Jiljím domem čp. 456. Příslušné 

do farnosti byly domy v ulici Michalské patrně pouze po její křížení s dnešní ulicí 

Vejvodovou, a dále také domy v severní části Melantrichovy ulice a také v ulici Kožné. Domy 

V Železné ulici spadající do osady Havelské a Michalské od sebe oddělovalo právě vyústění 

Kožné uličky (obr. 9).  

Domy lemující Malé náměstí po jeho západní (kromě čp. 144), a také východní straně 

příslušely ke kostelu sv. Linharta. Na západní straně sousedil s farností P. M. Na Louži farní 

dům (součást dnešního Clam-Gallasova paláce). Kromě toho také k farnosti patřil blok domů 

mezi Kurným trhem a Platnéřskou ulicí (obr. 9).706 

Severně odtud se již rozkládala farnost sv. Mikuláše zahrnující celý blok mezi Kaprovou a 

Platnéřskou až po předasanační ulici v linii současné ulice Žatecká. Na severní straně 

Kaprovy ulice spolu hraničily farnosti sv. Mikuláše a Valentina mezi parcelami 

předasanačních čp. 46 a 48. Dále vedly hranice podél Židovského Města až ke klášteru            

u sv. Ducha. Farní příslušností spadaly ke sv. Mikuláši také domy na obou stranách Dušní 

704 Srovnej R. GÁJA, Dějiny kostela, s. 88-92.   
705 Což odpovídá i popisu farnosti sv. Štěpána z roku 1352 (viz pozn. 14) a také smírné smlouvě mezi oběma 
farnostmi z roku 1407, V. V. TOMEK, Základy 2, s. 75. 
706 Majitel čp. 144, Anděl apotekář, je zachycen pouze ve vizitačním protokolu ve farnosti sv. Jiljí. Další 
identifikace vlastníků jako farníků jilské či linhartské farnosti nebyla pozitivní. V linhartské farnosti nezachycuje 
Tomek ani jeden dům in plebe. Dvě osoby Fridlin Rol k čp. 13 (správně čp. 12) a uzdař Pezold k čp. 128 lze 
identifikovat podle Tomka opět ve vizitačním protokolu. K tomu H. PÁTKOVÁ, Pražské elity, s. 73-74. 
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ulice od nároží s Dlouho ulicí po ulici Širokou. Na frontu domů na severní straně náměstí 

navazovala také malá enkláva čp. 607-610 vymezená zezadu Týnskou uličkou. Součástí 

farnosti byla samozřejmě také celá východní část radničního bloku s radnicí (obr. 22). 

Poněkud komplikovaný průběh hranic můžeme pozorovat u kostela sv. Filipa a Jakuba 

(později Betlémské kaple). Na konci 14. století do farnosti nepříslušel dům, který stál na 

parcele čp. 350 naproti kostelu. V zadní části do dnešního náměstí bylo původně hospodářské 

zázemí a pivovar. Farnost zahrnovala domy na severní straně Betlémského náměstí, dále 

ostrůvek na jižní straně na nároží s Konviktskou, kde stála i fara, který oddělovala od farnosti 

sv. Ondřeje na západní straně malá ulička mezi čp. 259 a 260. Ze zpráv souvisejících se 

založením Milíčova Jeruzaléma víme, že do farnosti patřila také východní polovina 

Konviktské ulice. Díky identifikaci betlémských kostelníků v pohusitské době se podařilo 

odhalit také rozsah osady v dnešní Náprstkově ulici. Zahrnovala s největší pravděpodobností 

pouze její jižní část až po dům na bývalé  předasanační parcele čp. 271 (obr. 11 a 12). 

Osada kostela sv. Štěpána ve zdi se rozprostírala podél oblouku vymezeného hradbami 

Starého Města. Z jedné strany po západní straně Poštovské ulice, dnešní Karolíny Světlé a 

východním směrem po obou stranách Bartolomějské ulice. Do farnosti patřilo také území za 

hradbami na břehu až ke staroměstské vápenici. Na severní straně dosahovala farnost patrně 

až k nároží čp. 322, kde sousedila s farností sv. Ondřeje. Osu této farnosti tvořila Betlémská 

ulice. Část domů se však nacházela také na západní straně ulice Poštovské. Hranici mezi        

sv. Ondřejem a kostelem sv. Jana Křtitele Na břehu tvořila patrně dnešní ulice Boršov. Na 

východě hraničila osada sv. Jana s Betlémem a především s farností sv. Jiljí, od níž ji 

oddělovala s největší pravděpodobností Stříbrná ulice a Anenské náměstí. Farnost dosahovala 

až k dnešní Karlově ulici, kde se stýkala s osadou sv. Martina Menšího. 

 

5.8. Vedení farních hranic 

Vedení hraničních linií mezi farními obvody nemělo přesně vymezenou formu. Hranice 

probíhaly vnitrobloky např. mezi Konviktskou a Bartolomějskou – mezi farnostmi sv. Štěpána 

ve zdi a sv. Filipa a Jakuba - nebo také mezi ulicemi Jilskou a Michalskou (stejnojmenné 

farnosti). Máme rovněž dostatek příkladů, kdy farnost končila na parcelní zdi, např. Malé 

Náměstí, kde se stýkaly hned tři farnosti sv. Linharta, sv. Michala a sv. Jiljí. Nejpřirozenější 

hranici, a zdá se, že i nejvyužívanější, však tvořila uliční síť. Nejzajímavější stránkou této 

věci je identifikace hranic farností do prostoru již v průběhu 14. století zaniklých komunikací. 

Na prvním místě můžeme jmenovat zaniklou uličku mezi čp. 4 a 2 na Staroměstském náměstí. 
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Původně oddělovala v radničním bloku farní osadu sv. Linharta od Mikulášské farnosti. Její 

vyústění je dosud zachováno mezi čp. 12 a 13. Současné čp. 3 – dům U Minuty bylo 

přistavěno k čp. 4 někdy po polovině 14. století, o čem svědčí zachovalé východní domovní 

průčelí čp. 4 obrácené původně do této uličky. Na plánku (Obr. 13) Františka Kašičky je 

zaniklá komunikace označena číslem 55.707 Od roku 1635 spadal celý radniční blok do 

farnosti kostela P. M. před Týnem. Dalším příkladem ulice, jejíž zánik lze datovat do stejného 

období, je spojnice mezi dnešní Vejvodovou ulicí a Melantrichovou. Do jejího prostoru bylo 

vestavěno dnešní čp. 464 – dům U Košíků (číslo 48).708 Ve středověku od sebe oddělovala 

území farností sv. Michala a sv. Havla. Později však spadalo celé okolní území do farnosti sv. 

Havla. Také hranice mezi kostelem P. Marie na Louži a sv. Jiljím vedená dnes uprostřed 

vnitrobloku mezi ulicí Karlovou a ulicí Řetězovou patrně kopírovala již ve středověku 

zaniklou ulici. Předpokládá se její průběh podél jižního průčelí románského domu čp. 156 

v Husově ulici západní směrem a dále podél severní strany románského domu-dvorce čp. 222 

až do Liliové ulice (číslo 28). Kontinuita tohoto úseku farní hranice je vysledovatelná od 

středověku až do josefínských reforem. 

 
5.9. Otázka národnostního složení farností 

Tato problematika byla již zmíněna v oddíle věnované personální farnosti. Podobně jako třeba 

z Brna, kde stála kaple pro Romány, máme zprávy o kaplích uvnitř městské farnosti určených 

pro české obyvatelstvo (Ústí nad Labem). Velmi složitá byla v tomto ohledu situace 

v pražském souměstí.709 

Základní informace o národnostním složení farností poskytuje především vizitační protokol 

pražského arcijáhenství. Na Starém Městě se týkají kostela farnosti kostela sv. Jana Křtitele 

Na Brůdku a také P. M. Na Louži. Henslin Zeisselmeister farník druhého ze jmenovaných 

kostelů uvedl, že z větší části tvoří farníky Němci, a když by jim plebán držel německého 

kazatele, mnohé by přivábil do kostela, ale protože tak nečiní, chodí do jiných kostelů.         

Ve farnosti sv. Jana Křtitele měli obyvatelé obou národností přibližně paritu. Na Novém 

707 František KAŠIČKA, Zaniklé předasanační komunikace na Starém Městě pražském, Archaeologica Historica  
1998, s. 21-26. 
708 Pod domem se ukrývá velká studna, která mohla být původně veřejně přístupná. 
709 J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 396. 
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Městě jsme ze stejného pramene informováni také o poměru obou národností z farnosti 

kostela sv. Klimenta Na Poříčí.710 

Obrázek o národnostním složení si ovšem můžeme nepřímo udělat i z jiných pramenů. 

Rozdílnému publiku kázal na přelomu 60. a 70. let 14. století Milíč z Kroměříže v kostelech 

sv. Jiljí i Matky Boží před Týnem. Neznámý životopisec popisuje, že u sv. Jiljí kázal v obecné 

řeči a na jiném místě říká česky, zatímco v Týnském kostele kázal německy.711 Před ním zde 

stejným jazykem kázal také Konrád Waldhauser, jehož působení je rovněž doloženo v kostele 

sv. Havla, v jehož osadě předpokládáme významný podíl německojazyčného obyvatelstva.  

Pokud vyneseme farní hranice zjištěné pro Staré Město na mapu národnostního složení 

Starého Města v roce 1410, kterou rekonstruoval na základě jmen majitelů domů 

v předhusitské Praze Jaroslav Mezník, zjistíme nápadné shody.712 Musíme si však uvědomit, 

že o přímém národnostním složení obyvatelstva jednotlivých farností přesto vypovídají jen 

částečně. Kostel sv. Jiljí i Týnský chrám patřily k největším ve městě (druhý byl v domě 

Milíčově ve výstavbě) a tvořily spíše sběrná místa pro Milíčova kázání v obou jazycích. 

Nejnovější výzkumy Martina Musílka ukazují na daleko rychlejší pronikání osob českého 

původu mezi měšťanskou elitu, a tedy i mezi majitele domů na Starém Městě. Je však nutné 

podotknout, že tyto elity městské společnosti musely být do jisté míry v předhusitské Praze 

bilingvní.713 

 

 

5.10. Proměny farní správy na Starém Městě v pozdním středověku a raném novověku 

Husitské bouře nepřinesly na Starém Městě velké změny do struktury farní sítě. Převrstvení 

první předhusitské vrstvy na celkovém Jüttnerově plánu můžeme pozorovat hned na několika 

místech Starého Města (obr. 21). Postiženy byly především řeholní domy. Během tohoto 

období zanikly pouze tři samostatné farnosti.714 Na prvním místě můžeme jmenovat farnost  

sv. Martina Menšího. Samotný kostel však existoval dál. Již od poloviny 15. století máme o 

710 PVAP, s. 58, 73, 108; Nejnověji k této problematice podrobně M. MUSÍLEK, Patroni, s. 246-254; srov. V. 
V. TOMEK, Dějepis 2, s. 517-524. 
711 Vita venerabilis presbyteri Milicii, in: FRB I, s. 403-430, zde s. 405, 413 a 416. 
712 Jaroslav MEZNÍK, Národnostní složení předhusitské Prahy, SH 17, 1970, s. 244-274, srov. mapu TAMTÉŽ, 
s. 260; nebo TÝŽ, Praha před husitskou revolucí, Praha 1990, s. 105-115. 
713 M. MUSÍLEK, Patroni, s. 246-254. 
714 Souhrnně k pohusitskému období V. V. TOMEK, Dějepis 9, s. 96-97 a 339-347, udává celkem 32 farních 
kostelů pro Prahu a z toho 15, které zůstaly na Starém Městě; Srovnej také mapu církevní topografie Prahy 
kolem roku 1500, Z. HLEDÍKOVÁ, Atlas zur Kirche, s. 169-172. 
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něm zmínky také jako o kapli sv. Eligia, kterou využíval cech zlatníků.715 Její fyzický zánik 

způsobilo až rozšiřování areálu Klementina v 17. století. Farní práva sv. Filipa a Jakuba byla 

pouze převedena k Betlémské kapli, která stála naproti němu. Identická farní území bylo 

nazýváno potom jako farnost Betlémské „kaple“.716 Ze sv. Benedikta se stal kostel filiální 

k Týnskému chrámu. Rotunda sv. Kříže poklesla na úroveň pouhé kaple a byla přifařena ke 

kostelu sv. Štěpána ve zdi.717 

Další radikální změnu farního uspořádání přineslo až pobělohorské období. Dominikáni, kteří 

získali kostel sv. Jiljí již v roce 1625 postupně převzali farní správu kostelů sv. Štěpána ve 

zdi, sv. Ondřeje a Jana Křtitele Na Zábradlí, které nadále fungovaly jako filiály. Pod jejich 

správu byl převeden také kostel sv. Linharta, který získalo od Ferdinanda II. bratrstvo 

Francouzů.718 Vedle Dominikánů začalo působit na Starém Městě také několik další řádů a 

klášterních institucí. V roce 1627 obdrželi od císaře kostel sv. Havla karmelitáni a ve stejném 

roce také servité kostel sv. Michala.719 Již v následujícím roce získali premonstráti kostel        

sv. Mikuláše. Nové rozdělení farností na Starém Městě, je právě spojeno s majetkoprávními 

transakcemi souvisejícími s přesunem premonstrátů od kostela sv. Mikuláše ke kostelu          

sv. Benedikta. Důvodem byla snaha uvést ke kostelu sv. Mikuláše zase benediktiny 

z Emauzského kláštera, kde plánoval císař Ferdinand usadit zase benediktiny Monseratské. 

Smlouva mezi Emauzskými benediktiny a Monseratskými byla sepsána dne 8. června 1635 a 

potvrzena arcibiskupem Harrachem o dva týdny později. Seznam popisující farní obvody 

kostela Panny Marie před Týnem, sv. Mikuláše, sv. Kříže Většího, sv. Haštala, Panny Marie 

na Louži, sv. Linharta a sv. Martina ve zdi je datován 16. červnem 1635. Stejného dne byl 

vyhotoven také popis farnosti sv. Valentina.  Na obr. 25 je doplněn farní obvod sv. Havla, 

který známe z jednak z farního popisu a ze soupisu katolických a nekatolických osob z roku 

1636. Na plánu není vyznačen kostel sv. Benedikta, který byl znovu osamostatněn za účelem 

obnovení nové farnosti pod správou premonstrátů, kteří si u kostela vybudovali kolej tzv. 

Norbertinum. Týnská farnost obdržela náhradou, proto získal náhradou dva ochozy – 

Radniční a další nazvaný podle domu Na starých hradech, které původně zčásti náležely ke 

sv. Mikuláši a  sv. Haštalu. Ozvěnou této události je také plán připisovaný Matouši Ungrovi, 

715 J. TEIGE, Základy 2, s. 387-388. 
716 J. TEIGE, Základy 2, s. 871-872, s. 795-860; V. V. TOMEK, Dějepis 2, s. 177-180. 
717 Ke kostelu sv. Kříže, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 97 uvádí k roku 1431 u čp. 299b domus quondam plebani 
sv. Kříže; V roce 1614 bylo v Týně zvoněno Janovi Budínskému od sv. Štěpána Menšího, J. TEIGE, Základy 1, 
s. 515-516; Lokalizace k čp. 299, Nájemníci 1608, s. 81, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 65; Srovnej také mapu 
církevní topografie Prahy kolem roku 1500, Z. HLEDÍKOVÁ, Atlas zur Kirche, s. 169-172. 
718 F. EKERT, Posvátná místa 2, s. 377, 392-395. 
719 R. GÁJA, Soupis katolických, s. 184-185. 
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která bývá kladen do roku 1641, který zachycuje, jak bývalý obvod kostela sv. Mikuláše, tak 

nový obvod kostela sv. Benedikta v ideální podobě, tak jak si ji představovali premonstráti, 

aby jejich kompenzace za ztrátu sv. Mikulášské farnosti byla dostatečná.720 

V tomto stavu se v zásadě udržely hranice farních obvodů až do doby josefínských reforem. 

Na obr. 26 vidíme stav farních hranic na Starém Městě před zahájením nové reorganizace 

farní správy v roce 1784. Kostely sv. Linharta a sv. Mikuláše byly přifařeny ke kostelu            

P. Marie Na Louži. Farnost sv. Benedikta byla připojena ke sv. Jakubu. Výsledný stav lze 

pozorovat na obr. 27, kde jsou vidět nově zřízené farní kostely P. M. Sněžné, sv. Trojice,         

a také sv. Františka u křižovníků. K prvnímu byla přenesena fara od sv. Linharta a ke 

druhému fara od sv. Martina ve Zdi a k poslednímu od sv. Valentina. Z původních osmnácti 

středověkých farních kostelů zůstaly pouze čtyři – kostel P. Marie před Týnem, sv. Jiljí,       

sv. Haštala a sv. Havla.721  

 

 

5.11. Vývoj farní sítě v zázemí pražské sídelní aglomerace 

Již na první pohled můžeme vidět nestejnoměrnou hustotu kostelní sítě v zázemí pražských 

měst. Důvody, které k tomu vedly, vyplývají z několika faktorů. Tím prvním je samozřejmě 

hustota osídlení. Další představuje koncentrace osídlení v bezprostředním zázemí 

středověkých pražských měst, která ovlivnila způsob zemědělského využití i osídlení tohoto 

území. Datovat počátek této proměny můžeme minimálně do druhé poloviny 13. století. 

Výsledkem bylo území různých usedlostí, vinic a zahrad kontinuálně pokrývající území 

zejména katastrů Smíchova a Vinohrad. 

V písemných pramenech se můžeme s nejstaršími kostely na tomto území setkat již na konci 

10. století. V zakládací listině břevnovského kláštera (falzum ze 13. století) je uveden kostel 

ve Vraném nad Vltavou již k roku 993.722 A na opačné straně Prahy můžeme jmenovat kostel 

v Dolních Chabrech, který je naopak příkladem archeologicky potvrzeného stáří kostela v 11. 

století. Současný románský kostel z druhé poloviny 12. století měl tři předchůdce, jejichž 

720 Cyril STRAKA, Plán Starého Města pražského z r. 1641, PA 29, Praha 1917/1, s. 242–250; Plán Starého a 
Židovského Města pražského 1641, (ed.) Karel Kuchař, Praha 1983; srov. také R. GÁJA, Soupis katolických, s. 
184-187. 
721 Pavel B. KŮRKA, Pražské kostely a kláštery a jejich rušení za Josefa II., in: Akademický atlas českých dějin 
(edd.) Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol., Praha 2014, s. 219-220; Marie PAVLÍKOVÁ, Josefínská Praha, 
PSH 3, 1968, s. 85-112, hl. s. 101; Václav HLAVSA, Pražské matriky farní 1584-1870, Praha 1954. 
722 CDB I, č. 375, s. 348. 
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pozůstatky se podařilo objevit v superpozici pod podlahou současného kostela.723 Tento 

příklad není ojedinělý, jak jsme mohli vidět již na příkladu sv. Jana Křtitele Na Zábradlí. 

Dochovaná románská fáze nemusí zdaleka představovat prvostavbu na příslušném místě. Což 

opět jen znesnadňuje datování kostelní sítě.  

Z hlediska výzkumu farních hranic hodlám upozornit pouze na dva specifické příklady. 

Nejstarší zmínka o farní příslušnosti v pražské kotlině je spojena s kostela sv. Štěpána 

(později Filipa a Jakuba) na Zlíchově. V roce 1257 daroval Přemysl Otakar kostel se všemi 

užitky svému kaplanu Bartolomějovi, kustodovi vyšehradského kostela. V následujícím roce 

svolil biskup Jan, aby byly ostatky sv. Štěpána přeneseny do kaple sv. Jana Evangelisty 

v královském dvoře na Vyšehradě a kostel sv. Štěpána, aby byl zbořen. Lid ze Zlíchova, 

Hlubočep a odjinud, který farním právem k němu příslušel, se měl obrátit k sousedním 

kostelům, jejichž plebánům biskup postoupil duchovní správu nad těmito lidmi. K zániku 

kostela však nedošlo. Při vizitaci v roce 1380 do jeho farnosti stále spadaly Hlubočepy. Stejný 

rozsah farnosti ostatně vidíme i na mapě z 18. století.724 

Na východ od pražských měst se kostelní síť nevyznačuje velkou hustotou. Kostely se stojí 

především ve dvou pásech sledujícíh potoky Botič a Rokytka. Zajímavou anomálii 

představuje kostel sv. Václava na Proseku, jež přesahuje svými rozměry běžnou románskou 

vesnickou architekturu. V nejbližším sousedství nacházíme kromě již zmíněného kostela stětí 

sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, také kostel v Bohnicích, jehož vznik je datován díky 

oltářní autentice biskupa Daniela do roku 1158. Dále kostel sv. Remigia v Čakovicích, jenž se 

poprvé připomíná ale až v rejstříku papežských desátků v roce 1352. Samotný kostel je 

neorománskou novostavbu z roku 1881. Jihozápadním směrem nacházíme kostely sv. Jiří 

v Hloubětíně (prvně doložena na biskupském potvrzení patronátních kostelů křížovníků 

s červenou z hvězdou z roku 1257) a románský kostel sv. Bartoloměje v Kyjích asi ze 20. a 

30. let 13. století. Západním směrem byl nejbližším sousedem kostel sv. Petra Na Poříčí a na 

levém břehu Vltavy kostel v Bubnech založený před rokem 1234. Na vymezeném rozsáhlém 

území katastry těchto kostelních vsí vykonával farní správu kostel sv. Václava.  

723 Nejnověji Zdeněk Dragoun – Eva Burdová a kol., Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Dolní 
Chabry 2011. 
724 1257, capellam nostram, CDB V/1, č. 119, s. 196; 1258, plebs de Zlechow et de Hlubocirp seu aliunde....iure 
parochiali, CDB V/1, č. 173, s. 279; PVAP, s. 316; Adam HNOJIL – Pavel ZAHRADNÍK, Reprodukce 
zničeného plánu Smíchova z doby po roce 1713, Zprávy památkové péče 65, 2005/5, s. 440-442. 
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Forma baziliky je poměrně neobvyklá. Setkáváme se s ní rovněž u kostela sv. Petra Na Poříčí 

a sv. Haštala. Rovněž ve venkovském prostředí není tento stavební typ zcela neznámý.725 

Zajímavé jsou především rozměry, s nimiž se mohou měřit právě již jmenované pražské 

kostely. Vnitřní rozměry trojlodí jsou přibližně 15 x 12 m. Datace jednotlivých částí stavby 

v literatuře kolísá. Bezpochyby však její výstavbu můžeme klást před rok 1200.726 Plebán 

proseckého kostela je zmíněn až v roce 1311. Ve druhé polovině 14. století patřil patronát 

pražským měšťanským rodům.727 V roce 1407 věnovala Kristýna z Podviní patronátní právo 

augustiniánům na Karlově.728 Ti však stačili prezentovat ke kostelu samostatně pouze dvakrát. 

O roku 1416 se spolupodílí na patronátu opět původem měšťanské rodiny.729 

Z vizitačního protokolu víme pouze to, že do jeho farní působnosti spadala ves Střížkov. 

Z mladších pramenů však můžeme rekonstruovat poměrně rozsáhlou farnost. Do roku 1528 se 

hlásí Extractus decimarum, ex libro seu Magno Breviario in membrano RR. PP. Canonicorum 

Regulatium monasterii in Karlov, který byl zapsán v Registrech záduší kostela sv. Martina 

založených v roce 1602.730 Jednalo se vedle Střížkova o desátky ze vsí Kobylis, Ďáblic, 

Vysočan, Letňan a Libně.  V tomto rozsahu je farnost známa i z následujícího období při 

vizitaci farnosti v roce 1671. V duchovenské fassi z roku 1713 však již do farnosti spadají 

další lokality. Přifařeny je kostel v Dolních Chabrech, špitál sv. Petra a Pavla před Poříčskou 

branou a zdánlivě nelogicky také Strašnice a Olšany. 731 Posledně zmiňované lokality byly 

přifařeny v době, kdy je vlastnili páni z Vrbna.732 

725 Podobu trojlodní baziliky měl kostel na knížecím dvorci v Živohošti. V nedávné době byla odhalena bazilika 
v superpozici s jednolodním románským kostelem v Žabonosech. Její závěr byl již v minulosti odhalen při 
výkopech uvnitř kostela pod západní tribunou. Jedinou v úplnosti zachovanou je bazilika v Tismicích u Českého 
Brodu.  
726 Z. DRAGOUN, Praha 885-1310, s. 223-226; A. MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura, s. 262-264; 
Antonín PODLAHA – Eduard ŠITTLER, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese 
Karlínském, Praha 1901, s. 325-326. 
727 Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 209; Nejstarší zápis v LC I, s. 9, z roku 1356, Fridlini Johannis prope s. 
Nicolaum civis maioris civ. 
728 Krystýna vdova po Ulovi Payerovi vedle toho darovala také svobodný dvůr ve Vysočanech. Tento dar si 
nechali augustiniáni potvrdit od Václava IV.  U kostela ji bylo povoleno držet pět kněží řádu, ale za podmínek, 
že budou dodržovat stanovené mše. Dohlížet a to měli potomní držitelé statku Podviní a také farníci, LE VII, s. 
354-357. 
729 Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 209. 
730 Registra záduší kostela sv. Martina ve zdi roku 1602 založená, NA Praha, APA I, rkp. B 43/1, fol. 226a-226b. 
Je zapsáno mezi dalšími záznamy různých fundací na konci tohoto rukopisu. Patronát kostela koupil v roce 1534 
Jan syn někdy Ondráčka šmejdíře purkmistra pražského a odtud se zřejmě dostal do rukou záduší kostela sv. 
Martina, TAMTÉŽ, fol. 227a; Decima in Prosik, znovu TAMTÉŽ, fol. 227b-228a. 
731 Knihy farních důchodů, NA Praha, APA I, B 41/3, responsa 1671, konvolut 80; Tereziánský katastr 3, (edd.) 
A. Chalupa a kol., s. 257-528. 
732 Knihy farních důchodů, NA Praha, APA I, B 41/4, konvolut 44b, s. 2, zápis není datován. Ke Strašnicím je 
poznamenáno: zdá se, že patří k Proseku, jako zboží Olšany stejných pánů ale správa duší má patřit k Vršovické 
farnosti. Zápis není datován, patrně druhá polovina 17. století. 
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6. Závěr 

 

Výzkum přinesl na Starém Městě hned několik zásadních zjištění. Samozřejmě, tím hlavním 

výsledkem je bezpochyby rekonstrukce farních obvodů na Starém Městě v době 

předbělohorské i předhusitské. Při zkoumání farních hranic byly kombinovány dva základní 

okruhy pramenů. Za prvé to byly soupisy domů ve farnostech, které zachycují momentální 

stav farnosti k určitému roku a za druhé izolované zmínky o farní příslušnosti domů či 

farníků. V tomto případě se jednalo o postupný sběr informací dohledaných po dobu více než 

tří století. Teprve celková mozaika mohla dát dohromady při kartografickém zobrazení 

poměrně přesvědčivý obraz o rozsahu většiny farností.  

Bezpochyby se podařilo rekonstruovat farní hranice na Starém Městě pro předbělohorské 

období. Tyto hranice mají ovšem přímou návaznost na dobu před rokem 1420. Díky 

kombinaci dalších pramenů si můžeme dokonce dovolit rozvinout úvahy i o hranicích farních 

osad zaniklých po roce 1420, jako například v případě kostela sv. Martina Menšího nebo sv. 

Kříže. Poslední ze zaniklých farností v předhusitském období – farnost kostela sv. Benedikta - 

byla identifikována především díky důkladnému topografickému rozboru unikátně 

zachovaných limitačních listin z 20. a 30. let 14. století. Je překvapivé, že doposud nebyl 

jejich obsah z tohoto pohledu náležitě zhodnocen. Díky nim se ale také dovídáme, že ještě na 

počátku 14. století nebyly minimálně u jedné třetiny farních kostelů v pražské sídelní 

aglomeraci přesně vymezeny farní hranice. To je svědectví velmi zarážející, když víme, jaké 

úsilí bylo této problematice věnováno již v první polovině 13. století. 

Stav farní správy musel být na území pražského souměstí před rokem 1319 dosti nepřehledný, 

vzhledem k tomu že se nepodařilo napoprvé uspokojivě vyměřit hned třetinu farních obvodů. 

Kolika farností se nedostatky původně týkaly, se můžeme pouze dohadovat. Kostely uvedené 

v roce 1326 však leží především na území nejstaršího osídlení a jejich vznik lze klást již 

nejméně do 12. století. Nesmíme si ale představovat, že před rokem 1319 hranice u těchto 

kostelů neexistovaly. Byly založeny na zvykovém právu. Kostely, které byly vybudovány 

ještě před konstituováním Starého Města, své místo ve farní správě jednoduše vydržely. Tento 

zavedený systém, se kterým se nedokázali nově přifaření farníci ke sv. Benediktu smířit, 

narušila právě limitační akce. Výchozím datem je pro nás rok 1326, v němž měly být všechny 

zbývající, dosud nejistě vyměřené farní hranice na Starém Městě pevně stanoveny. Podoba 

těchto farností začíná v pramenech získávat pro nás přesnější kontury až s nárůstem pramenů 

od přelomu 14. a 15. století.   
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V nejstarším sídelním pásu na Starém Městě se setkáváme s řadou malých farních obvodů, 

zatímco ve východní a severní části, kde byla hustota farních kostelů nižší, jsou obvody 

daleko větší. Některé z nich prokázaly až do novověku obdivuhodnou územní stabilitu (sv. 

Havel a sv. Haštal). V západní části Starého Města představuje, pokud se týká rozlohy, 

určitou výjimku kapitulní kostel sv. Jiljí, jehož patrony byli pražští biskupové. Farnost patřila 

rozlohou k největším. Pokud se podíváme na její složitou půdorysnou strukturu, je zajímavé, 

že obě hraniční oblasti této farnosti, které se dostaly v pramenech do překryvu se sousedními 

farními obvody, jsou součástí větších enkláv, které vyčnívají z jinak z organického jádra 

farnosti podél ulic Husovy a Jilské. Oblast na západě podél Liliové ulice částečně západní 

části Karlovy a také na severní straně ulice Náprstkovy, až po ulici Stříbrnou, by ve 

skutečnosti mohla představovat zaniklý obvod kostela sv. Vavřince. Původní rotunda, kterou 

získali templáři, patřila k nejstarším kostelům vzniklým na tomto území. Jelikož pravidlům 

tohoto řádu činnost ve farní správě neodporovala, lze předpokládat fungování malé farnosti 

tak, jako u sousedních kostelů, až do koupě kostela dominikánkami v roce 1313.733 Na 

počátku 14. století mohlo sloužit obyvatelům Starého Města dokonce 19 farních kostelů. 

Vycházíme tu pouze ze zkušeností s ostatními přičleněnými kostely, jejichž osady byly 

připojeny k novému kostelu vždy jako celek, a to jak v předhusitském, tak pohusitském 

období. 

Přesné vytyčení hranic všech farností a případně jejich dílčí proměny v okrajových pásmech 

by bylo možné rekonstruovat pouze za předpokladu dostatečného množství pramenů. Podle 

mého názoru však od doby stabilizace farních hranic ve městě, na začátku 2. čtvrtiny 14. 

století až do pobělohorského období, k zásadním přesunům vedle zániku tří zmíněných 

farností již nedošlo, jak se ukazuje alespoň v té části Starého Města, pro kterou byla 

zpracována souvislá řada topografických edic. Vedle těchto edic byly nově také vyhodnoceny 

a topograficky uspořádány některé farní seznamy z počátku 17. století. V příloze je editován 

seznam osady kostela sv. Martina ve zdi a také Panny Marie před Týnem. 

Dlouhou kontinuitu farních hranic dosvědčuje také studium středověké uliční sítě, které 

ukazuje, že řada hraničních linií vedených uvnitř domovních bloků procházela původně 

ulicemi, které však zanikly v průběhu druhé poloviny 14. století. Vedle farních okrsků 

představovalo další pozoruhodně stabilní teritorium uvnitř městského organismu Židovské 

Město. Bylo prokázáno, že jeho hranice byly fixovány nejen hranicemi rozdílných jurisdikcí 

733 Dominikánky, které sídlili tehdy ještě na levém břehu, koupili templářský dvorec i s patronátním právem 
kostela sv. Vavřince od Johanitů dne 9. 5. 1313, RBM III, č. 136, s. 58; V. V. TOMEK, Základy I, s. 84. 
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Židovského a Starého Města, ale také sousedních farních osad. Hranice mezi Židovským 

Městem a farností kostela sv. Mikuláše zůstala stabilní minimálně po dvě stě let od počátku 

15. do počátku 17. století. Ale i po oficiálním rozšíření Židovského Města ve dvacátých letech 

17. století zůstává původní farní hranice nadále v platnosti.  

Uvedená metoda rekonstrukce na základě topografického určování domů lokalizovaných do 

farností  byla rovněž prověřena na území Nového Města. Výsledky však dosud nejsou 

kompletní. Zásadní nedostatek spočívá v tom, že nejsou edičně dostupné prameny pro území 

Nového Města po roce 1436. Na rozdíl od Starého Města však mohl Václav Vladivoj Tomek 

využít městské knihy právě pro období, které zachycuje také vizitační protokol. U některých 

farností jsou výsledky výzkumu velmi dobré, zejména u sv. Michala v Opatovicích a sv. 

Vojtěch pod Zderazem. Naopak v Podskalí nebyly zatím přesvědčivé. To je ovšem obecný 

problém topografie všech chudších částí města. Je možné, že farnost sv. Mikuláše byla 

obklopena z větší části farností sv. Jana, který stál pod patronátem místní farní osady.  

Nositelem kontinuity farnosti a tedy i jejích hranic byla v pohusitském období sama osada. 

Silně rozvinutá farní samospráva organizovala život ve farnosti a především se starala o kostel 

a zádušní jmění. Součástí bylo samozřejmě také uchovávání kolektivní paměti o rozsahu 

farnosti a o tom, odkud lze peníze k záduší požadovat. Osadní zajišťovali nově, na rozdíl od 

předhusitského období, také faráře a jeho výživu., Z pohledu farních hranic nebylo důležité, 

zda měla farnost vlastního faráře, či si jej při obecném nedostatku kněží v pohusitských 

dobách musela najímat ze sousedních farností na příslužby. Nedostatek kněží byl samozřejmě 

znát i po Bílé Hoře a to zcela z jiného důvodu. Katolická církevní správa se ovšem na tradiční 

cítění farníků po roce 1620 nemusela ohlížet a mohla se pustit do rozsáhlé reorganizace. Ve 

stejné době navíc došlo k oslabení role patronátu staroměstské obce. Mohlo tak dojít k prvním 

radikálním zásahům do farní struktury z moci úřední. 

Na Starém Městě je situace unikátní v tom, že při každé vlně zanikání samostatných farností 

zůstal do značné míry zachován v nové situaci otisk stavu předchozího, neboť výchozí počet 

kostelů na relativně malém prostoru byl neobyčejně vysoký. Z osmnácti známých farností ve 

druhé polovině 14. století zanikly během husitských válek pouze tři (sv. Martina Menšího, sv. 

Kříže Menšího a sv. Benedikta). V případě posledního kostela se zdá, že si udržel v rámci 

týnské farnosti jistou autonomii při správě záduší. Kostel sv. Martina Menšího přešel pod 

správu cechu zlatníků. Farnosti sv. Martina Menšího, sv. Kříže a sv. Benedikta byly připojeny 

k sousedním farním kostelům s celou osadou. Jediný přímý doklad o připojení farního obvodu 

jako celku máme v případě kostela sv. Kosmy a Damiána, který byl v roce 1347 věnován 
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slovanským Benediktinům a následně byli farníci převedeni ke kostelu sv. Mikuláše 

v Podskalí. 

Tento způsob se ukazuje jako běžný také na území havlíčkobrodského děkanátu, třebaže 

informace máme až z pobělohorského období. Připojení kostela k novému sídlu farnosti 

rozhodně neznamenalo zánik původního kostela a rovněž také popření jeho původního 

obvodu. 

Diametrálně odlišná je ale v tomto ohledu zkušenost s restrukturalizací farních obvodů na 

Starém Městě v roce 1635 a také za josefínských reforem v roce 1784. Ve vesnickém 

prostředí ale nepozorujeme ani jeden tak zásadní přelom. I přes velký pramenný hiát soudíme, 

že většina farností se udržela v předhusitských hranicích nejen do 17. století, ale přečkala i 

josefínské reformy. Důležitým předpokladem ovšem bylo zachování kontinuity osídlení. 

Farnost v Aldašíně je v roce 1671 stále ještě existujícím organismem, ačkoli většina osad k ní 

náležících zanikla již v průběhu 20. let 17. století. Po dalších čtyřiceti letech se v duchovenské 

fassi už ovšem povědomí o její celkové rozloze definitivně vytrácí, spolu se zdejším 

osídlením.  

Na území havlíčkobrodského děkanátu můžeme pozorovat od 17. do 19. století vcelku 

neměnou strukturu farních hranic. Nemám tu na mysli pouze církevně správní členění, ale 

především hranice kostelních osad, které přežily jak období po třicetileté válce, kdy byl 

nedostatek kněží, tak období josefínských reforem. Změny, které můžeme sledovat na 

přiložených mapách, jsou téměř minimální. A nelze je v plošném měříku očekávat ani 

v předchozím období od 14. století, kdy došlo ke stabilizaci farní sítě v Čechách.  

Přesto je však nutné upozornit, že pouze jeden farní obvod ze dvou, o jejichž rozsahu máme 

svědectví ze 14. století, tento předpoklad potvrzuje. Je to farnost kostela sv. Jakuba 

v Chotěboři. Naproti tomu prošla farnost klášterního kostela v Pohledu zřejmě zajímavým 

vývojem, na jehož konci můžeme vidět poněkud neobvyklý územní rozsah. Je 

pravděpodobné, že důvodem bylo scelení patrimoniální a církevní správy nad klášterní 

doménou. Částečně je prameny doložen také farní obvod hornického a dnes již zaniklého 

kostela na Buchbergu. Jeho pokračovatelem byla další hornická kaple sv. Kateřiny u 

Stříbrných hor. 

Mezi farní hranice, jejichž kontinuitu od středověku pokládám rovněž za prokázanou, lze na 

prvním místě zařadit zemskou hranici mezi Českým královstvím a Moravou, jež byla shodná 

s východní hranicí panství Polná. Tato velká doména si udržela mimořádnou územní stabilitu 

od středověku až do novověku. Platí to zřejmě i o vnitřní struktuře farního uspořádání. A 
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nakonec zde nemohu nezmínit farnost kostela v Sázavce (dříve Smrdově), která se podle 

novověkých pramenů překrývá s malým dominiem pánů z Lichtenburka, o jehož rozsahu 

víme z listiny z počátku 14. století. 

Ještě v průběhu 13. století můžeme ve zdejším prostoru pozorovat celou řadu závažných 

strukturálních změn ve vymezení farních hranic. Mám na mysli rozpad velké farnosti kostela 

v Havlíčkově Brodě po polovině 13. století a také farnosti kostela ve Staré Jihlavě, která 

původně zasahovala na území havlíčkobrodského děkanátu. Analogický příklad představuje i 

nedaleká farnost rynárecká, o jejímž územním rozsahu víme již z listiny z roku 1203. 

Stanovení výše zmíněných obvodů patrně ještě nebralo ohled na širší majetkové vztahy.  

Na závěr je ještě nutné se pozastavit u otázky aplikace typologie farností, jak je nastínil pro 

saské prostředí K. Blaschke na území havlíčkobrodského děkanátu. Zcela nepochybně by do 

kategorie Upfarreien spadala farnost městského kostela v Havlíčkově Brodě. Jeho obvod byl 

jednoznačně ve 13. století největší z celého děkanátu. Do stejné skupiny patří patrně i kostel 

sv. Víta v Pelhřimově na sousedním řečickém děkanátu. Vedle nich bych z území 

havlíčkobrodského děkanátu zařadil do této kategorie farní kostely v Libici nad Doubravou, 

Světlé nad Sázavou a z území sousedního děkanátu řečického rovněž kostel v Krásné Hoře. 

Všechny vznikly ještě na rozhraní starého sídelního území a oblastí kolonizovaných 

v průběhu vrcholně středověké kolonizace. Je pro ně typická hustá síť osad s malými 

nepravidelnými katastry, které pozoruhodně končí většinou právě na hranicích těchto farností. 

V případě Krásné Hory se území i do jisté míry překrývá s doménou původně pražského 

biskupství později kapituly u sv. Jiljí na Starém Městě. 

Do kategorie Herrschaftspfarreien patří většina farností, které vznikly původně na doméně 

pánů z Polné a pánů z Lichtenburka. Spadá sem i obec Krucemburk založená německými 

rytíři a kostel ve Vojnově Městci, který patřil ždárskému klášteru.  

V poslední kategorii jsou kolonizační farnosti, jejichž vznik, jako chronologicky nejmladších 

můžeme potvrdit i na základě písemných pramenů. Jedná se o Žižkovo Pole (Schönfeld), 

Pravnov, Zvonějov. Nejbližším příkladem z řečického děkanátu je Smrčná (Simonsdorf), kde 

byl kostel sv. Mikuláše postaven na počátku 14. století. Do této skupiny lze přiřadit také 

kostely vybudované v hornických aglomeracích jako Prostřední Hora, Dlouhá Ves a 

Buchberg ve 13. století. 

Toto dělení ovšem neplatí, když se podíváme na severozápadní část havlíčkobrodského 

děkanátu, na kostely v Číhošti, Radinově a Dobrnicích. Zdejší malé farnosti jsou patrně 

staršího původu. A tak, jako i v jiných oblastech s raně středověkým osídlením s hustou farní 
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sítí, se uvedenému zjednodušenému konceptu zcela vymykají. Přesto je nutné připustit, že 

uvedený typologický koncept své opodstatnění má, a to zejména v oblastech kolonizovaných 

až v mladších obdobích.. 
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7. Seznam zkratek, pramenů a literatury 

 

7.1. Seznam zkratek 

 

AČ  Archiv český  

AH  Archaeologia historica  

AP  Archaeologica Pragensia  

APA  Archiv pražského arcibiskupství 

AUC Acta Universitatis Carolinae  

BMD  Brno v minulosti a dnes  

CDB  Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae  

CDM  Codex diplomaticus et epistolaris regni Moraviae  

ČČH  Český časopis historický 

ČSČH  Československý časopis historický  

ČMM   Časopis Matice moravské  

ČSPS  Časopis Společnosti přátel starožitností 

DP  Documenta Pragensia  

HG  Historická geografie  

HT  Husitský Tábor  

LE  Liber erectionum  

LC  Liber confirmationum 

MUPr Monumenta historica Universitatis Pragensis 

MVB Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia 

PA Památky archeologické a místopisné  

PSH  Pražský sborník historický  

PVAP Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de 

Janowicz, archidiaconum Pragensem 

RBM  Regesta diplomatica nec non epistolaria regni Bohemiae 

RDP Registra decimarum papalium 

SA Soudní akta konsistoře Pražské = Acta judicaria consistorii Pragensis 

SAP  Sborník archivních prací  

SH  Sborník historický  

SP Staletá Praha  
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SPDHMP Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy  

SPFFBU Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity 

UPČ Umělecké památky Čech  

UPP Umělecké památky Prahy 

ZPP  Zprávy památkové péče 

 

Zkratky často užívaných pramenů v textu 

 

JB 1607 Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů 

pražského sboru 

Nájemníci 1608 Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608  
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7.2. Nevydané prameny 

 

Fond: Národní archiv Praha, fond Archiv pražského arcibiskupství  I Pragensia 

 

Ex mandato Eminentissimi Cardinalis ab Harrach. Poznamenaní domův k osadie sv. Haštala 

v Starým Miestě Pražským, sign. D 136/4, kart. č. 2632, seznamy domů (listy) 

 

Nota sive numerus domuum pertinentium ad ecclesiam Parochialem Sancti Galli antiquae 

Urbis Pragensis, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka: seznamy domů (listy) - obsahuje kromě 

dvou seznamů domů havelské farnosti také dvě paré seznamu domů farnosti týnské a jedno 

haštalské 

 

NA Praha, sign. D 136/4, kart. č. 2632, složka: Domy – farnosti Staré Město – obsahuje 

seznam domů farností na Starém Městě ze 16. 6. 1635 

 

Consignatio omnium personarum tam haereticarum quam de haeresi suspectarum, cuiusquae 

sint parochani hac Triurbe Pragensi, NA Praha, APA I, C 151/1e, Praha, kart. č. 2281, složka 

331/1 – (asi z roku 1636) 

 

NA Praha, sign. C 151/1e, kart. č. 2281, složka: 331/10 – soupis domů ve farnosti sv. 

Valentina z 16. 6. 1635 

 

Kniha záduší kostela sv. Martina ve zdi založená v roce 1602, NA Praha, APA, rkp. B 43/I, 

seznamy domů z let 1603 až 1604 fol. 40b–42 a fol. 51b–53 

 

Knihy farních důchodů, (liber proventuum parochialium), NA Praha, APA I, B 41/1-6 

 

Fond: Archiv hlavního města Prahy  

 

Registra památná záduší kostela Matky Boží před Týnem, AHMP, rkp. 1640 

Manuale diocaesis d. Nicolai Antique urbis Pragensis (1579-1597), Manuál záduší kostela sv. 

Mikuláše na Starém Městě, AHMP, rkp. č. 1666 
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Webové odkazy 

 

Mappa dioceseos Reginaehradecensis in usum et commodum venerabilis cleri dioecesani 

delineata Reverendissimo et Illustrissimo Domino Domino Joanni Leopoldo Dei gratia 

episcopo Reginaehradecensi etc. etc. humillime dicata MDCCXC. a Joanne Venuto, canonico 

capitulari Reginaehradecensi et consistorii assessore, Antonín Jan Venuto, 1790, Mědirytina, 

grafické měřítko cca 1 : 222 000, 810×950 mm,  Královská kanonie premonstrátů na 

Strahově. Dostupné z: http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/73687 

 

mapa stabilního katastru pro území Hlavního města Prahy 
http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/ck_1842/index.html 

 

Církevní správa českých zemí v roce 1715 http://cirkevnimapy.cz/cirkevni-sprava-1715-

simple/ - používá současné katastry 

 

heslo Pařížov http://dendrochronologie.cz/cs/hlavni-stranka/  
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8. Seznam příloh 

 

8.1. Seznam textových příloh 

Příloha 1 Přehled vitriků, kostelníků, zádušních úředníků a farníků na základě edice Josefa 

Teigeho (1910-1915) s identifikací jejich domů do farností sv. Valentina, sv. Michala, Panny 

Marie Na Louži, Betlémské kaple, sv. Jiljí a sv. Linharta 

Příloha 2 Topografické upořádání seznamů farníků kostela sv. Mikuláše z let 1552, 1581 a 

1590 na základě editovaných seznamů z let 1552, 1581 a 1590 podle Josefa Teigeho (1915) 

Příloha 3 Topografická edice seznamu domů farnosti kostela sv. Martina ve zdi z let 1603 až 

1604 

Příloha 4 Topografická edice seznamu domů farnosti kostela Panny Marie před Týnem 

z roku 1613 

 

8.2. Seznam obrazových příloh 

Obr. 1 Farnosti na Starém Městě do roku 1419 podle A. Petitova-Bénoliel (1996) 

Obr. 2 Farnosti na Novém Městě a Malé Straně do r. 1419 podle A. Petitova-Bénoliel (1996) 

Obr. 3 Farní kostely na území středověkých pražských měst podle D. C. Mengela (2003) 

Obr. 4 Románské kostely na Starém Městě podle Z. Dragouna (1997), doplněno o první 

zmínky, E označuje doložené románské empory, v kroužku jsou kostely, původ jejichž 

prozkoumaných konstrukcí sahá patrně již do první poloviny 12. století. 

Obr. 5 Zasvěcení kostelů na území Starého Města podle Z. Boháče (1970) 

Obr. 6 Farnost kostela sv. Valentina podle P. B. Kůrky (2004) 

Obr. 7a Přibližné styk hranic farností kostelů sv. Valentina, sv. Kříže a sv. Mikuláše uvnitř 

Židovského Města kolem roku 1380 podle A. Putíka (1996), území farností zvýrazněno 

Obr. 7b Poloha Hampejzu a dalších důležitých objektů podle A. Putíka (1996) 

Obr. 8 Ukázka převažujícího topografického určování polohy domů na území Starého Města 

na základě městských knih podle Václava Vladivoje Tomka do roku 1436. Hnědá – in platea 

nebo in foro; Ostatní barvy vyjadřují vztah ke kostelům pomocí – circa, apud, penes, ex 

opposito, post, retro (bez rozlišení). Mapový podklad: Václav Vladivoj TOMEK, Praha roku 

1419, Praha 1892 

Obr. 9 Situace farností Panny Marie Na louži (červená), sv. Linharta (fialová) a sv. Michala 

(žlutá) do roku 1620. Domy jsou identifikovány na základě topografického určení domů in 

plebe, in parochia nebo v osadě (tmavší odstín) nebo podle domů ve vlastnictví farníků, 
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kostelníků a zádušních úředníků zmíněných ve vztahu k určitým farnostem (světlejší odstín). 

Puntíky označují domy zachycené ve farnosti oběma způsoby. Mapový podklad: Václav 

Vladivoj TOMEK, Praha roku 1419, Praha 1892 

Obr. 10 Situace farnosti sv. Valentina (žlutá) do roku 1620, stejná legenda jako obr. 9 

Obr. 11a Situace farnosti sv. Jiljí a sv. Filipa a Jakuba podle pramenů zachycených do r. 1419 

(podle V. V. Tomka) 

Obr. 11b Situace farnosti sv. Jiljí a Betlémské kaple v l. 1420-1526 (podle V. V. Tomka a J. 

Teigeho) 

Obr. 11c Situace farnosti Betlémské kaple a sv. Jiljí v letech 1527-1620 (podle J. Teigeho) 

Obr. 11d Situace farnosti Betlémské kaple a sv. Jiljí po roce 1620 (podle J. Teigeho a T. V. 

Bílka) Mapový podklad: Václav Vladivoj TOMEK, Praha roku 1419, Praha 1892 

Obr. 12 Farnosti kostelů sv. Jiljí a Betlémské kaple – překryv jednotlivých časových vrstev 

Betlémská (tmavě modrá) a Jilská farnost (oranžová) v  pramenech do roku 1635 podle V. V. 

Tomka, J. Teigeho a T. Bílka. Světlejší odstín značí domy lokalizované podle osob. Šrafy 

vyznačují území, kde došlo v pramenech k překryvu se sousedními farnostmi. Sv. Martin Ve 

zdi (tmavě zelená), sv. Štěpán (červená), sv. Ondřej (žlutá), sv. Jan Křtitel Na břehu 

(tyrkysová), řádové domy (světle zelená). Mapový podklad: Václav Vladivoj TOMEK, Praha 

roku 1419, Praha 1892. 

Obr. 13  Zaniklé středověké komunikace do poloviny 14. století tvořící hranice farností 

Červeně; č. 28 pokračování Anenské, hranice mezi kostely sv. Jiljí a P. M. Na Louži do roku 

1784; č. 48 pokračování Vejvodovy ulice na Staroměstské náměstí, hranice mezi kostely sv. 

Michala a sv. Havla do roku 1635; č. 55 zaniklá ulička v Radničním bloku, hranice mezi 

kostely sv. Linharta a sv. Mikuláše do roku 1635; č. 17  předpokládaná ulička spojující Kozí a 

Dlouhou ulici, zde stál ostrůvek domů patřící do roku 1635 k farnosti kostela P. M. před 

Týnem; č. 37 a 38 předpokládané spojnice mezi ulicemi Anenskou a Karlovou, zde je 

předpokládaná hranice mezi farnostmi kostela sv. Jana Křtitele Na Zábradlí a sv. Jiljí; č. 58 a 

22 předpokládané zaniklé ulice v Židovském Městě, ve středověku se pravděpodobně 

nacházely ještě uvnitř farnosti sv. Valentina; Podklad: zákres zaniklých a předpokládaných 

komunikací na Starém Městě podle Františka Kašičky (1998). 

Obr. 14 Domy lokalizované do jednotlivých farností do roku 1419 na podkladě Jüttnerova 

plánu Prahy z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy,  Berní rula 3, Pražská města, 

Praha 1949. 
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Obr. 15 Ostrov domů přifařený ke sv. Benediktu před rokem 1319, znovu 1326 a potvrzený 

listinou z roku 1336 (RBM IV, č. 313, s. 124) – stav v roce 1336 

Zeleně – postup ochozu od Rotlevova domu zpět k chóru kostela sv. Jakuba. 

Čp. 649 – relicta Leonis Ruffi 1319, Rotlebonis 1336. 

Čp. 588a – relicta Pfuntlini 1319, od roku 1333 Salman Galm in Templo, V. V. TOMEK, 

Základy 1, s. 164. 

Čp. 588e – Henrici Glazonis 1336, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 165. 

Čp. 591 – kolej právníků ve farnosti Týnské roku 1413, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 145 

Čp. 587 – lokalizace domu Ječmíka, zmíněného v letech 1326 i 1336 je pouze hypotetická 

Mapový podklad: Václav Vladivoj TOMEK, Praha roku 1419, Praha 1892. 

Obr. 16  Pokus o rekonstrukci farnosti kostela sv. Benedikta na počátku 15. století 

Červeně – domy lokalizované do farnosti kostela sv. Benedikta na základě údajů V. V. Tomka 

(1866), či limitačních listin z první poloviny 14. století. 

Oranžová – domy jejichž příslušnost ve farnosti sv. Benedikta je nejistá 

Růžová, modrá, žlutá, domy lokalizované k příslušnému roku do farnosti sv. Havla, Haštala a 

P. Marie před Týnem; V severní části je modročervená linie – vymezující v roce 1589 rozsah 

farnosti kostela P. M. před Týnem vůči kostelu sv. Haštala – pravděpodobně i původní 

hranice mezi farnostmi sv. Benedikta a sv. Haštala. 

Světle zelená – klášterní areály minoritů a německých rytířů, čp. 673 komenda německých 

rytířů, tmavě zelená – domy, z nichž pobíraly křižovníci areální platy. 

Zakreslena je přibližná poloha kostela a hřbitova podle archeologického výzkumu, ponechána 

je Tomkem předpokládaná poloha kostela a hřbitova. 

Mapový podklad: Václav Vladivoj TOMEK, Praha roku 1419, Praha 1892. 

Obr. 17 Farnost kostela P. M. před Týnem podle seznamů domů z let 1589 a 1613 (AMP, 

rkp. 1640, fol. 62–64 a fol. 131–138) Červeně označen kostel sv. Benedikta a domy v majetku 

kostelníků kostela sv. Benedikta zachycených na konci 16. za začátku 17. století. 

Obr. 18 Farnost kostela P. Marie před Týnem podle seznamu z 16. 6. 1635 (NA APA I, 

kart. 2632, sign. 136/4, složka Domy - farnosti Staré Město); Světle modrý odstín – domy, 

jejichž příslušnost k farnosti je nejistá - domy se nepodařilo přesně identifikovat podle jmen 

majitelů; tmavě zeleně - kostel sv. Mikuláše; Červeně - kostel sv. Benedikta, jejž získali téhož 

roku premonstráti; světle zeleně – kostel sv. Jakuba, který se zmiňuje mezi pražskými farními 

kostely v roce 1636; Žlutá – domy, které byly v seznamu z 16. 6. 1635 uvedeny, ale již 

nepřísluší k farnosti týnské v upraveném seznamu týnské osady z let 1635-1636 a naopak jsou 
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uvedeny v opraveném seznamu osady haštalské; Růžová - domy, které byly v seznamu z 16. 

6. 1635 uvedeny, ale již nepřísluší k farnosti týnské v upraveném seznamu týnské osady z let 

1635-1636 a naopak jsou uvedeny v novém seznamu domů i seznamech katolických a 

nekatolických osob farnosti kostela sv. Havla v roce 1636. 

Obr. 19 Farost kostela sv. Martina ve zdi podle seznamů z let 1603 a 1604 (NA Praha, APA, 

rkp. B 43/I, fol. 40b–42 a fol. 51b–53) 

Obr. 20 Farnost kostela sv. Martina ve zdi podle seznamu z 16. 6. 1635 (NA APA I, kart. 

2632, složka 136/4 – Domy - farnosti Staré Město)  

zeleně – Ad s. Martini domus pertinentes in Antiqua Urbe Pragensi – 27 

červeně – Hac domus sunt additae ad s. Martinum ex parochia s. Stephani Minoris – 12  

oranžově – Hac domus sunt additae ad s. Martinum ex parochia s. Egidii – 16  

světle zelená – In Lata plateae hac domus additae sunt ad s. Martinum – 31  

modrá – In Horto Iudaico domus pertinentes ad s. Martinum – 16 

Obr. 21 Vývoj farních hranic na Starém Městě do roku roku 1635  

 V superpozici domy zachycené ve farnostech do roku 1419 (plně vybarvená plocha v barvě 

farního kostela; do roku 1635 (vybarvené obrysy domů - kostely sv. Benedikta, sv. Martina 

Menšího a sv. Kříže Menšího převrstvené mladším stavem); žlutou čarou je vyznačeno 

Židovské Město na podkladě negativního vymezení Berní knihy identifikované podle V. V. 

Tomka; Červenou linkou je zakresleno nové rozdělení farností z let 1635-36 (Uvnitř 

Židovského Města přerušovaně = hypotetické vymezení farností sv. Valentina a sv. Kříže). 

Fialovou čarou je vyznačeno Židovské Město na podkladě negativního vymezení Berní ruly 

z roku 1653 – uvnitř farností sv. Mikuláše a sv. Kříže odpovídá rovněž hranici mezi 

křesťanskými a židovskými domy ve farnostech.  Podklad: Jüttnerův plán Prahy z let 1811-

1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy,  Berní rula 3, Pražská města, Praha 1949.  

Obr. 22 Farní obvody na Starém Městě pražském do roku 1419 Ideální rekonstrukce na 

podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy z roku 1949 

Obr. 23 Farní obvody na Novém Městě pražském do roku 1419 Ideální rekonstrukce na 

podkladě historického plánu Nového Města po roce 1380 V. Lorence (1973); farnosti sv. 

Jindřicha a sv. Štěpána vychází z popisu hranic z roku 1351 

Obr. 24 Farní obvody na Starém Městě pražském v letech 1420-1635 Ideální rekonstrukce na 

podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy z roku 1949 

Obr. 25 Farní obvody na Starém Městě pražském po roce 1635 Ideální rekonstrukce na 

podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy z roku 1949 
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Obr. 26 Farní obvody na Starém Městě pražském před rokem 1784 Rekonstrukce na 

podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy z roku 1949 podle 

V. Hlavsy (1954) 

Obr. 27 Farní obvody na Starém Městě pražském v letech 1784 až 1870 Rekonstrukce na 

podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy z roku 1949 podle 

V. Hlavsy (1954) a K. J. Erbena (1870).  

Obr. 28  Farní obvody pražského děkanátu zmíněné podle vizitačního protokolu v roce 1380 

Červeně – všechny farní kostely ve vymezeném území 

Obr. 29a Klauserovo zaměření Židovského Města z roku 1690 zachycující stav před požárem 

v roce 1689. Zvýrazněny původní a nové brány ghetta. Převzato z Židovské Město pražské 

(2004) 

Obr. 29b Synagogy vybudované na přelomu 16. a 17. století. M – Maiselova synagoga 

vybudovaná ve farnosti sv. Mikuláše v letech 1590-1592; V a C – synagogy Velkodvorská a 

Cikánova postavené pravděpodobně ve farnosti sv. Kříže Většího. Podklad A. Putík (1996).  

Obr. 30 Mapa pražské sídelní aglomerace kolem roku 1300 

Mapový podklad: Plán Prahy z doby před založením Nového Města podle V. Lorence (1973) 

Obr. 31 Mapa pražského děkanátu v roce 1352 

Mapový podklad: Plán Prahy z doby před založením Nového Města podle V. Lorence (1973) 

Obr. 32 Pokus o ideální rekonstrukci farních hranic na Starém Městě a navazujícím území 

Nového Města k roku 1419 

Mapový podklad: Václav Vladivoj TOMEK, Praha roku 1419, Praha 1892. 

 

Všeobecné 

Obr.  33 Farnost kostela sv. Vavřince v Rynárci v roce 1203 v průmětu s mladším stavem  

Černá linie odpovídá přibližně arcibiskupské doméně na konci 14. století. Oranžové kostely 

pod arcibiskupským patronátem ve 14. století, žluté - premonstráti ze Želivi, zelené – 

šlechtické patronáty; modré linie - hranice farností podle duchovenské fasse; podklad: 

Historická mapa Pelhřimovska I. stav v 2. polovině 15. století podle J. Dobiáše (1927) 

Obr. 34 Dismembrace kostelů v Chlumu, Krupé a Kuřívodech od mateřského kostela sv. Jiljí 

v Bezdězu v roce 1293 

Přerušovaná oranžová linie – hranice původního bezdězského královského území podle J. 

Žemličky (1980); zelenočerná linie – přibližné hranice děkanátů ve 14. století; farní kostely 
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uvedeny s půlroční výší papežského desátku v roce 1352 podle RDP; schématické znázornění 

farních hranic podle duchovenské fasse; podklad turistická mapa Klubu českých turistů. 

 

 

Černokostelecko 

Obr.  35 Mapa pozemkového vlastnictví v centrální části Černokostelecka po polovině 14. 

století v době založení cisterciáckého kláštera ve Skalici.  

Klášterní enkláva je ohraničena žlutou barvou v superpozici s předchozími vlastníky. 

Vyznačeny jsou roky získání jednotlivých statků klášterem. 

Zelená – rytíři z Tismic a Chrástu, oranžová -  páni z Náchoda (původně královská doména) 

Tmavězelená – statky rytířů z Tismic a Chrástu zaznamenané až na konci 14. století. 

Názvem lokality v barevném rámečku je vyznačena farní příslušnost v roce 1671. 

Podklad: Mapa Černokostelecka podle Jan Klápště (1978), legenda pod mapou doplněna o 

chronologii ZSO a kostelů. 

Obr. 36  Farní příslušnost osad a mlýnů a zaniklých osad a mlýnů (přerušované podtržení) ke 

kostelu sv. Bartoloměje v Aldašíně v roce 1671 na podkladě prvního vojenského mapování. 

Obr.  37    Farnosti na Černokostelecku podle vizitace z roku 1671 na podkladě mapy 

správního rozdělení ČSR z roku 1960 

Obr.  38 Mapa hranic farností z roku 1671 na podkladě současných katastrálních hranic 

Katastrální hranice jsou silně determinovány majetkovým vývojem změnou sídelní struktury 

během zanikání osad ve vrcholném středověku (1) a raném dovověku (3 a 5), přesto je patrný 

vztah mezi formováním majetkových domén a církevně správní organizace ve 14. století. 

 

Havlíčkobrodský děkanát 

Obr. 39 Vývoj pozemkové držby na Havlíčkobrodsku do roku 1307 

Obr. 40 Nejstarší známá patrocinia kostelů na území havlíčkobrodského děkanátu + izoglosa 

výskytu románské církevní architektury 

Obr. 41 Rozpad havlíčkobrodské farnosti ve 13. století a filiační vazby ve 13. století 

Obr. 42 Mapa farní hlavlíčkobrodského děkanátu s vyznačením farních hranic a filiačních 

vazeb ve 14.  a na zač. 15. století  

Obr. 43 Mapa pozemkové držby na Havlíčkobrodsku ve druhé pol. 14. a na zač. 15. století 

Obr. 44 Farní obvody v první polovině 17. století 
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Obr. 45 Farnosti na území děkanátu havlíčkobrodského na základě duchovenské fasse z roku 

1713 

Obr. 46  Havlíčkobrodský děkanát v letech 1790-1850 

 

Společný mapový podklad pro havlíčkobrodký děkanát: Mapa správního rozdělení ČSR 

z roku 1960 
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9.1. Textová příloha 

 

Příloha 1 Přehled vitriků, kostelníků, zádušních úředníků a farníků kostelů sv. Valentina, sv. 
Michala, Panny Marie Na Louži, Betlémské kaple, sv. Jiljí a sv. Linharta na Starém Městě 
pražském na základě edice Josefa Teigeho (1910-1915) s identifikací jejich domů 
v příslušných farnostech. 
Za zmínkou v příslušném roce v chronologicky uspořádaných zápisech v Teigeho Základech 
starého místopisu následuje vždy původní Teigeho citace rukopisu a odkaz na příslušnou 
stranu v Teigeho edici. Za uvedeným jménem následuje číslo popisné podle Jüttnerova plánu, 
dále poznámka k lokalizaci a příslušný pramen či literatura, na jejím základě se identifikace 
domu dovozuje. Tučně je vyznačeno staroměstské číslo popisné v případě první zmínky nebo 
při uvedení nového majitele. 
 

Kostel sv. Jiljí 
 
1430, rkp. 2102, f. 143, J. TEIGE, Základy 2, s. 684, 
Domus olim Henrici aurifabri ad Adam et Ewam data est per dd. consules parochianis ecclesie s. 
Egidii ex eo, quod idem Henricus, vitricus eiusdem ecclesie existens, quedam clenodia ad prefatam 
ecclesiam spectancia asportavit, čp. 146, J. TEIGE, Základy 1, s. 790. 
 
1438, rkp. 2099 f. 456, J. TEIGE, Základy 2, s. 685, 
Nicolaus a s. Anna, dictus Dúpovec, čp. 219, (v roce 1444 prodal dům s výminkem pro sebe, +1449), 
J. TEIGE, Základy 3, s. 18; Berní knihy, (ed.) H. Pátková 1433, s. 222. 
Wencealaus ab anulo, čp. 449?, dům ab annulo aureo?, mezi majiteli není Václav uveden 
Ctiborius Merbota, (+1465) čp. 454, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 32-33; J. TEIGE, Základy 1, s. 691; 
Berní knihy, (ed.) H. Pátková 1433, s. 199. 
et Waczko de Sliwenecz, vitrici ecclesie s. Egidii, čp. 355, Sliwensky, Berní knihy, (ed.) H. Pátková 
1433, s. 204. 
 
1445, Tamtéž f. 906, J. TEIGE, Základy 2, s. 686, 
Iohannes Pytlík, čp. 240a (1440-1475), J. TEIGE, Základy 2, s. 748. 
Petrus Karthus, (+ 1449), čp. 243a, Petrus Cartus ab agno emit, Berní knihy, (ed.) H. Pátková, 1433, 
s. 213; 1447 koupil také  čp. 225, J. TEIGE, Základy 2, s. 617. 
Wenceslaus Chřest, čp. 455, (roku 1472 odkázal Vaněk řeč. Chřest svůj dům, v kterém bydlel - U 
Kapra - manželce a synovi, J. TEIGE, Základy 1, s. 690; spolu s dalším domem, který rovněž ležel ve 
farnosti – čp. 148,  J. TEIGE, Základy 1,  s. 789; dům u Kapra vlastnil již první manžel jeho ženy 
v roce 1433  Andreas Chrzest, Berní knihy, (ed.) H. Pátková s. 199.  
et Procopius linicida, vitrici (?) 
 
1448, Tamtéž, f. 1041, J. TEIGE, Základy 2, s. 687, 
Nicolaus Bethlemský, (závěť 23. 10. 1448), čp. 238 (dům U Betlémských), J. TEIGE, Základy 2, s. 
773. 
et Wenceslaus braseator, vitrici (?) 
 
1449, Tamtéž, f. 1059, J. TEIGE, Základy 2, s. 687, 
Gregorius Krtek, čp. 352a, relicta Krtkonis, Berní knihy, (ed.) H. Pátková 1427-1434, s. 32, 207, 221. 
Petrus ab hircis, čp. 456, (závěť Petra od Kozluov 1466,  odkazuje manželce dům, v němž bydlí),  J. 
TEIGE, Základy 1, s. 688 (v pramenech je hiát po roce 1438). 
Petrus Kuth, čp. 237 (Petr Kút 1440-+1475), J. TEIGE, Základy 2, s. 698. 
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et Šatka cultellator, vitrici, čp. 227, (Prokop Šatka 1438-1483), J. TEIGE, Základy 2, s. 615. 
 
1450, Tamtéž f. 1071, J. TEIGE, Základy 2, s. 687, 
Andreas ab angelo, čp. 145, (1448 Andreas braseator olim a rubea cruce et Ursula e. d. ad Angelum 
sitam in angulo od sirotků Jana syna Ludvíka apotekáře, +1457), J. TEIGE, Základy 1, s. 792 
Nicolaus Slovák, čp. 246, (1441 Nicolai Sclavi, 1474 vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 894.  
Iohannes Ripský (?)  
et Procopius linicida, vitrici (?), viz 1445 
 
1451, Tamtéž, f. 1083, J. TEIGE, Základy 2, s. 687,  
Wenceslaus Chřest, viz 1445 
Nicolaus Pobožný (?), v Berní kníze roku 1433 Nicolai Poboznik v čp. 571 na Novém Trhu; Srov. také 
zprávu z roku 1451, Pobožnému de parochia s. Egidii, J. TEIGE, Základy 2, s. 813.  
Wenceslaus od božie sukně, čp. 348, Václav Sladovník (1456-1489), J. ČAREK, PSH 12, s. 29. 
et Wenceslaus cocus, vitrici, čp. 446, (1443 do 60. let 15. století), J. ČAREK, PSH 14, s. 29. 
 
1460, rkp. č. 2141, f. 309, J. TEIGE, Základy 2, s. 687,  
Iohannes Sarlat cultellator, čp. 151, (Jan Šarlat, 1435-1477), J. TEIGE, Základy 2, s. 630-631.   
et Andreas pellifex, vitrici (?) 
 
1462, Tamtéž f. 329, J. TEIGE, Základy 2, s. 687, 
Iohannes Pytlík, viz 1445 
Wenceslaus a Christi tunica, viz 1451 
Petrus de domo Krtkonis, čp. 352a, (Petrus angulator e. d. dům nárožní od Jana Krtka 1460, +1465), 
J. TEIGE, Základy 2, 704. 
et Augustinus Beneda, vitrici, čp. 445, (1461 – 1484 vdova Uršula – dům v němž bydlím), J. TEIGE, 
Základy 1, s. 71; J. ČAREK, PSH 14, s. 27. 
 
1473, Tamtéž f. 118, J. TEIGE, Základy 2, s. 687, 
Iohannes pannitonsor Chmel dictus, čp. 443, (1471-1476), J. ČAREK, PSH 13, s. 44. 
Mathias pictor et ceteri vitrici,  
 
1474, Tamtéž f. 131, J. TEIGE, Základy 2, s. 687, 
Bartoš maršálek, (Bartholomeus saponista) čp. 185a+b (1472-1479), J. TEIGE, Základy 2, s. 521;  
V letech 1453 až 1474 vlastnil také čp. 188, které je později uvedeno při prodejích jak ve farnosti sv. 
Jana Křtitele tak sv. Jiljí, J. TEIGE, Základy 2, s. 518. 
Iohannes Chmel, vitrici, viz 1473 
 
1476, rkp. č. 94 II, f. 38, J. TEIGE, Základy 2, s. 687,  
Mauricius arcufex,  
Andreas K[rtek], čp. 352a, (1486), čp. 344 (1472-1497), J. ČAREK, PSH 12, s. 21; Viz také rok 1449 
Vitus Porybný, čp. 237, (Vitus piscator 1475-1484), J. Teige, Základy 2, s. 698; od roku 1484 až do + 
vlastnil také čp. 353b, J. ČAREK, PSH 13, s. 7. 
Andreas de angulo, vitrici, čp. 145 (1501 in angulo dictam, in qua angelus supra gallum depictus), 
jméno však není uvedeno mezi majiteli v tomto roce, J. TEIGE, Základy 1, s. 792; srovnej s rokem 
1486  
 
1478, Tamtéž, f. 11, J. TEIGE, Základy 2, s. 687 
Iohannes  Slánský (?) 
et Iacobus saponista, vitrici, čp. 241 (1476-1492), J. TEIGE, Základy 2, s. 742. 
 
1482, rkp. 94 I, f. 41, J. TEIGE, Základy 2, s. 687,  
concordia inter vitricos ecclesie s. Egidii, Iohannem Rak, (?) 
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Samuelem Clampernam,  čp. 220b, (dům nárožní, Samuel Klamperna nožíř,1475-1485), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 563-564. 
Bohuslaum braseatorem, čp. 346, (do roku 1487 sladovník Bohuslav), J. ČAREK, PSH 12, s. 25. 
et Mathiam pictorem, (?) viz 1473 

1484, Tamtéž II, f. 32, J. TEIGE, Základy 2, s. 688 
Iacobus saponista, čp. 241, viz 1478 
et Silvester, vitrici, čp. 219 (1483-1498), J. TEIGE, Základy 3, s. 18. 
 
1486, Tamtéž, f. 38, J. TEIGE, Základy 2, s. 688 
Andreas de angelo, čp. 145 (Andreas Šmajdéř ze Stráže koupil dům roku 1481 in angulo ad gallum in 
quo angelus stat, uveden ještě v roce 1486), J. TEIGE, Základy 1, s. 792; srov. s rokem 1476 
et Andreas Krtek, vitrici, čp. 352a (přiženil se roku 1484 do domu Krtkovic, již roku 1486 se označuje 
jako Andreas Krtek dictus, jako soused se uvádí ještě roku 1506), J. TEIGE, Základy 2, s. 704. 

1487,  Tamtéž f. 40, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Vitus porybný, viz 1476 
Samuel cultellator, viz 1482 
Georgius institor (?) 
Mauricius arcufex, vitrici (?), viz 1476 
 
1488, 24. 1. a 21. 10., Tamtéž f. 42, 43 a 45, J. TEIGE, Základy 2, s. 688 
Iacobus saponista, čp. 241, viz 1478 a 1484 
Iohannes aurifaber ab hircis, čp. 456, (od 1486, 1493 vdova Marta), J. TEIGE, Základy 1, s. 688. 
Valentinus Rabasca, čp. 227, (1483-1503), J. TEIGE, Základy 2, s. 615. 
Georgius sutor dictus Širóček, vitrici (?) 
 
1495, Tamtéž f. 64, J. TEIGE, Základy 2, s. 688,  
Vitus, antiquus porybný nomine tocius parochie, viz 1476 a 1487  
 
1496, 26. 3., Tamtéž f. 66 a 68, J. TEIGE, Základy 2, s. 688 
Barthossius a calicibus, čp. 243b, (U Tří kalichů koupil 1477, vdova Anna prodala 1522),  J. TEIGE, 
Základy 2, 736. 
et Stephanus braseator dictus Červenka, vitrici (?) 
 
1496, 12. 12., Tamtéž f. 69, J. TEIGE, Základy 2, s. 688,  
Vitus antiquus porybný, viz 1476, 1487, 1495 
Iohannes a tunica dei, čp. 348, (Jan Kbelský, řeč. Suknička 1489-1506), J. ČAREK, PSH 12, s. 29.  
Gallus funifex (?) 
et Adalbertus Kavalec, vitrici, čp. 356, (Vojtěch od Červeného kříže podle domu čp. 190n, který 
vlastnil v letech 1487-92, zvaný také Kavalec, vlastnil dům od roku 1496),  J. ČAREK, PSH 12, s. 32. 
 
1497, Tamtéž f. 71, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Iacobus dictus Laurin loco vitricorum ecclesie, čp. 446, (do roku 1498), J. ČAREK, PSH 14, s. 29; J. 
TEIGE, Základy 1,  
Vitus antiquus porybný loco sacerdotis Iohannis, plebani eiusdem ecclesie, čp. 353b viz 1476, 1487, 
1495, 1496 
 
1498, Tamtéž, f. 76, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Wenceslaus frenifex (?) 
et Matheus cultellator, (dictus Kočík), čp. 231, (1493-1505), J. TEIGE, Základy 2, s. 665, předtím 
vlastnil ve farnosti čp. 226 (1485-1493), J. TEIGE, Základy 2, s. 617.  
Iacobus braseator (?) 
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et Iohannes dictus Roštík, vitrici, čp. 248, (braseator, dům nárožní U Kohouta vlastnil v letech 1499-
1522, +1531), J. TEIGE, Základy 2, s. 890. 
 
 
1499, 19. 6., Tamtéž f. 77, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Mathias Kočík, viz 1498 
et Clemens aurifaber, vitrici (?),  
1499, 22. 7., Tamtéž f. 78, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Wenceslaus Ječmének, čp. 355, (1498-1524), J. ČAREK, PSH 12, s. 31; předtím od r. 1493 čp. 456 
Clemens aurifaber (?) 
Mathias Kočík, viz 1498 
et Paulus pannitonsor, vitrici (?) 
 
1502, 3. 2., Tamtéž II, f. 83, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Petrus a flaveo cervo (?),   
et Iacobus Kord, čp. 215, (1493-1511), J. TEIGE, Základy 3, s. 27. 
 
1502, 9. 7., Tamtéž II, f. 84, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Petrus a flaveo cervo (?) viz výše 1502 
Stephanus Cervenka,  
Iacobus Kord, čp. 215, viz výše 1502 
et Adalbertus cerdo, čp. 948? (od 1478 Vojtěch švec), J. TEIGE, Základy 3, s. 39, po tomto roce 
ovšem nastává v majetkových řadách hiát až do roku 1530, takže nejde o bezpečné ztotožnění.  
 
1502, 7. 12., Tamtéž f 85, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Benessius Zodyacus, čp. 443, (jinak Porybný 1496-1502), J. ČAREK, PSH 13, s. 44; v letech 1487-
1497 vlastnil čp. 237, v letech 1504-1508 vlastnil čp. 345, J. ČAREK, PSH 12, s. 23, (1507-1509) čp. 
450, všechny ve farnosti 
et Wenceslaus gladiator (?)  
 
1504, Tamtéž f. 87, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Benessius Zodyacus, čp. 345, (1504-1508), J. ČAREK, PSH 12, s. 23, viz výše 
et Stanislaus Tletle, vitrici, čp. 346, (do roku 1509), J. ČAREK, PSH 12, s. 25 
 
1504, Tamtéž f. 88, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Vitus, antiquus porybný vitricus, čp. 353b, (od 1484), J. ČAREK, PSH 13, s. 7, viz 1476, 1487, 1495, 
1496, 1497 
 
1506, Tamtéž f. 93, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Iohannes baccalarius dictus Jirsa (?),  
Mathias Hárovník, čp. 527, (od 1504), J. ČAREK, PSH 13, s. 14-15. 
et Iohannes Kunáč nomine totius parochie, čp. 249, (1500-1509, postoupil manželce Anně), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 887. 
 
1507, Tamtéž f. 97, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Andreas bursifex, čp. 183, (1506-1535 kšaft – dům v němž bydlím), J. TEIGE, Základy 2, s. 537.  
Iohannes cultellator (?) 
et lohannes Roštík, čp 248, viz 1498 a 1516 
 
1511, Tamtéž f. 104, J. TEIGE, Základy 2, s. 688, 
Benessius porybný, čp. 455, (1509-1524 prodává dcera), J. TEIGE, Základy 1, s. 711; 1507-1509 
vlastnil také čp. 450, J. TEIGE, Základy 1, s. 702; od roku 1509 také čp. 445,  rovněž ve farnosti, J. 
ČAREK, PSH 14, s. 27;viz 1502 a 1504 
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et Iacobus Trubka, vitrici, čp. 220b, (Jacobus cultellator dictus Trubka e. d. acialem 1485, prodal 
1513), J. TEIGE, Základy 2, s. 564; držel také čp. 241 v letech 1511-1522 a znovu 1525-1537, J. 
TEIGE, Základy 2, s. 742. 
 
1516, Tamtéž, f. 212, J. TEIGE, Základy 2, s. 688,  
Jan Roštík, čp. 248, viz 1498 a 1507 
a Bena kostelníci od sv. Jiljie (?=Beneš Porybný?) 
 
 
1519, rkp. č. 534 III, f. 10, J. TEIGE, Základy 2, s. 689,  
Kostelník sv. Jiljí Bartoloměj, někdy písař p. purkmistra, čp. 247a, (1516-1532), J. TEIGE, Základy 2, 
s. 893. 
 
1520, Tamtéž f. 23, J. TEIGE, Základy 2, s. 689, 
Jan kožišník, ouředník kostela sv. Jiljí (?) 
 
1523, J. TEIGE, Základy 2, s. 689 
Šimon Vuoz (?) 
Kliment Provazník, čp. 184b, (1521-1539+), J. TEIGE, Základy 2, s. 536. 
 
1525. Rukop. č. 1047 f. K 6,J. TEIGE, Základy 2, s. 690, 
Svědomí mezi osadními sv. Jilskými a Johannesem z Prošovic, úředníkem od desk zemských, čp. 150 
(bakalář Jan z Prošovic 1518-1526), J. ČAREK, PSH 11, s. 49. 
Petr z domu Hesoltova, čp. 452 (Petrus Pincerna e. d. 1493-1542 kšaft Kateřiny Petříkové), J. TEIGE, 
Základy 1, s. 694.  
Ambrož měšečník (Ambrož Formánek), čp. 227, (1514-1533), J. TEIGE, Základy 2, s. 615. 
Jakub Šrámek, čp. 219, (1512-1531), J. TEIGE, Základy 3, s. 5 a 18 
Mikuláš kovář (?) 
Kliment kožišník, čp. 448, (1498-1520), J. TEIGE, Základy 1, s. 710; J. ČAREK, PSH 14, s. 33 

1525, rkp. č. 534 f. 75, J. TEIGE, Základy 2, s. 689 
Kostelníci záduší sv. Jiljí Mikuláš Hromádka bakalář, (?) 
Václav Košák, čp. 248, (sladovník, koupil dům od Jana Roštíka1522, 1538 prodala vdova), J. TEIGE, 
Základy 2, č. 890. 
a Mikuláš, zeť Knechtuov, čp. 247b, (sladovník, 1522-1528), J. TEIGE, Základy 2, s. 893. 

1526, Tamtéž f. 95, J. TEIGE, Základy 2, s. 690, 
Kostelníci sv. Jiljí, Václav Košák, čp. 248, viz výše 
Vít od kalichuov, čp. 243b, (1522-1534 vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 736.  
a Jiřík z haldy, čp. 346, (1522-1532), J. ČAREK, PSH 12, s. 25. 
Petr vinopal (?) 
 
1535, Tamtéž III, f. 157, J. TEIGE, Základy 2, s. 690, 
Zikmund krajčí  (?) 
a Václav Hložek na místě vší osady (?) 
 
1589, rkp. č. 2136 f. 36, J. TEIGE, Základy 2, s. 693, 
Úředníci záduší sv. Jiljí Havel Štyrský (?) 
a Jan Goliáš (? U Goliášů – čp. 527) 
 
1599, zapsáno 1608, rkp. č. 2020 f. 37, J. TEIGE, Základy 2, s. 695, 
Kašpar Lukáš Lukšan z Luftnštejna a Lidmila z Rovin m. j. s uctivostí náležitou při páních starších 
úřednících i všech osadních záduší kostela sv. Jiljí v St. M. Pro toho vyhledávali, poněvadž předkové 
jejich a držitelé domu slove na Pernštejně (čp. 344) v též osadě pod Zderazskou branou ležícího od 
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dávných mnohých let pohřby své jak v chrámě páně téhož záduší, tak na krchově jsou mívali, aby jim 
to místo tmavé jdouce do kostela z ulice po levé straně pod kaplou na kruchtě postavenou k pohřbu 
budoucně mrtvých těl jich, také dědicův a budoucích jejich dědičně dáno bylo, že by v témž místě 
sklípek sklenouti, archu na oltář páně i jiné ozdoby k okrase chrámu páně náležitě spraviti dáti 
chtěli.... Jejich synové však ležely na hřbitově u sv. Jindřicha, kde patrně dříve rodina bydlela. 
K lokalizaci J. ČAREK, PSH 12, s. 22; Nájemníci 1608, s. 79. 
 
1609, rkp. č. 2179 I., f. 141, J. TEIGE, Základy 2, s. 696,  
Symeon st. Lopatský z Liběchova, čp. 355, Nájemníci 1608, s. 75; V. LÍVA, Studie 3, s. 56. 
a Daniel Sedlčanský, úředníci záduší, čp. 342, Nájemníci 1608, s. 78. 
Jan Duchoslav, syn paní Anny z Paumberka,... u sv. Jiljí jest pochován (1611), J. TEIGE, Základy 2, s. 
696; čp. 356, Nájemníci 1608, s. 75. 
 
1611, J. TEIGE, Základy 2, s. 697, 
úředníci záduší sv. Jiljí, p. Jan Behem na místě všech, čp. 349a, Nájemníci 1608, s. 79. 
 
1614, rkp. č. 2179 I., f. 170, a r. 1615, Tamtéž, f. 179, J. TEIGE, Základy 2, s. 697, 
Bohuslav Záhořanský z Vorlíka (?) 
Jan Jakub Rozntalu, úředníci záduší  (?) 
 
1620, 9. 7., Tamtéž I., f. 203, J. TEIGE, Základy 2, s. 697, 
Mikuláš Vachanecius (Broumovský), úředník záduší sv. Jiljí (?) 
a Jakub Diviš kostelník (?) 
 
1621, 27. 7., Tamtéž f. 207, J. TEIGE, Základy 2, s. 697,  
Tíž přijali přijali 57 k. m., jež jest někdy Jan Postula, jsouc úředníkem téhož záduší, v restu na počtu 
dlužen pozůsta1, čp. 453?, Nájemníci 1608, s. 67, V. LÍVA, Studie 3, s. 40.  
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Betlémská kaple 
 
1451, rkp. č. 2099, f. 1077, J. TEIGE, Základy 2, s. 813, 
Wenceslaus (?) 
et Crux braxatores, vitrici capelle B., čp. 271 (získává sládek Kříž v roce 1441, 1455 prodává vdova),  
Josef TEIGE, Příspěvky k místopisu královského hlavního města Prahy II, Boršov 1. část, Almanach 
královského hlavního města Pryha pro rok 1900,  s. 234. 
 
1452, rkp. č. 2002, f. L 24, J. TEIGE, Základy 2, s. 813, 
Magister Wenceslaus de Drachow, director capelle spiritualis Bethleem in Mai. Civ. Prag., et vitrici 
capelle eiusdem ad hoc deputati et electi, videlicet Laurinus saponista (?) 
Wenceslaus braseator de domo Iessatonis (?) 
 
1452, 23. listopadu, rkp. 2141, f. 2, J. TEIGE, Základy 2, s. 815, 
Velislav od Goliáše, z strany kostelníkóv a osadních, čp. 292, Veliko Goliass, 1427-1433, Berní knihy, 
(ed.) H. Pátková s. 43, 101, 217; Dům U Goliáše zmiňuje také Václav Vladivoj Tomek, Dějepis města 
Prahy VIII, Praha 1892, s. 108; do roku 1449 měl také čp. 272, J. TEIGE, Boršov 1, s. 240.  
 
1460, Tamtéž, f 309. J. TEIGE, Základy 2, s. 815, 
Laurinus saponista, viz výše r. 1452 
et Adalbertus colorator, vitrici capelle Bethleem, čp. 253 (koupil dům nárožní za Betlémem roku 
1454, do 1472), J. TEIGE, Základy 2, s. 872. 
 
1461, Tamtéž, f. 320, J. TEIGE, Základy 2, s. 815 
Laurinus saponista, viz 1452 a 1460 
et Adalbertlls colorator cutium, vitrici, čp. 253, viz 1460 
 
1462, rkp. č. 2003, f. H 1,  J. TEIGE, Základy 2, s. 815,  
My mistr Václav z Drachova, správce kapli Bethlema, a kostelníci též kapli,  
Laurin mydlář (?) viz 1452, 1460, 1461 
Vojtěch barvieř, čp. 253, viz 1460-1461 
Havel sladovník (?) 
 
1465, rkp. č. 2003, f. I. 14, J. TEIGE, Základy 2, s. 816, 
vitrici dicte capelle, videlicet Adalbertus etc., čp. 253, viz 1460-1462 
 
1465, 1. listopadu, rkp. č. 2003, f. J 2tL, J. TEIGE, Základy 2, s. 816,  
Reverendus magister Wenceslaus de Drachow, director capelle Bethleem, cum consensu vitricorum 
dicte capelle, videlicet Adalberto, čp. 253, viz 1460-1462, 1465 
Gallo, ad hoc electorum (?) viz 1462 
 
1498, rkp. č. 94, II f. 76, J. TEIGE, Základy 2, s. 817,  
Georgius pellifex, čp. 252 (dům U Hájků vzdala manželka 1499 svému novému muži, 1504 prodal), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 874. 
et Iacobus a Golia, vitrici capelle Bethleem, čp. 292, k identifikaci domu U Goliáše viz 1452 
 
1523, rkp. č. 534, III. f. 58, J. TEIGE, Základy 2, s. 818, 
Kostelníci Betlema Mikuláš sukeník (?) 
Štěpán vinopal (?) 
Jakub Ouhoř klobúčník, čp. 269a (koupil dům U červených zvonů v r. 1522, druhá manželka do roku 
1543),  J. TEIGE, Boršov 1, s. 226. 
 
1525, rkp. č. 534, f. III, 16, J. TEIGE, Základy 2, s. 819, 
Kostelníci kapli Bethlema Mikuláš Buta tkadlec (?) viz 1523 
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a Uhoř klobúčník, čp. 269, viz 1523 
 
1525, 22. listopadu, rkp. č. 534 f. III, 85. J. TEIGE, Základy 2, s. 819, 
Úředníci Betlema Vavřinec Volovatý, čp. 271 (po otci Tomáši Volovatém, který měl od 1478, +asi 
1539), J. TEIGE, Boršov 1, s. 234-235. 
a Šimon bakalář, čp. 252 (vyženil roku 1519 dům U Hájků, 1532 uveden jako dům, v němž bydlí, 
1552 kšaft), J. TEIGE, Základy 2, s. 874-875. 
 
1526, 21. Iistopadu, Tamtéž, f. III. 209, J. TEIGE, Základy 2, s. 819, 
Úředníci Betlema Vavřinec Volovatý, čp. 271, viz 1525  
a Šimon bakalář, čp. 252, viz 1525 
 
1528, 11. srpna, rkp. č. 2007, f. 144. J. TEIGE, Základy 2, s. 820, 
Starší úředníci záduší kapli Betlema Vavřinec Volovatý, čp. 271, viz 1525-1526  
a Mikuláš soukeník, viz 1523, 1525 
 
1529, 1. března, rkp. č. 534 III, f. 123, J. TEIGE, Základy 2, s. 820, 
Úředníci záduší Betléma Jan Roudnický bečvář (?) 
a Mikuláš soukeník (?) viz 1523, 1525 a 1528 
 
1534, rkp. č. 534, III, f. 149, J. TEIGE, Základy 2, s. 820,  
Šimon od Hajkuov, čp. 252, viz 1525 a 1526 
Jiřík Hatiapatia na místě záduší a osady Betlimské přijali I k. gr. č., Vítem Hatiapatou odkázanou, čp. 
269b (Jiřík koupil dům Haťapaťovský právě od Víta Hatiapaty sladovníka v roce 1521, měl ještě 
v roce 1541,  dcery prodaly v roce 1567 Václavovi Krocínovi), J. TEIGE, Boršov 1, 211-212. 
 
1535, 17. února, Tamtéž f. 158, J. TEIGE, Základy 2, s. 820, 
Jiřík Farář (?) v letech 1526-1530 vlastnil čp. 216, J. TEIGE, Základy 3, s. 25) 
a Jiřík Hatipatia na místě kostelníků, čp. 269a, viz 1534 
 
1535, 4, března, Tamtéž, f. 153, J. TEIGE, Základy 2, s. 820, 
Šimon bakalář na místě ouředníkuov záduší kostela Betlemského, čp. 252, s. viz 1525, 1526 a 1534 
 
1537, 8. února, rkp. č. 2136, f. 1, J. TEIGE, Základy 2, s. 822, 
Šimon bakalář od hajkuov, čp. 252, s. viz 1525, 1526 a 1534-1535 
a Jiřík Farář, úředníci záduší Betlemského (?) viz 1535 
 
1537, 21. listopadu, rkp. č. 2136, f. 7. J. TEIGE, Základy 2, s. 823, 
Jan Roudnický, úředník záduší (?) viz 1528 
 
1548, rkp. č. 2136, f. 45, J. TEIGE, Základy 2, s. 829, 
počet pořádný skrze Šimona Hájka, čp. 252, viz 1525-1526, 1534-1535 
 
1557, rkp. č. 2136, f. 75, J. TEIGE, Základy 2, s. 830,  
Václav Augusta na místě osadních záduší Betlemského (?) 
 
1564, 11. srpna .. Rukop. č. 2012 f. 41., J. TEIGE, Základy 2, s. 831, 
Zvedeni jsou páni ouředníci kaply Betlema Jan svíčník Zabetlémský (?) 
a Václav Aubasta (?) 
 
1586,4. prosince. Oeconom. B. 12. f. 86, J. TEIGE, Základy 2, s. 835, 
V pondělí u p. administratora jsem byl s p. m. Janem Crispem (?) 
a p. Janem Libockým, na místě osadních (?) 
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1588, 27. května. Tamtéž f. 154, J. TEIGE, Základy 2, s. 835, 
Dva jsou vysláni z prostředku p. purkmistra a pánuv St. M. Pr. p. Jan Mazánek a p. Melichar Haldius, 
a p. Jan Libocký [z vosadních], viz výše 
a já s p. m. Trojanem na místě pp. mistrův k p. administratorovi za tou příčinou, aby se s ním rada 
vzala o do té kaple B. uvedení 
 
1589,Tamtéž f. 226, J. TEIGE, Základy 2, s. 835, 
Jan st. Libocký z Libé Hory, ouředník, viz výše 1586 
 
1590, rkp. č. 2179 J. f. 38, J. TEIGE, Základy 2, s. 836, Téhož roku také Tamtéž, s. 871 
Jan Libocký z Libé Hory, úředník, viz 1586 a 1589 
 
1596, rkp. č. 2179 I, f. 70, J. TEIGE, Základy 2, s. 843 
Dyonysius Diviš (?) 
a Adam Jelínek, úředníci záduší kapli Betlemské (?) 
 
1602, 24. května, Oeconom. B. 14, f. 150, J. TEIGE, Základy 2, s. 846, 
Poněvadž p. Václav Krocín starší, p. primas, v té osadě jest, čp. 269b, (+1605, dům Krocínovský), J. 
TEIGE, Boršov 1, s. 12-19. 
 
1606, 14. dubna, Oeconom. B. 14, f. 461, J. TEIGE, Základy 2, s. 850, 
P. rektor radu dával, aby o to s p. Humberkem, poněvadž jest z předních osadních, rada vzata byla, 
čp. 291b, (Symeon Humburk + 1612),  Nájemníci 1608, s. 83; V. LÍVA, Studie 3, s. 67. 
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Kostel sv. Michala  
 
1414, rkp. č. 2099, f. 44., J. TEIGE, Základy 1, s. 740, 
Stephanus de Glacz, čp. 478, (1403 postoupením od manželky, dcery Jana Apotekáře, v roce 1412 je 
uveden dům,  qua inhabitat), V. V. TOMEK, Základy 1, s. 29; ve stejné době vlastnil také sousední 
čp. 477, Tamtéž; V jeho rodě se potom udržel dům do roku 1439, J. TEIGE, Základy 1, s. 626; J. 
ČAREK, PSH 15, s. 24-26. 
Purkardi de apotheca, vitrici, čp. 460, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 31 
 
1440, kostelníci u sv. Michala, J. TEIGE, Základy 1, s. 626, 
Jan apatekář, čp. 460, (1420-1448, ale měl v domě výměnek ještě roku 1457), J. TEIGE, Základy 1, s. 
662; srov. Berní knihy, (ed.) H. Pátková s. 26 a 200. 
Antoniš od oslóv, čp. 970, 1427-1434, Antonius ab asinis, Berní knihy, (ed.) H. Pátková s. 23 a 196; 
vlastnil až do smrti v r. 1452, J. TEIGE, Základy 1, s. 662. 
 
1442, J. TEIGE, Základy 1, s. 741, 
Jan Běleč od Černé růže, čp. 499b, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 119. 
Vavřinec řeč. Raz, kostelníci 
Zikmund Cháně, čp. 459a (1438), J. TEIGE, Základy 1, s. 670. 
Matěj postřihač 
Antoniš od Oslóv, čp. 970, viz 1440 
Jan apatekář, čp. 460, viz 1440 
Pavel pláteník, čp. 433 (1433-1434, Berní knihy, (ed.) H. Pátková s. 197, od 1444 měl také čp. 438b), 
viz níže Paulus linicida 
Jíra zlatník, osadní starší, čp. 457 (1433-1472+), k r. 1433 je ještě označen pouze jako hospodář 
(hospes) v domě Fridlina ab aurea aquilla, Berní knihy, (ed.) H. Pátková s. 200; J. TEIGE, Základy 1, 
s. 684. 
 
1447, rkp. č. 2099, f. 1033, J. TEIGE, Základy 1, s. 741, 
Johannes Benda, čp. 434, (od Tří Bratrů +1455), J. TEIGE, Základy 1, s. 742,   
Procopius Krajsa, čp. 435, (koupil dům ad mediam rotam  s manželkou Barborou roku 1437, vdova 
prodala v roce 1454 a koupila dům rovněž ve farnosti čp. 458), J. TEIGE, Základy 1, s. 731. 
Johannis Klika, čp. 437, (U Tří sluncí 1439-1452+),  J. TEIGE, Základy 1, s. 721; současně vlastnil do 
své smrti 1452 také čp. 24a v osadě sv. Mikuláše, J. TEIGE, Základy 1, s. 128. 
Paulus linicida, čp. 438b, (1444-1452 pozůstalost po Pavlovi pláteníkovi), J. TEIGE, Základy 1, s. 
717, Předtím vlastil domy ve farnosti, v l. 1427-1429, čp. 478, Berní knihy, (ed.) H. Pátková s. 20 a 96 
a v roce 1433 čp. 433, Tamtéž, s. 197;  
Johannes Albi, čp. 499b, viz 1442 
Antonius ab asinis ceterique parochiani ecclesie s. M., čp. 970, viz 1440 a 1442 
 
1454, J. TEIGE, Základy 1, s. 742, 
spoluosadnie své, zejmena totiž Mikuláše Humpolce, čp. 471, (1424-+1466), J. ČAREK, PSH 15, s. 9; 
Berní knihy, (ed.) H. Pátková 1427-1434, s. 22 a 194.  
Prokopa apotekáře, čp. 460, (Prokop řečený Pražák z Jidřichova Hradce získal roku 1448 po rezignaci 
Jana apotekáře, který si zde vymínil byt,  závěť Jana apotekáře 1457), J. TEIGE, Základy 1, s. 662-
663. 
Jíru zlatníka, čp. 457, (Georgius aurifaber, resignoval dům 1487 nové ženě), J. TEIGE, Základy 1, s. 
627. 
Jaroše porybného, čp. 459a, (zdědil po otci Matějovi dům U Mouřenínů, 1450-1503+!), J. TEIGE, 
Základy 1, s. 670; téhož roku uveden znovu Jaroš porybný z Prahy jménem osady sv. Michalské, J. 
TEIGE, Základy 1, s. 742. 
Matěje Oremusa, čp. 461, (dům U Kryštofora, Matěj Vilímovský vyženil 1454, resignoval synovi 
1462, ten roku 1472 prodává), J. TEIGE, Základy 1, s. 660. 
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Jana z Klatov, čp. 475, (1443-1456+), J. TEIGE, Základy 1, s. 644; J. ČAREK, PSH 15, s. 19. 
Michala kramáře (?) 
a Mikuláše Sokola, čp. 472, (koupil v roce 1450), J. ČAREK, PSH 15, s. 12. 
 
1455, rkp. č. 2003 B. 16, J. TEIGE, Základy 1, s. 742,  
Johannes, filius quondam Hedvikonis, čp. 459b,  (Wenceslaus Hedwica, 1433, Berní knihy, (ed.) H. 
Pátková s. 200; Jan Hedvika dům vyženil 1446 – závěť z r. 1464, duom moj v němž bydlím na 
Ovocném trhu mezi mouřenínů a d. s apotekou U tří lilií, zemřel před 7. 1. 1465), J. TEIGE, Základy 
1, s. 676. 
Gregorius gladiator, vitrici, čp. 462, (Řehoř mečíř koupil dům nárožní U vola dne 11. 2. 1455, 
jmenuje se jako soused až do roku 1487 – což nemusí znamenat, že zde ještě bydlel. Vlastnil také 
Stodolu čp. 937c), J. TEIGE, Základy 1, s. 654. 
 
1465, rkp. 992, f. 258, J. TEIGE, Základy 1, s. 743, 
Jarossius porybný, čp. 459a, viz 1454 
Georgius aurifaber, čp. 457, viz 1454 
Martinus Kosteczka, parochiales, (k uvedenému roku jej nelze dohledat jako vlastníka nemovitosti ve 
farnosti, teprve následujícího roku 1466 vyženil čp. 478 s Reginou Strabochovou, dům zdědil poté 
roku 1488 syn Václav), J. TEIGE, Základy 1, s. 627. 
Johannes a tribus fratribus, vitricus, čp. 434, lokalizováno pouze podle domovního znamení 
zmiňovaného i ve Berní knize, s. 198. 
 
1486, rkp. č. 94 II. f.. 38, J. TEIGE, Základy 1, s. 743,  
Johannes Domažlický, čp. 475, (manž. Barbora získala dům Nastojovský před 1484 a roku 1493 
postoupila dům, quam inhabitat, manželovi), J. TEIGE, Základy 1, s. 644. 
Johannes Rojka sutor, vitrici, čp. 473, (koupil právě roku 1486, 1496 prodala vdova), J. ČAREK, PSH 
15, s. 14. 
 
1487, Tamtéž f. 40, J. TEIGE, Základy 1, s. 743, 
Johannes a tribus faciebus nomine tocius parochie (?) snad záměna s U tří bratrů, srov. 1465 
Nicolaus apotecarius (?)  
et Bartha salista vitrici (?) 
 
1487,  rkp. 2106, f. 210, J. TEIGE, Základy 1, s. 621, Jakub Straboch postoupil pro prodeji domu čp. 
480b – U srpů své sestře kupní cenu věřitelům – parochianis s. Michaelis, kteří byli do domu svedeni. 
Johanni Hrabanie (?) 
Casparo Kyrczl (?) 
Silvestro pannicide (?), v letech 1468-1488 vlastnil čp. 40a ve farnosti sv. Mikuláše, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 207. 
 
1488 a 1489, rkp. 94 II, f. 45 a f. 48, J. TEIGE, Základy 1, s. 743. 
Johannes Humpolec, čp. 471, (syn Mikuláše Humpolce z roku 1454), J. ČAREK, PSH 15, s. 9. 
et Nicolaus Fukaczek pellifex a pomis paradisi vitrici, čp. 438b, (1486-1507), J. TEIGE, Základy 1, s. 
718. 
 
1495, Tamtéž, f. 64, J. TEIGE, Základy 1, s. 743.  
Johannes a tribus fratribus, čp. 434, viz 1465 a 1487?, roku 1501 označen jako Jan Tříbratr, ve všech 
případech se ale může jednat také o příjmí označující spíše původ než současné bydliště.  
et Georgius Mancypal nomine tocius parochie (?) 
  
1496,  Tamtéž, f. 69, J. TEIGE, Základy 1, s. 743, 
Johannes a tribus fratribus, čp. 434, viz výše, znovu také v roce 1498 
Andreas gladiator vitrici, Ondřej Mečíř je doložen v letech 1510-1522 jako majitel čp. 3 ve farnosti 
sv. Linharta 
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1502, J. TEIGE, Základy 1, s. 743,  
Viktorin Cukrman od vosluov, čp. 970, identifikace podle domovního znamení  
a Johannes kramář z Železné ul. kostelníci kostela a vosady sv. M., čp. 485a, (Jan Celný, Iohannes 
institor, doložen jako soused v roce 1490 a 1494 při prodejích sousedních domů, svůj dům prodal r. 
1507), J. TEIGE, Základy 1, s. 651. 
 
1504, rkp. č. 1128, f. 89, J. TEIGE, Základy 1, s. 744, 
Matheus Czapek, čp. 432a (U Melounu) a čp. 483, (v letech 1472-76 měl ve farnosti čp. 441, 1496 
označen jako Matheus Czapek a melone při přeprodeji čp. 937 a v roce 1508 jako Mates řečený Čapek 
od Melounu při koupi čp. 451; čp. 483 získal zřejmě jako druhý manžel vdovy po Janu Čapkovi, 
v roce 1506 na tento dům rezignoval), J. TEIGE, Základy 1, s. 609. 
et Joh. barbirasor vitrici, čp. 484?, 1502 se uvádí Jan syn Václava barbirasora, J. TEIGE, Základy 1, 
s. 606. 
 
1537, rkp. č. 2136, f. 3, J. TEIGE, Základy 1, s. 744. 
Ladislav Humpolec, čp. 472, J. ČAREK, PSH 15, s. 13. 
a Jan Medař na místě vší osady (také 1540), čp. 481-482a dům Medařovský (koupil 1504-1532+, syn 
Jan Medař +1571), J. TEIGE, Základy 1, s. 614. 
 
1555, rkp. č. 2136, f. 58, J. TEIGE, Základy 1, s. 744. 
Mistr Nikodem z Paumberka na místě osadních, čp. 472, J. ČAREK, PSH 15, s. 13; 24. listopadu 
1574, Veleslavinův Kalendař, umřel v Praze mistr Nikodém Chotěborský z Pomberku, kancléř a 
senator St. M., pochován na druhý den u sv. Michala, J. TEIGE, Základy 1, s. 745. 
 
1586, rkp. 1054, f. 135, J. TEIGE, Základy 1, s. 746. 
přípovědi Mikuláše od košíkův, čp. 464, identifikace podle domovního znamení 
Jakuba Melcara, čp. 459b, (1574 koupil čp. 459b dům Hedvikovský, který v jeho rodě vydržel do 
roku 1635), J. TEIGE, Základy 1, s. 678; Nájemníci 1608, s. 66. 
a Martina od Vilímkuov, starších záduší, čp. 461 
na statek po Ambrožovi Netterovi z Glauchova, který byl úředníkem záduší, ale před smrtí nestačil 
vydat počet, čp. 481-482a dům Medařovský, který koupil od Jakuba Melcara 1574 a vlastnil až do 
smrti 1585, J. TEIGE, Základy 1, s. 614. 
  
1590, rkp. 2179, f. 32, J. TEIGE, Základy 1, s. 747. 
Lorenc Stark jménem osady, čp. 475, (Lorenci Štorkovi vzdala dům U Zlatého medvěda manželka 
Anna v roce 1577, žil ještě 1615), J. TEIGE, Základy 1, 649; Nájemníci 1608, s. 66; J. ČAREK, PSH 
15, s. 21. 
 
1596, rkp. č. 2129 I. f. 21, J. TEIGE, Základy 1, s. 747.  
Štefan Prejn apatekář jménem osady přijal L kop gr. č., čp. 483, Štefan apatekář, Nájemníci 1608, s. 
64 
 
1600, rkp. č. 2018, f. 128, J. TEIGE, Základy 1, s. 747.  
Lorenc Stark ze Starkenfelsu, čp. 475, viz 1590  
a Floryan Mates bradýř, úředníci záduší, čp. 458, (koupil 1575-1628 prodal jeho stejnojmenný syn, 
byl od roku 1604 tchánem Štefana Prejna), J. TEIGE, Základy 1, s. 681; Nájemníci 1608, s. 66. 
 
1612, rkp. č. 2020 f. 136, J. TEIGE, Základy 1, s. 747 
Tomáš Votický jménem osady, čp. 434, Nájemníci 1608, s. 68. 
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Kostel Panny Marie Na Louži  
 
1433, 19. března, rkp. 2099 (deperditum) f. 349, J. TEIGE, Základy 2, s. 36, Domini consules Mai. 
Civ. Pr. concesserunt monstranciam eneam cum cimboriis deauratam ad ecclesiam M. V., quam 
debent viceversa reponere dum et quando pro eadem per dominos fuerint moniti, pro quo fideiussores 
sunt Sdenco de Stezow, Petrus eultellifaber, vitrici Cunz, čp. 177, (1433-4), Berní kniny, s. 226. 
et Petrzico aurifabri, čp. 149, (1427-1434, Petrus aurifaber), Berní knihy, (ed.) H. Pátková s. 98, 209; 
prodal 1438, J. TEIGE, Základy 1, s. 787. 
 
1444, rkp. č. 2102 (deperditum), f. 445, J. TEIGE, Základy 2, s. 36,  
Martinus braseator (?) 
et Procopius piscator, vitrici, čp. 101, (e. d. 1443), J. TEIGE, Základy 2, s. 260 
 
1461, rkp. č. 2141, f. 318, J. TEIGE, Základy 2, s. 36,  
Johannes saponista (?) 
et Cristophorus braseator, vitrici, čp. 179, (dům později zvaný U Kryštoforů vyženil 1444, roku 1488 
se zmiňuje vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 577. 
 
1476, rkp. č. 94 II, f. 4, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Laurencius Roubik, čp. 104, Laurencius lorifex dict. Rúbik (1466-1477), J. TEIGE, Základy 2, s. 263. 
Roku 1477 koupil čp. 65, J. TEIGE, Základy 2, s. 304 
Machek cultllifaber vitrici fassi sunt (?) 
quia tulerunt X s. gr., quas Johannes saponista pro antiphonario ecclesie legaverat, viz r. 1461 
 
1478, Tamtéž, f. 13, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Mathias Ssula faber (?) 
 
1488, rkp. 94 II, f. 43, J. TEIGE, Základy 2, s. 37,  
Martinus Cristoph, čp. 100, (Martinus de Misa e. d. 1463, 1499 odkázal dům, quam inhabitat, ženě 
Martě), J. TEIGE, Základy 2, s. 259. 
et Broz pincerna vitrici, čp. 165 (1482-1498, 1497 in domo sua, quam inhabitat), J. TEIGE, Základy 
2, s. 440. 
 
1490, Tamtéž, f. 52, J. TEIGE, Základy 2, s. 37 
Laurencius Kavalec (?) nalezen pouze Adalbertus Kavalec v l. 1487-1492, majitel čp. 190n, domu U 
červeného kříže, J. ČAREK, PSH 11, s. 31. 
et Machek cultellator vitrici, viz r. 1476 
 
1495, Tamtéž, f. 65, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Michael faber, čp. 190aa, (kovárna, Michal kovář od mostu e. d. 1484, 1521 vdova), J. TEIGE, 
Základy 2, 381; J. ČAREK, PSH 11, s. 24. 
et Johannes pincerna vitrici (?) 
 
1497, Tamtéž, f. 71, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Jacobus cultellator vitricus, čp. 220b, (dům nárožní, Jakub Trubka nožíř 1485-1513), J. TEIGE, 
Základy 2, 564. 
 
1498, 20. prosince, rkp. č. 2005 f. B. 17, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
My Bartoš od červeného kříže, čp 190n, (koupil od otce, Jana Klepty r. 1502, + před 1520), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 426, 
a Petr Štětina, leta toho kostelníci kostela M. B. na lúži, čp. 164 (1486-1500), J. TEIGE, Základy 2, s. 
595. 
a my Václav Hrdina, čp. 159, J. TEIGE, Základy 2, s. 452, koupil roku 1499 také ve farnosti čp. 101, 
J. TEIGE, Základy 2, s. 260. 
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Martin Brada, čp. 102b, (dům Helmovský, penes scolam, 1487-+ před 1504), J. TEIGE, Základy 2, s. 
29 
Ondřej nožieř (?) 
Bárta blíž špitála, čp. 190t, (Bartoš vyženil 1489, 1513 domus, quam inhabitat, + před 1523), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 389.  
Duchek Otava, čp. 190u, (Duchko cultellator dictus Votava 1486-1501), J. TEIGE, Základy 2, s. 383. 
Poté koupil v roce 1501 dům čp. 94, který byl v roce 1505 při prodeji označen in parochia, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 321. 
Duchek rukavicník (?) 
a jiní osadní osady a kostela M. B. na lúži kúpili jsú platu a úroka ročnieho 8 k. XLII gr. na horách 
ležících nad Dehnicí a na lidech a držitelech těch hor, J. TEIGE, Základy 2, s. 37 
 
1499, rkp. č. 94 II, f. 78, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Joh. Hnat gladiator, čp. 175, e. d. 1497, v roce 1519 odkazuje dům, v němž bydlím, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 433. 
et Matheus candelator, čp. 105, dům Svícníkovský (1494-1508), J. TEIGE, Základy 2, s. 19; později 
spolu s manželkou koupil ve farnosti také čp. 107, 1502, 1519 kšaft Doroty svíčnice, dům v němž 
bydlím, J. TEIGE, Základy 2, s. 18. 
 
1507, Tamtéž, f. 95, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Johannes Hnat, čp. 175, viz r. 1499 
et Gregorius Slama vitrici, čp. 156, (Georgius sutor dictus Slama, e. d. 1489, jako soused uveden ještě 
1513), J. TEIGE, Základy 2, s. 606. 
 
1514, rkp. č. 2108, f. 233, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Jiřík. od věže, čp. 159, (vyženil dům U Hrdinů r. 1507, +1528, 1535 drží vdova), J. TEIGE, Základy 2, 
s. 452. 
a Václav Pich nožieř, kostelníci, čp. 102b, (dům Helmovský, in plebe penes scholam koupil roku 1505 
a džel až do roku 1532), J. TEIGE, Základy 2, s. 29. Již roku 1499 vyženil ve farnosti také nárožní 
dům U Bílého lva čp. 109, který vlastnil do roku 1507 a znovu v letech 1518 až 1519. Krátkodobě 
držel ve farnosti také čp. 161 v letech 1512-13. 
 
1520, Tamtéž, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Jiřík Dřel, úředník kostela, čp. 190g, (zmiňován jako soused v roce 1510 a 1515, Dorota Dřelová 
prodala r. 1534 zahradu klášteru), J. TEIGE, Základy 2, s. 413. Jako dům U Dřelů zván také dům čp. 
178. 
 
1521, rkp. č. 534 III, f. 43, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Pavel illuminator úředník (?) 
 
1526, Tamtéž, f. 90, J. TEIGE, Základy 2, s. 37, 
Matúš Ludvík z Želetavy, úředník, čp. 90b, (zdědil 1514 a prodal 1522), J. TEIGE, Základy 2, s. 314. 
Václav tobolečník (?) 
a Václav kovář od mostu, kostelníci, čp. 190aa, (získal někdy po roce 1524, +1539), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 382; J. ČAREK, PSH 11, s. 24. 
  
1536, Tamtéž, f. 160, J. TEIGE, Základy 2, s. 37,  
Uředníci Matouš zlatník (?) 
a Jan soukenník, čp. 165, (Jan Wolf koupil část domu U půl kola r. 1513, kšaft 1554), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 440-441; Druhý dům měl v Kostečné ulici. 
 
1542, rkp. č. 2136, f. 27, J. TEIGE, Základy 2, s. 39, 
Aleš nožíř úředník, čp. 190e, (dům Ad tubas, U trubiček, koupil nožíř Aleš Chlévec r. 1530, 
úředníkem byl jeho stejnojmenný syn +1550, který přikoupil od kláštera další pozemky ze sousední 
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klášterní zahrady), J. TEIGE, Základy 2, s. 410; čp. 87b (dům nárožní, zdědil Aleš po otci Vítu 
Chlévcovi v roce 1536, prodal 1545), J. TEIGE, Základy 2, s. 307. 
 
1542, 25. dubna, rkp. č. 1130, f. 528, J. TEIGE, Základy 2, s. 39, V té při, kteráž jest mezi Kateřinou, 
kuchařkou od sv. Jiljí, puvodem a. osadními M. B. z lúže obeslanými, kdež jest táž Kateřina, někdy 
kuchařka kněze Mikuláše, faráře M. B., obeslavši Přemysla z Jilmanic, čp 190k, (od 1538 – kšaft 
1553, v letech 1548 a 1550 je výslovně uvedeno, že v domě bydlí, ve druhém případě je dům rovněž 
lokalizován do osady P. M. Na Louži), J. TEIGE, Základy 2, s. 417-421  
Alše, Chlivce, čp. 190e a 87b, viz výše r. 1542  
Matouše Bílka, čp. 169, (koupil 1530, v roce 1581 kšaft Adama Bílka), J. TEIGE, Základy 2, s. 590. 
Jana Hranického (?), zmíněn ještě roku 1559 ve vyúčtování částky za papír na knihy, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 41. 
Michala Zvoníčka, čp. 149 (1520-+před 1555), J. TEIGE, Základy 1, s. 788. 
Václava zámečníka, vosadní M. B., čp. 170, (koupil 1533, 1566 vzdala manželka druhému manž.), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 436. 
 
1555, rkp. č. 1652, J. TEIGE, Základy 2, s. 39, L. 1555 tato registra sou způsobena k záduší a kostelu 
k M. B. na lúži skrze Jana Vodičku nožíře čp. 190t, (zmínky až od r. 1557, +1585), J. TEIGE, Základy 
2, s. 390. 
a Jana Konstantina truhláře, čp. 168, (koupil 1537, kšaft 1567), J. TEIGE, Základy 2, s. 437. 
V nichžto se najprve pokládá zpráva o duchodích téhož kostela a záduší, druhé platové komorní i také 
běžní, k tomu také pujčky i jiné dluhy případní. Dále také zpráva, co se p. faráři dává do roka, též i 
lákum i zvoníkovi. A tak páni ouředníci budou se věděti čím spravovati. Po druhé straně také se 
pokládá příjem ouředníkuv, také i vydání. Kdež pak ouředníci mají míti registra svá malá a když 
budou míti počet dělati, tehdy mají do těchto vepsati a z těchto počet dělati a těchto, jakožto hlavních 
register, na kaple nechati a to pro budoucí parněť. A toto jest vepsáno ve čtvrtek po Třech králích l. 
1556. 
 
1555, Tamtéž, f. 56, J. TEIGE, Základy 2, s. 39, Tuto se poznamenává příjem ouředníkuv od pánuv 
osadních a zvláště Jana Vodičky, nožíře, čp. 190t, viz výše, 
a Jana Konstantina, truhláře, zvolených ouředníkův, čp. 168, viz výše  
a kostelníkuv Ondřeje zlatníka, čp. 92, (Ondřej Král, zlatník koupil dům na rohu r. 1548, roku 1559 se 
uvádí vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 319. 
a Ondřeje toboláře, čp. 179, (Ondřej koupil 1554, 1580 Ondřejovy děti dosáhly plnoletosti), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 577. 
 
1556, Tamtéž, f. 67, J. TEIGE, Základy 2, s. 40, L. 1556 zvoleni sou z vůle vší osady za ouředníky a 
kostelníky Jan Vodička nožíř, čp. 190t, viz r. 1555 
a Jan Konstantin truhlář, čp. 168, viz r. 1555 
a kostelníci sou k nim přidáni Jan Knajsl vostružník (?) 
a Jakub šrotýř, čp. 104, (Jakub z Hostině 1547-1559), J. TEIGE, Základy 2, s. 263-264. 
Stalo se v pondělí den sv. Hilaria. Ku pomoci a radě za starší přidáni  
p. Jiřík z Hrdinova domu, čp. 159, (Jiřík Koník se přiženil před r. 1535, prodal 1567), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 455. 
Tomáš Rotmund, čp. 160, (Tomáš Rautmund šmejdíř, od 1527, 1571 prodali dům synové), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 447; v letech 1534-1538 držel také čp. 177a, a v letech 1534-1537 čp. 190g. 
Jan apatekář, čp. 175, (od 1527, 1575 vdova Dorota), J. TEIGE, Základy 2, s. 434. 
Ondřej Korbel, čp. 103a, (bečvář, od 1526, 1598 Korbelova vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 263.  
Pavel sanýtrník (?)  
Wolf flašnýř, čp. 162, (Wolf Behm, jinak Čech, koupil 1548, 1589 kšaft – dům, v němž bydlím, rovněž 
zmíněn pohřeb v místním kostele), J. TEIGE, Základy 2, s. 445. 
Stanislav uzdař, čp. 102, (vedle hřbitova koupil 1549, + před 1564), J. TEIGE, Základy 2, s. 29 
Matouš Moravec, 155b, (švec, koupil 1536, roku 1560 odkázuje dům, v němž bydlí,) J. TEIGE, 
Základy 1, s. 784. 
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Jan krajčí (?)  
Václav flašnýř,.čp. 173, (Václav Arnošt, flašnýř, koupil 1526, zmíněn 1548, r. 1576 prodal Wolf 
flašnýř), J. TEIGE, Základy 2, s. 586. 
Viktorin Vopršal, čp. 163, (syn Jana Vopršala prodal dům Vopršalovský 28. 8. 1556), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 600; Později vlastnil ve farnosti také čp. 190o v letech 1558-1562.  
Vít Chmel, čp. 177a, (Vít Chmel nožíř koupil 1547, do r. 1571, dům, v němž bydlí), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 457.  
Jan Bílek švec etc. (?) 
 
1557, Tamtéž, f. 77, J. TEIGE, Základy 2, s. 41, zvoleni sou za ouředníky  
Jan Vodička nožíř, čp. 190t, viz 1555-1556  
a Jan Konstantin truhlář, čp. 168, viz 1555-1556  
K nim sou přidáni za kostelníky Jakub šrotýř, čp. 104, viz 1556 
Václav Zmrzlík švec, čp. 149, (koupil 1555, +1569), J. TEIGE, Základy 1, s. 788. 
 
1559, Tamtéž, f. 91, J. TEIGE, Základy 2, s. 41, Zvoleni za ouředníky pánů osadních  
Jan Vodička nožíř, čp. 190t, viz 1555-1557 
Ondřej Korbel, bečvář, čp. 103a, viz 1556 
 
1560, Tamtéž, f. 99, J. TEIGE, Základy 2, s. 41, V neděli po Třech králích zvoleni sou za ouředníky  
Stanislav uzdař, čp. 102, viz r. 1556 
a Ondřej Orel tobolář, čp. 179, viz r. 1555  
a k nim sou přidáni za kostelníky Burjan Litomyšlský, čp. 90a, (1557-1566), J. TEIGE, Základy 2, s. 
312; v posledních letech života vlastnil ve farnosti také čp. 166, (1572-+1573), J. TEIGE, Základy 2, 
s. 594.  
a Jan Syrovec, čp. 190h, (Jan Syrovec +1552, jeho sestra Barbora si vzala Jana, zvaného později také 
Syrovec +před 1567), J. TEIGE, Základy 2, s. 415. 
 
1561, Tamtéž, f. 106, J. TEIGE, Základy 2, s. 41, V neděli po Velikonoci zvoleni jsou za ouředníky  
Jan Konstantin truhlář, čp. 168, viz r. 1555-1557 
a Vít kožišník, čp. 190rs, (prvně zmíněn 1557, 1586 prodala vdova Jezuitům), J. TEIGE, Základy 2, s. 
389.  
za kostelníky Brykcí švec, čp. 155a, (dům nárožní 1560-1569), J. TEIGE, Základy 1, s. 783; předtím 
v letech 1550-57 vlastnil čp. 151 ve farnosti sv. Jiljí. V roce 1552 uveden ve farnosti sv. Mikuláše.  
a Vondřej šenkýř, ? 
 
1562, Tamtéž, f. 113, J. TEIGE, Základy 2, s. 41, V neděli po Třech králích zvoleni za ouředníky  
Vondřej Korbel, čp. 103a, viz  1556 a 1559 
Vít kožišník, čp. 190rs, viz 1561,  
za kostelníky Vondřej šenkýř, ? viz 1561  
a Václav kovář  (?) 
 
1563, Tamtéž, f. 117, J. TEIGE, Základy 2, s. 41, V neděli den sv. antonína zvoleni sou za ouředníky  
Jan Vodička nožíř, čp. 190t, viz r. 1555-1559  
Brikcí švec, čp. 155a, viz 1561  
za kostelníky, Šimon švec, čp. 155b, (z Moravcova domu, někdy jako Moravec, se připomíná jako 
soused v letech 1569, 1584, 1606 již nežil, roku 1607 se uvádí dcera Šimona Moravce), J. TEIGE, 
Základy 1, s. 783-784; V letech 1585-1592 vlastnil také dům Anděl na kohoutě čp. 145, při prodeji 
1592 dům polohopisně určen v osadě sv. Jiljí, J. TEIGE, Základy 1, s. 801. 
a Mikuláš bečvář (?) 
 
1564, Tamtéž, f. 124, J. TEIGE, Základy 2, s. 42, V neděli po sv. Antonínu zvoleni za ouředníky a 
kostelníky Jan Vodička nožíř, čp. 190t, viz 1555-1559 a 1563 
Vít kožišník, čp. 190rs, viz 1561-1562 
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Šimon švec z Moravcova domu, čp. 155b, viz 1563 
a Pavel, náměstek neb. Stanislava uzdaře, čp. 102b, (+1595), J. TEIGE, Základy 2, s. 29 
 
1565, Tamtéž, f. 130, J. TEIGE, Základy 2, s. 42, V neděli před sv. Valent. zvoleni za ouředníky a 
kostelníky Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564 
Vondřej Korbel, čp. 103a, viz 1556, 1559 a 1562  
Pavel uzdař, čp. 102b, viz výše 1564  
a Wolf koboučník, ? 
 
1566, Tamtéž, f. 139, J. TEIGE, Základy 2, s. 42, V neděli ochtab Tří králuov zvoleni jsou za 
ouředníky a  kostelníky Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1565 
a Šimon švec, čp. 155b, viz 1563-1564 
a Wolf kloboučník (?) viz výše  
Šebestian uzdař, (Šebestian Bobr doložen jako majitel čp. 89 od 1570, 1581 vdova), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 310.  
 
1567, Tamtéž, f. 148, J. TEIGE, Základy 2, s. 43, V neděli po ochtabu sv. Tří králuov zvoleni  
Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1566 
Wolf flašnýř, čp. 162, viz 1556 
Wolf kloboučník (?) viz výše  
a Jan bečvář, čp. 190h, viz výše r. 1560, zde se patrně jednalo o 2. manžela Barbory Jana Hartle, 
rovněž bečváře, J. TEIGE, Základy 2, s. 415.  
 
1568, Tamtéž, f. 156. J. TEIGE, Základy 2, s. 43, Zvoleni jsou v neděli p. sv. Třech králích  
Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1567 
Šimon švec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566 
Jan Syrovec bečvář, čp. 190h?, viz 1560, Jde o třetí osobu stejného jména. Patrně není totožný 
s úředníkem z roku 1560. S největší pravděpodobností jde již o druhého manžela vdovy po předešlém 
majiteli, po němž převzal příjmí, J. TEIGE, Základy 2, s. 415.  
a Josef Bílý Kříž, čp. 90a, (1566-1571), J. TEIGE, Základy 2, s. 312. 
 
1569, Tamtéž, f. 169, J. TEIGE, Základy 2, s. 43, Zvoleni jsou v neděli po sv. Třech králích  
Vit kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1568  
Pavel uzdař, čp. 102b, viz 1563 
Josef Bílaj Kříž, čp. 90a, viz 1568 
a Jaroš Vodička nožíř, čp. 190v, (Jeroným Vodička, koupil 1562, vlastnil do 1586, kdy prodal 
Jezuitům), J. TEIGE, Základy 2, s. 384; Ve stejném roce pak koupil čp. 87b, vlastnil do 1602, J. 
TEIGE, Základy 2, s. 307; 1585 koupil také čp. 190t od poručníků závěti zemřelého Jana Vodičky, ale 
v roce 1586 spolu s čp. 190v prodal Jezuitské koleji, J. TEIGE, Základy 2, s. 390.  
 
1570, Tamtéž, f. 176, J. TEIGE, Základy 2, s. 43, zvoleni v neděli po sv. Třech králích  
Vít kožešník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1569 
Šimon švec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568  
Jaroš Vodička nožíř, čp. 190v, viz výše 1569  
a Jindřich kloboučník (?) 
 
l571, Tamtéž, f. 184, J. TEIGE, Základy 2, s. 43, 
Zvoleni: Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1570 
Šimon švec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568, 1570 
Jindřich kloboučník (?) viz výše 
a Havel kovář, čp. 190aa, (kovárna, nárožní dům u mostu, Havel Nunvář, kovář, koupil 1569, 1583 
Anna někdy Havla kováře a již Václava Vostrovského manželka, viz níže), J. TEIGE, Základy 2, s. 
382; J. ČAREK, PSH 11, s. 24; Dům byl zbořen roku 1593. Od 1578 měl Havel také čp. 187 na jižní 
straně Karlovy ulice, roku 1587 uvedený jako dům někdy Havla, J. TEIGE, Základy 2, s. 515. 
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1572 a 1573, Tamtéž f. 191 a 199, J. TEIGE, Základy 2, s. 43-44, 
Zvoleni: Pavel uzdař, čp. 102b, viz 1563 a 1569 
Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1571 
Bartoloměj švec (?) 
a Šalomun zámečník, čp. 171, (od 1571, 1586 označuje v kšaftu jako dům, v němž bydlel), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 588. 
 
1574, Tamtéž, f. 206, J. TEIGE, Základy 2, s. 44,  
Zvoleni Pavel uzdař, čp. 102b, viz 1563 a 1569, 1572-1573 
Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1573  
Adam, Bílkuv syn, čp. 169, (malíř +1581, jeho otec zastával úřad již v roce 1542), J. TEIGE, Základy 2, 590. 
a Kašpar švec ? 

 
1575, Tamtéž, f. 212; 1576, Tamtéž f. 220, Zvoleni titíž, J. TEIGE, Základy 2, s. 44, 
Zvoleni Vít kožišník, čp. 190s, viz 1561-1562 a 1564-1574 
Havel kovář, čp. 190aa, viz 1571 
Jiřík Slovák švec, čp. 164, (1575-+1583), J. TEIGE, Základy 2, s. 596.  
a Václav od toulů, čp. 180a, dům u Toulů 
 
1576, Tamtéž, Vod paní Anny Toulový v pátek před Nar. P. M. vod pohřbu neb. mistra Jiříka, manžela 
jejího, že ho v kostele pochovali 10 k., čp. 180a, viz výše 
 
1577, Tamtéž, f. 229, J. TEIGE, Základy 2, s. 44, Zvoleni sou úředníci od pánů vosadních a starších i 
vší osady Havel kovář, čp. 190aa, viz 1571 a 1575-1576 
a Pavel Stříbrský uzdař, čp. 102b, viz 1563 a 1569, 1572-1574 
a kostelníci Vondřej Slovák švec, čp. 166, (+1582), J. TEIGE, Základy 2, s. 594. 
a Hans Maria Vlach (?) 
 
1578. Tamtéž f. 240, J. TEIGE, Základy 2, s. 44, 
Zvoleni úředníci Havel kovář, čp. 190aa, viz 1571 a 1575-1577  
a Wolf flašnýř, čp. 162, 1556 a 1567  
kostelníci Jiřík Slon švec, čp. 155a, (koupil 1569, soused 1584, 1623 vdova), J. TEIGE, Základy 1, s. 
783-784. 
a Martin Manúsek kožišník (?) 
 
1579. Tamtéž, f. 248, J. TEIGE, Základy 2, s. 44, 
Zvoleni jsou Havel kovář, čp. 190aa, viz 1571 a 1575-1578 
a p. Zikmund Kapr ml., (?) bydliště v této době ještě nelokalizováno 
Martin Manousek (?) 
a Jiřík Korbel bečvář, čp. 103a?, snad syn Ondřeje Korbela viz 1556, 1559, 1562, 1565 
 
1580, Tamtéž, f. 252, J. TEIGE, Základy 2, s. 44, Zvoleni jsou úředníci a kostelníci v neděli po Třech 
králích  
Havel kovář, čp. 190aa, viz 1571 a 1575-1579 
Šimon švec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568, 1570-1571 
a Jiřík Korbel, viz výše 1579 
Jeremiáš jirchář (?) 
 
1581, Tamtéž, f. 258, J. TEIGE, Základy 2, s. 44,  
Zvoleni sou Havel kovář, čp. 190aa, viz 1571 a 1575-1580 
Šimon Moravec švec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568, 1570-1571, 1580  
a Jiřík Korbel,čp. 103a?, viz 1579-1580  
Jiřík uzdař (?)  
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1582, Tamtéž, f. 265, J. TEIGE, Základy 2, s. 44, Zvoleni v neděli po sv. Třech králích ode vší osady  
Havel kovář, čp. 190aa, viz 1571 a 1575-1581 
Šimon Moravec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568, 1570-1571, 1580-1581 
a Marek Glecl vačkář, čp. 170, (koupil 1569, 1601 prodala vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 436. 
Jan stoličkář (?) 
Příjem: Od hrobu v kostele: od p. N. z Šonova (?) 
od Abrahama, syna Toulova, čp. 180a 
od Jindřicha Rotrmunda, Tomáš Rotmund byl v roce 1556 starším osadním 
Jana Fibicha truhláře (?) 
Lorence šmukýře (?) 
Wolfa flašnýře, čp. 162, viz 1556 a 1567 
Václava truhláře, vše po 10 k. m.  
 
1583, Tamtéž, f. 273, J. TEIGE, Základy 2, s. 44,  
Zvoleni sou Jeronym Vodička nožíř, čp. 190v, viz r. 1569-1570. 
Marek Klecl vačkář, čp. 170, viz výše 1582 
a Jan stoličkář (?)  
Jan Vorel od tobolařů, čp. 179, (zdědil po otci v roce 1580), J. TEIGE, Základy 2, s. 577-579. 
 
1584, Tamtéž, f. 280, J. TEIGE, Základy 2, s. 45, Zvoleni titéž úředníci i kostelníci,  
Příjem: od hrobu, že sme dovolili kopat v, kostele nějakému zemanu od Toulů 10 k., čp. 180a  
od hrobu Sonova 10 k. (?)  
od hrobu  p. Václavovi Vostrovským 10 k, čp. 190aa, J. TEIGE, Základy 2, s. 382; čp. 190n, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 429-430. 
 
1586, Tamtéž, f. 291, J. TEIGE, Základy 2, s. 45,   
Zvoleni sou Jeronym Vodička, čp. 190v, viz r. 1569-1570, 1583  
Hanibal Kornhauf, čp. 156, (dům U zlaté slámy, koupil 1583, vdova ještě r. 1613), J. TEIGE, Základy 
2, s. 610. 
a Nykodym Andrle, čp. 167, (vačkář, koupil r. 1583 od Filipa Petříka, který vlastnil dům pouze jeden 
rok, Nykodém se zmiňuje jako soused - nemusí znamenat, že je na živu - ještě 1604), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 439.  
a Filip švec, Filip Petřík švec není zjištěn jako majitel domu ve farnosti v uvedeném roce. Snad zde žil 
v nájmu. V letech 1582-1583 držel ve farnosti kráce čp. 167 a v letech 1605 až do smrti v roce 1615 
čp. 161, viz výše 
 
1587, Tamtéž, f. 296, J. TEIGE, Základy 2, s. 45,    
Zvoleni Jeroným Vodička, čp. 87b, (dům nárožní, 1586-1602), J. TEIGE, Základy 2, s. 307; Předtím 
měl také čp. 190v, viz r. 1569-1570, 1583, 1586 
Petr Opicius apatykář, čp. 175, (dům nárožní, r. 1619 lokalizován přímo v osadě), J. TEIGE, Základy 
2, s. 434-435.  
a Filip Petřík, viz 1586  
Jan Pechanec, patrně totožný s Matějem Pechancem, viz níže 
 
1588 Tamtéž f. 302, J. TEIGE, Základy 2, s. 45, 
Zvoleni jsou Jeronym Vodička, čp. 87b, viz r. 1569-1570, 1583, 1586-1587 
Šimon Moravec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568, 1570-1571, 1580-1582  
a Matěj Pechanec, čp. 41, (kožišník, koupil 1549, vdova a děti prodaly 1615), J. TEIGE, Základy 2, s. 
267.  
Matouš Škoda (?) 
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1589, Tamtéž, f. 311, J. TEIGE, Základy 2, s. 45, L. P. 1589 v neděli po sv. Tří králuov druhou páni 
starší i všickni osadní kostela M. B. nad louží v star. M. Pro zvolili jsou za ouředníky téhož záduší 
osoby tyto:  
Šimona Moravce, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568, 1570-1571, 1580-1582, 1588  
a Matěje Pechance, čp. 41, viz 1588 
k nimžto jsou přidáni za kostelníky Jiřík Řepík, kloboučník, čp. 190p, (vyženil dům vedle kostela sv. 
Eligia, roku 1592 jej prodal Jezuitské koleji), J. TEIGE, Základy 2, s. 431. 
a Adam Podolanský, čp. 90b, (koupil 1586, Markéta Podolanská postoupila před 1643 záduší), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 316. 
Item z domu někdy Adama Bílka v Nožířské ulici peněz k záduší odkázaných a již posledních 5 k, čp. 
169, (+1581), viz 1574 
Příjem v městě připadlý: V pátek po sv. Tří králuov, přijali jsme podle kšaftu dobré paměti p. Wolffa 
Behema, flašnýře, odkázaných k záduší 50 k. Téhož dne přijato od hrobu téhož p. Wolfa, flašnýře, 
kterýž pochován jest v kostele 10 k, čp. 162, (+1589) viz r. 1556, 1567 a 1578. 
Item od hrobu v kostele, že pochovali Viktoryna Hendrycha, jinak Holiána 10 k., čp. 101 
 
1591, rkp. č. 1653, f. 1,J. TEIGE, Základy 2, s. 48, L. P. 1591 v pondělí den sv. Anežky. počet držán 
byl osadní. V nově zvolení ouředníci jsou tito: Šimon Moravec, čp. 155b, viz 1563-1564, 1566, 1568, 
1570-1571, 1580-1582, 1588-1590 
a Nykodem vačkář,  
k nimžto přidáni jsou kostelníci Adam Podolanský bečvář, čp. 90, viz 1589  
a Jan Slovák, čp. 166, (dědic Ondřeje Slováka (+1582), žil ještě 1616), J. TEIGE, Základy 2, s. 594. 
 
1593, Tamtéž, f. 27, J. TEIGE, Základy 2, s. 48, Od p. purgmistra a pánuov zvoleni jsou ouředníci 
Zikmund Kapr, čp. 190i, (syn Pavla Kapra, jenž koupil r. 1580), J. TEIGE, Základy 2, s. 416. 
Jetřich od touluov, čp. 180a, (zdědil po otci 1589, konšel 1612 a 1615, +před 1616), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 575. 
 
1594. Tamtéž f. 41, J. TEIGE, Základy 2, s. 48-49, Z jisté vůle p. purgmistra a pánův zvoleni jsou za 
ouředníky Jeroným Vodička, nožíř, čp. 87b, viz r. 1569-1570 kostelník, 1583, 1586-1588 úředník 
Šimon švec, čp. 155b, viz 1563-1564, kostelník, 1566, 1568, 1570-1571, 1580-1582, 1588-1590, 
úředník 
k nimž přidáni za kostelníky Jan Škréta švec (?)  
a Mikuláš Resl bečvář, čp. 103b, (Matouš Pessl koupil r. 1587 pro syna Mikuláše, ten zde hospodařil 
do r. 1597), J. TEIGE, Základy 2, s. 264. 
Od hrobu p. Jiříka Andělského přijato 10 k, ? 
 
1595, Tamtéž, f. 50, J. TEIGE, Základy 2, s. 49, Zvoleni jsou  
Jeronym Vodička, čp. 87b, viz r. 1569-1570 kostelník, 1583, 1586-1588, 1594, úředník záduší 
Šimon Moravec, čp. 155b, viz 1563-1564, kostelník, 1566, 1568, 1570-1571, 1580-1582, 1588-1590 a 
1594 úředník záduší 
Jan Slovák (?) 
a Jan Ostrovský, čp. 190n, (dům U tří červených křížů, asi syn Václava Ostrovského, který koupil 
1574 s manželkou Annou roku, po smrti Václava Vostrovského v roce 1598 prodal Jezuitům), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 429-430. 
Záduší dluhovali: obec Star. M. 900, Václav Šober pozaunar 200,  
Valenta Klamprena 200,  
Jiřík Řepík, čp. 190p, viz 1589 
Kašpar Henne, čp. 157, viz níže 1598 
Šimon Švestka kuchař, čp. 100, viz níže 1598 
Johanna Korbelka po 100, čp. 103a, viz 1556 
Jan Patočka (?) 
Petr Opicius apatekář po 50, čp. 175, viz 1587 
Jiřík švec 33 (?)  
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Matiáš Rormistr 20 k. gr. m., celkem 1853 k., čp. 158e, (1583-1592), J. TEIGE, Základy 2, s. 782. 
 
1598, Tamtéž, f. 91, J. TEIGE, Základy 2, s. 49, 
Příjem: Od pohřbu Jana Vostrovského (190n) v kostele 10 k., viz výše 1595 
od p. Faltína Kirchmeiera dítěte, kteréž pochováno v kostele v hrobě p. Jana Nerhofa (čp. 160b), 2 k. 
 
1598, 21. dubna, J. TEIGE, Základy 2, s. 49, č. 92, ....etc. krále, a za spravování pana Václava 
staršího Krocína z Drahobejle, primasa Star. M. Pr., též důstojného a ctihodného kněze Vác1ava 
Dačického, administratora kněžstva pod obojí zpuosobou přijímajících, správce tohoto kostela,  
Zygmunda Kapra z Kaprštejna, čp. 190i, (získal před 1585, 1622 dcery prodaly), J. TEIGE, Základy 
2, s. 416, 422, 426; čp. 89, )koupil 1595, pozůstalost 1616, dům, v němž bydlel), J. TEIGE, Základy 2, 
s. 311. Držel také dům Silvestrovic čp. 190m v roce 1574 a od 1605, 1619 kšaft syna Cypriána, který 
dům zdědil v roce 1616. 
a Matěje Pechance, kožišníka, ouředníkuov, čp. 41, viz 1588-1589 
Adama Podolanského, bečváře, čp. 90b, viz 1589 a 1591 
Adama Švendy, nožíře, kostelníkuov téhož záduší, čp. 91b, (koupil 1596, 1629 vdova Dorota), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 318. 
Jeronyma Vodičky, nožíře, čp. 87b, viz r. 1569-1570 kostelník, 1583, 1586-1588, 1594 -1595 úředník   
Šimona Moravce, čp. 155b, viz 1563-1564 kostelník, 1566, 1568, 1570-1571, 1580-1582, 1588-1590 a 
1594 úředník záduší 
Jetřicha od touluov, čp. 180a, viz 1593 
Jana Vorla, čp. 179, (syn Odřeje Vorla toboláře zdědil 1580), J. TEIGE, Základy 2, s. 577.  
Bartoloměje Bárty, čp. 163, (švec, koupil dům Vopršalovský 1570, 1619 pozůstalost), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 600. 
Kašpara Henne, čp. 157, (1589-1609), J. TEIGE, Základy 1, s. 782. 
Jana Nerhoffa od zlaté ovce, čp. 160b, (kupec, koupil 1572 od Jindřicha Rothmunda, kšaft 1607), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 447-448.  
Petra Oppitia, apatekáře, čp. 175, viz 1587 (1582-1619, prodala vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 435. 
Filipa Petříka, v uvedeném roce neidentifikován jako vlastník domu, srov. r. 1586 
Nykodéma vačkáře, čp. 167, viz r. 1586 
Václava Šobra pozaunára, čp. 92, (1587-1627?), J. TEIGE, Základy 2, s. 322. 
Šimona Švestky, kuchaře od červeného lva, čp. 100, koupil 1592, 1613 kšaft vdovy, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 259.  
a Jana Slováka, ševce, čp. 166, viz 1591  
souseduov a starších osadních, děkujíce pánu Bohu, spravena a zase postavena jest tato makovice, 
 
1599, rkp. č. 1653. f 101, J. TEIGE, Základy 2, s. 49,  
Za úředníků Zikmunda Kapra z Kaprštejna, čp. 89, viz 1598  
a Matěje Pechance příjem: čp. 41, viz 1588-1589, 1598, 1604 a 1608 
Od p. Jana Nerhofa od zlaté ovce od pohřbu dítěte paní Judyt, dcery jeho, 3 k. 20 gr., čp. 160b  
od pohřbu v kostele Melichara Kaiblera uzdaře 10 k.,  
od pohřbu v kostele syna a dcery Ant. Taxa kramáře 7 k., čp. 174, viz níže 
od pohřbu v kostele p. Petra Opiciusa apatekáře dcerky jeho 2 k., čp. 175  
od pohřbu v kostele, dcery p. Wolfa tkaničkáře 5 k., čp. 173 
od pohřbu paní Alžběty Škorlerovy z domu Holianovic 10 k, čp. 101 
 
1600, Tamtéž, f. 105, J. TEIGE, Základy 2, s. 50, Za týchž úředníků, příjem: Od pohřbu Ant. Taxa 
kramáře 10 k., čp. 174, (koupil v roce 1586), J. TEIGE, Základy 2, s. 586. V letech 1576-1593 měl 
také sousední čp. 173, které prodal Wolfovi Treybnerovi tkaničkáři, viz výše, Tamtéž, s. 582-586. 
 
1601, Tamtéž, f. 126, J. TEIGE, Základy 2, s. 50, Příjem: Od pohřbu v kostele jedné paní z města 
Turkova z země Míšenké přijato z domu Holianovic 13 k., čp. 101, (dům U Holiánů), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 260-262. 
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1603, Tamtéž, f. 134, J. TEIGE, Základy 2, s. 50, Příjem: od Martina Jona z Javoru od pohřbu v 
kostele 10 k. Srovnej čp. 37b, Nové Město, v seznamu farníků sv. Martina ve zdi z roku 1603  
 
1604, J. TEIGE, Základy 2, s. 50, č. 99, nápis na zvonu: Leta MDCIIII tento zvon udělán na hradě 
Pražském ke kostelu Matky Boží nad louží za úřadníkův Zikmunda Kapra, čp. 89 a 190i, viz 1598 
Jana Nerhofa, čp. 160b, viz 1598 
a Matěje Pechance, čp. 41, viz 1588-1589, 1598 
1605, Tamtéž, f. 143, J. TEIGE, Základy 2, s. 50, 16.6 na zejtří sv. Linharta konán jest počet osadní za 
leta 1601-5 od úředníkův Zikmunda Kapra, čp. 89 a 190i, viz 1598  
a Matěje Pechance, čp. 41, viz 1588-1589, 1598 a 1604 
 
1608, J. TEIGE, Základy 2, s. 50, počet osadní za roky 1606-1607 i na díle 1608 od ouředníkův  
Matěje Pechance, čp. 41, viz 1588-1589, 1598, 1604 a 1605 
a Jetřicha od Toulův, čp. 180a 
 
1608, Tamtéž, f 214, J. TEIGE, Základy 2, s. 51, V druhou neděli po Třech králích zvoleni sou za 
ouředníky od p. purkmistra a pánuv Jan Orel, čp. 179, (získal po otci v roce 1580), J. TEIGE, Základy 
2, s. 577-579. 
a Jan Slovák, čp. 166, viz 1591 a 1598 
Příjem: od Jiříka Wolfa uzdaře od pohřbu dítěte v kostele 4 k.,  
od pohřbu Kašpara Henne a manželky jeho (čp. 157), že jsú v kostele pochováni v pátek po sv. 
Valentinu 4 1/2 k. 
 
1610, Tamtéž, f. 247, J. TEIGE, Základy 2, s. 54, Zvoleni 
kostelníci Jan Slovák (?) 
a Václav Podolanský, čp. 90b, (snad nástupce Adama Podolanského, dědicové odkázali záduší), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 316. 
Příjem: Od p. Petra Šmída, že manželka jeho při našem chrámu páně pohřbena 24. Marti jest, 10 k., 
od Markéty stoličářky od pohřbu mateře její v. kostele 10 k. 
 
1612, J. TEIGE, Základy 2, s. 54, ve čtvrtek po neděli Sexagesimae vykonán jest počet osadní od  
p. Jetřicha od touluv, čp. 180a,  
a Jana Vorla ouředníkův, čp. 179, viz  
 
1613, 12. 11, J. TEIGE, Základy 2, s. 55, č. 117, Zápis tento k ruce záduší  
pan Mikuláš Jetřich od toulů, čp. 180a  
a Adam Švenda přijali (?) 
 
1615, Tamtéž, f. 304, J. TEIGE, Základy 2, s. 55, Příjem: Vratislav Hendrych z Franknštejna od 
udělání sklepu v kostele, kde paní manželka jeho pochována jest, 15 k., čp. 101 
 
1616, J. TEIGE, Základy 2, s 55, 13. Junii od p. Jana Vorla ouředníka konán jest počet zádušní za l. 
1612-15, čp. 179, viz výše 
 
1616, Tamtéž, f. 317, J. TEIGE, Základy 2, s. 56, Od p, purkmistra a pánuv zvoleni za ouředníky  
p. Jetřich Mikulaš od toulů, čp. 180a 
a Jan Orel, čp. 179, viz výše 
vyhlášeni sou v plný osadě v neděli třetí po Třech králích, a k nim jsou přidáni od pp, osadních za 
kostelníky Jan Slovák švec (?)  
Václav Podolanský, čp. 90b, viz 1612  
a Martin Nič (?) 
Příjem: Od Daniele Posa dystylatora dítěte v kostele položení 2 k.  
od jednoho truhláře z sanýtrny paní Prunarky na krchově 1 k.,  
od paní Judyt Adolfky v kostele 10 k. 47 gr.,   
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od Petra Opiciusa apatykáře v kostele 5 k, čp. 175 
 
1619, Tamtéž, f. 332, J. TEIGE, Základy 2, s. 56, 14. Martii vykonán jest počet zádušní  
p. Jana Vorla, čp. 179, viz výše 
a Jiříka Chodovskýho, čp. 68, (zm. 1608 a 1628), J. TEIGE, Základy 2, s. 327. 
 
1619, Tamtéž, f. 341, J. TEIGE, Základy 2, s. 56, Dne 30, ledna zvoleni sou za ouředníky  
Jan Orel, čp. 179, viz výše od roku 1583 
a Jiřík Chodovský, čp. 68, viz výše 
a k nim přidáni kostelníci Jan Slovák (?) 
Pavel Pfof řezbář, čp. 109, (Jan Pfof již 1578, Pavel převzal r. 1618), J. TEIGE, Základy 2, s. 16-17. 
a Václav Podolanský, čp. 90b, viz 1610. 
 
1620, 30. ledna, J. TEIGE, Základy 2, s. 57, č. 129, (oznámení čtené v plné osadě) Pan purkmistr a 
páni radní z bedlivého uvážení svého ráčí na tento přítomný rok šestnáctistý dvadcátý předešlé 
úředníky a správce důchodův k záduší kostela Matky Boží nad louží v Star. M. Pra. zejména tyto 
zanechávati,  
Jana Orla, čp. 179, viz výše 1583 
a Jiříka Chodovského, čp. 68, viz 1619  
 
 
 
 
 
Kostel sv. Linharta 
 
1418, 7. května, rkp. č. 2102, f. 181, J. TEIGE, Základy 2, s. 78,  
Wenceslaum Stupam, čp. 11a, (1414 - + před 1426), V. V. TOMEK, Základy 1, s. 14. 
et Henslinum seratorem, vitricos ecclesie S. Leonhardi, čp. 114, (1406-1424), V. V. TOMEK, Základy 
1, s. 42 a 260. 
 
1419, 10. ledna, Tamtéž, f. 200.J. TEIGE, Základy 2, s. 78, 
Wenceslaus Stupa et Henslinus serator emerunt pro plebano S. Leonbardi et successoribus, viz výše 
 
1446, rkp, č. 2099, f. 1022, J. TEIGE, Základy 2, s. 79, 
causa, que vertebatur inter Janam, sororem Katherine, relicte Krczmiczonisse, ex una, čp. 141, (do 
1445)  
Johannem Rezkonis, čp. 10, (dům U Cepů 1424-1448, + před 1454), J. TEIGE, Základy 1, s. 191-192. 
Hrdinkam frenificem, uzdař Jan Hrdinka, dům v tomto roce nelokalizován, viz níže  
et Franconem calcariatorem, vitricos et parochianos ecclesie s. L., čp. 140, (dům později zvaný po 
něm Fraňkovský koupil 1439, syn Řehoř prodal v roce 1482, kdy se přímo uvádí ve farnosti), J. 
TEIGE, Základy 1, s. 770. 
 
1452, 3. října, rkp. č. 2119, f. F. 3, J. TEIGE, Základy 2, s. 79, 
Já kněz Mikuláš, farář kostela sv. Linharta ....otkazuji a po mé smrti mocně otdávám k kostelu a osadě 
sv. Linharta v Star. v M. Pr. kterýchžto věcí chci aby Jan Hrdina uzdař, čp. 129c, (koupil až v roce 
1452),734  
a Řehoř brnieř, čp. 111b, (Gregorius lorifex koupil dům na rohu v roce 1445, vlastnil do 1454), J. 
TEIGE, Základy 1, s. 15; v letech 1457-1458 měl v osadě také čp. 120. 

734 Jana Hrdinu jinak také Hrdinku, uzdaře je nutné odlišovat od Jana Hrdiny z farnosti Matky Boží Na Louži, 
konšela, který se jako svědek objevuje rovněž na uvedené závěti kněze Mikuláše. Jan Hrdina z Louže vlastnil čp. 
159, (+ před 1454), J. TEIGE, Základy 2, s. 452. 
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1470, rkp. č. 2141, f. 95, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, Jakož Dorota, m. Linharta mydláře, kšaftem... 
kostelníkuom sv. Linharta Fraňkovi ostrožníku, čp. 140, viz 1446 
a Zelenému na dielo monstrancí V lotů střiebra, čp. 10, (koupil 1466, kšaft 1473), J. TEIGE, Základy 
1, s. 192 
 
1472, Tamtéž, f. 104, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, 
Nicolaus Popel et, čp. 111a, (1469-1482), J. TEIGE, Základy 1, s. 15; v letech 1474-1476 také čp. 114 
Wenc. Ssoltis, vitrici, čp. 135?, (patrně Valentin Šoltys koupil 1451, 1483 prodal Vít Šolta), J. TEIGE, 
Základy 1, s. 776. 
 
1473, Tamtéž, f. 98, J. TEIGE, Základy 2, s. 80,  
Franiek calcarista et, čp. 140, viz 1446 a 1470 
Wenceslaus Zeleny, čp. 10, viz 1470. 
  
1484, rkp. č. 94 II. f. 31, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, 
Broz sutor, čp. 137, (1480-1485, 1488- +1495), J. TEIGE, Základy 1, s. 774. 
et Johannes frenifex vitrici, viz níže 
  
1487, Tamtéž, f 39, J. TEIGE, Základy 2, s. 80,  
Sigismundus pictor, čp. 3, (koupil dům na rohu 1477, 1508 vdova – dům, v němž bydlí), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 218. 
Georgius ab asinis vitrici, čp. 122, (dům U oslů = čp. 120, tehdy však držel čp. 122, které koupil 
v roce 1479, uveden naposledy 1511, 1514 uvedena jeho vdova), J. TEIGE, Základy 1, s. 9-10. 
 
1489, Tamtéž, f. 48, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, 
Johannes Mates frenifex (?) Je znám pouze jako majitel čp. 5b až v letech 1499-1509 
et Nicolaus serator vitrici, čp. 139, (koupil dům nárožní v roce 1489, do 1507), J. TEIGE, Základy 1, 
s. 772. 
 
1492, Tamtéž, f. 60, J. TEIGE, Základy 2, s. 80,  
Mathias Suchmel, čp. 6, (dům U raků, 1490-1507), J. TEIGE, Základy 1, s. 206; Předtím měl také 
sousední dům čp. 7 v letech 1469 až 1484, J. TEIGE, Základy 1, s. 204 
et Stanislaus calcarista vitrici (?) 
 
1498, rkp č. 2075, f. 75, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, 
Johannes cultellator (?) 
et Joh. carpentarius vitrici (?) 
 
1499, Tamtéž, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, 
Johannes Ssmajderius, čp. 141, (koupil 1496 - + před 1523), J. TEIGE, Základy 1, s. 768. 
Johannes carpentarius, viz výše  
et Johannes cultellator, viz výše 
 
1499, Tamtéž, f. 78, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, 
Wenc. baccalarius ab albo leone, čp. 143, (1497-1520), J. TEIGE, Základy 1, s. 758.735 
et Martinus frenifex (?) 
  
1499, Tamtéž, f. 79, J. TEIGE, Základy 2, s. 80, 
Nicolaus Smok vitricus, čp. 5a, (1488-1525), J. TEIGE, Základy 1, s. 208. 
 
 

735 K příslušnosti domu srov. také závěť Šimona od Bílého lva z roku 1433, J. TEIGE, Základy 1, s. 756. 
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1508, rkp. č. 94 II, f. 97, J. TEIGE, Základy 2, s. 81, 
Petrus Babka, čp. 137, (koupil dům nárožní v roce 1505, prodal před 1518), J. TEIGE, Základy 1, 
774.  
et Tomko pincerna, vitrici, čp. 139 (Tomek koupil dům nárožní roku 1507, kšaft vdovy 1532), J. 
TEIGE, Základy 1, s. 772. 
 
1521, rkp. č. 534 III, f. 39 a 45. 
Jakub uzdař, čp. 128, (Jakub frenifex dicti Král, 1510-1530), J. TEIGE, Základy 1, s. 4; Měl také dům 
nárožní vedle fary kostela P. M. Na Louži, čp. 158b, do roku 1529, který byl již v této farnosti. 
a Jakub kožišník, úředníci, čp. 158a, (dům z druhé strany fary kostela P. M. Na Louži, in foro 
pullorum, vedle čp. 134, koupil r. 1517, prodal 1527), J. TEIGE, Základy 1, s. 778. 
 
1523, AČ VIII, s. 562; J. TEIGE, Základy 2, s. 81,  
že jsme dlužni Jakubovi Královi uzdaři, čp. 128, viz výše r. 1521  
a Václavovi Freserovi ostrožníkovi, úředníkóm, čp. 127, (zdědil po otci, zmiňován v letech 1479-
1524, dům zvaný také Freserovský), J. TEIGE, Základy 1, s. 6. 
 
1524, rkp. č. 534 III, f. 71, J. TEIGE, Základy 2, s. 81, 
Jakub Král uzdař, čp. 128, viz 1521 a 1523 
a Vondřej sedlář úředníci, čp. 8, (1514-1531), J. TEIGE, Základy 1, s. 202. 
 
1526, Tamtéž, f. 77, J. TEIGE, Základy 2, s. 81, 
Jakub uzdař úředník, čp. 128, viz 1521, 1523 a 1524 
 
l527, rkp. č. 534 III, f. 101, J. TEIGE, Základy 2, s. 81, 
Ondřej sedlář, čp. 8, viz 1524 
a Matúš od rakuov, úředníci, čp. 6, (dům U raků, získal od tchyně v roce 1523, 1540 sirotci), J. 
TEIGE, Základy 1, s. 207. 
 
1540 a 1541, rkp. č. 2136, f. 19, J. TEIGE, Základy 2, s. 81, 
Václav Hanek úředník, čp. 7, (koupil 1527, 1548 vzdal manželce, 1562 společně prodali), J. TEIGE, 
Základy 1, s. 204. 
 
1554, Tamtéž, f. 67, J. TEIGE, Základy 2, s. 81, 
Hanuš Adlar úředník, čp. 128, (koupil dům po něm zvaný také Adlarovský r. 1538 mezi domem Jana 
Fressera a kostelem sv. Linharta, 1565 přiznal dluh k záduší, zemřel před r. 1577, viz níže), J. TEIGE, 
Základy 1, s. 5. 
 
1577, 29. dubna. Rukop. č. 2112 f. 4. J. TEIGE, Základy 2, s. 5, Úředníci a starší záduší kostela sv. 
Linharta,  
mistr Matěj Bydžovský z Aventinu, čp. 4, (1563- + před 1604), J. TEIGE, Základy 1, 217. 
Ondřej Brukner, krajčí v domě Hankovém, čp. 7, (Ondřej zvaný také Krukner byl Hankův zeť, koupil 
od Václava Hanky v roce 1562, 1596 prodává Jan Krukner), J. TEIGE, Základy 1, s. 204. 
Martin Karchezius, písař radní, čp. 5b, (manželské vzdání 1568, kšaft manželky Doroty 1614), J. 
TEIGE, Základy 1, s. 211. 
Adam šmukýř, čp. 3, (koupil 1564, 1584 vzdává manželce dům, v němž bydlí, 1600 pozůstalost - dům, 
v němž neboštík bydlel), J. TEIGE, Základy 1, s. 218. 
Martin Vítů, čp. 135, (koupil 1567, 1584 vzdává manželce, 1602 pozůstalost), J. TEIGE, Základy 1, s. 
776.  
a Kryštof Dorn truhlář, kostelník (?)  
oznámili, že spravedlnost na domu Adlarovském (čp. 128), který Hanuš Adlar za živobytí svého duom 
vždy a po smrti jeho Dorota pozuostalá po něm manželka, s sirotkem jest držela, do šesti set k. m. 
postoupili Tiburciovi Bokovi, krajčímu a Dorotě m. j.  
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1590 a 1602, rkp. č. 2179 I, f. 37 a 98, J. TEIGE, Základy 2, s. 81, 
Martin Karchezius z Krauzntalu úředník, čp. 5b, viz výše 1577 
 
1606, Tamtéž, f. 121, J. TEIGE, Základy 2, s. 81,  
Valentin Kyrchmayer z Rejchvic, jeden z úředníkův, čp. 142, (1597 dům U volka přestavoval, 1627 
prodali dědici dům v osadě sv. Linharta), J. TEIGE, Základy 1, s. 768. 
 
 
 
 
Kostel sv. Valentina  
 
1452, rkp. č. 90, f. 216, J. TEIGE, Základy 2, s. 275, 
Woytiech sutator (?) 
et Johannes textor vitrici, čp. 59, (koupil 1447, 1556 synovi), J. TEIGE, Základy 2, s. 255 
 
1456, rkp. č. 992, f. 202, J. TEIGE, Základy 2, s. 275, 
Martinus lorifex, čp. 52a, (1447 emit domunculam), J. TEIGE, Základy 2, 250 
et Johannes, maritus Barbare, dicte Krásná, vitrici, čp. 61a, (koupil 1451, r. 1460 Jan rybář, duom 
moj, v němž bydlím, vzdal manž. Barboře), J. TEIGE, Základy 2, s. 301. 
 
1473, rkp. č. 2141, f. 115; 1477, Tamtéž, f. 409, J. TEIGE, Základy 2, s. 275, 
Johannes a corponibus nomine parochie, čp. 49b, (Johannes braseator de Ujezdec koupil dům ad tres 
carpones v roce 1453, 1491 Mateus natus olim Joh. Kapr), J. TEIGE, Základy 2, s. 246.  
  
1479, rkp. č. 2004, f. F. 11 a č. 2103, f. 155, J. TEIGE, Základy 2, s. 275, 
Johannes, ponderator specierum (?) 
et Andreas negociator, vitrici (?) 
  
1487, rkp. č.. 2004, f. L18, J. TEIGE, Základy 2, s.275, 
Vitrici ecclesie s. V. emerunt LXX gr. census annui Ex parte diete parochie fuere missi  
Petrus Alba crux,  officialis officii sex dominorum, čp. 44, (Petrus linicida de Rakovnik koupil dům 
roku 1456, 1492 res. domum suam, in qua manet, sitam in plebe, ad albam crucem), J. TEIGE, 
Základy 2, s. 236. 
Gregorius, textor tele (?) (znám pouze v letech 1488-1489 jako majitel čp. 105) 
et Augustinus, vitricus (?) 
 
1487, rkp č. 94, f. 39, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Beness cerdo (?) 
Augustinus sublimator vini, vitrici (?) viz výše 
 
1489, 24. března, listina č. 12, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, ujednání o plat v Řepích s Břevnovem, 
před králem, Osadní sv. Valentinští byli: Jan rejmar kostelník z rynečku, (náměstí u kostela) 
Petr od bílého kříže, čp. 44, viz r. 1487 
Jonáš rejmar (?) 
Duchek Tábor, čp. 49a (Mikuláš Tábor koupil dům penes ad carponem 1459, Duchek tobolečník 
prodal roku 1502 osadě a v roce 1510 znovu vykoupil od vitriků), J. TEIGE, Základy 2, s. 245. 
Pavel Kule rejmar (?) 
Augustin kožišník. (?) 
 
1496, rkp. č. 94 II, f. 67, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Jonas rymer (?) viz výše 
et Nicolaus pellifex vitrici (?) 

- 254 - 

 



 
1502, Tamtéž, f. 83, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Johannes pistor (?) (ve farnosti vlastnil v letech 1504 až 1511 nárožní čp. 58) 
et Wenceslaus salista vitrici, čp. 52b, (koupil 1487, posl. zmínka 1503), J. TEIGE, Základy 2, s. 250. 
 
1508, Tamtéž, f. 99, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Johannes Poledne pileator nomine tocius parochie (?) V uvedeném roce neznáme jeho bydliště, 
respektive dům, který držel ve farnosti. V letech 1486-1494 měl čp. 58, v roce 1500 čp. 59, od roku 
1522 držel čp. 66, zemřel před 1528. 
 
1509, Tamtéž, f. 100, J. TEIGE, Základy 2, s. 276; 1510, rkp. č. 2108, f. 49, J. TEIGE, Základy 2, s. 
276,  
Wenceslaus Habra, čp. 47, (kožišník koupil 1509, 1517 Voršila Habrová), J. TEIGE, Základy 2, s. 
244. Předtím držel dům čp. 235b u sv. Jiljí v letech 1487-1498, J. TEIGE, Základy 2, s. 670. 
et Lanrencius calcarista vitrici, čp. 52a, (od 1503 do 1530), J. TEIGE, Základy 2, s. 250.  
 
1519, rkp. č. 534 III, f. 14, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Jan Haláček, čp. 42, (kožišník, koupil 1510, do 1543), J. TEIGE, Základy 2, s. 236. 
a Petr Slovák kostelníci (?) 
 
1522, rkp. č. 2142, f. 50, J. TEIGE, Základy 2, 276,  
Jiřík Holárek, čp. 61b, (koupil dům na Rynečku roku 1519, majitelem do 1539), J. TEIGE, Základy 2, 
s. 302. 
a Šimon tkadlec plátna kostelníci (?) 
 
1528, rkp. č. 534 III, f. 115, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Martin Šilhavý (?) 
a Jan forman kostelníci, čp. 64, (koupil 1524, +1530, 1538 prodala vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 
296. 
 
1532, rkp. č. 2111 f. 15, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Vavřinec tkadlec, čp. 67c, (koupil 1519, do + 1549), J. TEIGE, Základy 2, s. 294. 
a Jan kořenář kostelníci (?) 
 
1533, Tamtéž, J. TEIGE, Základy 2, s. 276,  
Jiřík rajmar, čp. 52a, (Jiřík Kvasnička koupil roku 1530, do 1543; měl také čp. 52b nárožní od 1519, 
zm. 1552 vdova), J. TEIGE, Základy 2, s. 250. V roce 1538 koupil čp. 60a od Václava Čepele, viz 
níže. 
Vojtěch Prstek kostelníci (?) 
 
1536, Tamtéž, J. TEIGE, Základy 2, s. 276, 
Václav Čepel, čp. 60a, (držel dům Čepelovic U modrého lva již v roce 1529, prodal v roce 1538 a 
koupil čp. 94 již v sousední farnosti;  předchůdce Jan Čepel rejmar měl čp. 60a od roku 1487, kromě 
toho Jan držel také čp. 58 od 1522 do 1532 a čp. 65 od 1522 do 1527, které po něm držel do roku 1534 
rovněž Václav Čepel), J. TEIGE, Základy 2, s. 300.  
Jiří Kvasnička rejmar kostelníci, čp. 52, viz 1533 

 
1540, Tamtéž, f. 137, J. TEIGE, Základy 2, s. 276. 
Vavřinec tkadlec, čp. 67c, viz 1532 
a Kříž, mistr pivovárský, na místě osady (?) 

1577, listina č. 32, J. TEIGE, Základy 2, 277, 
p. Valentina Stříbrského, ouředníka (?) 
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1597, 3. března, listina č. 34, J. TEIGE, Základy 2, s. 277, Z jistého povážení úředníci k r. 1596 
zvolení Jiřík Biskup, čp. 64, (koupil 1594, 1600 se vdova znovu provdala), J. TEIGE, Základy 2, s. 
296. 
a Jan Famira i na r. 1597 se nařizují, čp. 79, (koupil dům - sanytrnu na břehu za sv. Valentinem proti 
domu Augustinovskému v roce 1589, od vdovy po zikmundu Gonovi, později Daniel Famire prodal 
1615 švagru Gregorovi Kašparovi, J. TEIGE, Základy 2, s. 290 a 368; P. B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní 
slove , s. 165; Týž, „Urozenost, s. 104. 
 
1599,13. 1., listina č. 35, J. TEIGE, Základy 2, s. 277,  
Jan Famire, čp. 79, viz 1597 
Jan Kurfyršt, čp. 50, (Jan Kotva řeč. Kurfyršt + 1608), Nájemníci 1608, s. 27; P. B. KŮRKA, „Tu, 
kdež nyní slove , s. 160; Týž, „Urozenost, s. 104. 
 
1599, listina č. 37, J. TEIGE, Základy 2, s. 281, ,  
Jana Famire, 68? viz výše 
a Jana Kotvy, čp. 50, viz výše 
předešlých úředníkuv, v přítomnosti pánův z rady k tomu vyslaných, též v přítomnosti osadních těchto 
Jana Špalíka, čp. 49a, (zdědil 1582, + po 1616), J. TEIGE, Základy 2, s. 245; Nájemníci 1608, s. 99; 
Líva, s. 94 
a Václava Hrdiny, nových úředníkův, čp. 61b, (koupil 1587, 1608), J. TEIGE, Základy 2, s. 304; 
Nájemníci 1608, s. 100. 
tolikéž Martina Vodňanského, čp. 51, Nájemníci 1608, s. 28. 
Jana Diviše, čp. 49c, (1597-1613), J. TEIGE, Základy 2, s. 257 uvádí jako zadní, Nájemníci 1608, s. 
100, jmenuje v ochozu v Kaprově ulici. 
Jakuba Poledne (?) 
a Danyele Lounského, kantora jejich při kostele, též písaře v potřebách zádušních, léta toho 1600 jest 
učiněn a vykonán. 
 
Registra záduší, fol. 4, J. TEIGE, Základy 2, s. 281, Léta Páně 1600 v středu po sv. Dorotě z nařízení 
p. purkmistra a rady Star. M. Pr. zvoleni jsou úředníci záduší kostela tohoto sv. Valentina tito: Jan 
Špalík truhlář, 49a, viz výše  
a Václav Hrdina nožíř, 61b, viz výše 
 
Tamtéž, f. 16 a 40 J. TEIGE, Základy 2, s. 281, počet osadní záduší kostela sv. Valentina v Star. M. 
Pr. (v roce 1601 za rok předchozí) od úředníkuv předešlých Jana Špalíka, čp. 49a, viz 1599  
a Václava Hrdiny, čp. 61b, viz 1599  
 
1602, Tamtéž, f. 40, J. TEIGE, Základy 2, s. 281, vykonán jest počet od ouředníkův záduší, jmenovitě  
Jana Famire, čp. 79, viz 1597 
a Jana Špa1íka, čp. 49a, viz 1599 
 
1603, Tamtéž, f. 51, J. TEIGE, Základy 2, s. 281, konán jest počet zádušní osady od úředníkův 
předešlých Jana Špalíka, čp. 49a, viz 1599  
a Václava Hrdiny, čp. 61b, viz 1599 
 
1603, listina č. 41, J. TEIGE, Základy 2, s. 282, Za úředníky nařizují se (také 1604) 
Jan Špa1ík, 49a, viz 1599  
a Jan Kotva Kurfyršt, čp. 50, viz 1599. 
 
1605, listina č. 43, J. TEIGE, Základy 2, s. 282, za ouředníky nařizovati ráčí (purkmistr a rada S. M.):  
Jana Kotvu, čp. 50, viz 1599  
a Jana Diviše,čp. 49c, viz 1599 
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1610, Reg. záduší, f. 193, J. TEIGE, Základy 2, s. 282, vykonán jest počet zádušní osady od úředníkův 
k roku 1608 a 1609, zejména od Jana Diviše, čp. 49c, viz 1599 
kterýž po smrti někdy Jana Kotvy za předního ouředníka dotčeného záduší od pana purkmistra pánův, 
a podle něho Duchoslav Karafilát k též povinnosti byl nařízen 
 
1612, 3. ledna, č. 44, J. TEIGE, Základy 2, s. 282, počet záduší sv. Martina ve vsi v Žepích v 
přítomnosti p. Jana Petráska spoluradního, p. Duchoslava Karafiláta, čp. 42, (koupil 1604, syn prodal 
1643), J. TEIGE, Základy 2, s. 284, Nájemníci 1608, s. 99.  
p. Jana Špalíka, ouředníkův záduší, čp. 49a, viz 1599 
a kostela sv. V., p. Pavla Pihavýho (?) 
p. Jiljího Nečasa (?) 
a p. Martina Vodňanskýho, čp. 51, Nájemncíci 1608, s. 28. 
p. Mikuláše Jošta, vše osadních téhož záduší sv. V., čp. 80, (prádlo na břehu, zmínka v roce 1629, 
někdy neboštíka), J. TEIGE, Základy 2, s. 368; P. B. KŮRKA, „Tu, kdež nyní slove, s. 166. 
 
1615, Reg. záduší, fol. 291, J. TEIGE, Základy 2, s. 282, počet zádušní osady...., nicméně 
v přítomnosti Jana Špalíka, čp. 49a, viz 1599 
Martina Vodňanskýho, čp. 51, viz 1612 
Pavla Pihavého (?) 
i jiných předních téhož záduší osadních, vykonán od Duchoslava Karafilatka, čp. 42, viz 1612 
a Mikuláše Jošta, čp. 80, viz 1612 
p. Janovi Kaprovi z Kaprštejna, čp. 49b, Nájemníci 1608, s. 99; J. TEIGE, Základy 2, s. 245. 
a zase Mikulášovi Joštovi, úředníkům 
od p. purkmistra pánův v nově nařízeným etc. 
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Příloha 2 Topografické upořádání edice seznamů farníků kostela sv. Mikuláše z let 1552, 

1581 a 1590 podle Josefa Teigeho (1915). Staroměstská čísla popisná bez doplnění. Čísla 

popisná na Josefově označená V. 

 

 
 
čp. 24. 1. 1552 (J. TEIGE, 

Základy 2, s. 103-104) 
30. 11. 1581 (J. TEIGE, 
Základy 2, s. 122) 

30. 11. 1590 (J. TEIGE, 
Základy 2, s. 135) 

  čtvrť první čtvrť první 
2 44. Johanna Penížková 

Buršová 
Marek Šotner z domu 
Kryšpínovic + 

dům Kryšpínovic, v němž 
bydlí panna Marjana z 
Chocenic 

  váha kořenná váha kořenná 
1 
 

45. hospodář z rathouzu dům radní dům radní 

938 
Šmerhov 

43. Jan Šmerhovský Jan Škréta Š. ze Závořic + dr. Václav Lavín z Ottnfeldu 

937a736 42. Hendrych barvieř Mates Helm sítkař + Jan Helm sítkař na 
Šmerhově 

936 46. Jan mandlíř 
z prochoditého domu 
(Vondřej) 

Ondřej Flanderka 
z pruochoditého domu 

Ondřej Flanderka 
v pruchoditém domu 

937b 41. Vondřej mečíř Lukeš Tancer L. Tancer 
24a737 40. Kateřina Kušová Jan Maleček Krejčí Jan Maleček 
937c 39. Jan Medař z Stodoly dr. Adam z Kouby dr. Adam v Stodole 
  druhý dům jeho  
24c 38. Markyta železnice Václav hokynář Valentin Josef šlejfíř 
24d738 37. Dorota Šlechtová Jakub Šindel + Matěj rotšmíd 
24e 36. Barbora Dědková  

(Michal krejčí) 
Michálková vdova + Voršila Michálková vdova 

1/b 35. Anna Holá  
(Vondřej hvězdář) 

Jan Kovář rukavičník Jan Kovář rukavičník 

1/c 
 

34. Václav kožišník 
 

Václav pozounar Fridrich trubač 

736 Správně Hendrych bradýř; Mates sítkař, který se v českých městských knihách uvádí jako Helvík, byl 
německé národnosti (dům držel od 1577) a po něm získal dům jeho bratr Jan Helvík. Označení na Šmerhově 
bylo vyjímečně uživáno i pro tento dům, jinak zvaný U zlaté koruny. Srov. J. TEIGE, Základy 1, s. 114-115. 
737 Postup ochozu je správný, ve skutečnosti je nutné prohodit Teigeho označení 24a za 937c. Stodola je tedy 
24a. Srov. J. TEIGE, Základy 1, s. 129. Čp. 24b, zaniklo již v 15. století spojením se Stodolou – správně 24a.  
738 Dorota Šlechtová ani Matěj rotšmíd nejsou doloženi mezi majiteli domu v Teigeho Základech. Odpovídá však 
směru ochozu. 
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1/d739 
2b740 

33. Matěj Homolka  Martin šenkýř  
(Teofil Lvovický) 

1/e 
 

32. Prokop Štěpánek  
(Jan Šust) 

Mandelína Farářka Mandalena truhlářka 
 

23+12b 31. mistr Voldřich líkař dva 
domy 

 dům dra Adama 

22 
 

30. Michal mečíř Martin mečíř + p. Zdeňka Brodskýho z 
Třebechova  

21 29. Václav Porybný Jiřík Unraur z Taurnperku + Prokopa Hanyzle kožišníka 
20 28. Jiřík šmejdíř Josef Cejdlar kožišník Josef Cejdlar 
19 27. mistr Kašpar Petr Fetr Petr Fetr, komorník při 

deskách 
18 26. Jakub Březina Mikuláš švec Vajíčko Mikuláš Vaječko 

17741 23. Jan šenkýř U žáby Wolf Zima Mikuláš Jons U zelené žáby 
14a742 
14b 

22. Jan Havránek 
21. Johanna Žábova 

Kryštof Emrlich U žáby +  Václav Vodháj kožišník U 
žábů 

  čtvrť druhá čtvrť druhá 
110 9. Tomáš Bechynský Jan Guttnaur mečíř Václav Declivo 

112 10. Matěj platnýř 
 (Pavel Sedlák) 

Pavel Sedlák Pavla Sedláka vdova 

113 11. Matouš Smolnice Pavel Mazal rukavičník  
115 12. Erhart platnýř 

 (Petr šenkýř) 
Mikuláš zámečník + 
 (Ondřej Weltman) 

Jan Stejr rukavičník 

117 13. Linhart Jehlař  
(Jan zlatotepec) 

Kryštof knihař Kryštof knihař 
 

119 14. Petr od Voděnce  Jan Šener železník  Jan Šener železník 
121 15. Kryštof cvočkař Kryštof cvočkař Hans Miller cvočkař 

739 U čp. 1/d (podle starého značení 708d) končí řada majitelů v Teigeho Základech v roce 1573 (J. TEIGE, 
Základy 1, s. 146), Matěj Homolka však mezi nimi uveden není, pouze jako soused čp. 1/c v roce 1553, Tamtéž, 
s. 144. 
740 K čp. 2b lokalizuje J. TEIGE, Základy 1, s. 148 tyto majitele: Matěj Suchý od 1546, od 7. 6. 1581 Martin 
Kočnar šenkýř a od roku 1591 Teofil Lvovický. Při trzích jsou uváděni jako sousedé majitelé čp. 1/c a 1/e, což 
přivádí k doměnce, jestli se ve skutečnosti nejedná o čp. 1/d. Rovněž Matěj Suchý může být totožný s Matějem 
Homolkou. Viz pozn. výše. 
741 Jedná se o čp. 14 – viz poznámka níže. Mikuláš Jon koupil v roce 1584 dům  U černé žáby a nikoli zelené čp. 
13, J. TEIGE, Základy 1, s. 181; Konvář Wolf Zima držel také protější čp. 15, viz níže. 
742 Dům U žáby byl v polovině 16. století dočasně rozdělen na dvě poloviny poté, co v roce 1548 prodala Jana 
Žábová polovinu Janu Havránkovi. Po její smrti, po roce 1561, byl dům spojen v Havránkových rukou, J. 
TEIGE, Základy 1, s. 182. Lokalizace domu jako čp. 14. se přidržuje z hlediska přehlednosti Tomkově a na něj 
navazující Teigeho určení. Ve skutečnosti je však dům U žáby čp. 13. Odtud až k čp. 22 je celá fronta domů 
v Základech starého místopisu obou autorů posunuta o jeden dům. Chybějící dům v řadě je označován jako čp. 
22b nebo 12b, podle čp., ke kterému byl později připojen. Srovnej celkový plán radničního bloku, Jiří ČAREK, 
Příspěvek ke stavebnímu vývoji Staroměstské radnice v 15. století, PSH 6, 1971, s. 108-113; Dobroslav LÍBAL 
– Milada Vilímková – Eduard Stach, Staré Město, blokstaroměstské radnice, čp. 13, rkp. SHP SÚRPMO, Praha 
1958, s. 1; Srovnej další domy od čp. 13 od Týchž autorů. 
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123 16. Jan cvočkař  
(Valentin zámečník) 

Valentin zámečník Valentin Zelenohorský 
zámečník 

124 17. Václav šmejdíř  
(Bartoš šmukýř) 

Václav pilnikář Václav Bobr železník 

125 18. Jiřík platnýř Linhart platnýř Linhart platnýř 
126 19. Jan Ciesař zámečník Filip sedlář Ondřej Jeger sítkař 
15 20. Wolf konvář Wolf Zima konvář Pavel Stejr švec u Pešků 
16 24. Koleje Všech sv. Collegium omnium 

sanctorum 
Collegium OO. SS. 

28 (U 
jednor.) 

25. Jiřík Komedka Pavel Šturm z Firštnfeldu dům Pavla Šturma 

29 (U 
strak) 

1. Jiří Komedka Komedka z Rovin Matyáš z solnice 

31 2. Jan Volek Volková, vdova kožišnice Eva Volková, vdova 
(Bartoloměj truhlář) 

33 3. Jan Leva Martin Kytovský dům U Lívů 
35 4. Václav Kostečka  

(Jan Kopidlanský 
z Janštorfu) 

Martin Šípecký Markyta Kyndulka 

38 5. Jan Zvoník Šebestián Agricola p. Šebestián Agrikola 
40 6. Šebestián kniehař mistr Jakub Srnovec z 

Varvažova 
Matyáš Jílovský  
(Jan Adlar) 

35b 
zadní? 

7. Václav Kostečka druhý 
duom  
(Marek kožišník) 

Andreas Minych Pavel Švorc 

112b? 
zadní 

8. Pavel platnýřů syn druhý dům Pavla Sedláka  

46 54. Pavel Žák Jiřík Plzák pekař Jiřík Plzák 
43  Collegium medicorum Collegium medicorum 

39 53. Vít kožišník Prokop kočí +  
37 52. Václav Pekař (Vopálka) Anna Vopálková + Štěpán Horskej, pekař u 

Vopálků 
36 51. Arnošt Jilemnický Matěj kočí + Jiřík Prokeš kočí 

34 50. Štěpán Boháček Petr šmejdíř  
32 49. Jan pernikář Šebestián Agrikola p. Šebestián Agrikola 
  čtvrť třetí čtvrť třetí 

30 48. Jiřík od tváří (Petr, Jan 
Ornius) 

Jan Ornius z Paumberka Marta stará perkmejstrová 

27f 47. mistr Vondřej od věžův paní Eliška z Waldštejna paní Eliška z Waldštejna U 
věže 

64/V 55. Ctibor Rozsypal Zikmund Gon sladovník Zikmundova Gonova vdova 
67/V 56. Jan písař Tomáš Dvořák šenkýř Tomáš Dvořák 
69-70/V 57. Sixt zlatotepec Michal Vyšata krejčí spáleniště Ondřeje Vyšaty 
27g 58. Jiřík bakalář od tří Jan zedník U tří studnic Jan zedník U tří studnic 

- 260 - 

 



studnic 
 
 

 
 

Maruše švadlí 
 

 

61/V743 
 

66. Josef Žid a Saj bratři u 
brány 

 
 

 

62-63/V 
 

p.p. někdy z Bibrštejna, 
Izák syn Jakuba líkaře 
starého744 

  

65-66-
84/V 
 

67. Hošek Žid v Lídině 
domu 
 

  

68-83/V 68. Kateřina šenkýřka 
(Fabián malíř) 

  

75/V 69. Ruprecht kožišník Jan Kába Baroch Žid 1587745 
76/V 
 

70. Dorota Sárková  
(Matěj Dráb) 

od 1578 židovský 
 

 

77/V 71. Jaroš rukavičník   
81/V 72. Žid z bakalářova domu   

82/V746 
 

73. Michal Žid 
v Koprycově domu 

od 1580 Žid Josef Vlach  

85-86/V  
74. duom Munkov 

  

87/V747 75. Žáková Židovka 
v Dryznovském domu 

  

80/V 
 

76. Šimon nožíř Havel Peldřimovský Havel Peldřimovský 

743 Jedná se o dům na místě domu Lazara Žida, který věnoval Karel IV. v roce 1366 k založení první univerzitní 
koleje. V roce 1493 je dům zvaný olim magistri Johannis Albi penes valvam Judeorum, tehdy jej král Vladislav 
dovolil koupit Židovi Hořovskému, celou citaci podle - Epitaphs from the Ancient Jewish Cemetery of Prague, 
(ed.) O. Muneles, Jerusalem 1988, s. 368 - přetiskl  Alexandr Putík, On the topography and demography of the 
Prague Jewish town prior to the pogrom of 1389, Judaica Bohemiae 30-31, 1994-1995, Praha 1996, s. 12. 
K lokalizaci domu Lazara Žida, Tamtéž, s. 30. 
744 Tento dům byl v soupisu vynechán, ale je uveden ve stejném rukopisu a ve stejném roce mezi Židy, kteří plat 
dávati mají, J. TEIGE, Základy 2, s. 104, a v následujícím roce, Tamtéž, s. 106. Zadní část koupil Mordechaj 
Maisl 1567, zde nechal vybudovat v roce 1593 synagogu, J. TEIGE, Pražské ghetto, s. 124. K identifikaci domu, 
Tamtéž, s. 114-115. 
745 Baroch Žid a Jakub rabi u čp. 79/V jsou uvedeni v seznamu farníků z 6. 1. 1587, J. TEIGE, Základy 2, s. 127. 
Židovská jména v levém sloupci jsou doplněna podle J. TEIGE, Pražské ghetto, passim. 
746 Smlouva mezi kostelníky na místě vší osady a Judou Židem z roku 1497 zapsaná v knize záduší kostela sv. 
Mikuláše (rkp. č. 1665). Juda slíbil osadním platit za všechny poplatky ročně stálý plat 15 gr. Dopsáno: Ten 
duom praví se nyní držeti p. Tomáš Kopryc, ouředník najv. p. purkrabie Pražského a zadržalý platy vyvaditi má, 
J. TEIGE, Základy 2, s. 99. 
747 Jednalo se o dům někdy Pinkasa Žida, stojící u brány. Jan Dryzna se uvádí mezi vitriky kostela v letech 1488-
1489, J. TEIGE, Základy 1, s. 97. Dům ležící penes portam Judaeorum získal své jméno po královském kuchaři 
Dryznovi, který jej koupil v roce 1417, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 220. Nejstarším známým majitelem byl na 
počátku 15. století Žid Pinkas. 
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79/V 77. Pavel Večas Jan Koutský sladovník Jakub Rabi 1587 
78/V 78. Říha Mráček nožíř 2. pol. 16. stol. Enochové  
120/Vc748  Kateřina Poulkolová Kateřina Půlkolová vdova 
117/V a-
c 

79. Jan Brdečko pokrývač 
80. Jan soukeník 
81. Jakub krajčí  
(Markyta vdova) 

Benjamin knihař + dům kněze Jana Turka 
neboštíka749 

120/Va 82. Zuzana písařka  
(Vít krejčí,  
Petr knihař) 

Petrová knihařka  

120/Vb 83. Lidmila kožišnice Pavel Janda Zikmunda Jandy 

121/Vb 84. Matěj bečvář Matěj Starý bečvář m. Ondřej Blovský 
z P[alatina] 

121/Vc 85. Jakub Sámek Jan Roudnický +  dům Roudnických, Jandy 
123/V 86. David od Koruny 

hlohové 
Šimon Davidův Jiřík David švec 

904a750 87. Martin šenkýř Jeroným Lhotský Jeronym Lhotskej 
122- 169-
170/V 

88. Václav Babinec 
 
 

Jan Odháj u Babincův p. Jana Vodháje jinak 
Mazánka 

115-
119/V 

89. duom Šilháčků, Žid 
v něm 

  

269/V podle něho ve druhém 
domě751 

  

  čtvrť čtvrtá čtvrť čtvrtá 
74/Va 65. Jílek pekař Havel Pekař Havel pekař Turnovský 
73/V 64. Dorota Lumendová Cyprián Konopě Jan Konopě 
72/V 63. Jiřík Kopryc  

(Kříž Chvalský) 
Kříž Euarestus Chvalský Symeon Švácha kramář 

71/V, 62. Daniel Trubský Mikuláš Skalský p. Daniele Skalskýho 

748 Podle J. TEIGE, Pražské ghetto, s. 116, by měl dům U půl kola ležet mezi čp. 120/V a 121/V. Majitelku se 
nepodařilo ztotožnit s předchůdci v roce 1552. Jako zemřelá byla označena v seznamu domů ze 6. 12. 1586, J. 
TEIGE, Základy 2, s. 126. Kromě Ondřeje Blovského z Palatina (viz čp. 121/Vb na rohu Dušní a Kostečné) 
uvedené majitele v čp. 117/V až 121/V neuvádí. Identifikováno pouze podle postupu ochozu. 
749 Lokalizace jeho domu je nejistá. Snad se jedná o Jana Turka, který byl farářem u sv. Mikuláše v letech 1564 
až 1568 (v té době zároveň i u sv. Linharta). Vzhledem ke svým nevybíravým a bludným kázáním byl 
nepohodlný, jako horní tak dolní konzistoři, která jej nakonec odeslala z Prahy. K tomu J. TEIGE, Základy 2, s. 
110-116. Osadní si ho však oblíbili a v letech 1581 až 1582 znovu žádali o jeho uvedení ke kostelu. Před svou 
smrtí se nechal v roce 1590 převést do Prahy, J. TEIGE, Základy 2, s. 122. 
750 Podle J. TEIGE, Pražské ghetto, s. 118, koupil Martin šrotýř v roce 1550. Jeroným Lhotský měl koupit od 
Zikmunda Kapra z Kaprštejna až v roce 1607. 
751 Tento dům byl v soupisu vynechán, ale je uveden ve stejném roce mezi Židy, kteří plat dávati mají, J. TEIGE, 
Základy 2, s. 104. Později se však již neuvádí; Jde patrně o zadní část Šilháčkovského domu do bývalé 
Šámesovy ulice odprodanou již v roce 1528, která se již udržela v rukou židovských majitelů, Týž, Pražské 
ghetto, s. 118-119. 
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zad933 
zadní 934 61. Jan šenkýř u 

Chvatěrubského 
Jiřík Holian Henrych zadek domu Jiříka Holiana 

27e 59. Mandalena Kestřanská Tomáš Taubman Anna Taubmannová 
25 60. Hons Albrecht Mandelina Gregorová Mandalena Kubicova vdova 
935b pr 
kůru 

112. Vincenc svícníkář Jan truhlář Jan truhlář 

935a 111. Václav Příbram Matyáš Rormeister zlatník dra Václava Lavína 
934 U 
tváří 

110. Zikmund Chvatěrubský Jiřík Hendrych Holian Jiřík Hendrych Holian 

933 U 
trouby 

109. Daniel Trubský Mikuláš Skalský z Dubu Daniel Skalský U zlaté 
trouby 

932 108. Marta Řeháčková Václav Horskej Václav Horskej u Řeháčků 
931 107. Jan st. z Písnice mistr Pavel Kristián z 

Koldína 
Jan Kristián z Koldína 

930a 106. Celechovcová Jan Frejlich + Hendrych z Frankštejna 
930b 105. pánů z Pernštejna p. N. z Lobkovic Vilém Vostrovec 
930c 104. Pavel Mřenek synové Mřenkovic Jan Janovský U Mřenků 
929 103. Blažek od voháněk Jan Škréta U voháněk Václav Lavín U Voháňků 
607 115. Matyáš a Burian bratří 

Pechancové 
druhý dům p. Skalského p. Jetřicha z Žerotína v koutě 

608 114. paní Řepická Jan Rakovnický p. Jan Rakovnický 
609 U 
slonů752 

113. Regina Holcová Kašpar Kořenský, krejčí Kašpar Kořenský U slonů 

610  Jakub Kukla kožišník + Václav Dobřenský U Holců 
928 102. Kateřina Voříšková 

(Brykcí švec) 
p. Ždárský Kříž Chvalský 

927 101. Jan Rada švec (Hynek 
krajčí v něm) 

Adam Rada švec sirotka Rady ševce 

926a 100. Lidmila Knoflíčková Jiřík Šamša švec Jiřík Šamša švec 
926b 99. Jan z Násilí p. Adam Skalský + p. p. Hruškův 
925a 98. Jiřík Dusík Jiřík Dusík švec Melichar apatikář 
925b 97. Hynek švec Adam sklenář paní Marjána U smrti, vdova 
924 95. Jan Šmerhovský 

(Chyzderovský) 
p. z Waldštejna paní z Martinic U Kosteláků 

923753 96. Jan Rada švec Jan Rada švec Jan Rada švec 

752 spojeno s čp. 610 (zadní částí) do roku 1565  
753 Topografii tohoto nároží Dušní a Dlouhé odhaluje závěť Ludmily Radové z ledna 1584. Byla matkou tehdy 
již zemřelého Adama Rady (viz čp. 927) a dcery Anny. Jejímu synovi, svému vnuku Janovi, odkázala duom 
tento, v němž bydlím, ležící mezi domem paní Anny Komedkové z Dívčic a domem, jenž od starodávna sloul  
„Kostelákovský“, J. TEIGE, Základy 1, s. 363. 
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922754  Anna Komedková Jan Dubský U Komedků 
905? 94. Petr Jehlař Petr Jehlař Petr jehlář  
906755 93. mistr Jakub Rokycanský Jan Hamerník Sedlčanský Šimon Vodháj  
907756 92. Adam soukeník  

(Jiřík Melantrich) 
Jan Rakovnický Jan Rakovnickej  

904b757 91. Viktorin Fišl 
(Valentovský) 

Václav Odháj Šimon Voříkovskej  

908758 90. mistr Jakub na růžku Jan Kavka na růžku Jan Kavka 
 
 

 
 
 
 

754 Dům U Komedků se nepodařilo v seznamu z roku 1552 identifikovat. V poznamenání ženských stolic z roku 
1567 je již uveden (pokud se ovšem nejendá o shodu s dalším domem ve vlastnictví Komedků z Rovin), J. 
TEIGE, Základy 2, s. 115. V seznamech domů kostela Matky Boží před Týnem z let 1589 a 1613 není v prvním 
případě uveden, ale ve druhém ano. Srov. poznámku k čp. 922 v seznamu z roku 1613. 
755 Podle J. TEIGE, Pražské ghetto, s. 142, jde o dům zvaný později U Shrbených Mazánků, v roce 1552 uveden 
mistr Jakub Rokycanský rektor univerzity, který se psal také jako Srnec z Varvažova. V roce 1575 prodal dům 
Janu Hamerníku Sedlčanskému. Jako dům Šetelovský a U Hrbovatých Mazánků podle Šimona Odháje také V. 
LÍVA, Studie o Praze 3, s. 105. 
756 Podle J. TEIGE, Pražské ghetto, s. 142, koupil tiskař Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina v roce 1553. 
757 Ztotožnění vyplývá pouze podle závěti Ludmily Valentové z roku 1551, z níž část citoval J. TEIGE, Pražské 
ghetto, s. 105-106. Dům s pivovarem proti sv. Duchu po svém prvním manželovi Janu Valentovi odkázala svým 
bratrům Janovi, Viktorinovi a Sixtovi, synům Markéty Fišlové. Další majitele uvedeného domu již neuvádí. V. 
LÍVA, Studie o Praze 3, s. 106, má Šimona Voříkovského z Kunratic jako majitele čp. 910 U Voštípu do roku 
1619 – pořadí ochozu ruly odpovídá spíš čp. 908. 
758 Podle J. TEIGE, Pražské ghetto, s. 142, jde o dům U Kavků podle Jana Kavky, který dům koupil v roce 1581. 
V roce 1552 byl majitelem Jakub Rokycanský – viz čp. 906. Na růžku se však říkalo také protějšímu nároží čp. 
904, Tamtéž, s. 118. 
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Příloha 3 Topografická edice seznamu domů farnosti kostela sv. Martina ve zdi z let 1603 až 

1604 

Poznámky k rkp. B 43/1, NA Praha: 
Text byl transkribován. Při psaní osobních jmen bylo přihlédnuto k edici berní ruly Václava 
Lívy. Většina zápisů byla pořízena českým novogotickým písmem. V originálu humanistické 
písmo je odlišeno písmem Arial. Levý sloupec doplňuje čísla popisná na Starém i Novém 
Městě podle Jüttnerova plánu. V prostředním sloupci jsou uvedeny rozličné zápisy z let 1603 
a1604 k uvedenému domu pod sebou. Na stejném řádku jsou zároveň v závorce zahrnuty 
poznámky, které se vztahují k lokalizaci domů, dále uvádí funkci v zádušní samosprávě 
v uvedených letech a nakonec je případně uvedeno členství osoby v Jednotě bratrské. 
V pravém sloupci jsou uvedeny vybrané částky k jednotlivým letům nikoli pod sebou, ale 
vedle sebe.  
 

Léta 1603 Příjem pomoci od Pánů osadních na vystavení nové kostnice učiněných. 
Z Starého Města Pražského: Tak jakž se osada začíná pořad. (fol. 40b) 
 
Léta 1604 Příjem důchodův dědičných stálých, i případných k záduší kostela sv. 
Martina přináležejících.  
Příjem pomoci učiněné na plech, na novou kostnici v plnosti osady dominica invocavit, 
7. martii, svolané. 
Z Starého města Pražského, Tak jakž se osada pořad začíná. (fol. 51b) 
 
čp. 
SM 

osadní 1603  
a 1604  

1603 
k.gr.d 

1604 
k.gr.d 

361a Vavřinec Kučera švec (do 1611, J. ČAREK, PSH 12, s. 51; Ondřej Kučera švec jako 
pokojník u Laminarů, Nájemníci 1608, s. 75) 

20 15 

361a Adam Laminari (od 1599, J. ČAREK, PSH 12, s. 49; V. LÍVA, Studie 3, s. 75) -  10 
361b 1603 Jan Zedník u brány Zderazský (od 1595, V. LÍVA, Studie 3, s. 55, J. 

ČAREK, PSH 12, s. 47) 
1604 vdova po Janovi zedníku (Kateřina Kuweiblová, Nájemníci 1608, s. 75) 

20 - 

360c 1603 Václav Mladší Krocín (1599-1611, V. LÍVA, Studie 3, s. 55; Nájemníci 
1608, s. 75; starší osadní 1603, fol.  38b) 

- /////// 

359a 
358? 

P. Vavřinec Břekovec Šotnovský ze Závořic, perkmistr hor viničných [v] 
Praze ze 2 domů (1608, s. 75, V. LÍVA, Studie 3, s. 55; starší osadní 1603-4, fol. 
38b) 

1, 90 1, 00 

360b Kryštof Puttl (1604 Putelle) zlatník (Puttele, 1601-1613, J. ČAREK, PSH 12, s. 
46; Kryštof Putera zlatník, Nájemníci 1608, s. 75) 

1, 00 36 

360a Blažej Pour, krejčí (prodal již 1603 Jiříku Chládkovi, J. ČAREK, PSH 12, s. 45) 20 4 
419 Jan Vranovský od Křížku (Nájemníci 1608, s. 76; V. LÍVA, Studie 3, s. 55; úředník 

1603, fol. 38) 
1, 00 - 

 1603 Symeon Crysta pokojník jeho 1, 00 /////// 
420 1603 Matěj Bězděkovský,  1, 30 1, 04, 
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1604 Matěj Bezděkovský, Tolar Široký (Dorota Bezděkovská U Skořepů, 1608, 
s. 76, J. ČAREK, PSH 12, s. 41; starší osadní 1603, fol. 38b, úředník záduší 1604, fol. 
50b) 

02 

421 Jan Březina (od 1598, J. ČAREK, PSH 13,, s. 19; Anna Březinová, Nájemníci 1608, s. 
76; 1603-4 sakrista, fol. 38 a 50b) 

1, 00 20 

 1603 Bartoloměj Zajíček kuchař, pokojník jeho, P[án] k tomu daroval 
mosaznou kadedlnici 

30 /////// 

423a Jan Petráček pernikář (od 1603 z Vokounštejna, do 1627, J. ČAREK, PSH 13, s. 23;  
Nájemníci 1608, s. 76; měl také zadní 354 do Skořepky; starší osadní 1604, fol. 38b) 

2, 00 30 

423b  Havel Peldřimovský (+ před 1612, J. ČAREK, PSH 13, s. 25; 1608, s. 76) 1, 00 15 
424 Anna Hekačková (Anna Střížkovská?, J. ČAREK, PSH 13, s. 26) 1, 00 15 
425 Adam Hašek od Pštrosů (od 1600, J. ČAREK, PSH 13, s. 29; Nájemníci 1608, s. 

76) 
30 32 

426a Vít Klaud (+ před 1612, J. ČAREK, PSH 13, s. 31; Vít Klaudus, Nájemníci 1608, s. 
76) 

1, 00 1, 00 

 Marek Blumal pokojník jeho (Marek Plyml, krejčí, pokojník u Zacharyáše 
Štýrského – čp. 426b – tento dům je zřejmě vynechán, Nájemníci 1608, s. 76) 

30 /////// 

427 P. Lidmila od Zlaté Podkovy, z domu svého malého (J. ČAREK, PSH 13, s. 
33) 
1604 z domu malého U zlaté podkovy 

30 20 

 Anna Kovářka (kovárna zmíněna také r. 1635) 30 15 
 Mariana z huti (spolu s kovárnou stály zřejmě uprostřed Uhelném trhu) 

 
30 15 

46,51 
,02 

416 1603 P. Jan Plateys, od Holců 
1604 P. Jan Plateys z Plateštejna (od 1586, J. ČAREK, PSH 12,, s. 64-65) 

- - 

415 P. Jan Kropáč z Krymlova ze 3 domů (patrně je zahrnut i protější čp. 422; 1603-4 
starší osadní, fol. 38b a 51) 
1604 podle svého uvolení dal dielati zeď od krchovy až dolu podle 
pohřbu P. Kropáče, která podle oučtů stála, anč o dostatek p. osad[ní]. 
dostavěti dali 

- - 

414 Kryštof od Pýrů 1,10 ,15,3 
413 1603 Jakub Hanzburský  

1604 Jakub Hansburský (Hozemburský od 1580; starší osadní 1604, fol. 51) 
1,00 16 

367 1603Valentin Krejčí ze dvou domů  
1604 Valtýn Krejčí, Šindler (kostelník 1604, fol. 50b) 

1,00 30 

366 1604 Vít Fogler (koupil v červenci 1603 od Valtýna, J. ČAREK, PSH 12,, s. 55) /////// 20 
365b Melichar Steynhart (do r. 1620, J. ČAREK, PSH 12, s. 54) 3, 00 30 
365a P. Abraham Anjel (inspektor školy a starší osadní 1603-4, fol. 38b a 51)  1,04 
 1603 (konec fol. 40b) 22,10  
čp. 
NM 

1603 Z Nového Města Pražského od Pánů osadních i jiných 
dobrodinců (fol. 41) 
1604 Z Nového Města Pražského (fol. 52) 
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36 1603 Pan Jiřík Zygel z Chocenic (od 1592, L. LANCINGER, Z místopisu, s. 276; 
V. LÍVA, Studie 3, s. 136; starší osadní 1603-4, fol. 38b a 51) 
1604 Pan Jiřík Zygel z Chocenic, minulého roku při pouti odeslal na faru 
Tejnský piva, za ně dáno býti mělo 1 k[opa] 30 gr[ošů] to daroval 

2,00 - 

35a Hans Kecz kupec pláten (1591-1611 Hanuš Götz, L. LANCINGER, Z místopisu, s. 
275,  jako 36a; V. LÍVA, Studie 3, s. 136, jako 35a) 

2,00 1,00 

35b 1603 Václav Vorel (do 1602, potom Žofie Břekovcová, L. LANCINGER, Z 
místopisu, s. 270) 
1604 P. Brzákovská 

1,00 1,04 

35c 1603 P. Jan Kabyš z Bytýšky (Jan Kabiš koupil 1579, 1609 koupil Lorenc Mel, L. 
LANCINGER, Z místopisu, s. 269, má v obráceném pořadí jako 35a; 1603-4 starší 
osadní, fol. 38b a 51)  
1604 P. Jan Kabyš z Bytýšky  

- 30 

34b Kašpar Tyrš (v roce 1604 i v ochozu berní ruly prohozeno pořadí s následujícím 
domem, V. LÍVA, Studie 3, s. 137, jako čp. 42; L. LANCINGER, Z místopisu, s. 265, 
jako čp. 34b – nárožní v Jungmannově) 

30 15 

34 1603 Petr Maczer (Petr Macer koupil r. 1601, L. LANCINGER, Z místopisu, s. 266-
267; V. LÍVA, Studie 3, s. 136; V roce 1607 uveden spolu s manželkou Magdalenou 
v rejstříku pražského sboru Jednoty Bratrské, JB 1607, s. 89 a 167) 
1604 P. Petr Macze 

- ,15,3 

33 Mikuláš Jordan (do 1611, V. LÍVA, Studie 3, s. 137) - 30 
32? P. Jan Velvarský (starší osadní 1603-4, fol. 38b a 51) 1,30 1,00 
31-
30 

1603 P. Jan Romanus ze tří domů (Pouze jméno Romanus je v obou letech 
zapsáno na rozdíl od ostatních jmen humanistickým kurz. písmem) 
1604 P. Jan Romanus z Říma ze 3. domů (Podle Lívy se ukrývají pod čp. 30 dva 
domy, z nichž jeden koupil Jan Romanus až 1610, s. 137; 1603-4 starší osadní, fol. 38b a 
51; P.  Jan Romaeus, JB 1607, s. 89 a 167, patřil k nejvýznamnějím členům Jednoty) 

2,00 1,00 

29 Jan Prunhofer (V. LÍVA, Studie 3, s. 137; úředník záduší 1603, fol. 38) 1, 00 30 
28 1603 z domu neboštíka Jana Pikharta hospodář 

1604 z domu někdy P. Jana Pikharta hospodář (V. LÍVA, Studie 3, s. 137) 
15 ,08,4 

27 Pavel Sochor (V. LÍVA, Studie 3, s. 137) 30 46 
26 Z domu sirotčího Železníkovic 30 12 
 1603 Anna Hausková vdova 

1604 Anna Hausková 
30 1,30 

25 Matěj Hurka (V. LÍVA, Studie 3, s. 138) 30 ,20,4 
24 1603 Widmanová truhlářka vdova 30 ////// 
23 Adam Kalivoda (krejčí, 1603 kostelník, fol. 40b a 38; V seznamu Jednoty z roku 

1607 je uveden v Široké ulici jakýsi Havel u Kalivody, JB 1607, s. 89) 
20 15 

22 1603 M. Paní Anna Šturmová s syny svými  
1604 P. Anna Šturmová (dům Šturmovský, desk., V. LÍVA, Studie 3, s. 137; JB 
1607, s. 89) 

6,00 30 
 

 1604 (součet na konci fol. 52, iniciála či podpis Haport)  13,18 
21 1603 Michal Sika  

1604 Michal Sika krejčí (kostelník 1604, fol. 50b) 
1,00 36 
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20 Voršila Cukrářka (dům Cukrářovský, V. LÍVA, Studie 3, s. 138) 30 15 
19 1603 Kateřina Kouřimská 

1604 Kateřina Pirfantová (řezník Jan Pirfant prodal 1620, dům Firfantovský, V. 
LÍVA, Studie 3, s. 139) 

30 15 

18a 1603 P. Václav Pražák, jinak Fafaut z Hořkovce, Primas Nového Města 
Pražského, minulého roku učinil pomoc, daroval dveře. Vide 
1604 P. Václav Pražák, jinak Fafant z Hořkovce, Primas N. M. P. (dům 
Fafoutovský, V. LÍVA, Studie 3, s. 139; starší osadní 1603-4, fol. 38b a 51) 

- 1,00 

17a  Ondřej Knoflíček (U Knoflíčků, V. LÍVA, Studie 3, s. 139) - 30 

16a P. Ondřej Payr (V. LÍVA, Studie 3, s. 139; starší osadní 1603-4, fol. 38b a 51) 1,00 1,00 
16b Dytrych Roynhart 1,00 1,00 
45 Jan Kalenda 1,00 24 
17b Kateřina Pašová (Kateřina Pášová zadní dům prodala 1626, V. LÍVA, Studie 3, s. 

139) 
20 15 

18b 1603 druhý dům Pana Primátora - /////// 
44a Pavel Auff (Ruf, kostelník 1603-4, fol. 38 a 50b) - 15 
44b Jan Auhniz (U Auniců 1635, lokalizace do Vladislavovy pouze podle směru ochozu) 30 15 
22b Adam Jiskra  30 10 
43a Juliana Švadlí (v roce 1603 je zapsána na stejném řádku jako Adam Jiskra, 

dohromady s částkou 30 gr.) 
 15 

 1603 Malý zbor  - /////// 
 1603 konec fol. 41 25,25  
43b Jindřich Žlutický (V. LÍVA, Studie 3, s. 140; úředník záduší 1604, fol. 50b) 1,00 - 
43c-
32c 

Antonín Kožešník 30 12 

32b Jiřík Příhoda (zadní část, V. LÍVA, Studie 3, s. 137; kostelník 1604, fol. 50b) 40 30 
33b-
42 

1603 Václav Kandrdas 
1604 Václava Kandrdasa vdova 

30 5 

42b-
41b 

Václav Lukáš 1,00 30 

41a Jan Kříž Pernikář (Jan Kříž vyženil 1581, 1602 vzdal další ženě Anně, jejím druhým 
manželem byl Jan Pěnivoda – dům Vejvodovský, L. LANCINGER, Z místopisu jako čp. 
42, s. 272; V. LÍVA, Studie 3 jako čp. 41, s. 140 – v berní rule mezi domem Žlutického a 
Vejvodovským pouze jeden dům; byl úředníkem záduší v roce 1604, fol. 50b) 

1,00 1,00 

38b Pan Řehoř Pátek (od 1577, v roce 1612 vdova - dům U pátků, L. LANCINGER, Z 
místopisu jako část čp. 41, s. 293; V. LÍVA, Studie 3, s. 140, jako čp. 38a, zadní část; 
1603 starší osadní, fol. 38b) 

- 10 

58b Jakub Slánský Malíř - 10 
58c Kylian Zahl (Zehl) (čp. 58 původně 3 domy, V. LÍVA, Studie 3, s. 142) 30 10 
57 1603 P. Pani Joanna Holanová (čp. 57, pan., V. LÍVA, Studie 3, s. 142) 

1604 P. Joanna Holahová 
1,00 - 

56 1603 Z nového sboru bratři učinili pomoc (čp. 56, zbor, V. LÍVA, Studie 
3, s. 142) 

2,23 - 
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1604 Bratři Přinovští ze 2. domů 
55 1603 P. Cyprián Lopatský (U Cypriánů, V. LÍVA, Studie 3, s. 142) 

1604 P. Cypriána Lopatského syn P. Symon s nájemníkem 
- 1,10 

 1603 Urban šenkýř jeho 15  
54a Anna Kamenská (Anna Nyderová?, V. LÍVA, Studie 3, s. 142) 1,00 15 
54b Lidmila Čehalová - 7 
53 + 
52 

Martin Všetečka ze 2. domů (oba domy syn Matyáš do 1623, V. LÍVA, Studie 3, s. 
142-143) 
 

2,00 30 

52b? Anna Koheylka (V rule má Líva mezi 52 a 51 pouze jeden dům) 1,00 15 
76b- 
76c 

Jan Španyel ze dvou domů 50 30 

76d 1603 Hans Peyr nájemník z domu Listářovského 
1604 z domu Listářovic nájemník 

30 20 

51b Jakub Pecnář 1,00 20 
51 1603 Jan Polívka 

1604 Jan Polívka vinopal 
20 12 

50 Pan Adam Myslík (V. LÍVA, Studie 3, s. 143) - 1,00 
49 Jan Kaluzký 20 15 
48 1603 Z domu paní Lidmily Tatarkovic 

1604 Z domu paní Lidmily Tatarkovic, sama p. Lid. s hospodářem 
30 40 

 (konec fol. 52b)  14,22 
47a 1603 Jan Depetor (humanistická kurziva) 

1604 Jan Depeton zedník 
20 15 

47b Johanna Vinopalová - 30 
46 1603 Marek Kantor Pedellus 

1604 Marek Cantor Pedellus 
1,00 17 

82 Z domu pana Václava Vodičky, Johanna pokojnice (V. LÍVA, Studie 3, s. 
145) 

30 10 

sv. 
Troj. 

1603 Frydrych Merz 
1604 Frydrych Mecz 

30 10 

80a Jeronym Bednař (v rule bednář, V. LÍVA, Studie 3, s. 146, jako 80a, ale patrně 
parcela sv. Trojice) 

20 20 

80b 1603 Jan Šenvald (potomci ještě v roce 1653, V. LÍVA, Studie 3, s. 146, jako čp. 
80b, ale patrně parcela na místě kostela sv. Trojice) 
1604 Jan Šenvaldů s Lidmilou matkou 

30 30 

80-
81? 

Horatius de Fontana (v rule jsou na tomto místě dva domy Karla z Kolovrat, V. 
LÍVA, Studie 3, s. 146 je přiřadil k čp. 284, které mu rovněž patřilo, ale v tom případě 
by dům byl zmíněn dvakrát. Je pravděpodobnější, že dům stál v pořadí ochozu, srov. 
Tamtéž, s. 173) 

- - 

80c Martin Jonak (v roce 1604 uveden jako pekař, V. LÍVA, Studie 3, s. 146) 40 26 
79 paní Lidmila Vtelenská 

P. Vtelenský hospodář 
- 30 
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78 1603 Jiřík Hagl udělal dveře ve škole  
1604 Jiřík Hakl truhlář 

- 12 

 1603 Hafart (konec fol. 41b) 20,08  
77 1603 Paní Anna Fuglová vdova (do roku 1606, V. LÍVA, Studie 3, s. 147) 

1604 Matěj Drvoštěp 
5,00 - 

77 1603 Matěj Drvoštěp, z téhož domu 
1604 P. Anna Fuglová 

15 10 

76 1603 Pana Jaroslava Robmhapa hospodář  
1604 Z domu P. Jaroslava Robmhapa hospodář (V. LÍVA, Studie 3, s. 147) 

15 15 

75 Jan Kavka šindelář (1604 Kafka) 1,00 1,00 
74 1603 Ondřeje Formana mantželka odvedla šuldpryf na Markétu Černou 

Tomášovou, dala 
1604 Odřej Forman 

8,00 15 

74 1603 Item Řehoř Příbramský pokojník jejich 15 ////// 
73 1603 Paní vdova Kalivodová 

1604 Paní vdovy Kalivodový, nájemník i vdova 
1,00 40 

73 1603 Vít Konopásek, hospodář její 30 ////// 
72 Z domu pana Byšickýho - - 
71 1603 Paní Skuhrovský, hospodář toliko  

1604 Z domu Paní Skuhrovský 
20 - 

70 1603 Pana Habarta Zychovce hospodář též 
1604 Z domu P. Jana Habarta Zychovce hospodář 

30 ,06,6 

69 1603 Jan Školiastr Táborský, Kamene 4 fůry odvézti dal, které pak Jiřík  
Stenys daroval 
1604 Jan Školiastr Táborský (úředník záduší 1603-4, fol. 38 a 50b) 

- 1,00 

68 Tomáš Horáček šrotýř (do 1624, V. LÍVA, Studie 3, s. 148) 40 15 
67 Jiřík Petržilka (dům Petržilkovský, V. LÍVA, Studie 3, s. 148) 1,00 24 
66 Jindřich Jindrovský, malíř (do 1619, V. LÍVA, Studie 3, s. 148) - - 
65 P. Adama Slatinského hospodář (1604 přidává Z domu, V. LÍVA, Studie 3, s. 

149) 
20 20 

64 Mandalena Mazánková (Magdalena Odhájová do 1618, V. LÍVA, Studie 3, s. 149) - - 

63 Vavřinec Žežhule (vdova do r. 1623, V. LÍVA, Studie 3, s. 149, úředník 1603, fol. 
38) 

20 10 

62 Řehoř Vladyka - - 
61c 1603 Julyana Karlová (61c má V. LÍVA, Studie 3, s. 149) 

1604 Juliana Karlová, podvakráte darovala 
30 30 

61a 1603 Z domu P. Eliáše Rozyna, Eliáš nájemník jeho  
1604 Z domu P. Eliáše Rozyna, sám Pan. (Eliáš st. Rozýn z Javorníka, V. LÍVA, 
Studie 3, s. 141; jeden z předních členů Jednoty, v pražském seznamu z r. 1607 byl 
uveden v ochozu Na Příkopech, kde vlastnil domy čp. 848 a 849, JB 1607, s. 165-166) 

15 30 

61b 1603 Paní Dorota Malovcová  
1604 Paní Dorota Malovcová Zutterka (dům U Zutterů, V. LÍVA, Studie 3, s. 

40 1,00 
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141) 

60 1603 Pana Odolena Pětipeského hospodář  
1604 Z domu Pana Odolana Pětipeského hospodář (Odolen Pětipeský z Chýš 
koupil r. 1601, V. LÍVA, Studie 3, s. 142) 

20 6 

59 Dorota Tvrdočelová vdova (V. LÍVA, Studie 3, s. 142) 1,00 12 
58a 1603 Paní Lidmila Vojkovská (dům U Modré Labutě, V. LÍVA, Studie 3, s. 142) 1,00  
58a 1603 a hospodář její 

1604 Z domu paní Vojkovský hospodář 
10 15 

40 Pan Pavel Cerhovský (Cerhovský z Růžetína, V. LÍVA, Studie 3, s. 141; vyženil 
1597, byl mu konfiskován po 1620, L. LANCINGER, Z místopisu, s. 291; inspektor 
školy a starší osadní 1603-4, fol. 38b a 51) 

2,00 1,00 

 1604 Haport (iniciála či podpis u součtu, konec fol. 53)  12,28 
,06 

39 Pan Adam Skála (ze Zhoře, koupil 1589, jeho dědici prodali roku 1610, L. 
LANCINGER, Z místopisu, s. 289; JB 1607, s. 93) 

3,00 - 

38b 1603 Od Červených zvonů hospodář 
1604 Z domu Od Červených zvonů hospodář (V. LÍVA, Studie 3, s. 141; 
vlastníkem Anna Dorota Voděradská ze Lstiboře, L. LANCINGER, Z místopisu, s. 285) 

30 20 

37c 1603 sirotek Lukáše Slánského komorníka (při deskách zemských, přiženil se r. 
1582, správci pozůstalosti prodali r. 1604, L. LANCINGER, Z místopisu, s. 282) 
1604 z domu pana Lukáše Komorníka  

1,00 15 

37b Pan Martin Jon z Javoru (koupil 1578, r. 1601 vzdal manželce, L. LANCINGER, Z 
místopisu, s. 281; V. LÍVA, Studie 3, s. 140) 

1,00 20 

37a Paní Dorota Černovicová (Dorota Nejedlá ze Skalska 1596, od r. 1602 provdaná za 
Maxmiliána z Černovic, L. LANCINGER, Z místopisu, s. 280; V. LÍVA, Studie 3, s. 
140) 

- - 

 1603 (konec fol. 42) 
1604 (fol. 53b) 

30,50 0,55 

 1603 Pomoci učiněné od pánů osadních z Starého Města Pražského na 
novou kostnici 
Nového Města Pražského od pánů osadních i jiných dobrodinců (fol. 42b) 

22,10 
 
78,43 

 

 1604 Summa pomoc na plech ode všech dobrodicův  48,42 
,04 
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Příloha 4 Topografická edice seznamu domů farnosti kostela Panny Marie před Týnem z 29. 

ledna 1613. AHMP rkp. 1640, Registra památná záduší kostela Panny Marie před Týnem 

1586-1643, fol. 131b-138b (93-100) 

V levém sloupci jsou staroměstská čísla popisná podle Jüttnerova plánu Prahy z let 1811 až 

1815, ke kterému vztahoval topografické určení domů uvedných v berní rule také Václav 

Líva.759 Tučně jsou zvýrazněna jistá určení domů. Červeně čp. zachycené jako součást jiných 

farností. Text je transkribován s přihlédnutím k edici berní ruly a také dvou dosud 

publikovaných  verzí seznamu.760 Mladší aktualizace seznamu dosud vydány nebyly a jsou 

odlišeny kurzívou. Většinou byly dopisovány do řádků nad aktualizované jméno. Dodatečně 

přeškrtnutá jména v seznamu jsou v edici podtržena.  

 
fol. 131b (93a) 
Léta Páně 1613 29. novembra osada záduší blahoslavené Matky Boží před Týnem pořádně 
sepsaná. 
 
548, sirotci U jednorožců, Na maso každý tejden se dává---20 alb. 
 Anna 
549, p. Jaroslav Hrobčický + + pana kardinála761 
 Kateřina  Karl 
550, p. Václav Trubka z Rovin  Vratislav Hendrich z Fa.762 
551, p. Daniel Henrych Sfranšteina sirotci763 
552, p. Jan Kavka z Říčan + 
553, p. Kateřina Sixtova Jan Theodor Sixt764 
554, p. Marta Bradýřka Florián syn jeji765 
555, p. Kristýna Havránková  dům Barvičův   Jan Antonin766 
   Václav z Vlkanova 
556, p. Václav z Vlkanova  Zachariáš Pezolt 
557, p. Kašpar Winter z Polehrad  David Florin767 
 Rudolf Marath 

759  Poznámky jsou citovány podle Václava Lívy, Studie o Praze pobělohorské 3. Změny v domovním majetku a 
konfiskace, SPDHMP 9, Praha 1935, která má podrobnější faktografický poznámkový aparát než pozdější edice 
stejného autora, Berní rula 3, Pražská města, Praha 1949. 
760 J. TEIGE, Základy 1, s. 515; Ladislav ŽILKA, Seznam domů týnské osady z roku 1613, DP 15, 1997, s. 75-
81. 
761 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 8. 
762 Karel Trubka z Rovin zdědil po otci Václavovi, Vratislav v řadě majitelů neidentifikován, V. LÍVA, Studie o 
Praze 3, s. 8. 
763 Daniel Hendrich z Franknštejna, dcera prodala roku 1630, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 9. 
764 Dům konfiskovaný Janovi Theodorovi Sixtovi z Ottrsdorfu v roce 1621, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 9. 
765 Dům U srpů, Marta byla snad vdova po hospodáři Matesovi bradýřovi, Nájemníci 1608, s. 47. 
766 V domě Ambrože Havránka, ševce, Nájemníci 1608, s. 48; Emigrant Jan Antonín z Laubenau vlastnil v letech 
1613 až 1628, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 9. 
767 David Florýn z Lambštejna byl manželem Anny dcery Kašpara Wintra, prodala 1628, V. LÍVA, Studie o 
Praze 3, s. 9. 
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558, p. p. Bohumila Čabelická z Kolovrat +  
 
fol. 132a (93b) 
559, p. Barbora z Bubna +768 
   Kašpar 
560, p. Dorota Ratychova z Peremtu +769 
 Kateřina 
561a, p. Jiří Haideliusová770 
561b, p. Jiří Bryknar +771 
562, p. Bohuslav z Michalovic +772 
563, p. Theobald Švihovský +773 
 Johanna 
564, p. Jiří Fuňke + z Olivetu774 
565, p. Bernarth Elsnic +775 
566, p. Jaroslav Špetle +776 
 bratři 
567, p. N. Lukavecký +777 
568, p. Jan Melcar  Jan Kesler778 
569, p. Petr U zlaté mříže779 
570, Florián Oxiporinas780 
571, Jakub Stříbrský 
587, V minci 
586, dům p. Vořechovského u Hrochů +781  
fol. 132b (94a) 
585a, N. Kunata z Kunic +782 

768 Koupila dům U Špičků v roce 1610, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 10. 
769 Nájemníci 1608, s. 48; Dorota Nožičková koupila v roce 1619 od místrů koleje císaře Karla IV, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 10. 
770 Kateřina manželka Kryštofa Heideliusa z Rasenštejna, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 10. 
771 Nájemníci 1608, s. 48; Synovec Jiřího, Albrecht Jiří Bryknar z Brukštejna, prodal 1619 Adamovi Švorcovi, 
V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 10. 
772 Popraven, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 10. 
773 Nájemníci 1608, s. 48; Švihovským zkonfiskován roku 1621, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 10. 
774 Johanna, vdova po Jiřím Funkovi z Olivetu, zemřela před 5. lednem 1624, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 10. 
775 Koupil roku 1601, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 10-11; srov. Nájemníci 1608, s. 49.  
776 Jetřich Špetle z Janovic vlastnil v letech 1610 až 1623, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 11; Anna Špetlová, 
Nájemníci 1608, s. 49. 
777 Bratři Lukavští z Lukavice, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 11. 
778 V domě Jakuba Melcara, Jan Melcar, syn, Nájemníci 1608, s. 49; Jan Oldřich Kesler vyženil s Dorotou, 
vdovou po Tobiášovi Šustrovi z Goldburku (+1638), který koupil od sirotků po Janovi Melcarovi, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 11. 
779 Petr Mělnický, jeho synové do 1634, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 11. 
780 Zapsáno spolu s následujícím domem mezi řádky a dodatečně škrtnuto. Oba majitelé se opakují 
v ochozu domů v roce 1608, Nájemníci 1608, s. 49. Jedná se o domy spadající do farnosti sv. Havla. 
Srov. Robert GÁJA, Soupis katolických a nekatolických obyvatel farnosti kostela sv. Havla na Starém Městě 
pražském z roku 1636, PSH 42, 2015, 183-242, hl. s. 200-201. 
781 V domě někdy p. Daniele Hrocha, Nájemníci 1608, s. 51; V rule Fridrich Míčan od 1616, V. LÍVA, Studie o 
Praze 3, s. 14; V soupisu farnosti roku 1589 následuje na tomto místě dům U zvonu čp. 605. Dům čp. 586 je 
spolu s Mincí až na úplném konci seznamu, rkp. 1640, fol. 64 (29). 
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585b, Martin Šneitech zámečník783 
585c, Jan Hložek švec  Martin Outrata784 
 Adam bradýř 
654b, p. Hanuš Hruška v Planým dvoře +785 
585d, Václav Smrčka786  
588a-b, p. Bauchval Berka 2 domy +787 
590, Jakub Křepelka uMaňasů788 
591, Jan Tychler krejčí pod Maňasem 
592, p. Mikuláš Boček789 
593, Kašpar Albrecht Toužimský790 to se neví, kde je 
  Šindler791 
594, p. Václav Lev z Lewengrunu a Bareythu 
     J. M. P. purkrabího nejvyššího p. Adama z Valdt.792  
595, u Kamzíků p. Adama Linharta  Václav Margle   
596, p. Markéta z Donínka stará + Šlechtična Mratská793 

782 V rule je Kunata řazen až jako třetí v pořadí, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 15; 1589: p. Kryštof Budovec, 
Cyril Greišek, fol. 64b; Josef Teige, in: Ottův slovník naučný XX, heslo Praha, Praha 1903, s. 448 uvádí, že 
druhá manželka Kryštofa Budovce Marie z Bubna odkázala dům Jindřichovi Kunatovi Dobřenskému 
z Dobřenic. Jednalo se o jejího druhého manžela. Po nich zdědily dům i jejich děti. 
783 V rule Martin Šneyder, zámečník, koupil r. 1612, Líva má jako 585a, s. 15; 1589 i Nájemníci 1608, s. 51, 
uvádějí zámečníka Šimona Brodského. 
784 Martin Outrata držel od roku 1615 do 1628, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 15; Předchozí majitel je uveden 
jako Jan Hloušek, Nájemníci 1608, s. 52; V ochozu 1589 patrně totožný s domem, jehož majitelem byl Jiřík 
Směták. 
785 V domě p. Jana Hrušky, Nájemníci 1618, s. 52; Koupil v roce 1604. Po Bílé Hoře byl jeho synovi Adamovi 
Hruškovi zabaven. Spolu se sousedním Královým dvorem jej Lobkovicové prodali v roce 1645 kardinálu 
Harrachovi na zřízení arcibiskupského semináře, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 33. 
786 Také Nájemníci 1608, s. 52. Jedná se o dodatečně vepsaný dům mezi řádky. Výrazně rozšířila poznatky o 
dějinách domu U Planských Milada Vilímková, Dějiny budovy, in: M. Vilímková – M. Heroutová, Staré Město, 
čp. 585/I. Blok č. 1136 mezi ulicemi Celetnou, Králodvorskou a U Prašné brány, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 
1982, s. 3-6. V závěti v roce 1632 odkázala dům jeho dcera Ludmila Titzlová svým bratrům. Václav Silvestr 
Smrčka pak prodal dům Humprechtovi Račínovi, který je již uveden v berní rule jako deskový. V. LÍVA, Studie 
o Praze 3, s. 15, jej chybně lokalizoval na místo čp. 588.  
787 Bohuchval st. Berka z Dubé koupil oba domy v roce 1612, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 15, má jako část čp. 
589. Milada Vilímková správně identifikovala jako čp. 588, Milada Vilímková, Stručné dějiny domu, in: Milada 
Vilímková – Dobroslav Líbal – A. Lišková – O. Rulc, Praha Staré Město, čp. 588-I., strojopis SHP SÚRPMO, 
Praha 1976, s. 3. 
788 Koupil 1610, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 15; Předchozím majitelem byl Matouš z Tulechova, Nájemníci 
1608, s. 52, kterého uvádí také seznam 1589, AHMP, rkp. 1640, fol. 63a. 
789 Jinak Buček, dopsán také do seznamu z roku 1589, tamtéž, fol. 63a; Srov. Nájemníci 1608, s. 52; Koupil roku 
1605, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 15. 
790 Dům U černého orla, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 16; Kašpar Albrecht dopsán do seznamu 1589, fol. 63a.  
791 Václav ml. Šindler koupil od vdovy po Václavovi z Lewengrynu v roce 1630, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 
16; Václav Šindler je také uveden v seznamu 1589 i v ochozu 1608 před domem U Maňasů (čp. 590), Nájemníci 
1608, s. 52. 
792 Václav Margle ze Sobíšku koupil 1615, vdova prodala v roce 1628 Adamovi z Valdštejna, V. LÍVA, Studie o 
Praze 3, s. 16. 
793 Páni z Donína již v seznamu z roku 1589. Jde ale patrně o následující čp. 597. Dorota Mracká z Dubu držela 
do roku 1638, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 16. 
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597, p. N. z Donína mladší  Maruška Hrzánka  Čejkový794 
598, p. Ludmila Šlemerová  David Braun795 
 Alžběta 
 
fol. 133a (94b) 
599, p. David Florín z Landštejna796 
600, U hřebenu krejčová na Malé Straně Jan797 
602, u Pikhartů + 
603, p. Anna Pichlpergerová798 
605, p. Felix Had z Proseče U zvonu 
606a, p. p. Hodějovští799 
606b, p. Jindřich Pichlperger V kaple800 
607, p. Janovský801 
611, p. Jakub doktor Lavín802 
612, p. Šimona Vořechovského dům u Perutských 
613, sirotek Roučkovský  Tomáš Graf803 
614, Dusíkova vdova  Filip Pic krejčí804 
fol. 113b (95a) 
???, Jiří Šuchrnochr zámečník805 
615, Kateřina Freylichova barvířka u Klimenta806 
616, p. Markéta Ostrovcová U zlaté husy +807 
617, p. Jan Pětikostel808 
618, Dorota Bílková809 

794 Johanna Čejková do 1638, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 16; Srov. Nájemníci 1608, s. 53. 
795 V seznamu 1589 je dopsán Tomáš Šlamer, rkp. 1640, fol. 63a; David Praun, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 16. 
796 David Florýn z Lambštejna prodal v roce 1621, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 16-17; Nájemníci 1608, s. 53. 
797 Patrně Jan Wintr Podvinský z Doubravičan (1619-1623), V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 17. 
798 Emigrantka, prodala roku 1628, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 17. 
799 Přech z Hodějova dopsán do seznamu 1589, fol. 62b, a je uveden i roku 1608, Nájemníci 1608, s. 53; Srov. 
V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 17. 
800 Anna Pichlperková (1612-1623), V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 17-18. 
801 Dům je označený v roce 1608 jako p. Žerotína, Nájemníci 1608, s. 53; To je ve shodě i se zeznamem z roku 
1589: p. p. Jan Jetřich ze Žerotína, fol. 62a; Od dcer Jana Jetřicha koupil dům v roce 1609 pan Adam 
Rýzmberský z Janovic, J. TEIGE, Základy 1, s. 402. Na tomto místě dochází ke kolizi se seznamem domů ve 
farnosti sv. Mikuláše v rkp. č. 1666. V letech 1583 až 1590 se uvádí dům p. Jetřicha z Žerotína v koutě, což plně 
odpovídá umístění domu čp. 607, J. TEIGE, Základy 2, s. 126 a 135. A při prodeji domu v roce 1616 se uvádí 
dům na rynku v osadě sv. Mikuláše, J. TEIGE, Základy 1, s. 402. 
802 Koupil roku 1599, 1628 zdědily děti, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 18; Srov. Nájemníci 1608, s. 54 a seznam 
1589, fol. 63b. 
803 Alena Roučková uvedena ještě, Nájemníci 1608, s. 54; Tomáš Grof z Greyfenberka zemřel 1635, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 18. 
804 Filip Picz koupil 1615, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 19; Magdalena Dusíkova vdova uvedena také v roce 
1589, fol. 62b. 
805 Seznam z roku 1589 tento dům neuvádí. Soupis pokojníků neuvádí vdovu Dusíkovou, pouze Jiříka 
Šumachera, Nájemníci 1608, s. 54; Jen v seznamu z roku 1613 nacházíme oba domy vedle sebe. 
806 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 19; Nájemníci 1608, s. 54; seznam 1589, fol. 62b. 
807 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 19; Nájemníci 1608, s. 54. 
808 Jan Jiří Pětikostel z Aventinu, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 19; Nájemníci 1608, s. 54; seznam 1589, fol. 
62b. 
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620a, Jiří Hanšilt U zlaté labutě810 
704, p. Simeona Sušického dům u Krávů811 
705, p. Pavel Had z Proseče812 
922, Tobiáš Cimermon u Komedků813 
920, Jan Karmus814 
919, Jiří Korbel815 
918, p. Adam Tesacius  Vít Manhio816 
917, p. Anna Kuklová817 
fol. 134a, 95b 
747, p. Ludvík šlejfíř  umřel818 
746, p. Alžběty Fišerové dům819 
744, Jakub Ranoch vedle p. Libotska820 
 vdova 
745, p. Jan Bamberger  Anna Pavlácká821 
743, vdova Fuklerova Jednuška822 
742, p. Jan Hořčice z Prostého +823 

809 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 19; Nájemníci 1608, s. 54; Cyprián Bílek, seznam 1589, fol. 62b. 
810 Jiří Hauenšild z Fürstenfeldu koupil v roce 1610, vdova emigrantka prodala 1628, V. LÍVA, Studie o Praze 3, 
s. 19. V rule i v seznamu nájemníků z roku 1608 pokračuje ochoz Dlouhou ulicí. V seznamu z roku 1589 se 
naopak stáčí a pokračuje na tomto místě čp. 619 a pokračuje do Týnské uličky a Ungeltu. 
811 Šimon Sušický byl poraven za účast na povstání, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 19. 
812 Dům U zlaté štíky, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 20; Pavel z Proseče dopsán do seznamu 1589, fol. 63b. 
813 Počínaje domem U Komedků přechází ochoz do Mikulášské čtvrti. Líva dokládá Tobiáše Cimrmona do roku 
1638 jako majitele sousedního domu U Rufů, čp. 921, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 112; Seznam z roku 1589 
uvádí sirotčí dům U Rufů pod správou p. Jiříka u Kuchynků, fol. 63b. Až k domu p. Ludvíka šlejfíře následuje 
v obou farních seznamech stejný počet čtyř domů. 
814 Jan Karmuš prodal dům U tří černých lvů v roce 1636, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 111; V seznamu z roku 
1589 by odpovídalo podle pořadí Petřek tkaničkář, Matyáš Filo, fol. 63b. 
815 V domě Jiříka Korbele, Nájemníci 1608, s. 42; V seznamu z roku 1589 následuje: Jiřík Žák pekař, Vít Mistr, 
fol. 63b. 
816 V seznamu z roku 1589 jsou uvedeni majitelé, postupně: p. Izák Kalenbrunner, Václav Krumlovský, Jiřík 
Šort, fol. 63b; Poslední majitel z této řady je uveden také v Nájemníci 1608, s. 42, jako soused Jiříka Korbele. 
817 Dva domy spojené, Na spáleništi, zkonfiskované emigrantu Davidovi Kuklovi z Taurenperka, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 111; V seznamu z roku 1589 je P. Jan Holec z Taurnperku, fol. 63b; Nájemníci 1608, s. 42, 
uvádí oba domy pana Holce zvlášť, tehdy označeného jako nebožtíka. V ochozu v roce 1608 jsou domy na 
západní i východní straně Kozí ulice zapsány na rozdíl od berní ruly postupně z jedné i druhé strany a za sebou. 
818 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 112; 1589: p. Ludvík šlejfíř od Tří Moždířů, fol. 63b; V domě p. Ludvíka 
šlejfíře, Nájemníci 1608, s. 42; seznam z 16. 6. 1635: U tří Moždířů. 
819 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 112; 1589: Tomáš Plodek šenkýř, Mates (v) spaleništi, Fišer, fol. 63b; V domě 
Matěje Fišera, Nájemníci 1608, s. 33; seznam z 16. 6. 1635: Na spáleništi. 
820 V rule již spojeno se sousedním domem U tří stříkaček, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 113; 1589: Anna 
Václava Libockého manželka, fol. 63b; V domě Anny Libocké, Nájemníci 1608, s. 42; Rovněž seznam z 16. 6. 
1635 již uvádí pouze dům U tří stříkaček.  
821 Anna Pavlácká získala odkazem Kateřiny, vdovy po Janovi Bambergrovi z Bamberka dům U tří stříkaček 
v roce 1618, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 113; 1589: dům sirotčí u Rotšmídů, Jan Pamberger, fol. 63b; V domě 
U tří stříkaček, Nájemníci 1608, s. 42.  
822 Jinak Foglerová, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 113; 1589: paní Juliana Mamingarová vdova (Anno 96 +), 
doktor Lavín, fol. 63b; V domě Matesa Foglera, Nájemníci 1608, s. 33. 
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748c, Šimon Kapalín Martin Mejdlo824 
748d, p. Jan Stříbrský U tří křížů825 
706a, p. Zikmund Celestin826 
 David827 
706b, Kryštof Bednář 
707, Jan Vitický U zlaté kotvy  panský dům 
 Kateřiny 
708, Matěj Telecký dům828 
709, Jiří Heimon řezník 
fol. 134b, (96a) 
710, Jiří Hložek švec  Daniel 
711, p. Anna Žerotínka z Štampachu + 
712, p. Adama Linharta dům829 
713, p. Martina Frubaina dům830 
714, šlachtata 
693, p. Alžběta Fišerová831 
692, p. Václav Vořechovský 
691, Dorota Papoušková832 
690, Kryštof Majer pekař833 
722c, sirotci Mrkvičkovi  Andreas Moza 
655b, Anny Košátecké dům834 
655c, p. Pavel Šolc 

823 Jeho dcera Salomena provdaná Vratislavová z Mitrovic prodala v roce 1623, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 
113; V seznamu z roku 1589 neuvedeno; Nájemníci 1608, s. 33; v seznamu z 16. 6. 1635 jako dům pánů 
úředníků. 
824 V seznamu 1589: p. Šimon Kapalín malíř, fol. 63b; V domě Šimona Kapalína, Nájemníci 1608, s. 33; 
V seznamu z 16. 6. 1635 již chybí. 
825 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 113; 1589: dům Anny Hronkový vdovy (Anno 96 +) U černých křížů, fol. 63b; 
V domě U tří křížů Jana Stříbrského, Nájemníci 1608, s. 34; U tří černých křížů, seznam z 16. 6. 1635. 
826 Emigrant Zikmund Celestýn z Freyfeldu prodal v roce 1629, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 20. Odtud ochoz 
pokračuje jižní frontou domů v Dlouhé ulici. 
827 Dům Na Koberci emigrant David Kirchner prodal v roce 1629, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 20. 
828 Dům U Aronů, Kateřina Telečková, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 20. 
829 Dům U Volků koupil Adam Linhart z Hagenperka roku 1598, roku 1621 jej odkázal synům, V. LÍVA, Studie 
o Praze 3, s. 21. 
830 Dům Heymanovský koupil Martin Fruwein z Podolí v roce 1612, později byl zkonfiskován, V. LÍVA, Studie 
o Praze 3, s. 21. 
831 Dům U Korandů, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 23; 1589: Matoušek Koranda, Alžběta vdova, Jeroným Eliáš, 
fol. 63b; V domě Jeronýma Eliáše, Nájemníci 1608, s. 56. Seznam vynechává čp. 694, které nechybí v seznamu 
z roku 1589. Majitelem byl pan Ludvík od Tří moždířů, kterého uvádí rovněž Nájemníci 1608, s. 56. Ochoz 
berní ruly, soupisu nájemníků i seznam z roku 1589 začínají u čp. 655 a pokračují po severní straně Benediktské 
ulice a Masného trhu.  Seznam z roku 1613 začíná čp. 693 a pak se znovu vrací na nároží Masného trhu k čp. 
695. 
832 Patrně vdova po Václavu Capouškovi, kterého zmiňuje v tomto pořadí farní seznam z roku 1589 i soupis 
nájemníků z roku 1608, Tamtéž, s. 56. 
833 Dům V Pekelci prodal Kryštof Mayer 22. 11. 1620, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 23. 
834 Následující řadu domů klade Líva do prostoru premonstrátského semináře a koleje sv. Norberta – na 
Jüttnerově plánu čp. 655. Anna Košátecká prodala v roce 1640 2 domy strahovskému opatu Kašparu 
z Questenberka, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 22. 
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655d/689, p. Matěj Šolc835 
 
fol. 135a, (96b) 
722b, sirotci Cyrylky  Jan Edlmair836 
???, Dominika Neimona dům  Jan Strzeligk 
655a, Šimon Malvazí837 
695, p. Tomáš Hauf umřel  Vít Rohlík838 
696, p. Jakub Henne u Pečků 
697, p. Matyáše Jirkovského dům 
698, p. Pavel Kubic  Jan Edmaer839 
 Matěj Bok840 
699, Jan Edlmajer řezník 
700, p. Jan Sroubený  vdovy 
701, p. p. Beneš Libštejnský z Kolovrat +  pan Jan Hrzán841 
702, Valentin Vecler842 
703, p. sirotci Ochauzarovic +843 
619, p. Jiří Nejdek umřel844 
620b, p. Kateřina Skřinecká +845 
621, p. Jan Duchoslav z Děvína umřel   Jan Soukup846 
fol. 135b, (97a) 
622a, p. Fridrich Libovický  Jan Albrecht Peldřimovský847 
622b, p. Matouš Janda848 
622c, Jan Juno 
623, Vratislav Zlatý pozounář 
624, Eva Knoblochová 
625, Tomáš Javornický 
626, p. Salomeny Zbytkové dům 

835 Ludmila, vdova po Matějovi Šolcovi prodala dům na místě parcely pozdějího čp. 655 v roce 1641, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 22; Matěj Šolc rovněž dopsán do seznamu z roku 1589, fol. 63b, kde je uveden za Markétou 
Košáteckou a Pavlem Šolcem. Srov. také Nájemníci 1608, s. 56; Líva uvádí Matěje Šolce také jako vlastníka čp. 
689 od roku 1597. Po něm držel dům jeho syn Kašpar Šolc až do roku 1649, Tamtéž, s. 30. 
836 Řezník Jan Edlmaier koupil v roce 1627 od věřitelů po Adamovi Cyryllovi z Konecchlumí, V. LÍVA, Studie 
o Praze 3, s. 23. 
837 Může mít souvislost s domem po Tomášovi Malvazím, prodaným jeho vdovou roku 1645, V. LÍVA, Studie o 
Praze 3, s. 22; 1589: p. Šimon Malvazí a sousední dům p. Jan Malvazí U černejch kos uvedeny mezi domem p. 
Kapouna (čp. 676) a Václava Arona, fol. 64a. 
838 Vít Rohlík koupil roku 1622 od dcery Tomáše Houfa z Dařína, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 23. 
839 Jan Edlmaier koupil v roce 1628 od emigranta Pavla Kubice, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 24. 
840 Matěj Bok držel čp. 699 od roku 1615 po otci Petrovi Bokovi, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 24. 
841 Dům U černého orla koupil Jan Hrzán z Harasova v roce 1618 od Ferdinanda Libštejnského z Kolovrat, 
Beneš koupil v roce 1612, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 24. 
842 Valentin Meczler do roku 1636, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 24. 
843 Anna Marie Hochhauserová z Hochhausu koupila v roce 1611, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 19. 
844 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 24. Pořadí domů níže odpovídá ochozu berní ruly až k čp. 633. 
845 Křinecká z Ronova, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 25. 
846 Jan Soukup z Grossperku koupil od Alžběty, vdovy po Janovi Duchoslavovi z Děvína, V. LÍVA, Studie o 
Praze 3, s. 25. 
847 Dům Prefátovský, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 25. 
848 Dům U Jandů, prodal Matěj Janda v roce 1620, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 25. 
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627, p. Anna Vlínská  +  urozený p. z Budova849 
628, p. vdova Škrétova850 
629, p. Felixe Hada z Proseče dům  Václav Štoček851 
630, p. Franc Ostrštok z Ostfeldu852 
631, p. Bouslav Gerle853 
 
 
fol. 136a, (97b) 
 Pavel Kutnauer854 
632, p. Šimona Sušického dům 
633b, dům starších řezníkův855 
633a, p. Václav Bechyně +856 
633c, Adam Tiburský malíř857 
633d, Jan Kavka švec 
634-1028, p. Mariana Herzaňka +858 
634-636a, p. Jan Musil  2 domy podly sebe859 
636b, U bílého vlka + 
636c, Havel Herynk  Jiřík Brodský860 
637, Jiří Starolaubský861 
638, sirotci Jana Kostnera 
641, p. Jindřich Řečický mladší862 

849 Popravený Václav Budovec z Budova, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 26. 
850 Dům U černého Jelena prodala v roce 1629 přes plnomocníky Kateřina, vdova po Konrádovi Škrétovi 
Šotnovském ze Závořic, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 26. 
851 Dům U Duhů držel s manželkou Salomenou roz. Hadovou z Proseče Václav Tošek, V. LÍVA, Studie o Praze 
3, s. 26. 
852 František Osterštok z Astfeldu, dům U zlatého prstenu, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 26. 
853 Dům U Gerlů, Bohuslav Gerle z Děvína, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 26. 
854 Dům U tří ořechů čp. 632 byl zkonfiskován emigrantovi Pavlovi Kutnauerovi ze Sonnenštejna, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 27. 
855 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 27. Dům byl vepsán dodatečně mezi řádky, snad omylem na toto místo a ve 
skutečnosti měl nahradit některého z držitelů až za Václavem z Bechyně. 
856 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 27; Nájemníci 1608, s. 58, uvádí dům hned za domem U tří ořechu, tak jako 
ochoz berní ruly a seznam z roku 1589, fol. 63a; Václav Bechyně zemřel již v roce 1600, srov. O. Mácha, Dějiny 
objektu, in: O. Mácha – D. Líbal – L. Koběrská – A. Lišková – Z. Jandusová, Praha – Staré Město, čp. 633-I, 
strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1981, s. 1-2. 
857 V domě Adama Cimburského, malíře, Nájemníci 1608, s. 58. Další prameny neuvádí. 
858 Domy Jana Kavky a Marjany Hrzánky klade na místo čp. 634 Dobroslav Líbal, Stručné dějiny objektu, in: 
Dobroslav Líbal – O. Rulc, Staré Město, blok mezi ulicemi Týnskou a Štupartskou, čp. 634-I, Malá Štupartská, 
strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1960, s. 1, právě na základě seznamu domů osady týnské z roku 1613. Tyto 
majitele nelze ztotožnit se seznamem z roku 1589 ani se soupisem Nájemníků z roku 1608. Ve druhém případě 
snad můžeme uvažovat o domu paní paní Špetlové, Tamtéž, s. 58. V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 27, má čp. 634 
jako dům U Musilů. 
859 Lokalizace podle V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 27; Jan Musil také dopsán do seznamu 1589, fol. 63a. 
860 Jiří Brodský koupil s manželkou nejdříve nárožní dům vedle brány do Ungeltu od Havla Herynka v roce 1618 
a v následujícím roce také dům U bílého vlka 636b. V rule čp. 636 spojeno i s jedním z Musilovských domů, V. 
LÍVA, Studie o Praze 3, s. 27. 
861 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 27; 1589: Jiřík Stehlík Starolaubský, fol. 62b. 
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642, Anna Velvarská  Jan Martin863 
fol. 136b, (98a) 
 Jan Mudron vdala se 
643, Anna Svobodová864 
644a, Kateřina Vlachova865 
 Dorotha Daniel 
644b-645, p. Jiří Štěpánek z Vltavy 2 domy866 
644b-645, Bartoloměj Paul druhý dům867 
646, p. Anna Šviková z Popovic868 
647b, p. starších krejčí[ch] dům869 
647c, p. Ladislav Hazlaur +  Platejsa dům870 
648a, p. Adam Herzáň +871 

862 Koupil v roce 1607, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 28; V seznamu z roku 1589 odpovídá p. Vojtěch z Proseče 
kde sam bydlí, vdova Salomena z Prasečova, fol. 62b; v domě Salomeny Bartákové, Nájemníci 1608, s. 59. 
863 Jan Martin prodal v roce 1622, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 28; 1589: p. Jan Velvarský, fol. 62b; v domě u 
Velvarskýho, Nájemníci 1608, s. 59. 
864 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 28; Do seznamu z roku 1589 dodatečně vepsán mezi Jiříka Štěpánka vážného a 
Jana Velvarského Jan Svoboda kožišník, fol. 62a; v domě Aleny Svobodové, Nájemníci 1608, s. 59. 
865 Dům U sedmi svícnů, Kateřina vdova po Jiřím Vlachovi do roku 1629, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 28; Jiřík 
Vlach byl dopsán také jako poslední majitel domu v seznamu z roku 1589, fol. 62b; v domě Jiříka Vlacha, 
Nájemníci 1608, s. 59; Na existenci dvou původně samostatných jader domu čp. 644 a Lívův omyl při 
identifikaci druhého domu Jiřího Štěpánka na místo čp. 646 upozorňuje O. Mácha, Dějiny objektu, in: Praha – 
Staré Město. Čp. 644/I, O. Mácha – D. Líbal – L. Koběrská, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1981, s. 1-2. 
866 Líva má jako dům U Vážných čp. 646, který patřil až do roku 1647 synovi Jiříka Štěpánka Janu Jiřímu, V. 
LÍVA, Studie o Praze 3, s. 28; 1589: p. Jiřík Štěpánek vážnej, fol. 62b; V domě Jiříka vážného, Nájemníci 1608, 
s. 59. Dobroslav Líbal  určuje oba domy jako čp. 644b a 645, Stručné dějiny budovy, in: D. Líbal – O. Rulc, 
Staré Město. Blok mezi ulicemi Týnskou a Štupartskou. Čp. 645-I, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1960, s. 1, 
kde uvádí i to, že dům Na branou – čp. 645 připadl dceři Alžbětě provdané Smetanové (v rule) a manželovi další 
dcery Anny Danielovi  Novobydžovskému a dům U Vážných byl spojen s čp. 644. 
867 Patrně Bartoloměj de Pauli. V literatuře a pramenech uvedených v předchozí poznámce nebyl zachycen. 
Jméno dopsáno mezi řádky. Podle smyslu zřejmě nikoli vynechaný dům, ale jeden z domů Štěpánkových. 
868 Dům deskový označený v rule U Šviků držela Anna Šviková z Lukonos, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 28, 
však identifikuje jako 647a; 1589: p. Daniel Švik z Lukonos U Človíčků, fol. 63a, znamení převzato od dalšího 
Švikovic domu na rynku čp. 479 (V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 34); v domě paní Anny Švikové, Nájemníci 1608, 
s. 59. Dobroslav Líbal ztotožnil dům U Šviků s čp. 646, Stručné dějiny objektu, in: Dobroslav Líbal – O. Rulc, 
Staré Město, blok mezi ulicemi Týnskou a Štupartskou, čp. 646-I, Štupartská ulice, strojopis SHP SÚRPMO, 
Praha 1960, s. 1; Stejně také UPP I, s. 437. Pořadí ochozu postupuje stejně v seznamu z roku 1613, v rule a 
v soupisu nájemníků z roku 1608 od čp. 634 až k čp. 648. Za Jiříkem vážným se vždy objevuje dům paní 
Švikové. Pouze farní seznam z roku 1589 se vrací zpět do Ungeltu a po jeho severním obvodě pokračuje až k čp. 
636, za kterým navazuje hned dům U Šviků. Mezi konfiskovanými domy Anně Švikové se objevuje vedle již 
vzpomenutého domu U Človíčků, čp. 479 také dům lokalizovaný proti Čertově krčmě (čp. 647) v osadě Týnské, 
Tomáš V. Bílek, Dějiny kofiskací v Čechách po roce 1618 I, Praha 1882, s. 669. 
869 Hospoda krejčovská, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 29; 1589: dům Michala krejčího od Hroznu U Farkašů, 
Králíka, fol. 63a; V domě Michala Králíka, Nájemníci 1608, s. 59. 
870 V domě p. Ladislava Hozlaura, Nájemníci 1608, s. 60; 1589: Dům pana Ernfrida Minkvice proti sv. Jakubu, 
P. Ladislav Hozlaur, fol. 63a; V rule majitelem Čertovy krčmy Sixt Arnold Platejs z Plattenštejna, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 29; Po roce 1665 dům spojen s Hospodou krejčovskou v dům U Štupartů, František Ruth, 
Kronika královského hlavního města Prahy III, Praha 1903, s. 1039-1040. 
871 Dům U červených křížů prodal Jan Hrzán z Harasova v roce 1623, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 29; p. Adam 
Hrzán uveden také v roce 1589, fol. 63a ; v domě p. Hrzáně, Nájemníci 1608, s. 60. 
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648c, p. Mikuláš Diviš z Doubravína +872 
648b, p. Václav Slánský873 
  Valentina Meclera sirotci 
649-651, Jan  Valentina Weclera sirotci   Pautz874 
650, p. Jiří Šlovský +875 
649b, p. hrabata z Lukštejna +876 
fol. 137a, (98b) 
649a, p. Mičánovského dům +877 
676, p. bratří Kapounové +878 
589c, p. Jaroslav Smiřický v Templi + 
678, p. Šimon Zoubek  v starý písař879 
681, p. Matyáš Jirkovský880 
683, Jan Ujka881 
 Bauslav 
686, p. Jan mladší Gerle  Jan Gerle882 

872 Podle pořadí v rule označil Líva jako 648c. Emigrant Mikuláš Diviš prodal v roce 1627. Koupil v roce 1613 
od Jiřího Dubského, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 29. Pořadí jako v rule má i seznam z roku 1589, fol. 63a. 
Naopak seznam z roku 1613 i Nájemníci 1608, s. 60 mají dům Slánského až za domem Dubského. 
873 Koupil v roce 1608, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 29; Nájemníci 1608, s. 60. 
874 Valentin Melzel, 1589, fol. 93a. V rule se navazuje hned domem Míčanovským. V roce 1589 za domem 
Dubských a navazuje Šlovský tak jako v roce 1613. V roce 1608 za domem Slánského a před domem 
Míčanovským, Nájemníci 1608, s. 60. 
875 P. Jiří Šlovský z (nedopsáno), uvádí rozvněž seznam z roku 1589, je připojeno, že zemřel v roce 1598, fol. 
63a; V rule je dům uveden až na konci Týnské čtvrti mezi domem pánů z Kuttenštejna a z Oponěšic, Líva dům 
neurčil, ale zřejmě se nacházel na místě čp. 650, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 33. 
876 Patrně dům U tří kuchyň, lokalizovaný Lívou jako 649b vlastnil před rokem 1621 Jindřich Vavřinec hr. z 
Gutenštejna, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 33. Hrabata z Lukštejna uvádí shodně seznam z roku 1589 i 1613 za 
Jiřím Šlovským. Rula, jejíž ochoz postupuje od čp. 695 až k čp. 648 v zásadě ve shodě s farními seznamy, 
zařazuje oba domy téměř až na konec Týnské čtvrti před dům u Popelářů čp. 651. 
877 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 29; Dům paní Mičanový byl dopsán dodatečně do stejného řádku za dům 
hrabětě z Lukštejna v seznamu z roku 1589, fol. 63a. 
878 V rule následuje za domem Míčanovským deskový dům zabavený roku 1623 Kryštofovi nejst. Kapounovi ze 
Svojkova, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 29, který Líva lokalizoval jako čp. 676. To odpovídá i následujícímu 
směru ochozu jak v rule, tak v seznamu z roku 1613, který poté pokračuje Rybnou ulicí. Pochyby však vzbuzuje 
skutečnost, že se dům zároveň nachází v sousedství Templu (čp. 589c). Rovněž V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 15, 
uvádí jako součást Berkovského domu čp. 589b (správně 588 – viz pozn. u čp. 588) dům zabavený emigrantce 
Kateřině Křinecké z Ronova. Což nás zpětně přivádí k seznamu z roku 1589, kde je v sousedství domu v Templu 
p. Jaroslava Smiřického uvedena p. p. Kateřina Kapounová Křinecká, fol. 63a. Ta je však v seznamu 1613 
uvedena jako pátá od konce – viz níže. S největší pravděpodobností se jednalo o zadní část čp. 588, což  je 
vlastně sousedství s domem v Templu. Lokalizaci domu bratří Kapounů k čp. 676 potvrzuje i Milada Vilímková. 
Jednalo se o rodový fideikomis po Albrechtu Kapounovi ze Svojkova. Milada Vilímková – J. Vajdiš, Blok mezi 
Jakubskou, Rybnou, Masnou a Štupartskou, čp. 676, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1963, s. 5-7. V seznamu 
z roku 1589 je dopsán dům p. Kapounů dodatečně mezi řádky, mezi Šimona Zoubka (čp. 678) a Šimona 
Malvazího, fol. 64a. 
879 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 29, má jako čp. 681. Vzhledem k tomu, že pořadí vlastníků je mezi čp. 676 a 
686 stejné jak v seznamu z roku 1589 tak v letech 1608, 1613 a 1653, není důvod prohazovat čísla popisná domů 
oproti Jüttnerově plánu. 
880 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 30, má jako čp. 678. K problematice viz výše. 
881 Dům U Vrbů, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 30; Šebestián Vrba dopsán do seznamu 1589, fol. 64a; Rovněž, 
Nájemníci 1608, s. 60. 
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684/688, Alžběta Aronka883 
684/687, vdova Ovčičková884 
682, spáleniště 
682b/685, Šimon Prsten Jan Volenský885 
fol. 137b, (99a) 
682a, Anna Košátecká886 
655a, Vít Rohlík887 
680, Dominik Heimona sirotci  Šimon Prsten888 
679, Jan Markus  Daniel Pihon889 
677, JanKakeš890 
942, Mikuláš Nosek891 
675, Mikuláš Hruška892 
674, p. Benjamin Fruwein  prodal jedné paní stavu rytířského 
673, Jan House +893 
656, dům zádušní894  

Daniel 
657, Jan Drkole895 
658, Dorota Štambourová896 
 

882 Dům u Čeveného Lva, Bohuslav Gerle z Děvína postoupil v roce 1627 synovi Janovi Gerlovi, V. LÍVA, 
Studie o Praze 3, s. 30; 1589: Šimon Fidler U červeného lva, fol. 64a. 
883 1589: Václav mladší Aron, fol. 64a; V domě Václava Arona, Nájemníci 1608, s. 60. V prvním případě je mezi 
domem čp. 676 a domem Aronovským p. Šimon Malvazí a p. Jan Malvazí u U černejch kos (+ 1594). Ve 
druhém případě – v roce 1608 -  je mezi domem čp. 676 a domem Aronovským již pouze Šimon Malvazí. 
884 1589: paní Svatá Vovčičkova vdova, Jan Vovčička, fol. 64a; V domě Jana Vovčičky, Nájemníci 1608, s. 60. 
Stejně jako v přechozím případě se nepodařilo ztotožnit řadu majitelů s poznámkami Václava Lívy k berní rule. 
885 Řezník Šimon prsten koupil v roce 1607 a v roce 1619 prodal Janovi Volynskému, V. LÍVA, Studie o Praze 
3, s. 30 lokalizuje na místo čp. 685. Hubert Ječný však klade do prostoru čp. 682, které původně zahrnovalo tři 
samostatné domy jak je vidět i na plánu Starého Města z roku 1729, Stručné dějiny domu, in: Hubert Ječný – 
Milan Pavlík – O. Rulc, Staré Město, čp. 682-I, Rybná ulice, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1959, s. 1-2. 
886 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 30; viz také Hubert Ječný v poznámce výše; Martin Košátecký v sezmanu 
z roku 1589, fol. 64a a také Nájemníci 1608, s. 60. 
887 Koupil v roce 1611, Dům U Rohlíků koupil pak strahovský opat Kašpar z Questenberka v roce 1637, V. 
LÍVA, Studie o Praze 3, s. 30. Proto jej Líva klade na parcelu přišlušející k pozdějímu Norbertinu (čp. 655). 
Přiléhal zřejmě, či je i na Jüttnerově plánu součástí čp. 682 nebo 673. 
888 Šimon Prsten koupil dům v roce 1620 od sirotků po Dominiku Neymonovi, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 30; 
1589: Dominik Neumon řezník, fol. 64a; V domě Dominika Nejmona, Nájemníci 1608, s. 61. 
889 Jan Markus následuje také v seznamu Nájemníků za Dominikem Heimonem, Nájemníci 1608, s. 61. 
890 Podle Lívy koupil Jan Kakš až v roce 1618 od sirotka po Martinu Prádlovi, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31; 
1589: Martin Pradl řezník, fol 64a; v domě Jana Kakše, Nájemníci 1608, s. 61. 
891 Zemřel v roce 1621, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31; Do seznamu z roku 1613 byl dopsán dodatečně mezi 
řádky, ale jinak se objevuje jak v roce 1589 tak v roce 1608. 
892 Koupil již v roce 1602, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31; viz také Nájemníci 1608, s. 61 a seznam 1589, fol. 
64a. V posledím seznamu byl dům označen jako U jeřába. 
893 1589: Bartoloměj Peldřimovský, Jan House z Krásné Hory, fol. 64a; Nájemníci 1608, s. 61; V. LÍVA, Studie 
o Praze 3, s. 31. 
894 Patrně bývalá škola. 
895 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32.  
896 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32. 
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fol. 138a, (99b) 
    vdala se 
659, Šebestiána Theobalda vdova kameník897 
660-661, Jan Chudomelka dva domy898 
662, Enkl Enklhart899 
663, Jan Jiří900 
671, Kryštof Wilteštorf901 
672, Řehoř Fugl902 
664, p. Anny Kadeřávkové dům903 
665, Jakub Křepelka sirotci904 
666, Jan Turek905 
667, Václav Rataje906 
fol. 138b, (100a) 
667b/668, vdova Příčká907 

897 Dům U Kameníků? čp. 659, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32; Šebestián kameník dopsán do seznamu 1589, 
fol. 64b. 
898 Jan Chudomelka, švec, čp. 661 koupil již roku 1605, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31; 1589: Jan Kavka jinak 
Chudomelka, fol. 64b, tehdy ještě pouze v čp. 660. Od roku 1600 do roku 1620 byl téměř nepřetržitě 
kostelníkem u sv. Benedikta, Ladislav Žilka, Úředníci, kostelníci, zakrystiáni a páni starší kostela Matky Boží 
před Týnem a kostela sv. Benedikta v letech 1586-1620, DP 8, 1988, s. 30-31; Josef Teige publikoval jeho žádost 
o průlom dveří z jeho domu na hřbitov u sv. Benedikta ke studni, J. TEIGE, Základy 1, s. 517. 
899 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31. 
900 V rule je dům po Janovi Jiřím (Šneyderovi), V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31 však udává, že jeho žena 
zdědila po otci Pavlu Šolcovi až v roce 1631. Jan Jiřík byl dopsán také do sezmanu z roku 1589 na místo 
odpovídající identifikovanému pořadí, mezi předchozími majiteli však Pavel Šolc není, fol. 64a. 
901 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31. 
902 Jinak také Fogl, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 31; V domě Řehoře Fugle, provazníka, Nájemníci 1608, s. 61; 
Uveden také v seznamu z roku 1589 jako Řehoř provazník, fol. 64a. Podle A. Jarošové se jednalo o čp. 670, 
Dějiny objektu, in: M. Beisetzerová – M. Janotková – A. Jarošová – D. Líbal – O. Rulc – J. Lohr, Staré Město, 
blok mezi ulicem Králodvorskou, Rybnou a Jakubskou, čp. 670, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1963, s. 2.  
903 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32, má jako čp. 668 a 669. V rule však byly patrně již spojeny domy 667 a 668. 
Jedná se s největší pravděpodobností o čp. 664 (ochoz tedy pokračoval opačným směrem, než se domníval Líva), 
jak dokládá A. Jarošová, Dějiny budovy, in: M. Beisetzerová – A Jarošová – O. Rulc – J. Lohr, Staré Město, 
blok mezi ulicem Králodvorskou, Rybnou a Jakubskou, čp. 664, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1963, s. 2. A. 
Jarošová pracovala při identifikaci domů rovněž s oběma farními seznamy. V roce 1589: Dorota Kasalická U 
Šafránků, fol. 64b; Jako dům Kadeřávkovský má také Josef Teige, in: Ottův slovník naučný XX, heslo Praha, 
Praha 1903, s. 446.  
904 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32, má jako čp. 667; Nájemníci 1608, s. 62; 1589: Václav Peldřimovský 
lucernář, Tomáš Balík, Jakub Křepelka mlynář, fol. 64b; Určení podle. A. Jarošová, in: M. Beisetzerová – M. 
Janotková – A. Jarošová – O. Rulc – J. Lohr, Staré Město, blok mezi ulicem Králodvorskou, Rybnou a 
Jakubskou, čp. 665, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1960, s. 2 
905 V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32, čp. 666 odpovídá domu Stodola; 1589: Henrych Ormpach, sirotci, fol. 64b; 
V domě sirotčím Armpachovic, Nájemníci 1608, s. 62. 
906 Tento dům je patrně v rule již spojen s následujícím domem (viz pozn. níže) v dům s šenkem Fridricha 
Balthazara, který Líva klade na místo čp. 665, s. 32; 1589: Václav Rataj šenkýř, fol. 64b; V domě Václava 
Rataje, Nájemníci 1608, s. 62; A. Jarošová klade dům Václava Rataje na místo čp. 947 v Jakubské ulici a teprve 
následující dům kováře Jana Kvasničky z roku 1589 umisťuje na místo čp. 667, Dějiny budovy, in: M. 
Beisetzerová – M. Janotková – A. Jarošová – D. Líbal – O. Rulc – J. Lohr, Staré Město, blok mezi ulicem 
Králodvorskou, Rybnou a Jakubskou, čp. 667, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1963, s. 1. Dům v Jakubské čp. 
947 je však v seznamu z roku 1589 uveden zvlášť a v roce 1613 již vypočítán není. 
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668/669, Jan Hasman umřel 
Henigk p. Simon Vrzollius stražie, písař p[urkmistra], p[řísežných a] pánův S[tarého] 
M[ěsta] Pražského vápenice na Starém Městě908 
669/670, Jan Pauc909 
588c, p. Kapounové dům +910 
???, p. Blažej Koberovský 
652, p. Ladislav Sekerka + p. Jan Samuel Proškovský z Krohenštejna911 
653, Tomáš Kovanda  - Jan Kašna912 
654, králů[v] dvůr + 
 
Suma všech 179 domů 
 

 

 

907 Jeroným Přícký koupil v roce 1611, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32, má jako čp. 665; 1589: Jan Kvasnička 
Kovář, fol. 64b; V domě Jana Kvasničky, Nájemníci 1608, s. 62. 
908 Po koláři Janovi Assmanovi dědily tři dcery. Všechny podíly na domě spojil v roce 1640 manžel Reginy, 
písař staroměstaké vápenice, Šimon Brzolius, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32, kde má jako čp. 664; V domě 
Jana Hanuše, koláře, Nájemníci 1608, s. 62; 1589: Jan Hosmon, kolář, fol. 64b. Řešení s lokalizací domu na 
místo čp. 668 bylo přejato podle A. Jarošové, Dějiny budovy, in: M. Beisetzerová – M. Janotková – A. Jarošová 
– D. Líbal – O. Rulc – J. Lohr, Staré Město, blok mezi ulicem Králodvorskou, Rybnou a Jakubskou, čp. 668, s. 
1-2. V tomto případě by ovšem zůstalo vynecháno v ochozu čp. 669. Možná je tedy i varianta, že nárožním 
domem v Králodvorské ulici byl dům Jana Kvasničky. Jeho živnosti by odpovídala i kovárna, která je zde potom 
doložena celé následující století. 
909 Dům U červeného koníčka lokalizuje Líva na místo čp. 670. Jana Paucze však uvádí od roku 1610 jako 
vlastníka čp. 659, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 32. Jako čp. 669 určuje A. Jarošová, Dějiny Budovy, in: M. 
Beisetzerová – M. Janotková – A. Jarošová – D. Líbal – O. Rulc – J. Lohr, Staré Město, blok mezi ulicem 
Králodvorskou, Rybnou a Jakubskou, čp. 669, strojopis SHP SÚRPMO, Praha 1963, s. 2-3, kde je řada 
podrobností k historii objektu. Srov. také UPP I, s. 446. 
910 V seznamu Nájemníků je dokonce uveden dům Kapounovic až úplně na konci Týnské čtvrti, Nájemníci 1608, 
s. 63; V seznamu z roku 1589 je zapsáno za domem Jana Hosmona (čp. 664): dům paní Anny Kapounové, Též 
druhý dům podli, praví se že je pana Slavaty, fol. 64b. Celý zápis je přeškrtnutý. Pravděpodobně proto, že 
omylem opakuje dvojici domů z folia 63a. Zde je však vedle domu pana Slavaty uvedena nikoli Anna, ale 
Kateřina Kapounová, Křinecká, jak by odpovídalo, pokud bychom ji chtěli před Bílou Horou umístit do domu 
čp. 588. 
911 Ladislav Sekerka ze Sedčic koupil v roce 1609 a Jan Samuel Proškovský koupil od plnomocníků emigranta 
Mikáláše Sekerky v roce 1629, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 33. 
912 Syn Tomáše Kovandy Šimon prodal v roce 1637 Janovi Kašnovi, V. LÍVA, Studie o Praze 3, s. 33; 1589: 
Tomáš Kovanda švec, fol. 64b; Srov. také Nájemníci 1608, s. 62. 
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9. 2. Obrazová příloha 

 
Obr. 1 Farnosti na Starém Městě do roku 1419 podle A. Petitova-Bénoliel (1996) 

 
Obr. 2 Farnosti na Novém Městě a Malé Straně do r. 1419 podle A. Petitova-Bénoliel (1996) 
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Obr. 3 Farní kostely na území středověkých pražských měst podle D. C. Mengela (2003) 
 



 
Obr. 4 Románské kostely na Starém Městě podle Z. Dragouna (1997), doplněno o první 
zmínky, E – označuje doložené románské empory, v kroužku jsou kostely, jejichž původ sahá 
patrně již do první poloviny 12. století. 

 
Obr. 5 Zasvěcení kostelů na území Starého Města podle Z. Boháče (1970) 



 
Obr. 6   Farnost kostela sv. Valentina podle P. B. Kůrky (2004) 



Obr. 7a Přibližný styk hranic farností kostelů sv. Valentina, sv. Kříže a sv. Mikuláše uvnitř 
Židovského Města kolem roku 1380 podle A. Putíka (1996), území farností zvýrazněno 

Obr. 7b Poloha Hampejzu a dalších důležitých objektů podle A. Putíka (1996) 



Obr. 8 Ukázka převažujícího topografického určování polohy domů na území Starého Města 
na základě městských knih podle Václava Vladivoje Tomka do roku 1436. Hnědá – in platea 
nebo in foro; Ostatní barvy vyjadřují vztah ke kostelům pomocí – circa, apud, penes, ex 
opposito, post, retro (bez rozlišení)  
Žlutá – kostel sv. Valentina 
Světle zelená – kostel sv. Mikuláše 
Fialová – kostel sv. Linharta 
Červená – kostel P. M. Na Louži 
Modrá – kostel sv. Martina 
Růžová – kostel sv. Františka, křižovníci s červenou hvězdou 
Tmavě zelená – klášter dominikánů u kostela sv. Klimenta 
Pro srovnání – žádný dům nebyl do roku 1420 lokalizován přímo ve farnosti sv. Martina 
Menšího. Ve farnosti P. Marie Na Louži jsou to pouze domy čp. 92 a 90. 

Mapový podklad: Praha roku 1419, V. V. Tomek (1892) 



Obr. 9 Situace farností Panny Marie Na louži (červená), sv. Linharta (fialová) a sv. Michala 
(žlutá) do roku 1620. Domy jsou identifikovány na základě topografického určení domů in 
plebe, in parochia nebo v osadě (tmavší odstín) nebo podle domů ve vlastnictví farníků, 
kostelníků a zádušních úředníků zmíněných ve vztahu k určitým farnostem (světlejší odstín). 
Puntíky označují domy zachycené ve farnosti oběma způsoby.  
Mapový podklad: Praha roku 1419, V. V. Tomek (1892) 

Obr. 10 Situace farnosti sv. Valentina (žlutá) do roku 1620; stejná legenda jako obr. 9 



Obr. 11a Situace farností sv. Jiljí a sv. Filipa a   Obr. 11b Situace farností Betlémské kaple 
Jakuba podle pramenů zachycených do r. 1419  a sv. Jiljí v l. 1420-1526 (podle V. V. Tomka 
(podle V. V. Tomka)             a J. Teigeho)  

Obr. 11c Sitauce farností Betlémské kaple a    Obr. 11d Situace farností Betlémské kaple a 
sv. Jiljí v letech 1527-1620 (podle J. Teigeho)   sv. Jiljí po roce 1620 (podle J. Teigeho a T. V. 

Bílka) 
Oranžová – domy lokalizované do farnosti sv. Jiljí přímo 
Světle oranžová (plocha nebo tečka) – domy lokalizované prostřednictvím osob spojených se 
správou záduší nebo farníků 
Modrá – farnost sv. Filipa a Jakuba/Betlémské kaple, světlejší odstín – lokalizace podle osob 
Žlutá – sv. Ondřej 
Tyrkysová – sv. Jan Křtitel Na Brůdku (Břehu) 
Tmavě zelená – kostel sv. Martina ve zdi 
Červená – kostel sv. Štěpána ve zdi 
Mapový podklad: Praha roku 1419, V. V. Tomek (1892) 



Obr. 12 Farnosti kostelů sv. Jiljí a Betlémské kaple – překryv jednotlivých časových vrstev 
Betlémská (tmavě modrá) a Jilská farnost (oranžová) v  pramenech do roku 1635 podle V. V. 
Tomka, J. Teigeho a T. Bílka. Světlejší odstín značí domy lokalizované podle osob. Šrafy 
vyznačují území, kde došlo v pramenech k překryvu se sousedními farnostmi. Sv. Martin Ve 
zdi (tmavě zelená), sv. Štěpán (červená), sv. Ondřej (žlutá), sv. Jan Křtitel Na břehu 
(tyrkysová), řádové domy (světle zelená) 
Mapový podklad: Praha roku 1419, V. V. Tomek (1892) 



Obr. 13  Zaniklé středověké komunikace do poloviny 14. století tvořící hranice farností 

28 – pokračování Anenské, hranice mezi kostely sv. Jiljí a P. M. Na Louži do roku 1784 
48 – pokračovgání Vejvodovy ulice na Staroměstské náměstí, hranice mezi kostely sv. 
Michala a sv. Havla do roku 1635 
55 – zaniklá ulička v Radničním bloku, hranice mezi kostely sv. Linharta a sv. Mikuláše do 
roku 1635 
17 – předpokládaná ulička spojující Kozí a Dlouhou ulici, zde stál ostrůvek domů patřící do 
roku 1635 k farnosti kostela P. M. před Týnem 
37 a 38 – předpokládané spojnice mezi ulicemi Anenskou a Karlovou, zde je předpokládaná 
hranice mezi farnostmi kostela sv. Jana Křtitele Na Zábradlí a sv. Jiljí 
58 a 22 – předpokládané zaniklé ulice v Židovském Městě, ve středověku se pravděpodobně 
nacházely ještě uvnitř farnosti sv. Valentina 

Podklad: zákres zaniklých a předpokládaných komunikací na Starém Městě podle Františka 
Kašičky (1998). 



Obr. 14 Domy lokalizované do jednotlivých farností do roku 1419 na podkladě Jüttnerova 
plánu Prahy z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy (1949) 



Obr. 15 Ostrov domů přifařený ke sv. Benediktu před rokem 1319, znovu 1326 a potvrzený 
listinou z roku 1336 (RBM IV, č. 313, s. 124) – stav v roce 1336 
Zeleně – postup ochozu od Rotlevova domu zpět k chóru kostela sv. Jakuba. 
Čp. 649 – relicta Leonis Ruffi 1319, Rotlebonis 1336. 
Čp. 588a – relicta Pfuntlini 1319, od roku 1333 Salman Galm in Templo, V. V. TOMEK, 
Základy 1, s. 164. 
Čp. 588e – Henrici Glazonis 1336, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 165. 
Čp. 591 – kolej právníků ve farnosti Týnské roku 1413, V. V. TOMEK, Základy 1, s. 145. 
Čp. 587 – lokalizace domu Ječmíka, zmíněného v letech 1326 i 1336, je pouze hypotetická. 

Mapový podklad: Praha roku 1419, V. V. Tomek (1892) 



Obr. 16  Pokus o rekonstrukci farnosti kostela sv. Benedikta na počátku 15. století 
Červeně – domy lokalizované do farnosti kostela sv. Benedikta na základě údajů V. V. Tomka 
(1866), či limitačních listin z první poloviny 14. století. 
Oranžová – domy jejichž příslušnost ve farnosti sv. Benedikta je nejistá 
Růžová, modrá, žlutá, domy lokalizované k příslušnému roku do farnosti sv. Havla, Haštala a 
P. Marie před Týnem; V severní části je modročervená linie – vymezující v roce 1589 rozsah 
farnosti kostela P. M. před Týnem vůči kostelu sv. Haštala – pravděpodobně i původní 
hranice mezi farnostmi sv. Benedikta a sv. Haštala. 
Světle zelená – klášterní areály minoritů a německých rytířů, čp. 673 komenda německých 
rytířů, tmavě zelená – domy, z nichž pobíraly křižovníci areální platy. 
Zakreslena je přibližná poloha kostela a hřbitova podle archeologického výzkumu, ponechána 
je V. V. Tomkem (1892) předpokládaná poloha kostela a hřbitova. 



Obr. 17 Farnost kostela P. M. před Týnem podle seznamů domů z let 1589 a 1613 (AMP, 
rkp. 1640, fol. 62–64 a fol. 131–138) Červeně označen kostel sv. Benedikta a domy v majetku 
kostelníků kostela sv. Benedikta zachycených na konci 16. za začátku 17. století. 
Podklad: Jüttnerův plán Prahy z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy (1949) 



Obr. 18 Farnost kostela P. Marie před Týnem podle seznamu z 16. 6. 1635 (NA APA I, kart. 
2632, sign. 136/4, složka Domy - farnosti Staré Město) 
Světle modrý odstín – domy, jejichž příslušnost k farnosti je nejistá - domy se nepodařilo 
přesně identifikovat podle jmen majitelů 
tmavě zeleně - kostel sv. Mikuláše 
Červeně - kostel sv. Benedikta, který získali téhož roku premonstráti. 
Světle zeleně – kostel sv. Jakuba, který se zmiňuje mezi pražskými farními kostely v roce 
1636.  
Žlutá – domy, které byly v seznamu z 16. 6. 1635 uvedeny, ale již nepřísluší k farnosti týnské 
v upraveném seznamu týnské osady z let 1635-1636 a naopak jsou uvedeny v opraveném 
seznamu osady haštalské. 
Růžová - domy, které byly v seznamu z 16. 6. 1635 uvedeny, ale již nepřísluší k farnosti 
týnské v upraveném seznamu týnské osady z let 1635-1636 a naopak jsou uvedeny v novém 
seznamu domů i seznamech katolických a nekatolických osob farnosti kostela sv. Havla 
v roce 1636. 
Podklad: Jüttnerův plán Prahy z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy (1949) 



Obr. 19 Farost kostela sv. Martina ve zdi podle seznamů z let 1603 a 1604 (NA Praha, APA, 
rkp. B 43/I, fol. 40b–42 a fol. 51b–53) 
Podklad: Jüttnerův plán Prahy z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy (1949) 



Obr. 20 Farnost kostela sv. Martina ve zdi podle seznamu z 16. 6. 1635 (NA APA I, kart. 
2632, složka 136/4 – Domy - farnosti Staré Město)  
zeleně – Ad s. Martini domus pertinentes in Antiqua Urbe Pragensi – 27 
červeně – Hac domus sunt additae ad s. Martinum ex parochia s. Stephani Minoris – 12  
oranžově – Hac domus sunt additae ad s. Martinum ex parochia s. Egidii – 16  
světle zelená – In Lata plateae hac domus additae sunt ad s. Martinum – 31  
modrá – In Horto Iudaico domus pertinentes ad s. Martinum – 16 
Podklad: Jüttnerův plán Prahy z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy (1949) 



Obr. 21 Vývoj farních hranic na Starém Městě do roku roku 1635 
 V superpozici domy zachycené ve farnostech do roku 1419 (plně vybarvená plocha v barvě 
farního kostela; do roku 1635 (vybarvené obrysy domů - kostely sv. Benedikta, sv. Martina 
Menšího a sv. Kříže Menšího převrstvené mladším stavem); žlutou čarou je vyznačeno 
Židovské Město na podkladě negativního vymezení berních knih z přelomu 20. a 30. let 15. 
století a identifikované podle V. V. Tomka; Červenou linkou je zakresleno nové rozdělení 
farností z let 1635-36 (Uvnitř Židovského Města přerušovaně = hypotetické vymezení farností 
sv. Valentina a sv. Kříže v této době). Fialovou čarou je vyznačeno Židovské Město na 
podkladě negativního vymezení berní ruly z roku 1653 – uvnitř farností sv. Mikuláše a sv. 
Kříže odpovídá rovněž hranici mezi křesťanskými a židovskými domy ve farnostech.  
Podklad: Jüttnerův plán Prahy z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy (1949).  



Obr. 22 Farní obvody na Starém Městě pražském do roku 1419 
Ideální rekonstrukce na podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. 
Hlavsy (1949) 



Obr. 23 Farní obvody na Novém Městě pražském do roku 1419 
Ideální rekonstrukce na podkladě historického plánu Nového Města po roce 1380 podle V. 
Lorence (1973); farnosti sv. Jindřicha a sv. Štěpána vychází z popisu hranic z roku 1351 



Obr. 24  Farní obvody na Starém Městě pražském v letech 1420-1635 
Ideální rekonstrukce na podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. 
Hlavsy (1949) 



Obr.  25  Farní obvody na Starém Městě pražském po roce 1635   
Ideální rekonstrukce na podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. 
Hlavsy z roku 1949; Nejistý je maximální rozsah farnosti kostela sv. Kříže uvnitř rozšířeného 
Židovského Města (ohraničeno červenou čarou); a také vymezení obvodů kostelů sv. Jakuba a 
sv. Benedikta. 



Obr. 26  Farní obvody na Starém Městě pražském před rokem 1784 
Rekonstrukce na podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy 
z roku 1949; farní obvody podle V. Hlavsy (1954) 



Obr. 27  Farní obvody na Starém Městě pražském v letech 1784 až 1870 
Rekonstrukce na podkladě Jüttnerova Plánu z let 1811-1815 v úpravě V. Lívy a V. Hlavsy 
(1949); farní obvody podle V. Hlavsy (1954) a K. J. Erbena (1870). Farní správa přenesena 
v roce 1784 od P. M. Na Louži nejprve ke sv. Klimentu a teprve v roce 1787 k P. M. Sněžné.  



Obr. 28  Farní obvody pražského děkanátu zmíněné ve vizitačním protokolu v roce 1380 
Červeně – všechny farní kostely ve vymezeném území na konci 14. století 
Podklad: mapa stabilního katastru z roku 1842, 
http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/ck_1842/index.html 

http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/ck_1842/index.html


Obr. 29a  Klauserovo zaměření Židovského Města z roku 1690 zachycující stav před 
požárem v roce 1689, zvýrazněny původní a nové brány. Převzato z: Židovské Město pražské 
(2004) 

Obr. 29b  M - Maiselova synagoga vybudovaná ve farnosti sv. Mikuláše v letech 1590-1592; 
V a C – Velkodvorská a Cikánova synagoga vybudované pravděpodobně ve farnosti sv. Kříže 
Většího.  Podklad: A. Putík (1996) 



Obr. 30

Podklad: Plán Prahy před založením
Nového Města podle V. Lorence (1970)



Obr. 31
Podklad V. Lorenc (1970)





Obr. 33  Farnost kostela sv. Vavřince v Rynárci v roce 1203 v průmětu s mladším stavem  
Černá linie odpovídá přibližně arcibiskupské doméně na konci 14. století. Oranžové kostely 
pod arcibiskupským patronátem ve 14. století, žluté - premonstráti ze Želivi, zelené – 
šlechtické patronáty; modré linie - hranice farností podle duchovenské fasse; podklad: 
Historická mapa Pelhřimovska I. stav v 2. polovině 15. století, podle J. Dobiáše (1957) 



Obr. 34  Vyčlenění kostelů v Chlumu, Krupé a Kuřívodech od mateřského kostela sv. Jiljí 
v Bezdězu v roce 1293 
Přerušovaná oranžová linie – hranice původního bezdězského královského území podle J. 
Žemličky (1980); zelenočerná linie – přibližné hranice děkanátů ve 14. století; farní kostely 
uvedeny s půlroční výší papežského desátku v roce 1352 podle RDP; schématické znázornění 
farních hranic podle duchovenské fasse; podklad turistická mapa Klubu českých turistů. 



Obr. 35  Mapa pozemkového vlastnictví v centrální části Černokostelecka po polovině 14. 
století v době založení cisterciáckého kláštera ve Skalici.  
Klášterní enkláva je ohraničena žlutou barvou v superpozici s předchozími vlastníky. 
Zaznamenány jsou roky získání jednotlivých statků klášterem. 
Zelená – rytíři z Tismic a Chrástu, oranžová -  páni z Náchoda (původně královská doména) 
Tmavězelená – statky rytířů z Tismic a Chrástu zaznamenané až na konci 14. století. 
Názvem lokality v barevném rámečku je vyznačena farní příslušnost v roce 1671. 

Podklad: Mapa Černokostelecka podle Jan Klápště (1978), legenda pod mapou doplněna o 
chronologii ZSO a kostelů. 



Obr. 36  Farní příslušnost osad a mlýnů a zaniklých osad a mlýnů (přerušované podtržení) ke 
kostelu sv. Bartoloměje v Aldašíně v roce 1671 na podkladě prvního vojenského mapování. 

Obr. 37  Farnosti na Černokostelecku podle vizitace z roku 1671 na podkladě mapy 
správního rozdělení ČSR z roku 1960 



Obr. 38  Mapa hranic farností z roku 1671 na podkladě současných katastrálních hranic 
Katastrální hranice jsou silně determinovány majetkovým vývojem změnou sídelní struktury 
během zanikání osad ve vrcholném středověku (na legendě č.1) a raném dovověku (3 a 5), 
přesto je patrný vztah mezi formováním majetkových domén a církevně správní organizace ve 
14. století.

Podklad: Mapa Černokostelecka podle Jan Klápště (1978) 



Obr. 39 Vývoj 
pozemkové držby 
na Havlíčkobrodsku 
do roku 1307

Podklad: Mapa 
správního rozdělení ČSR
1960







Obr. 42 Mapa 
havlíčkobrodského 
děkanátu s vyznačením 
farních hranic a filiačních 
vazeb ve 14. a na zač. 
15. století

Podklad: Mapa 
správního rozdělení ČSR
1960
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Podklad: Mapa 
správního 
rozdělení ČSR 
1960 



Obr. 44 Farní 
obvody v 1. pol. 
17. století

Podklad: Mapa 
správního rozdělení 
ČSR 1960
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Podklad: Mapa 
správního rozdělení
ČSR 1960



Obr. 46 Havlíčkobrodský 
děkanát v letech 1790-1850
Podklad: Mapa správního roz. ČSR
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