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Abstrakt 

Diplomová práce „Proces nabývání měšťanství v raně novověké společnosti – na příkladu 

Nového Města pražského v letech 1582 – 1612“ pojednává o procesech souvisejících 

s nabýváním měšťanských práv v rudolfinském období s akcentací vzniku vztahu 

novoměšťan – ručitel se zaměřením na řemeslo a místo původu nabyvatelů měšťanství.  

Klíčová slova: kapitál, měšťanství, ručitel, migrace 

 

Abstract 

Diploma thesis „The proces of acquisition of the bourgeoisie in the early modern society – the 

example of New Town in Prague in the years 1582 – 1612“ deals with the processes related to 

the acquisition of burgher rights during the reign of Rudolph II., focusing on the formation of 

the relationship odopted townsmen – surety; craft and the place of origin by acquirer burgher 

rights. 

Keywords: capital, townspeople, surety, migration 
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Úvod 

     Cílem výzkumu, o němž pojednává předkládaná diplomová práce, je utváření městské 

společnosti, s důrazem na pojmy mobilita
1
 a migrace, zachycené v dobovém historickém 

pramenu. Zdůraznění uvedených pojmů je dáno především historickým obdobím, k němuž se 

výzkum vztahuje, a tím je raný novověk.  

     V raně novověké éře lze zcela jasně definovat projevy provázející přechod společnosti 

tradiční ke společnosti moderní. Tento proces lze charakterizovat jako cestu od monolitického 

městského útvaru ke „zmnožení alternativních identit“ [Miller, 2006: 14], ve smyslu utváření 

městských subkultur v souvislosti s klesajícím akulturačním  a asimilačním působením 

původních středověkých struktur bazírujících na absolutním přijetí stávajících hodnot a norem 

u všech nových členů městské společnosti. V praktické rovině obsahuje předkládaná 

diplomová práce souhrn poznatků získaných prostřednictvím rozboru „Knihy měšťanských 

práv 1582-1612.“
2
 Tento historický pramen přináší, kromě informací o místě původního 

bydliště nově přijímaných pražských novoměstských měšťanů, údaje o řemeslech nových 

měšťanů i jejich ručitelů, měšťanů stávajících. Na základě těchto informací si lze vytvořit 

představu o utváření zájmových skupin ve zdánlivě monolitní městské komunitě, jejichž 

vzájemné vazby souvisely v prvé řadě s ekonomickým postavením jednotlivých členů a 

současně nelze pominout společenské kontakty utvářené na bázi rodinné či profesní. V této 

diplomové práci se snažím použít pro skupiny městských řemeslníků jiné označení než cech, 

protože ve sledovaném období Praha procházela významnou hospodářskou proměnou, 

zrychlenou v souvislosti se změnami vyvolané rozhodnutím Rudolfa II. zvolit si Prahu za své 

sídelní město, a tato přeměna byla provázena postupným úpadkem vlivu spojeného s tradiční 

středověkou hospodářskou cechovní strukturou i nárůstem vlivu obchodníků [Janáček, 2014: 

466]. Podle mého názoru se jedná o významnou kvalitativní změnu instituce přetrvávající od 

středověku až do 19. století, kterou lze považovat za jeden z aspektů signalizujících nástup 

moderní společnosti. 

     Empirická část této diplomové práce je postavena na analýze souboru dat vytvořeném 

z „Knihy měšťanských práv 1582 -1612“ provedené v kontextu sociální teorie Pierra 

Bourdieua [Harrington a kol., 2006: 298 - 300]. Dále byly předmětem zkoumání i „vnější“ 

znaky zvoleného historického pramene, jako jsou velikost řádku, hustota zápisů a hlavně 

jejich čitelnost, faktor nesouvisející s odlišností písma, ale se změnou písaře či jeho 

                                                 
1
 Tato práce se zabývá výhradně fyzickou mobilitou vybrané části obyvatelstva, „Kniha měšťanských práv“ 

sloužící jako zdroj dat, neobsahuje žádné informace umožňující sledovat mobilitu sociální. 
2
 Originál tohoto historického pramene je uložen v Archivu hlavního města Prahy, pod signaturou 558. 
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indispozicí. Ve vztahu k výzkumné otázce nemá toto zjištění nijakou hodnotu, ale podle mého 

názoru právě tento aspekt velmi výstižně charakterizuje rozdíly mezi raně novověkou a 

moderní společností, v níž se již zcela vytratila nutnost psaní rukou, ostatně předmět 

„krasopis“ zmizel ze školních osnov, a problém čitelnosti úředních dokumentů souvisí 

výhradně se stavem tiskárny. Faktické údaje v předmětné knize jsou zpracovány s ohledem na 

řešení hlavní otázky diplomové práce: 

Na jakém principu vznikala vazba nový měšťan – ručitel?,  

neboť potvrzení dvou ručitelů, jimiž mohli být pouze již usazení měšťané, bylo zásadní 

podmínkou přijetí uchazeče mezi měšťany. Spolu s hlavní otázkou vyvstávají podotázky, 

vztahující se k utváření sevřenějších skupin spojených společným zájmem nebo zájmy, 

primárně ekonomickými, protože udělení měšťanského práva předpokládalo schopnost 

zakoupit v daném městě nemovitost. Zároveň je třeba brát v úvahu mezilidské vztahy, 

kontakty rodinné nebo profesní, a s ohledem na vysoký počet přistěhovalců mezi novými 

měšťany nelze pominout ani možnost vzniku ručitelského vztahu mezi osobami pocházejícími 

ze stejné oblasti, bez ohledu na profesi. Vedle těchto podotázek byla položena otázka 

doplňující: limity zvoleného historického pramene ve vztahu k hlavní otázce diplomové práce. 

Při praktické aplikaci získaných dat jsem se inspirovala kulturní sociologií Pierra Bourdieua, 

jejíž užití je standardní součástí historických výzkumů [Šubrt, 2007; 500], čímž mohou být 

maximálně využity možnosti oboru historická sociologie, často vnímaného jako „hraniční“ 

disciplína, k níž se staví obory historie a sociologie značně nedůvěřivě [Šubrt, 2007: 5]. 

Časové a místní vymezení výzkumu, 16. století a Nové Město pražské (dále jen NMP), bylo 

zvoleno s ohledem na historické reálie i na fakt, že zmíněný historický pramen nebyl dosud 

adekvátně vytěžen.  

    Z historického pohledu měly události probíhající v 16. století zásadní dopad na pozici 

Českého království v dalších stoletích a tento proces přirozeně nejsilněji probíhal v hlavním 

městě Praze. Rozdělení Prahy na Staré Město, Nové Město, Menší Město a Hradčany 

neznamenalo pouze administrativní uspořádání. Ze sociologického hlediska bylo NMP 

mnohem dynamičtějším útvarem než starší městské části, umožňujícím větší míru sociální 

mobility a tato vyšší míra sociální prostupnosti úzce souvisela s kupní silou obyvatelstva 

jednotlivých městských částí, která se pochopitelně odrážela v cenách nemovitostí. Pro 

srovnání: dražších domů (v hodnotě vyšší než 130 kop grošů) se na NMP vyskytovalo zhruba 

5%, množství cenově stejných domů bylo na SMP asi 18%, naopak domy v nejnižší cenové 

hladině (nepřevyšující částku 20 kop grošů) tvořily zhruba polovinu NMP a na SMP se 

vyskytovaly v množství nepřevyšující 10% [Státníková a kol., 1997: 300]. Všeobecně lze 
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městské knihy ze 16. století pokládat za historický pramen slibující velmi přínosné soubory 

výzkumných dat a jejich široké využití usnadňuje vedení raně novověké úřední agendy 

v českém jazyce. I z tohoto důvodu je výzkum zmíněných dokumentů logickou volbou pro 

první výzkumné práce s historickými prameny. Klíčová pozice českého jazyka byla jedním 

z důsledků husitských válek, který se, více či méně, projevoval v centrální části Čech a 

konkrétně v Praze byla schopnost hovořit českým jazykem jednou z podmínek pro získání 

statutu měšťana [Janáček, 2014: 283]. 

     Průnik oborů historie a sociologie umožňuje zpracování tématu kombinací přístupů 

idiografického, akcentujícího podrobný popis konkrétních okolností, který je doménou 

historie, a nomotetického, postaveného na definování pravidelností v různých případech, což 

je charakteristické pro obor sociologie [Smith, 2006: 191]. Ve smyslu výše uvedeného bylo 

nutné v prvé řadě konkrétně definovat okolnosti vzniku zkoumaného pramene, detailně jej 

popsat a následně se pokusit jednak najít mechanismus volby ručitelů nově přijímaných 

měšťanů, ať už se jednalo o systém založený na příbuzenství, profesní sounáležitosti, nebo 

zcela jiném principu, a především zmapovat migrační toky, jimiž se do NMP dostávali noví 

měšťané. Podle současných výzkumů zaměřených na demografii raně novověkých měst lze 

považovat za prokázané, že nárůst počtu obyvatel měst, od něhož lze odvozovat nárůst osob 

disponujících měšťanskými právy, nebyl důsledkem přirozeného přírůstku, ale vyšší mírou 

mobility obyvatel, stoupající v souvislosti s jevy v oblasti politické, kulturní a náboženské, ale 

i hospodářské [Miller, 2006: 47]. 

     Ve své práci jsem využila jen část výše uvedeného historického pramenu, přesto lze na 

tomto konkrétním případě demonstrovat potenciál výzkumu městských knih. Současný 

historický výzkum je primárně zaměřen na výzkum šlechty a tato oblast je skvěle pokryta 

velmi kvalitními archivními fondy. Hlavním tématem výzkumu před rokem 1989 byl život 

poddanského lidu a ani v současnosti není toto téma považováno za zcela vytěžené [Šedivá-

Koldinská a kol, 2013: 99]. K méně zmapovaným oblastem historického výzkumu patří život 

ve městech, což je problematika vyžadující multidisciplinární přístup, překračující rámec 

tradičního výzkumu historického [Hoffmann, 2009: 5-11], a z tohoto důvodu se výzkum 

městské agendy raně novověkých měst
3
 jeví jako slibné téma pro obor historická sociologie.   

 

 

                                                 
3
 Příkladem mohou být soudní městské knihy, jejichž údaje lze komparovat s údaji uvedenými v „knize apelací“ 

evidující rozhodnutí královského apelačního soudu, od roku 1547 oprávněného revidovat rozhodnutí soudu 

městského. 
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Charakteristika pramenu 

     Praktická část diplomová práce je postavena na rozboru „Knihy měšťanských práv 1582 – 

1612“, obsahující zápisy nově přijatých měšťanů v daném období. Část zápisů obsahuje údaje 

o profesi, místě původu a jménu otce. Až na zanedbatelné výjimky je zápis nového měšťana 

potvrzen dvěma svědky z řad měšťanů a také u části svědků se objevují údaje o jejich profesi, 

velmi okrajově se vyskytuje údaj o bydlišti svědka
4
. Ze zkoumaného historického pramene lze 

získat dva rejstříky, jeden obsahující údaje o měšťanech nových, druhý o měšťanech 

stávajících, což umožňuje získat určitou představu o profesní skladbě měšťanů NMP ve 

sledovaném období, a dále určit migrační toky části přistěhovalců do NMP v období vlády 

Rudolfa II. Předmětný historický pramen dosud nebyl součástí jiného výzkumu.  

     „Kniha měšťanských práv 1582 – 1612“ je uložena pod signaturou číslo 558. Obal knihy 

je kožený, má hnědou barvu, na povrchu je patrné zdobení. Kniha je opatřena nápisem 

„Paywa Miest“, tento nápis je z větší části téměř nezřetelný, výjimkou jsou první písmena 

obou slov, P a M, která jsou zvýrazněna. Ve spodní části vrchního dílu obalu je nápis 

„Múnicipalis Caeruleus“. Na hřbetě knihy nahoře jsou zbytky nečitelného nápisu a v dolní 

části jsou patrné zbytky archivního čísla 558. Všeobecně patří knihy měšťanských práv mezi 

rukopisy vedené městským úřadem, tato konkrétní kniha byla vedena kanceláří NMP. Podle 

archivního přehledu sbírky rukopisů z let 1310 – 1994
5
 patří knihy měšťanských práv do 

kategorie B – Knihy městské rady, oddílu c) – Knihy soudnictví nesporného. Uvedený 

historický pramen je dochován v originální verzi, je spolehlivě prokázáno, že byl neustále 

součástí archivu radnice NMP, a v současné době je, spolu s ostatními dokumenty 

vztahujícími se k hlavnímu městu, uložen v Archivu hlavního města Prahy. V roce 2012 byla 

pořízena digitalizovaná kopie, což významně usnadňuje práci badatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Archiv hl. m. Prahy, fond Městské knihy „Kniha měšťanských práv 1582 – 1612, sign. 558, s. 73:  zápis z roku 

1586 uvádí u zedníka Šebestiána Komáříka jako jednoho z ručitelů Martina, konkretizovaného jako „pekař 

z Růžku“.  
5
 www.ahmp.cz/index.html 
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Charakteristika literatury     

     Teoretický rámec mojí práce byl inspirován koncepcí Pierra Bourdieua, jejíž vliv zasahuje 

i do oblasti historie, tudíž dokonale vyhovuje potřebám práce v oboru historická sociologie. 

Zásadní přehled mi poskytla kniha „Teorie jednání“, ve své podstatě soubor 

Bourdieuových přednášek určených zahraničnímu publiku [Bourdieu, 1998: 7]. Snahou 

autora bylo prokázat univerzálnost modelu, založeného na francouzských reáliích. Analogicky 

s Bourdieuovým postojem je předkládaná diplomová práce založena na předpokladu 

univerzální platnosti Bourdieuova modelu v odlišném společenském a historickém kontextu. 

Neméně důležitou byla kniha „Sociologické hledání sebe sama“, v níž autor velmi detailně 

vysvětluje své názory i způsob, jakým se postupně vyvíjely. Bourdieu se touto knihou pokusil 

vytvořit vlastní mediální obraz a tím zabránit své „medializaci“ [Bourdieu, 2012: 103], 

zároveň ve zhuštěné podobě shrnul důležité aspekty sociální teorie, což považuji za velmi 

přínosné nejen pro svou práci, ale pro studium sociologie vůbec, protože zde svou teorii 

vykládá a shrnuje sám autor.  

     Bezprostřední inspirací pro použití Bourdieuova modelu byla kniha Miroslava Dopity 

„Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosit (reflexe sociologické praxe Pierra 

Bourdieua v české sociologii)“, z níž zejména kapitola 4.2. „Bourdieuova sociální topografie 

společnosti“ [Dopita, 2007: 91-104] podstatně ovlivnila podobu vlastního výzkumu. Velmi 

dobrý příklad práce se statistickými daty z období raného novověku představuje kniha 

Václava Millera „Svobodníci: pokus o monografii ze sociálních dějin Českých 15. a 16. 

století“. Kniha vyšla poprvé na začátku 20. století, ale přesto jsem v ní nalezla podstatné 

vodítko pro vlastní práci s historickým pramenem i tvorbu souboru dat. V tomto ohledu mě 

zvlášť zaujalo široké spektrum sledovaných a vyhodnocovaných údajů, zachycujících sociální 

a právní postavení svobodníků, jejich pozici v soudním a berním systému, vytěžených z 

dokumentů 15. a 16. století a následně zpracovaných do přehledných statistických dat. Tato 

kniha, spolu s pojednáním Jaroslava Mezníka „Praha před husitskou revolucí“ mě 

inspirovala k uspořádání jmenných seznamů nových a usazených měšťanů, včetně 

doplňujících údajů u jednotlivých osob, které tvoří druhou část diplomové práce. 

      Z prací historických byla pro tuto práci velmi přínosná kniha Josefa Janáčka „Rudolf II. a 

jeho doba“, neboť bez znalosti dobového rámce není možné provést kvalitní zkoumání 

historického pramene a následně jej relevantně vyhodnotit. Z hlediska tématu diplomové 

práce je důležitý zejména konkrétní popis situace v Praze, v kapitolách „Praha roku 1583“ 

[Janáček, 2014: 267 - 286] a „Nebezpečné město“ [Janáček, 2014: 450 - 474], obsahujících 

množství doplňujících informací o způsobu, jakým konkrétní historické události ovlivnily 
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život ve městě, např. vliv změn v obsazení zemských úřadů v roce 1599 na atmosféru ve 

městě, ale i strukturální změnu ve skladbě obyvatelstva i její důsledky, i když se autor místy 

pohybuje ve spekulativní rovině, např. tvrzení o vyšším počtu sebevražd v Praze nepotvrzuje 

žádný relevantní dobový údaj a sám Janáček přiznává, že „v Praze se počet sebevražd nedá 

přesněji zjistit, s určitostí je však možno předpokládat, že byl značně vyšší vzhledem 

k vyššímu počtu obyvatel, jednak vzhledem k vyššímu životnímu tempu.“ [Janáček, 2014: 

456]. 

     Základní přehled terminologie spojené s městským právem v období raného novověku mi 

poskytla kolektivní monografie sestavená Václavem Bůžkem „ Společnost českých zemí 

v raném novověku. Struktury, identity, konflikty“. Jedná se o shrnutí závěrů výzkumného 

projektu zaměřeného na struktury, individua, vztahy a instituce moci v české raně novověké 

společnosti
6
. V rámci tohoto výzkumu byly s odkazem na Koldinův zákoník z roku 1570 

vymezeny základní pojmy a podrobně popsána organizace městské samosprávy, včetně 

představy ideálního fungování městské správy, spočívající v absolutní jednotě městské rady a 

městské obce. Výše uvedená kolektivní monografie nebyla zaměřena pouze na zkoumání 

vnějších identit měšťanů, ale i dalších obyvatel města, obsahovala stejně cenná zjištění o 

navazování individuálních vztahů, v nichž primární roli hrálo zachování cti daného jedince. 

Stručný přehled raně novověké společnosti s popisem jednotlivých společenských typů 

(měšťan, člověk na okraji, exulant a další) obsahuje jiná kolektivní monografie editovaná 

výše uvedeným autorem ve spolupráci s Pavlem Králem nazvaná „Člověk českého raného 

novověku“. 

     Ucelenou a, pro mne velmi cennou, aktuální představu o podobě raně novověkého bádání 

mi poskytla kolektivní monografie „Základní problém studia raného novověku“ od 

autorského týmu vedeného Marií Šedivou-Koldinskou. Její přínos spočívá v širokém 

zaměření, kniha se zabývá stavem raně novověkého bádání jako celku, včetně využití archivů 

a internetu, a dále se věnuje problematice výzkumných metod ve vztahu k jednotlivým 

oblastem raně novověké společnosti. Bez povšimnutí autorek a autorů nezůstaly ani procesy a 

fenomény raného novověku, včetně oblastí spojených s cestováním a vnímáním jinakosti, 

tedy oblastí, které se úzce dotýkají této diplomové práce. Způsob, jakým k problémům 

migrace a jejím dopadům na raně novověké město přistupovat mi pomohla nalézt kniha 

Jaroslava Millera „Uzavřená společnost a její nepřátelé – město středovýchodní Evropy 

(1500-1700)“, v níž autor také velmi dobře definuje potenciál i omezení knih nově přijatých 

                                                 
6
 Tento projekt byl řešení Historickým ústavem FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
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měšťanů ve vztahu k výzkumu raně novověké městské společnosti. Podrobný seznam použité 

literatury je uveden na konci první části diplomové práce. 
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1. Metodologie 

 

1.1.Aplikace teoretického přístupu na historické prameny 

    Výzkumný plán vychází z tradiční podoby postupu historikovy práce: shromáždění 

literatury a pramenů, jejich rozbor a hodnocení, výklad a syntéza a komparace [Hroch a kol, 

1985: 90-91], ačkoli se vůči tomuto postupu objevily ze strany humanitních vědců (Michel 

Foucault, Roger Chartier) určité výhrady [Šubrt, 2007: 540]. Věda formující se pod názvem 

historiografie, což je termín doložený od roku 1752 [Šedivá-Koldinská, Cerman a kol., 2013: 

619], nikdy nedisponovala vlastní výzkumnou metodou, v 17. století byla historie zkoumána 

prostřednictvím teologie, historičtí badatelé v 18. století se metodologicky odkazovali na 

právo a státovědu, v 19. století byl historický výzkum ovlivněn filologií a historik ve 20. 

století, zejména jeho druhé polovině, volil mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem. 

V současné době byly metody 20. století rozšířeny o postupy etnohistorické a mikrohistorii 

[Hendl, 2005: 136-137].  

     Využití historických pramenů pro deskripci města v určitém období předvedl ve své práci 

zaměřené na SMP v předhusitském období Jaroslav Mezník. Současný výzkum raně 

novověkých měst vychází z kategorizace měst na základě sociálně ekonomických a sociálně 

kulturních odlišností
7
. Zatímco dlouhodobý vývojový proces v 15.-18. století dosud není 

předmětem systematického zkoumání, městský způsob života je již několik desetiletí středem 

zájmu výzkumu mikrohistorického, zaměřeného na tři zásadní témata. První je zkoumání 

různých podob uspořádání uvnitř městských obcí, a do této oblasti patří i problematika 

městského práva, dalším tématem je sledování sociální skladby měst se zaměřením na 

zájmové skupiny uvnitř městské společnosti i zajímavé jednotlivce. Třetím tématem je pozice 

jednotlivých měst ve vztahu k městům ostatním, místní i vzdálenější vazby mezi městy, 

související především s kategorií konkrétního města. Tato diplomová práce je zaměřena na 

druhé téma mikrohistorického výzkumu, zkoumání sociální skladby města, vymezeného 

kategorií měšťan.  

     

1.2.Sociologické teoretické východisko 

     Sociologický výzkum se v mnoha případech neobejde bez zohlednění historického 

rozměru zkoumaného tématu a z tohoto důvodu patří historická analýza [Giddens, 1999: 519-

520] mezi uznávané metody užívané v sociologii. V tomto vědeckém oboru bývá obvykle 

                                                 
7
 Metropole, velkoměsta, města vyšší kategorie, rezidenční města, města regionální, městečka. 
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odborné zpracování písemností řazeno mezi metody vedlejší, zároveň je výzkum dokumentů, 

Giddensem definovaný jako „systematické zkoumání tištěných nebo psaných materiálů“, 

řazen k nejpoužívanějším metodám sběru dat. [Giddens, 1999: 519]. Mezi klady tohoto typu 

výzkumu patří velký potenciál, pokud jde o šíři a množství údajů u většího množství osob. Za 

nevýhodu lze jednoznačně považovat závislost výzkumníka na stavu dochovaných dat, a tato 

nevýhoda se zvyšuje úměrně s časovou vzdáleností zkoumaného období, také spolehlivost 

pramenů lze v některých případech určit velmi obtížně [Giddens, 1999: 530]. 

     Zkoumaný dokument, „Kniha měšťanských práv 1582-1612“ byl prostudován s ohledem 

na šest kritérií stanovujících validitu údajů získaných z dokumentu, konkrétně byl popsán typ 

dokumentu, jeho vnější i vnitřní podoba, včetně „interní evaluace dokumentu“, intencionalita, 

způsob jakým se vztahuje k tématu výzkumu a původ dokumentu [Hendl, 2005: 132-133], 

tento základní popis zároveň posloužil jako pilotní studie [Disman, 2007: 121], ověřující 

správnost volby historického pramene ve vztahu k tématu výzkumu.  

     Možnosti zkoumání sociální skladby obyvatel raně novověkých měst jsou dané množstvím 

a kvalitou dochovaných městských archivů, mezi nimiž jsou právě knihy měšťanských práv 

jedny z prvních možných zdrojů relevantních dat [Šedivá-Koldinská, Cerman a kol., 2013: 

288]. Jak již bylo uvedeno, délka časového období (s ohledem na datum vzniku historického 

pramene zachycuje zkoumaná městská kniha významný časový úsek) byla, spolu s datací, 

hlavním důvodem výzkumu zaměřeného na zpracování údajů získaných z „Knihy 

měšťanských práv 1582-1612“.  

     Za sociologický referenční rámec jsem zvolila teoretické východisko Pierra Bourdieua, 

kdy s ohledem na zaměření zkoumaného historického pramene byl poněkud upozaděn pojem 

habitus, definovaný jako produkt strukturálních socioekonomických pozic vedoucí k osvojení 

určitých, pro nositele konkrétního habitu typických, kulturních zálib [Bourdieu, 1979: 300]; 

protože tento typ údajů lze, podle mého názoru, nejlépe získat studiem dobových testamentů. 

Zkoumanému historickému pramenu lépe odpovídalo sledovat širší institucionální prostředí, 

Bourdieuem definované jako pole, označující skladbu sociálních vztahů, v nichž se jedinec 

nachází [Bourdieu, 1992: 97]. Pozice jedince v sociálním poli je daná schopností disponovat 

určitými druhy kapitálu, jehož formy mohou být různé. Obvyklé rozlišení na čtyři formy: 

kapitál ekonomický, sociální, kulturní a symbolický je značně zjednodušující, Bourdieuův 

koncept kapitálu lze mnohem výstižněji charakterizovat jako beztvarý, nabývající určité 

podoby v závislosti na konkrétním historickém a sociálním kontextu [Růžička, Vašát, 2011: 

130]. Představa kapitálu coby elastické entity tvarované historickými i sociálními danostmi 

plně koresponduje s touto prací. Dalším a nikoli nepodstatným faktorem ovlivňujícím volbu 
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sociologického rámce je kombinace metod kvalitativních a kvantitativních, pro Bourdieuův 

výzkum typická. Soiologové Michal Růžička a Petr Vašát označují dílo Pierra Bourdieua za 

„konceptuální aparát hodící se každému badateli/badatelce, jehož/jejíž zájem je empirický a 

teoreticko-epistemologický zároveň“, což zcela odpovídá potřebám prováděného výzkumu 

městských knih.  

     Stěžejním postupem při vyhodnocení dat získaných z „Knihy měšťanských práv 1582-

1612“ bylo zkoumání principu vazeb mezi novým měšťanem a jeho ručiteli. Za tímto účelem 

byla sledována míra výskytu četností v prvé řadě mezi nositeli stejného řemesla, případně 

řemesla příbuzného
8
, a dalších aspektů, tak, aby byla doložena platnost Bourdieuova 

předpokladu procesu utváření společenských vztahů s ohledem na blízkost vazeb jedinců 

v sociálním prostoru [Dopita, 2007: 95]. Úkolem výzkumu bylo hledání odpovědi na otázku, 

zda lze v raně-novověkém městě doložit existenci vztahů odpovídajících Bourdieuovu 

konceptu „třídy na papíře [Dopita, 2007: 95], ačkoli s ohledem nejen na specifické konotace 

spjaté s pojmem třída, ale i na dataci výzkumného pramene lze považovat za vhodnější místo 

pojmu třída používat Bourdieuem preferovaný pojem sociální pole [Šubrt, 2007: 502].  Ve 

svém výzkumném projektu vycházím z premisy, že lze v raném novověku zachytit počátky 

procesu postupné přeměny společnosti, protože v tomto období začaly v městské společnosti 

vyvstávat jevy stimulující transformaci společnosti středověké (namátkou lze jmenovat 

migraci z důvodů národnostních, kulturních a náboženských) v protomoderní městskou 

společnost [Miller, 2006: 6] a jejich působením došlo ke, zprvu pomalému, později stále se 

zrychlujícímu úpadku vazeb definovaných jako komunitní. Termínem komunita označuje Jan 

Keller „soběstačný sociální útvar s vysokou mírou vnitřní koheze ….“ [Keller, 2010: 391], 

odlišně je komunita vnímána jako „ Skupina lidí ve vzájemné interakci žijících na jednom 

místě. Často jsou spojeni společnou vírou, přesvědčením, sdílením podobných hodnot. Mají 

podobné potřeby, sdílejí podobná rizika a využívají stejné zdroje. To všechno má vliv na 

prožitek pospolitosti a identity členů komunity.“ [Jandourek, 2012: 129].  

     Postupem času byly tyto úzké vazby, emoční a zakotvené ve společně sdílených hodnotách 

potvrzených dlouhodobým mezigeneračním předáváním, nahrazovány vazbami neemočními, 

na kterých je postavena moderní společnost. Počátek rozvolňování komunitních vazeb nelze 

dost dobře přesně v čase definovat, podle mého názoru začal od okamžiku, kdy první, 

bezesporu dynamičtější, jedinci opustili své tradiční, čistě komunitní vazby na venkově a 

vydali se budovat novou existenci ve městech. Ačkoli se v historickém kontextu používá 

                                                 
8
 Např. vztah koželuh-vačkař, nebo nožíř-šlejfíř. 
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výraz městská komunita (s tímto slovním spojením pracuje např. historik František 

Hoffmann), podle mého názoru nelze městský způsob života jednoznačně označit za ryze 

komunitní. Existenci různých okruhů měšťanstva s neslučitelným postavením i zájmy zmiňuje 

Jaroslav Mezník [Mezník, 1990: 83]. Jsem přesvědčena, že se měšťan nevzdával samostatné a 

nezávislé volby výměnou za bezpečí [Keller, 2010: 395], protože středověký ani raně 

novověký člověk možností samostatné a svobodné volby, tak jak ji vnímáme dnes, nikdy 

nedisponoval. Podle mého názoru lze nejvýstižněji měšťana charakterizovat jako člověka sítě 

[Le Goff, Schmitt, 2008: 388]. Je možné si představit, že síť měšťana nebyla na všech místech 

stejně hustá, tedy těsnost vztahů k ostatním lidem nebyla konstantní a právě vyšší intenzita 

sociálních vztahů (rodina, řemeslo) vedla ke vzniku komunity v rámci městského způsobu 

života, kde specifickou komunitou byli obchodníci, zejména zabývající se dálkovým 

obchodem, přičemž byl vznik vazby obchodník-výrobce jedním z impulzů rozmachu 

zakládání měst, byť růst demografický, prvotní příčina rozvoje procesu zakládání měst, 

způsobil nárůst efektivity v zemědělství a rozvoj řemesel [Le Goff, Schmitt, 2008: 380-381], 

bez nichž by byl rozvoj městského způsobu života nemyslitelný.  

     Pokud se budeme nadále orientovat podle imaginární sítě společenských vztahů ve městě, 

lze různou hustotu ve struktuře této městské sítě vysvětlit jako sociální pole s tím, že 

Bourdieuem popsané typy kapitálu mají na daném místě v konkrétním historickém období 

(NMP v období vlády císaře Rudolfa II) primárně kořeny ekonomické, čímž je myšlena 

schopnost uchazeče o měšťanství zakoupit nemovitost, a na tomto základě vzniká řídká 

sociální síť osob spadajících pod ochranu městského práva NMP. Tato síť se zhušťuje 

v oblastech, kde vznikají různě silné další vazby – na základě odbornosti, konfese, místa 

původu, rodinných kontaktů. Hustota vztahů na pomyslné síti je přímo úměrná míře stejnosti 

druhů kapitálu jednotlivých aktérů, protože vlastnictví podobných kapitálů vytváří užší vazby 

mezi vlastníky [Bourdieu, 1998: 13]. Tímto způsobem se mohlo stát, že nový hrnčíř 

pocházející z Domažlic měl bližší vazby k dalším usazeným domažlickým rodákům než 

k ostatním hrnčířům, zcela jinou intenzitu mohly mít vazby k rodině do NMP přivdané sestry. 

Lze si představit, že takto budované vazby se netvořily jednosměrně, vedle posilování 

docházelo také k rozvolňování vazeb. Síť městské společnosti byla různorodá a její celková 

deskripce přesahuje možnosti této diplomové práce, která je, s ohledem na povahu získaných 

výzkumných dat, zaměřena na vztahy související s profesí a místem původu, neboť údaje o 

rodinných vztazích se v knize měšťanských práv objevují sporadicky.   
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1.3.Postup při tvorbě souboru dat 

      Prvním krokem při tvorbě souboru dat byl výběr relevantního historického pramene. Po 

prostudování katalogu rukopisů Archivu hlavního města Prahy byly vybrány tři rukopisy: 

1. „Registrum rychtářské na smlouvy přátelské 1507-1514
9
 

2. „Kniha přípovědí, kvitancí a práv měšťanských 1518-1540
10

 

3. „Kniha měšťanských práv 1582-1612
11

 

     Výzkumný potenciál výše uvedených archiválií byl předmětem pilotní studie, v níž byly 

rukopisy vyhodnoceny podle šesti kritérií: typ dokumentu, vnější znaky dokumentu, vnitřní 

znaky dokumentu, intencionalita dokumentu, blízkost dokumentu k předmětu zkoumání a 

původ dokumentu [Hendl, 2005: 132-133].  

Podle kritéria typ dokumentu měly všechny tři rukopisy stejnou úroveň, jednalo se o knihy 

městské rady patřící do kategorie „knihy městského soudu“
12

, výpovědní hodnota úředních 

dokumentů, bývá hodnocena jako velmi vysoká [Hendl, 2005: 132]. 

Kritérium vnější znaky dokumentu splňují všechny tři knihy stejně, vždy se jedná o městskou 

knihu vázanou v koženém obalu, vedenou českým jazykem a ve všech případech je pro 

potřeby badatele přístupná v digitální podobě.  

Kritérium vnitřní znaky dokumentu neodhalilo žádné odlišnosti mezi jednotlivými 

historickými prameny, pokud jde o spolehlivost a přesnost údajů, je třeba připomenout 

dobově platný „princip obecné věrohodnosti“ (vše zanesené ve veřejných listinách, nebo 

zemských deskách, bylo platné) spolu s faktem, že falšování veřejných listin bylo považováno 

za hrdelní zločin [Kadlecová, 1994: 9].  

Kritérium intencionalita dokumentu se v této souvislosti nejeví jako relevantní, ve všech třech 

případech se jedná o strohé zápisy úředního aktu do městských knih, provedené městským 

písařem. 

Kritérium blízkost dokumentu, zvažující časovou, prostorovou případně sociální blízkost 

dokumentu k tématu výzkumu [Hendl, 2005: 133], bylo zásadním kritériem volby jednoho ze 

tří zvažovaných historických pramenů. V tomto případě byla zvažována délka, po kterou byly 

jednotlivé knihy vedeny a konkrétní datace ve vztahu k historickým událostem. Vybraná 

„Kniha měšťanských práv“ zachycuje nejdelší časový úsek a zároveň obsahuje dva rejstříky 

měšťanů NMP, jeden kompletní, nových měšťanů v uvedeném období a druhý, rejstřík 

                                                 
9
 Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, signatura 106 

10
 Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, signatura 54 

11
 Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy,  signatura 558 

12
 Problematikou kategorizace městských knih se zabývá kniha „Městské a ústřední knihy archivu Hlavního 

města Prahy“ autorů J. Čadek a kol..  
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ručitelů, kde nelze předpokládat kompletní seznam stávajících měšťanů, ale s ohledem na 

délku evidovaného období (30 let), lze předpokládat vznik reprezentativního vzorku již 

usazených měšťanů, případně jejich profesního zařazení a, vzhledem k obvyklému počtu dvou 

ručitelů, i užších sociálních vazeb mezi jednotlivými měšťany
13

. Období 1582–1612 je 

s ohledem na historické reálie velmi zajímavým časovým úsekem právě ve vztahu 

k přistěhovalcům. Ačkoli nelze klást rovnítko mezi pojmy přistěhovalec a nový měšťan, lze 

předpokládat, že prudký rozvoj Prahy související s jejím statutem císařského sídelního města 

se odrazil i na skladbě a počtu nově přijatých měšťanů.  

Kritérium původ dokumentu je opět ve všech třech případech stejné, vždy se jedná o městské 

knihy, které byly vždy součástí městského archivu, původně vedeného radnicí Nového Města 

pražského. V současné době jsou tyto písemnosti uloženy v Archivu hlavního města Prahy.  

     Po vyhodnocení výše uvedených kritérií se stala předmětem výzkumu „Kniha měšťanských 

práv“. Každý ze zápisů v předmětné knize byl prostudován a získané údaje byly zapisovány 

do sešitu a následně zaneseny do excellové tabulky, která obsahuje následující položky: 

jméno nového měšťana, přezdívku, řemeslo, místo zápisu v knize měšťanských práv, původ 

(jiné město, panský list, církevní list, SMP, MMP), jméno a řemeslo obou ručitelů a místo, 

odkud nový měšťan pocházel. Poslední kolonka v tabulce byla určena pro poznámky, 

případně další zápisy, např. odkaz na otce nového měšťana, nebo garanta z řad šlechty. 

Všechny zápisy v tabulce obsahují jméno nového měšťana, místo zápisu v knize a rok zápisu, 

původ, a dále jména svědků, ačkoli i tady se objevily případy, kdy byl nový měšťan přijat bez 

ručitelů, ale jejich výskyt je mizivý.  Identifikace řemesel nových měšťanů i svědků se 

vyskytuje v nižším počtu.  

    Po zpracování zápisů z let 1582 a 1583 byl proveden předvýzkum [Disman, 2007: 122] 

s cílem ověřit, zda lze tímto způsobem dojít k relevantním údajům. Bylo zjištěno, že z  počtu 

94 nových měšťanů byla uvedena profese ve větší polovině případů, u ručitelů byla profese 

uvedena alespoň u jednoho ze dvou ručitelů ve více než 50 % případů, a proto bylo možné 

předpokládat, že za celé období, trvající třicet let, vznikne soubor dat vypovídající o spojení 

ručitel – nový měšťan ve vztahu k profesi v minimálním počtu 750 osob, navíc vzhledem 

k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel bylo možné očekávat tento počet vyšší. 

Předvýzkum ukázal možnosti hledání dalších sociálních vazeb odvozených například od místa 

původu, podle něhož lze zjistit, zda se u nových měšťanů z určitého města neobjevuje častěji 

                                                 
13

 Při výzkumu jsem vycházela z předpokladu, že ručitelská dvojice vznikala spíš na základě dříve vytvořeného 

vztahu mezi novým měšťanem a jedním ze dvojice ručitelů, který, na základě dalšího existujícího vztahu, oslovil 

jiného měšťana.  
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jedna a táž osoba na pozici ručitele. Výsledek předvýzkumu byl vyhodnocen kladně, další 

výzkum historického pramene probíhal stejným způsobem. 

     Po vytvoření základní databáze byla provedena korekce dat spočívající v odstranění 

nepřesností vzniklých různou čitelností jednotlivých zápisů, což vyžadovalo zdlouhavé 

porovnávání podobných jmen a zkoumání, zda se jedná o jedno jméno na více místech, 

v mnoha případech pomáhalo označení profese ručitele, které usnadňovala ztotožnění osoby 

s osobou jinou, v rejstříku již uvedenou. Zejména profese, u nichž se dal předpokládat méně 

častý výskyt, byly užitečným vodítkem při dešifrování jmen různě zkomolených. Příkladem 

mohou být zápisy z roku 1583, kde se vyskytuje lékař Matyáš Malejnus
14

, o pár stránek 

později zapsán jako Matiáš Molijnus
15

. Vzhledem k minimální možnosti existence dvou 

lékařů s takto podobnými příjmeními lze předpokládat, že se jedná o tutéž osobu a uvedené 

odlišnosti jsou dány odlišnými písaři, z nichž každý měl jinou představu o psané podobě 

lékařova jména. Komplikace tohoto typu připomínají význam osoby písaře a správce 

městských knih i jiných úředních dokumentů, který v době počítačových programů 

zaměřených na vedení nejrůznějšího druhu písemností naprosto vymizel. Odchylky v psaní 

jmen vypovídají o absenci souboru univerzálně platných pravidel pravopisu minimálně v této 

oblasti, neboť nelze zcela reálně předpokládat, že by mohla pozici městského písaře jednoho 

z pražských měst zastávat osoba bez předepsaného nižšího univerzitního vzdělání.   

     Z takto vyčištěného základního souboru dat byly tvořeny pomocné tabulky zkoumající 

nejen příbuznost řemesel ve vztahu nový měšťan – ručitel, ale i rodinné vazby, původní 

příslušnost ke stejnému městu nebo oblasti, popřípadě garantovi z řad významných šlechticů, 

častější výskyt ručitelských dvojic a jejich případný vztah k určité profesi, případně profesím. 

Zvláštní pozornost byla věnována existenci vazeb mezi měšťany s predikáty a městskými 

úředníky či jinými vzdělanci. Práce s daty zahrnovala také celkovou sumarizaci údajů, 

vyčíslení a porovnání počtu nových měšťanů v jednotlivých letech ve vztahu k politickým 

dobovým reáliím.   

     Všechny zjištěné souvislosti byly podrobně popsány a porovnány, závěrečná část 

diplomové práce je věnována vyhodnocení a shrnutí zjištěných údajů. Teoretickým vodítkem 

pro sestavení výzkumného plánu i závěrečné vyhodnocení získaných dat byla sociální teorie 

Pierra Bourdieua.  

 

                                                 
14

Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 31. 
15

Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 37. 
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2. Úvod do problematiky: charakteristika historického období se zaměřením na 

fenomén měst 

 

     Analýzu zvoleného dokumentu bylo nezbytné provést v kontextu s dobovým rámcem, 

konkrétně zohlednit město coby sociální jednotku s ohledem na historické reálie a takto 

získané závěry aplikovat podle modelu Pierra Bourdieua tak, aby mohla být spolehlivě 

prokázána existence předpokládaných vztahů.  

     V českých zemích se zakládání měst výrazněji rozšířilo v období vlády přemyslovských 

dědičných králů, a tak jsou počátky městského způsobu života spjaty s obdobím vrcholného 

středověku. Tato datace je místně omezená, proces zakládání měst neprobíhal ve všech 

oblastech Evropy stejně, okolo roku 1200 lze najít v Evropě síť měst v severní Itálii, 

Flandrech a části Francie [Nicholas, 1997: 5], které dokázaly vytěžit maximum z antického 

dědictví, konkrétně využít dochovaných zbytků římských obchodních cest a osad 

nacházejících se na tomto území. Je zřejmé, že středověká města v jistém smyslu navazovala 

na své antické předchůdce, zároveň je nutné si uvědomovat odlišnosti obou útvarů odvozující 

se od rozdílů mezi společnostmi, v nichž městské útvary existovaly. Základní stavební 

jednotkou Římské říše byla města, a zánik Západořímské říše v roce 476 znamenal přeměnu 

společnosti městské ve společnost rurální, založenou na vlastnictví půdy. Marc Bloch 

definoval antické město jako centrum politické a náboženské, zatímco ve středověku 

fungovala města jako centra obchodu a řemesel [Le Goff, Schmidt, 2008: 379]. Přední 

představitel francouzské školy Annales Jacques Le Goff tvrdil, že středověké město „…není 

vystavěno z kamenů, ale především z lidí, z jeho obyvatel.“ [Le Goff, Schmidt, 2008: 378], 

s odkazem nejen na sv. Augustina a další klasiky středověké filozofie, ale i na antické 

myslitele. Na jiném místě Le Goff, v souvislosti s ovládnutím Milána rody Visconti a Sforza, 

hovoří o městě jako o „ženské bytosti“, čímž vysvětluje úspěšné potlačení vlivu milánské 

oligarchie ve prospěch nárůstu vévodské moci: „Město se vévodovi vzdalo. Středověké město 

bylo totiž ženskou bytostí.“ [Le Goff, Schmidt, 2008: 390].
16

    

     Vedle městských hradeb, symbolizujících svébytnost městského útvaru, bylo důležitým 

aspektem suverenity měst městské právo, jehož vývoj procházel v českých zemích 

dlouhodobým procesem ukončeným v roce 1579 vydáním tzv. „Koldínova zákoníku“ 

[Fořtová, 2011: 11-15]. Lze považovat za zcela prokázané, že primární příčinou vzniku měst 

                                                 
16

 Podle mého názoru jde o nejzajímavější definici města (přinejmenším z těch, s nimiž jsem se dosud setkala) a 

je otázkou, zda by dnes (první, francouzské vydání Encyklopedie středověku vyšlo v roce 1999) podobná 

definice nevyvolala vlnu nesouhlasu, zejména mezi genderově zaměřenými odbornicemi a odborníky. 
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byly ekonomické vztahy, jejichž povaha neumožňuje zploštit existenci města na pouhé 

obchodní středisko. Vedle těchto činitelů vystupuje zřetelně fakt, že rozvoj městského 

osídlení korespondoval se schopností středověké společnosti rozdělit pozici výrobce, tedy 

řemeslo, od pozice obchodníka a mezi touto sociální skupinou měly specifické postavení 

osoby zabývající se dálkovým obchodem, jejichž vliv se projevoval i v českých zemích, 

ačkoli na území království se „výrazně exportní“ město nevyskytovalo [Hoffmann, 2009: 19]. 

Existence dálkového obchodu je jedním z nejdůležitějších faktorů utvářejících městskou 

společnost, Immanuel Wallerstein označil tento obor za klíčový faktor vzniku kapitalismu 

[Šubrt, 2007: 416], ale i další sociální teorie, například Luhmannovo rozdělení společností na 

segmentační, stratifikované a funkcionálně diferencované [Šubrt, 2007: 364], akcentace 

protestantské etiky u Maxe Webera, či Marxova teorie spatřující primární význam v procesu 

akumulace kapitálu (který byl akumulován zejména obchodníky s exotickým zbožím), úzce 

souvisejí právě s existencí města definovaného jako nově vzniklý sociální prostor: 

„…organizace podřízené městskému zřízení, které bylo odvozeno od městského práva“ 

[Šedivá-Koldinská, Cerman a kol., 2013: 281] a na základě výše uvedených teorií lze proces 

zakládání měst považovat za impuls společenské změny. Na druhé straně je třeba 

připomenout Smithův popis civilizační teorie Norberta Elliase, podle něhož město není 

podnětem procesu přeměny společnosti, nejprve středověké v raně novověkou a poté ve 

společnost moderní, ale příjemcem změn pocházejících z panovnického dvora, souvisejících 

s osvojováním civilizačního habitu [Harrington a kol., 2006: 203]. Otázku vztahu městského 

způsobu života a středověké společnosti nastolil i Jacques Le Goff [Le Goff, Schmitt, 2008: 

380], a podle jeho názoru nelze ve středověku mluvit o městském systému, ale o „městském 

fenoménu“ [Le Goff, Schmitt, 2008: 385].   

     Výše uvedený, namátkou vybraný přehled teorií vztahujících se k fenoménu města je 

ukázkou obtížnosti definovat vliv města na utváření feudální společnosti. Sama považuji za 

nejvíce pravděpodobnou možnost, že středověký posun k městskému způsobu života byl 

začátkem dlouhodobého a postupně se zrychlujícího procesu centralizace osob vedoucího na 

jedné straně ke zvyšování závislostí na společnosti, na straně druhé k vymezování 

individuality. Jacques Le Goff v „Encyklopedii středověku“ položil otázku, zda bylo město ve 

vztahu k feudalismu jednou z jeho vývojových fází, nebo jeho destruktivním prvkem. Podle 

mého názoru takto vyhroceně otázka nestojí, město bylo nezbytnou součástí feudalismu a jeho 

existence byla předpokladem další etapy vývoje evropských dějin, zároveň město od 

prvopočátku znamenalo vznik fenoménu odporujícího samé podstatě feudalismu, tedy spojení 

pracovní síly s půdou. 
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2.1. Města jako politický aktér 

     Jedním z důsledků husitských válek bylo posílení vlivu královských měst potvrzené 

novým uspořádáním politické moci. V předhusitském období zasedaly v zemském sněmu 

duchovenstvo, vyšší a nižší šlechta. Po husitských válkách nahradil duchovenstvo městský 

stav. [Čornej a kol., 1993: 177]. Toto uspořádání vyvolalo konflikty zejména mezi vyšší 

šlechtou a měšťanstvem, které se vzájemně vyostřily po nástupu dynastie Jagellonců. Šlechta, 

s poukazem na platné zemské zřízení, odmítala uznat právo měst zasednout v zemském 

sněmu, města, a na tomto místě je nutno připomenout, že označení městský stav zahrnovalo 

pouze měšťany královských měst [Čornej a kol., 1993: 210], se snažila udržet si hospodářská 

privilegia, jimiž byla omezována hospodářská činnost nejen šlechty, ale i měst 

poddanských
17

. Ve snaze pevně zakotvit právní vztahy nejen mezi šlechtou a panovníkem, ale 

i mezi jednotlivými zemskými stavy začala od roku 1487 na žádost české šlechty pracovat 

panovníkova kancelář na pevně určeném zemském uspořádání a v roce 1500 bylo vydáno 

Vladislavské zemské zřízení [Čornej, 2012: 112-122], ale tento akt naopak vztah mezi 

šlechtou a městy vyhrotil. Města se cítila ve svých právech poškozena a po několika 

bezvýsledných jednáních o nápravě se v roce 1502 spojilo třicet dva královských měst 

(kališnických i katolických) v politický a branný svaz.                        

     Podle Petra Čorneje byl právě tímto aktem završen proces formování městského stavu 

v Čechách [Čornej, 2012: 123-124], protože se jednalo o společné vystoupení královských 

měst s cílem uhájit politické postavení a tento cíl do značné míry, a na omezenou dobu, 

upozadil náboženské spory tvořící nedílnou součástí politického i společenského života 

v českém království po celé 15. a 16. století. Na věci nic nemění ani úspěšná snaha protivníků 

narušit městskou jednotu využitím staré rivality mezi Novým a Starým Městem pražským. 

Navzdory neustále propukajícím neshodám mezi jednotlivými městskými částmi splnila Praha 

svou úlohu politického vůdce královských měst a v konečné fázi dlouholetého sporu musely 

být požadavky těchto měst zčásti akceptovány
18

. V roce 1517 byl celý spor ukončen 

Svatováclavskou smlouvou [Čornej, 2012: 143], v níž si měšťanstvo udrželo politický vliv, 

byť oproti pohusitskému uspořádání okleštěný, a byla deklarována příslušnost svobodných 

královských měst k zemským stavům. Výměnou za potvrzení politických nároků se města 

vzdala části svých ekonomických privilegií, především výrobních a tržních monopolů práva 

mílového a várečného [Šedivá-Koldinská, Cerman a kol, 2013: 284].  

                                                 
17

. Podrobněji k typologii středověkých měst Hoffmann, 2009, ke kategorizaci raně novověkých měst podle 

sociálně-ekonomických a sociálně-kulturních kritérií srv. Šedivá-Koldinská, Cerman a kol., 2013.  
18

 Podrobněji Čornej, 2012. 
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2.2. Městská byrokracie 

     Právní ukotvení měst ve společnosti bylo nutné vymezit na samém počátku procesu 

zakládání měst. Měšťan byl novým prvkem ve společnosti „trojího lidu“ a jeho postavení bylo 

nutné vsunout do již rozvržené společenské hierarchie. Význam měšťanství se odvozoval od 

typu města. Nejvyšší postavení měla města královská, v nichž byl rychtář zmocněn, z pozice 

zástupce panovníka, soudit v královských městech nejtěžší, tedy hrdelní zločiny. Ostatní 

zločiny měšťanů spadaly do pravomoci městského soudu, zcela nezávislého na královských 

úřednících [Nodl, Šmahel, 2002: 393]. Tato nezávislost byla omezena od roku 1547, kdy bylo 

s rozhodnutím městského soudu nespokojeným měšťanům umožněno obrátit se na královský 

apelační soud. Před měšťanem se otevírala možnost domoci se svých, městským právem 

daných, práv mimo oblast městské komunity, čímž byla omezena suverenita měst jako 

instituce, což bylo ostatně panovníkovým záměrem [Čornej a kol., 1997: 350], zároveň se 

zvýšila nezávislost měšťana na městské společnosti.  

     Podle Maxe Webera je moderní společnost charakterizována byrokracií [Šubrt, 2007: 36] 

a podle názoru historiků lze proces byrokratizace spolehlivě doložit v raném novověku, jehož 

počátek je v našich zemích spojován s nástupem Habsburků v roce 1526 [Bůžek, Král, 2007: 

216]. Významná úloha v rozvoji byrokracie v zemích Koruny české je přičítána 

centralizačnímu tlaku panovníkova dvora. Ačkoli se o prudkém nárůstu byrokracie hovoří 

jako o fenoménu moderní doby, podle historických dokumentů ke skutečně obrovskému 

nárůstu úřednické agendy došlo v 16. – 18. století se všemi průvodními jevy, jako jsou nárůst 

počtu úředníků, vyšší spotřeba papíru i zvyšování množství úředních úkonů nutných 

k provedení jednotlivých zápisů [Bůžek, Král, 2007, 217].  

     Společenská vrstva úředníků byla nejméně uzavřenou společenskou skupinou raného 

novověku. Do pozice úředníka se mohl dostat snaživý muž venkovského původu, nemajetný, 

který získal finanční pomoc na studiích práv například od majitele panství nebo církevního 

hodnostáře a po úspěšném ukončení studia se před ním otevírala možnost získat místo 

v zemské správě spolu s možností stát se měšťanem. Obdobným způsobem docházelo 

k povýšení měšťana–úředníka do šlechtického stavu. Nově vznikající vrstva byrokratů 

v naprosté většině disponovala vyšším stupněm vzdělanosti, od konce 15. století do první 

poloviny 17. století absolvovala pětina úředníků místní správy studium práv. Kromě 

univerzitního vzdělání dosahovali úředníci společenského vzestupu uvážlivými sňatky, v 16. 

století se každý třetí absolvent univerzity v pozici lokálního úředníka oženil s měšťankou-

vdovou [Bůžek, Král, 2007: 222]. Zatímco k výraznému nárůstu počtu absolventů univerzity 
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v městském byrokratickém aparátu došlo až v pobělohorském období, bylo v rudolfinské 

Praze u městského písaře považováno univerzitní vzdělání za nezbytné.  

 

2.3. Přistěhovalectví 

     Ve srovnání se středověkou společností byl raný novověk obdobím, v němž se začaly 

rozšiřovat možnosti cestování a v této souvislosti docházelo ve stále větší míře k setkávání se 

s „jinakostí“, ačkoli rozdělování „osvojený“ a „neosvojený“ bylo patrné i uvnitř společnosti 

[Šedivá-Koldinská, Cerman a kol., 2013: 512-513]. Je nutné rozlišovat mezi cestami 

plánovanými, jejichž účel byl nejvíce diplomatický nebo poznávací a které byly výsadou 

vyšších vrstev společnosti, a mezi cestami vynucenými, kdy v důsledku válečných nebo 

konfesních sporů došlo k pohybu většího počtu lidí z různých sociálních vrstev. Všeobecně 

lze období raného novověku charakterizovat vyšší mírou mobility obyvatel [Miller, 2006: 

47]. 

     Dalším charakteristickým znakem zmíněného období je prudce se zvyšující počet obyvatel 

měst, jehož nárůst je, podle tvrzení Louise Wirthova a Roberta Redfielda, nepřímo úměrný 

síle komunitních vazeb v daném sociálním prostoru [Miller, 2009: 6]. Vzrůstající význam 

měst ve společnosti je doložen již od vrcholného středověku a s tím souvisí zvyšující se dopad 

městské kultury na celou společnost. Neúspěšná snaha představitelů českých královských 

měst zaujmout významné místo v politickém uspořádání země vedla po roce 1547 ke stagnaci 

městské společnosti. V této situaci přinášeli imigranti z různých částí země, v celopražském 

měřítku Evropy, potřebnou dynamiku zajišťující rozvoj.  Druhotným výsledkem jejich vlivu 

bylo rozvolňování tradičních vazeb města i diferenciace společnosti podle různých kritérií 

(národnost, politika, náboženství). Po období husitských válek se v Praze začali první cizinci 

usazovat koncem 15. století, od poloviny 16. století došlo k navýšení jejich počtu. 

Nejvýraznější skupinou byli Němci, druhou nejpočetnější skupinou byli Italové (Vlaši). V této 

souvislosti je nutné připomenout, že termín Italové v dobovém kontextu zahrnuje původní 

obyvatele oblastí označovaných jako „lombardské hory“
19

, mezi nimiž lze rozlišit skupiny 

Vlachů, Grisonců a Švýcarů spojených specifickým životním stylem, produktem života 

v horských podmínkách [Braudel, 1949: 26-27], takže se běžnému pozorovateli, konkrétně 

Pražanovi, nutně jevili jako kompaktní skupina [Janáček, 1983: 83]. K masivnějšímu přílivu 

přistěhovalců dalších národností došlo za vlády Rudolfa II., kdy se v Praze krátkodobě 

usazovali zejména Španělé [Čornej a kol., 1997: 307-308]. 

                                                 
19

 Jednalo se o horskou oblast, která byla součástí Milánského knížectví, Benátské republiky a okrajově 

zasahovala do jižní části Švýcarska. 
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     Specifické postavení Prahy jako císařské rezidence podstatně zvýšilo její atraktivitu pro 

případné přistěhovalce, jejichž volba souvisela s možnostmi uplatnění v daném městě i 

postojem městské rady k přistěhovalectví. K imigraci lze přistupovat z několika úhlů. 

Nepochybně jejím prostřednictvím došlo k nárůstu počtu obyvatel ve městech, protože dnes 

se má za prokázané, že sama města nebyl schopna přirozenými přírůstky zajistit si prostou 

reprodukci [Miller, 2006:47]. Bezesporu přínosem byl i ekonomický rozvoj města, produkt 

rozšiřujícího se trhu, export řemeslnických dovedností i většího počtu pracovních sil. Vlivem 

přistěhovalců se městská společnost stávala více otevřenou a ztrácela svůj původní monolitní 

ráz. Tento stav nebyl vnímán jako pozitivum a spolu s dalšími nepříjemnými průvodními jevy 

spojenými s imigrací motivoval městské rady ke snaze negativní projevy imigrace korigovat. 

Městskou imigrační politiku nelze v žádném případě považovat za neměnnou a pevně danou, 

městská rada podle potřeby imigraci podporovala nebo potlačovala, s ohledem na další 

aspekty, jako byly např. požadavky na zachování konfesijní jednoty. Za určité situace nebyly 

městské vlády v nastavování imigračních pravidel nezávislé, do tohoto procesu mohl vstoupit 

např. panovník.  

     Podle městského práva existovaly čtyři skupiny městských obyvatel: měšťan, obyvatel, 

host a Žid [Nodl, Šmahel, 2002: 392], zcela mimo písemnosti i městské právo stály 

marginalizované skupiny (prostitutky, žebráci). Z výše uvedených skupin lze z větší části 

v archivech dohledat údaje o měšťanech, tedy osobách spadajících v plném rozsahu pod 

ochranu městského práva. Získání statutu měšťana vyžadovalo vyhovět předpokladům 

stanoveným městskou radou, univerzálně se od nového měšťana vyžadoval manželský původ 

a potvrzení o ctihodnosti uchazeče, což byl pohled společnosti na konkrétního jedince, od 

něhož se odvozoval jeho společenský status [Dülmen, 2003: 7-8]. Dalším limitujícím 

faktorem při získávání měšťanství byly peníze, neboť zisk plnohodnotného měšťanství byl 

ekonomicky náročný. Městská příslušnost byla spojena se zakoupením nemovitosti ve městě, 

další náklady byly spojené např. s pohoštěním členů městské rady nebo s poplatky do městské 

pokladny. V předbělohorských Čechách se vyskytlo specifické kriterium, u nových měšťanů 

byla nezbytná znalost českého jazyka, ale tento požadavek byl postupně upozaďován [Miller, 

2006: 56]. 

     Z výše uvedeného je zřejmé, že imigrační toky jsou evidovány u vybrané části městských 

obyvatel, u plnoprávných měšťanů. Jedná se zároveň o skupinu, jejíž přistěhovalectví bylo 

možné plně kontrolovat. Přijímání nových měšťanů podléhalo nikoli neměnným požadavkům 

a zároveň splnění těchto požadavků nezakládalo nárok na získání plnohodnotného měšťanství.  

 



 27 

3. Rudolfinská Praha 

          „Rudolfinská“ Praha je označení pro druhé vrcholné období ve více než tisícileté 

existenci hlavního města, kdy se v Praze „tvořily dějiny“ Evropy. Oba vrcholy, vládu Karla 

IV. a období rudolfínské, spojuje pouze statut Prahy coby sídelního města císaře římského.  

Karel IV. byl vizionář a tvůrce, aktivní a dominantní politický hráč, člověk s výrazným 

pocitem odpovědnosti vůči dynastii, což obsahovalo i péči o země, k nimž přistupoval, zcela 

v intenci dobových představ jako k organismu Bohem svěřenému do péče Lucemburků. Byl 

to aktivní a sebevědomý panovník, přesvědčený o svém předurčení vládnout a s tímto 

vědomím přijímal i panovnická rozhodnutí, byť v zahraniční historiografii nebývají jeho 

rozhodnutí hodnocena bezvýhradně kladně, jako je tomu v historiografii české [Nodl, 2006: 

13]. Nikdo však nemůže zpochybnit, že dosah mnoha jeho rozhodnutí několikanásobně 

přesáhl nejen dobu, v níž žil, ale celou lucemburskou éru. Ve vztahu k předmětu výzkumu 

diplomové práce lze zmínit založení Nového Města pražského,
20

 projekt takového rozsahu, že 

Karlem vytvořená metropole byla schopna po několik dalších století pojmout všechny nově 

příchozí. Rudolf II. byl zcela jiný typ panovníka, zejména v pozdějším období vlády politicky 

téměř nečinný, bez pocitu minimální dynastické odpovědnosti, nicméně jeho sběratelská 

činnost a osobnostní specifika z něj činí jednoho z nejcharizmatičtějších habsburských 

panovníků. Rudolfinský kult začal vznikat až po jeho, současníky téměř nezaznamenaném, 

pohřbu. Zejména v porovnání s hrůzami třicetileté války se období Rudolfovy vlády začalo 

jevit téměř pohádkově, a tak můžeme za necelých padesát let po jeho smrti (v roce 1657) 

nalézt tuto poznámku německého protestantského básníka Sigismunda von Birkena, 

popisující rudolfínskou éru jako „ … zlaté roky míru, radosti a blahobytu ..“ [Fučíková, 2014: 

48]. Útěkem od každodenní panovnické rutiny do světa umění se zřejmě o několik století 

později inspiroval Ludvík II. Bavorský, jehož lze vzhledem ke vzájemně propojené sňatkové 

politice Wittelsbachů a Habsburků označit za vzdáleného pra-příbuzného Rudolfa II. 

     Fakticky se Rudolf II. usadil na Pražském hradě bezprostředně po korunovaci (1578), svůj 

záměr prohlásit Prahu za sídelní císařské město veřejně deklaroval v roce 1583 [Fučíková, 

2014: 16], v monografii věnované Habsburkům z pera francouzského spisovatele Jeana des 

Cars je uveden rok 1582. Historikové Václav Ledvinka a Jiří Pešek uvádějí přesné datum 

oficiálního přesídlení dvora, 16. říjen 1583 [Ledvinka, Pešek, 2000: 315.] Pro město začalo 

období prudkého rozvoje vyvolaného potřebami císařského dvora, významného centra 

politické moci v celoevropském měřítku. Přítomnost dvora vyvolala nejen vyšší poptávku po 

                                                 
20

 Základní kámen ke stavbě NMP byl položen v dubnu 1348.  
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luxusním zboží, současně vyvstala potřeba ubytovat zvýšený počet osob, nárazově i 

dlouhodobě a vyšší počet obyvatel předpokládal zvýšení množství potravin i jiných životních 

potřeb, což znamenalo zátěž pro zásobovací systém města, ale i nové možnosti výdělku a 

s tím související větší množství peněz v městské ekonomice. Císař si byl možných 

ekonomických problémů spojených s prudkým nárůstem cen vyvolaných zvýšenou poptávkou 

vědom, v červenci 1578 vydal drahotní řád, který měl zaručit kontrolu nad cenami potravin a 

řemeslnických výrobků. Negativem tohoto rozhodnutí bylo poškozování drobných 

cechovních výrobců [Ledvinka, Pešek, 2000: 313].  

     Ekonomický a společenský rozvoj Prahy se projevil i po architektonické stránce, obor 

stavitelství nese nejvýraznější prvky vlámského vlivu. Působení vlámských stavitelů 

bezprostředně nesouviselo se statusem císařského rezidenčního města, o vzniku významné 

italské menšiny v předrudolfinském období svědčí pravidelná jezuitská kázání v italštině (od 

roku 1560) [Janáček, 1983: 81]. První italští stavitelé, podporovaní královským místodržícím 

Ferdinandem Tyrolským (1547-1567), nacházeli v českých zemích novou perspektivu, kterou 

jim italské země, čelící prudkému poklesu ekonomiky v souvislosti se změnami ve světovém 

obchodě vyvolanými zámořskými objevy, nedokázaly nabídnout. Dnešní terminologií se 

jednalo o klasické ekonomické migranty, mezi nimiž převažovali obchodníci, řemeslníci a 

dělníci. Josef Janáček považuje pro výzkum daného období akcentaci popisu národnostních 

struktur za chybnou, podle jeho názoru lze problematiku této doby lépe zkoumat sledováním 

ekonomických ukazatelů spolu s přesuny různých etnických skupin [Janáček, 1983: 77-78].      

     Sama metropole byla v roce 1583 pouhou vzpomínkou na první vrcholné období za vlády 

Karla IV. a její význam neustále upadal, což se projevovalo nižším počtem obyvatel, 

úpadkem městské ekonomiky i sociálního rozvoje v porovnání s evropskými velkoměsty. 

Rudolfinské intermezzo stimulovalo rozvoj města, což dokládají odhady počtu pražských 

domů. V roce 1567 stálo v Praze 2 252 domů (946 SMP, 1 145 NMP, MMP 161) a do konce 

vlády Rudolfa II stoupl jejich počet na 3 200 [Státníková a kol., 1997: 298]. Třetinový nárůst 

počtu pražských domů byl provázen zvyšováním počtu městského obyvatelstva, byť tento 

nárůst nebyl tak výrazný. Odhadem žilo v Praze na počátku rudolfinské éry padesát tisíc osob, 

a tento počet byl během období Rudolfovy vlády navýšen zhruba o dalších deset tisíc. Příliv 

nových obyvatel vyvrcholil kolem roku 1600 [Janáček, 2014: 275]. Z těchto čísel je patrné, 

že vysoké tempo výstavby měšťanských domů nelze zcela přičítat přesídlení císařského dvora 

z Vídně do Prahy. Za těchto okolností je možné považovat tak vysoký nárůst počtu nových 

domů spíše za následek rozšíření renesančního životního stylu mezi měšťany bezprostředně 

souvisejícího s migrační vlnou předrudolfinského období, nicméně rozšíření, lépe řečeno 
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zakotvení renesančního přístupu k životu zřejmě bránila morálka protestantství. Tento rozpor 

se projevoval zejména ve vztahu k uměleckým předmětům, kde nadále převažovalo kritérium 

praktické nad měřítkem estetickým. Ozdobný předmět do domácnosti musel být zároveň 

investicí, pražský měšťan chtěl prezentovat své úspěchy moderními prvky tehdejšího 

životního stylu, ale vnitřně se s nimi ztotožnit nedokázal
21

 [Státníková a kol., 1997: 317]. 

Přesně zhodnotit vliv obou možných stimulů je nemožné (například odhady počtu obyvatel 

jsou vždy orientační čísla a jejich rozptyl je široký), v kolektivní monografii „Dějiny evropské 

civilizace“ se počet pražských obyvatel před rokem 1583 odhaduje na 25 000, v době 

rudolfinské na 60 000, což by znamenalo zvýšení počtu obyvatel o téměř dvě třetiny [Čornej 

a kol., 1995: 337], a v tomto kontextu by se přenesení císařské rezidence do Prahy jevilo jako 

nezpochybnitelný primární stimulační faktor prudkého rozvoje města. Potenciál Prahy, 

založený Ferdinandem Tyrolským [Ledvinka, Pešek, 2000, 296], byl zřejmě jedním z důvodů 

Rudolfova rozhodnutí, a svědčí o panovníkově schopnosti v tomto období zcela reálně 

vyhodnocovat situaci a nalézat pragmatická východiska.   

     Dříve zmíněná podpora Ferdinanda Tyrolského vlámským řemeslníkům přinesla nejen 

nový stavební sloh, ale i nový, renesanční životní styl rozšiřující se nejprve v řadách šlechty a 

odtud i do domácností pražských měšťanů. Tato změna byla příčinou zvyšování poptávky po 

dovozovém zboží. Přesun poptávky vedl k postupnému snižování významu tradičních 

řemeslníků, na jejichž pozice v městských strukturách nastoupili po roce 1583 obchodníci. 

Pozice Prahy jako císařského sídelního města přinesla hospodářskou konjunkturu, zároveň 

vyvstala před obyvateli města nezbytnost vyrovnat se s rozpadem jistot dosud fungujícího 

cechovního systému, vyšší konkurencí a s ní spojeným růstem sociálních nerovností, nejen 

mezi jednotlivými profesními skupinami, ale i uvnitř těchto skupin [Janáček, 2014: 278-280]. 

Hospodářská konjunktura byla provázena zvyšováním počtu přistěhovalců, nicméně se 

v Praze nejednalo o jev nový nebo neznámý, i v tomto ohledu bylo město do jisté míry 

připraveno předchozím dvacetiletým působením Ferdinanda Tyrolského ve funkci 

královského místodržícího [Ledvinka, Pešek, 2000, 296].  

     Mezi cizinci usazenými v Praze již před rokem 1583 dominovali Italové a Němci, 

početnější byla skupina německá. Vlámští přistěhovalci prosazovali mnohem důrazněji 

nároky na ohledy vůči svému původu a v neposlední řadě byli, coby katolíci, vnímáni jako 

cizorodý prvek ve výrazně reformační Praze. Německé obyvatele s Pražany sbližovalo 

                                                 
21

 V naprosto stejné situaci se, zejména na počátku 90. let 20. století, nacházeli mnozí podnikatelé, dosud 

rozeznávající maximálně pivo desítku od dvanáctky, kteří byli nuceni v rámci obchodních jednání absolvovat 

degustace vín a sýrů, o molekulární kuchyni nemluvě.  
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náboženství a tradiční kulturní vazby na německé prostředí [Janáček, 2014: 281], nárůst 

počtu cizojazyčného obyvatelstva spojený s rokem 1583 zvýšil význam němčiny, podle 

svědectví Pierra Bergerona, tajemníka vyslance francouzského krále a člena francouzského 

poselstva z roku 1600, byla němčina běžně rozšířena na MMP a SMP, zatímco na NMP se 

hovořilo pouze česky [Fučíková, 2014: 16]. Italská menšina výrazně dominovala ve 

stavařských oborech a tato dominance nebyla dána početní převahou řemeslníků (podle 

Zikmunda Wintera žilo v Praze v letech 1526-1620 121 italských zedníků a kameníků), ale 

jejich vysokou odborností [Janáček, 1983: 82]. Vlámští přistěhovalci se usazovali na MMP a 

jimi vystavěné domy tvoří dodnes její charakteristický ráz.  

     V porovnání s MMP, SMP a Hradčany bylo NMP cílem tuzemských migrantů, což bylo 

dáno především ekonomickými rozdíly mezi NMP a ostatními částmi města, podle rozlohy 

bylo NMP největší částí Prahy. Bergeron ve svých zápiscích charakterizuje NMP jako místo 

kde „.. se mluví pouze česky, kde bydlí samí husité a kde je vidět krásné ulice.“ Ne tak 

pozitivně popsal Prahu v roce 1591 Angličan Fynes Moryson: „Ulice jsou špinavé, je tu 

několik velkých náměstí, některá stavení jsou z cihel, povětšině však ze dřeva a hlíny; 

postaveny jsou s malým půvabem a umem……“ [Fučíková, 2014: 40-42]. Stav popisovaný 

v roce 1591 může souviset s hospodářskými potížemi města, které vyvrcholily na konci 

tohoto roku prudkým nárůstem cen, což vedlo k hladomoru [Státníková a kol., 1997: 299]. 

     Pro městskou ekonomiku a měšťanskou samosprávu byl přelomový letopočet 1547, kdy 

došlo k výraznému omezení politického vlivu měst, od něhož se odvíjela i stále se snižující 

váha městských cechů, což se odráželo zejména ve vztahu usazených řemeslníků a nově 

příchozích, požívajících ochranu šlechticů, později dvorských úředníků nebo samotného 

panovníka. Neúspěšná snaha královských měst v čele s Prahou o posílení politického vlivu 

měla konkrétní dopady na cechovní svobody. I po roce 1547 cechy disponovaly vlastní pečetí 

a byly oprávněny vykonávat soudní pravomoci nad řemeslníky, ale jejich shromáždění musela 

být povolena královským hejtmanem a nemohla probíhat bez přítomnosti městského rychtáře. 

Pro tradiční a usazené řemeslníky byla klíčová, ba likvidační ztráta možnosti aktivně 

vystupovat proti konkurenci [Státníková a kol., 1997: 312].  

     „Velký svět“ spojený s císařským dvorem do NMP zasahoval pouze okrajově. Z dobových 

svědectví je zřejmé, že tato část Prahy si uchovala svůj český a protestantský ráz, ačkoli se i 

v této lokalitě bezesporu musely projevit důsledky spojené s významnou pozicí celého města. 

NMP bylo nadále „chudým příbuzným“ ve vztahu ke svým starším pražským sourozencům a 

tomu odpovídalo ekonomické i společenské postavení přistěhovalců, kteří, až na malé 

výjimky, pocházeli ze zemí Koruny české. Se znalostí dobových reálií se jeví „typický“ 
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žadatel o měšťanství na NMP jako spíše méně movitý řemeslník, ve větší části případů bez 

měšťanského původu, jehož způsobilost je doložena vrchnostenským nebo církevním 

dokumentem. Do jaké míry tento předpoklad odpovídá skutečnosti, ukáže vyhodnocení 

záznamů zanesených v „Knize měšťanských práv“ jímž se budu zabývat v empirické části 

diplomové práce.    
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4. Empirická část: rozbor „Knihy měšťanských práv 1582-1612“ 

     Zkoumaný historický pramen patří mezi rukopisy vedené městským úřadem, kanceláří 

Nového Města pražského. Podle archivního přehledu sbírky rukopisů z let 1310 – 1994 patří 

knihy měšťanských práv do kategorie B – Knihy městské rady, oddílu c) – Knihy soudnictví 

nesporného.
22

 Předmět zkoumání byl dochován v originální podobě, jeho výskyt je spolehlivě 

doložen, protože byl po celou dobu své existence součástí archivu radnice Nového Města, a 

v současné době je, spolu s ostatními dokumenty vztahujícími se k hlavnímu městu, uložen 

v Archivu hlavního města Prahy. Jedním z úkolů tohoto pracoviště je digitalizace archiválií. 

Uvedený dokument již tímto procesem prošel, což významně zjednodušilo badatelskou práci.  

     Výzkum jsem prováděla kombinovanou metodou, přičemž prvotní kvantitativní 

zpracování dat bylo vodítkem pro volbu dat dále zpracovaných kvalitativně. Tabulky jsou 

vložené do textu, který se na ně přímo odkazuje, doprovodné grafy a mapka jsou součástí 

přílohy A diplomové práce.  

 

4.1. Popis zkoumaného historického pramene 

     Elektronická podoba knihy se skládá z 394 listů, na listě jedna je kniha jako celek, na listě 

dva je obrázek hřbetu knihy. List tři je prázdný, na listech 4 – 19 je jmenný rejstřík nových 

měšťanů. Jména jsou řazena v abecedním pořádku, uspořádaném podle prvního písmena 

křestních jmen. Na první polovině listu 19 jsou připojeny k rejstříku další zápisy pod 

písmenem G, kam spadá i jméno Jiří, psané „Giřik“, a písmenem J. Na druhé straně listu 19 

začíná vlastní agenda, v pořadí podle data provedení zápisu o přijetí městského práva novým 

měšťanem. Kvalita písma je nestejná, celkově lze pozorovat zcela patrný vývoj písma od 

prvních zápisů, které jsou psány pečlivým, téměř malovaným, písmem k mnohem volnějšímu 

stylu, kdy místy lze písmo označit za velmi ledabylé, až nečitelné, příkladem mohou být listy 

99 a 211. Styl zápisů na těchto listech se nápadně podobá písemným projevům dnešních 

dyslektiků, ale jejich množství není nijak významné. Z tohoto důvodu lze jejich výskyt 

vysvětlit spíše momentální indispozicí písaře než je považovat za doklad výskytu dyslexie 

v raném novověku. 

     Zápisy o přijetí měšťanských práv jsou vedeny do listu 390, poslední zápis je datován 24. 

května 1612. Poslední čtyři listy, 391-394, jsou prázdné. Při prvotním studiu záznamů v knize 

byla jedním ze sledovaných faktorů hustota zápisů, tedy výskyt četností záznamu na 

jednotlivých listech (tabulka 1). V tomto případě nelze hovořit o předepsaném rozvržení 

                                                 
22

 http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_rukopisy-do-1784.html 

z 29.5.2015; datum digitalizace 17.8.2012 

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_rukopisy-do-1784.html%20z 29.5.2015
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_rukopisy-do-1784.html%20z 29.5.2015
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dokumentu, faktory ovlivňující četnost byly dva: počet dokumentů dokládajících bezúhonnost 

nového měšťana a velikost písma, u každého z písařů odlišná. 

 

      Tabulka 1 - hustota zápisů 

počet zápisů na 

straně 

Četnost 

2 4 

3 24 

4 87 

5 130 

6 58 

7 34 

8 5 

9 2 

 

 

Z tabulky je patrné, že nejčastější počet zápisů na jednom listě bylo pět zápisů nově přijatých 

měšťanů, výrazně menší byla četnost zápisů v počtu čtyři a šest zápisů na jeden list. Hraniční 

délky zápisů byly dva na jeden list, který se vyskytl ve čtyřech případech z celkového počtu 

371, největší počet zápisů na jeden list byl devět, ve dvou případech, také výskyt osmi zápisů 

na jednom listě byl zanedbatelný, celkově pět nálezů. Nejčastější hustota počtu zápisů na 

jednom listě, pět nových zápisů, se objevila na jedné třetině z celkového počtu 394 listů v 

knize.  

 

 

4.2. Počet nových měšťanů v období 1582 - 1612 

     Sumarizace údajů byla prvním předpokladem k dalšímu provádění výzkumu. Údaje byly 

rozděleny podle roků pořízení zápisu o přijetí měšťanských práv a jejich počet byl uspořádán 

do tabulky a zpřehledněn do grafu, který je součástí přílohy A. Cílem kvantitativního 

zpracování zkoumaného pramene bylo v první řadě vytvoření základní matice dat, z níž bude 

možno čerpat další údaje pro zjišťování souvislostí vzniku vztahu nový měšťan – ručitel. 

Základní tabulka programu Excel obsahovala jméno nového měšťana, přezdívku, povolání, 

číslo listu v knize měšťanských práv a rok provedení zápisu, jména ručitelů a jejich povolání, 

název města, nebo oblasti původu a identifikaci prvního garanta původu, jímž mohlo být 

město, nebo šlechtic či církev, tradičně pečující o sirotky. Tabulka č. 2 na následující stránce, 

doplněná grafem č. 1, obsahuje údaje o počtu nově přijatých měšťanů v jednotlivých letech.  
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                                                                Tabulka 2: 

      Vývoj počtu nově přijatých měšťanů v letech  

      1582 - 1612 

rok počet osob počet v % 

1582 45 2,6 

1583 49 2,8 

1584 54 3,1 

1585 69 4 

1586 78 4,6 

1587 88 5,1 

1588 36 2,1 

1589 115 6,8 

1590 54 3,1 

1591 51 3 

1592 52 3 

1593 59 3,4 

1594 43 2,5 

1595 40 2,3 

1596 58 3,4 

1597 39 2,3 

1598 47 2,7 

1599 31 1,8 

1600 65 3,8 

1601 61 3,5 

1602 46 2,7 

1603 52 3 

1604 68 3,9 

1605 54 3,1 

1606 66 3,8 

1607 73 4,3 

1608 46 2,7 

1609 61 3,5 

1610 61 3,5 

1611 36 2,1 

1612 (25) (1,5) 

celkem 1722 100 

  

 

     Celkový počet zápisů, v letech 1582 – 1612 bylo provedeno 1722 zápisů, představuje 

dostatečné množství výzkumného materiálu tak, aby bylo možno odhalit mechanismy vzniku 

vztahu měšťan - ručitel. Z výše uvedené tabulky a grafu, který je součástí přílohy A, je patrné, 

že nelze prokázat bezprostřední souvislost mezi rozhodnutím Rudolfa II. usadit se v Praze, 

k čemuž došlo v roce 1583 [Janáček, 2014: 264], a počtem nově přijímaných měšťanů na 
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Novém Městě pražském. Přímá souvislost předpokládá neustálý nárůst počtu nových měšťanů 

nejpozději od roku 1584, a tento počet by měl kulminovat v roce 1600 [Janáček, 2014: 275]. 

Tento trend prokázán nebyl, nejvíce nových měšťanů bylo přijato v roce 1589, rok 1600 na 

NMP nebyl v počtu nových měšťanů nijak výjimečný, byť se pohyboval v lehce 

nadprůměrných hodnotách.  

     Počet nových měšťanů v tabulce č. 3 (1717) ukazuje skutečný počet zapsaných 

novoměšťanů, a tato cifra je odlišná od počtu zápisů v „Knize měšťanských práv“. 

Zbývajících pět zápisů se týkalo přijetí dědictví, případně finančního vypořádání, například 

v případě Jana Miešeckého, který podle zápisu přijal na radnici finanční obnos ve výši 50 

kop.
23

 Jediný zápis v celé knize týkající se ženy (s výjimkou šlechtičen vystavujících 

průvodní glejty) se týkal Mariany Drozdové, dědičky po strýci, měšťanovi NMP.
24

 

 

Tabulka č. 3: řemesla a novoměšťané 

 celkem profese 

ručitelé 1996 373 (18,7%) 

noví měšťané 1717 712 (34,5%) 

 

     Průměrný počet nových měšťanů v období 1582 - 1611 přijatých v jednom roce činí 57 

osob, výrazně podprůměrné byly roky 1588 – 36 osob, 1597 – 39 osob, 1599 – 31 osob a 

1611 – 36 osob, vysoce nadprůměrný byl rok 1589, kdy bylo zapsáno 115 osob, tedy 

dvojnásobný počet průměru, výrazně nadprůměrný počet nových měšťanů byl zapsán i 

v letech 1586 – 78 osob, 1587 – 88 osob a 1607 – 73 osob.
25

 Maximální i minimální počet 

nově přijatých měšťanů byl zvýrazněn v tabulce, maxima bylo dosaženo v roce 1589, minima 

v letech 1588 a 1611. V této souvislosti je třeba zvážit politické aspekty Rudolfovy vlády, 

takže lze předpokládat, že oslabení panovnické moci, k němuž došlo nejpozději od roku 1609, 

mělo dopad i na atraktivitu sídelního města, tedy vliv panovnického dvora na rozvoj města 

klesal přímo úměrně poklesu panovníkovu významu.  

     Podle ukazatele „počet nově přijatých měšťanů“ nelze jednoznačně prokázat souvislost 

mezi počtem nových měšťanů a zvýšenou atraktivitou města. Možným faktorem ovlivňujícím 

počet nových měšťanů mohou být případné změny postoje městské rady k přistěhovalectví, 

ale takový předpoklad nemá oporu v dobových zprávách. 

 

                                                 
23

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612, Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 58.  
24

Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 97 
25

 Zápisy v roce 1612 končí 24.5.1612 a z tohoto důvodu nebyly údaje z roku 1612  zvažovány.  
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4.3. Skladba novoměšťanů v hraničních letech 1589 a 1599 

     Počet nově přijatých měšťanů činil v roce 1589 více než dvojnásobek průměrného počtu 

z období 1582 – 1611. Ve sledovaném období byl průměrný přírůstek 57 nových měšťanů 

ročně. Podle údajů z tabulky č. 2 byl ve 12 případech počet nově přijatých měšťanů 

nadprůměrný, ve zbývajících 18ti se počet novoměšťanů pohyboval pod průměrnou 

hodnotou.  

     V roce 1589 byl přijat rekordní počet nových měšťanů, 115 osob. Rok předcházející, 1588 

bylo přijato nejméně osob ve sledovaném období, s výjimkou roků 1599 a 1612. Rok 1612 

nelze porovnávat, protože „Kniha měšťanských práv“ zahrnuje pro rok 1612 pouze zápisy 

z prvních pěti měsíců tohoto roku. Vedle podrobného rozboru roků s hraničními počty 

novoměšťanů jsem se zaměřila i na rok 1588, protože jednou z příčin vysokého počtu nových 

měšťanů v roce 1589 může být výrazně podprůměrný počet v roce předcházejícím. 

Z podobného důvodu jsem v souvislosti s rokem 1599 zkoumala i rok 1600, v němž bylo 

přijato nadprůměrné množství žadatelů (65), ale jejich počet nepodporuje Janáčkovo tvrzení o 

kulminaci přistěhovalecké vlny v tomto roce [Janáček, 2014: 275].   

     Podle tabulky č. 5 bylo v roce 1589 mezi 115ti novými měšťany 16 osob pocházejících 

z NMP, 9 osob přišlo ze SMP a 1 nový měšťan pocházel z MMP.
26

 Zbytek novoměšťanů 

(téměř 78 %) pocházel z mimopražských oblastí. Z nejvzdálenějších oblastí přišli: kuchař 

Řehoř Sedlák z Nového Města v Polsku
27

, krejčí Tobiač Džerner z Opolí ve Slezsku
28

, u 

kloboučníka Ambrože Buteje z Roztok byla připojena poznámka „přišel z Německa“
29

, ze 

Zvolenu (H. Uhry) přišel rybář Jan Lieskowski
30

 a jablečník Andrej Froberk předkládal 

městské radě papíry vystavené ve Frankberku v Míšni
31

. Všechny tyto oblasti byly tradičně 

v úzkém styku s českým prostředím, Slezsko bylo součástí Království Českého, a tato zjištění 

potvrzují dobová svědectví, například Pierra Bergerona [Fučíková, 2014: 16].  

     Níže uvedená tabulka č. 4. zpřehledňuje profesní skladbu novoměšťanů. Profese byly 

udány u necelých dvou třetin zápisů a data zcela jasně dokládají, že v roce 1589 nedošlo 

k masivnímu nárůstu nových měšťanů v určité profesi. Možnost, že by opravdu strmý nárůst 

počtu nových měšťanů v roce 1589 bylo možno vysvětlit poptávkou po určitém druhu služeb 

nebo řemesla můžeme vyloučit.   

 

                                                 
26

 S. 39 
27

Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 104 
28

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612, Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 112 
29

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612, Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 108 
30

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 115 
31

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612, Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 115 
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Tabulka č. 4: profesní rozdělení nových měšťanů v roce 1589 

noví v 1589 profese osob 

celk. 

3 mydlář, švec, zedník 9 

4 městská inteligence  4 

5 kožešník, řezník 10 

7 krejčí, pekař, sladovník 21 

1.2 ostatní  32 

 bez udání profese 39 

 

     Další příčinou zcela výjimečného počtu nových měšťanů v roce 1589 může být impuls 

z místa původního bydliště. V tomto případě by se mezi novoměšťany z tohoto roku 

prokázalo velmi výrazné navýšení nových měšťanů pocházejících z určité oblasti. Nejvíce 

nových měšťanů se přistěhovalo z okolí Prahy (12) a z jižních Čech (10), tři novoměšťané se 

přistěhovali z Plzeňska a sedm z Pardubicka. V ostatních případech byly jednotlivé oblasti 

vykázány dvakrát a méně, například ze severu Čech nepocházel žádný měšťan přijatý v roce 

1589. Z Moravy pocházeli tři novoměšťané, z oblastí mimo území Českého království byli 

mezi novými měšťany kantor Michal Murát z Uherska
32

, jablečník Andrej Froberk z Míšně
33

 

a rybář Jan Lieskowsky ze Zvolenu
34

. Ani toto kritérium nevysvětluje prudký nárůst přijatých 

měšťanů v roce 1589, vyšší počty novoměšťanů ze středních a jižních Čech potvrzují prvotní 

předpoklad pro získání statusu měšťana, ekonomický. Lze předpokládat, že obyvatelé těchto 

oblastí měli větší možnost získat městské právo v Praze a tak postoupit na společenském 

žebříčku.  

     V roce 1588 bylo přijato 35 nových měšťanů, celkem bylo do knihy zaneseno 36 zápisů, 

jeden se týkal Mariany Drozdové (viz. poznámka 24), pro potřeby výzkumu byl tento zápis 

z výpočtů a tabulek odstraněn. Z celkového počtu 35 osob pocházela jedna z MMP, sedm 

z NMP a tři ze SMP. Zatímco v roce 1589 činil přírůstek z řad obyvatel pražských měst 22,6 

%, v roce 1588 bylo mezi novými měšťany NMP 30,5 % osob pocházejících z pražských 

měst. Z těchto údajů je patrné, že prudký nárůst počtu nových měšťanů v roce 1589 byl 

způsoben vyšším počtem přistěhovalců, ale tento nárůst se týkal pouze jediného roku, 

nejednalo se o růst dlouhodobý, například hned následující rok 1590 bylo přijato 54 nových 

měšťanů, což je hodnota lehce podprůměrná (průměrný počet novoměšťanů činil ve 

sledovaném období 57 osob ročně). Příčinu nebo příčiny prudkého nárůstu počtu nových 

měšťanů v roce 1589 nelze jednoznačně určit. Nabízí se hypotéza, že výrazné vyšší počet 

                                                 
32

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 107 
33

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 115 
34

 Kniha měšťanských práv 1582 – 1612,  Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 115 
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novoměšťanů v tomto roce je odrazem předpokládané vyšší přistěhovalecké vlny z let 1583 a 

1584, tedy z období oficiálního přesídlení panovnického dvora. Tato událost mohla být 

stimulem pro vyšší množství obyvatel českých zemí zkusit zlepšit své sociální postavení 

přesídlením do hlavního města. Část těchto přistěhovalců mohla v rozmezí 5 – 6 let dosáhnout 

ekonomické prosperity a zároveň vybudovat nové sociální vazby v novém městě a právě 

v roce 1589 ukotvit své postavení do té míry, že se mohla úspěšně ucházet o statut měšťana 

NMP.    

     Nejmenší počet nově přijatých měšťanů byl vykázán v roce 1599, z 31 nově přijatých osob 

pocházelo šest z Prahy, dvě ze SMP a zbytek z NMP (poměrem počtu osob mimopražských a 

osob z Prahy pocházejících, byť bez měšťanských práv, se zabývá následující podkapitola).  

Z počtu 31 novoměšťanů bylo v tomto roce 15 osob s uvedeným povoláním. V jednom 

případě šlo o zástupce městské inteligence, bakaláře Jana Makovína.
35

 Profese kovář, pekař a 

koželuh vykázali dva novoměšťané, další uvedené profese se vyskytly pouze v jednom 

případě: nožíř, mydlář, šič, šrotýř, soukeník, krejčí, kameník a pokrývač. Následující rok 

1600, podle historika Janáčka vrchol přistěhovalecké vlny v rudolfinské Praze, byl lehce 

nadprůměrný, ale, jak bylo uvedeno výše, podle ukazatele počtu novoměšťanů vrcholil na 

NMP jejich počet v roce 1589. V roce 1600 se stali měšťany NMP šlojířník a rukavičkář, tedy 

výrobci luxusnějšího zboží, kteří se tradičně usazovali na SMP, případně na MMP, kde také 

nacházeli většinu zákazníků. V této souvislosti je možné poukazovat nejen na cenové relace 

nemovitostí NMP, ale lze připustit možnost, že se ve stále bohatší Praze začala rozrůstat 

bohatší a náročnější klientela, a to i v oblastech tradičně považovaných za chudší, tedy právě 

na NMP.  

     

 

 

 

4.4. Poměr novoměšťanů pražských a mimopražských 1582 - 1611  

     Rozdělení nových měšťanů NMP na pražské a mimopražské, rozdělení novoměšťanů 

pražských na příchozí z NMP, SMP a MMP a procentní zastoupení obyvatel pražských měst 

v celkovém počtu přijatých měšťanů v jednotlivých rocích, je shrnuto v tabulce č. 5, doplněné 

grafem č. 2. Žlutě vyznačené hodnoty jsou maxima (v %), zeleně jsou vyznačeny minima (v 

%) 
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 Tabulka č. 5: novoměšťané z pražských měst X ostatní 

 NMP SMP  MMP Praha celkem % Praha 

1582 11 2 0 13 45 28,9 

1583 7 4 0 11 49 22,4 

1584 8 4 1 13 54 24,1 

1585 6 5 0 11 69 15,9 

1586 6 7 2 15 78 19,2 

1587 8 10 2 20 88 22,7 

1588 7 3 1 11 35 30,5 

1589 16 9 1 26 115 22,6 

1590 4 6 0 10 54 18,5 

1591 2 5 3 10 51 19,6 

1592 8 5 1 14 52 26,9 

1593 6 5 1 12 59 20,3 

1594 2 0 0 2 43 4,7 

1595 2 3 1 6 40 15 

1596 5 3 0 8 58 13,8 

1597 1 1 0 2 39 7,7 

1598 5 3 0 8 47 17 

1599 4 2 0 6 31 19,3 

1600 7 4 0 11 65 16,9 

1601 6 5 1 12 61 19,7 

1602 7 5 1 13 46 28,3 

1603 8 5 1 14 52 26,9 

1604 10 6 2 18 68 26,5 

1605 6 2 1 9 54 16,7 

1606 8 6 1 15 66 22,7 

1607 5 3 0 8 73 11 

1608 1 9 1 11 46 23,9 

1609 7 4 1 12 61 19,7 

1610 5 3 2 10 61 16,4 

1611 7 3 2 12 36 33,3 

 

 

     Z údajů je patrné, že počet mimopražských osob vždy výrazně převyšoval počet osob 

v pražských městech, průměrně tvořil počet usazených Pražanů jednu pětinu z celkového 

počtu novoměšťanů NMP. Nejméně Pražanů mezi novými měšťany bylo v roce 1594 

(necelých pět procent), naopak v roce 1611 dosáhl jejich počet jedné třetiny z celkového 

počtu novoměšťanů. Ačkoli tabulka č. 5 ukazuje místy dost podstatné výkyvy od průměrného 

poměru počtu původních Pražanů vůči přistěhovalci mezi novými měšťany NMP, lze 

považovat vzájemný poměr obou skupin mezi novoměšťny v letech 1582 – 1611 za 
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konstantní, pohybující se v rozmezí 20 – 25 % osob narozených v Praze – tomuto údaji 

odpovídá 17 případů, konkrétně roky: 1583, 1584, 1586, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 

1596, 1599, 1601, 1603, 1604, 1606, 1608, 1609 (v některých letech jsou hodnoty 20 – 25 % 

mírně překročeny směrem nahoru i dolů). Tyto údaje korespondují s všeobecně sdíleným 

údajem o počtu přistěhovalců mezi novými měšťany v raně novověkých městech, udávajících 

rozmezí 65 – 90 % přistěhovalců [Miller, 2006; 50]. Z tabulky č. 5 je zřejmé, že počet 

novoměšťnů pocházejících z pražských měst činil více než 10 osob ročně, výjimkou bylo 

období 1594 – 1599 a roky 1605 a 1607, nejvíce Pražanů (podle počtu osob) bylo mezi 

novoměšťany NMP přijato v roce 1589 (26), který byl také nejpočetnější v počtu 

novoměšťanů celkem (115). Procentuálně bylo mezi novými měšťany nejvíce osob 

pocházejících z pražských měst v roce 1611, kdy z celkového počtu novoměšťanů (36) bylo 

celkem 12 osob z Prahy (7 z NMP, 3 ze SMP a 2 z MMP), tedy celá jedna třetina. 

Z uvedených čísel je zřejmé, že sledovat procentní zastoupení Pražanů mezi novoměšťany 

může být zavádějící a ukazatel počtu osob má v tomto případě výrazně vyšší výpovědní 

hodnotu. Průměrný počet novoměšťanů pocházejících z Prahy je 11 osob, a tento počet osob 

byl přijat v pěti případech (1583, 1585, 1588, 1600, 1608). V 11 případech byl počet nových 

měšťanů pocházejících z pražských měst podprůměrný, ve zbývajících letech byl tento 

průměr překročen, v roce 1589 více než dvakrát.  

     Rozložení skupiny novoměšťanů - pražanů podle jednotlivých pražských měst ukazuje 

jasnou převahu osob pocházejících z NMP, výjimkou byly roky 1586, 1587, 1590, 1591, 

1595, 1595, 1608, kdy mezi novými měšťany z pražských měst převažovali obyvatelé SMP. 

Podíl MMP byl mezi novoměšťany -  Pražany minimální, pouze v jednom roce se přistěhovali 

tři obyvatelé MMP (1591), v jedenácti letech nebyl mezi novoměšťany jediný obyvatel MMP, 

jeden novoměšťan pocházel z MMP ve 13ti připadech, v pěti letech pocházelo z MMP po 

dvou nových měšťanech.   

     Údaje o nových měšťanech pocházejících z pražských měst v hraničních letech 1588 a 

1611 (maximum) a 1594 a 1597 (minimum) jsem shromáždila do tabulky č. 6. Zápis 

novoměšťana Pavla Vavrouše
36

 dokládá fakt, že podmínka dvou ručitelů nebyla při přijímání 

měšťana nepřekročitelná. Poznámka „syn tohoto města jest“ svědčí o silných sociálních 

vazbách k představitelům města a jeho všeobecné známosti i oblíbenosti, zároveň muselo jít o 

osobu s velkým morálním kreditem, u které nikdo nepochyboval o bezúhonnosti v intencích 
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dobové morálky.
37

 V tomto konkrétním případě lze zcela jednoznačně tvrdit, že nový měšťan, 

Pavel Wawrouš, byl přijat jako dospělý uchazeč. Důkazem je uvedená profese přijímaného, 

plavec.  

 

Tabulka č. 6: původní obyvatelé Prahy mezi novoměšťany 1588, 1594, 1597, 1611 

novoměšťan profese v knize ručitelé 

Jakub Pečenka malíř 200/1597 Jindřich Chotovský, Matyáš Tymek 

Václav Rysa   201/1597 Václav Kamdas, Andrej Chirkan (kotlář) 

Matěj Špaček tkadlec 96/1588 Mikuláš Strnad, Havel Baptista 

Šimon Kysela koželuh 96/1588 Matěj Pakous, Egon Zíčka 

Jan Chuchelský, syn Matěje z Malešic 97/1588 Bartoloměj Nosek, Vavřinec Nološek 

Joachym Mišal kočí 98/1588 Kryštof Krýž (kočí) Stanislav Polák 

Daniel Agneri krejčí 98/1588 Jan Šafář, Petr Kratina 

Havel Hlava kožešník 98,9/1588 Mikuláš Prýb, Jan Šťastný (kožešník) 

Jan Probošt   99/1588 Havel Cihlář, Václav Rampa 

Tomáš Bobik   99/1588 Mikuláš Donat (pekař), Martin Čvančík 

Jan Kralovský   99/1588 Jan Jiršír, Joachym Šíbik 

Daniel Pražák   100/1588 Simon Kamarýt z Rov., Šimon Kobr 

Jan Bůrda   100/1588 Jakub Ropský (krejčí), Martin Trongel 

Filip Formanek   169/1594 Mates Vyorývanej, Zikmund Procházka (švec) 

Pavel Vavrouš plavec 169/1594 ručitelé 0 "syn tohoto města jest" 

Pavel z Tatenic   378,9/1611 Cyprian Zahrádka z Tur., Jakub Lýnek 

Jan Haulovský   380/1611 Martin Janák, Jan Šumvald 

Jan Kavka   380/1611 Václav Svoboda, Simon Souček 

Josef Cubinus   380/1611 Matouš Račinský, Řehoř Štoček 

p.Tobiáš Štefek z Koloděj   382/1611 Pavel Čerhonský z Ruž., Jan Kamarýt z Rov. 

Zikmund Kemchar z Dornd.   383/1611 Václav Štychýns, Jan Benešů 

Pavel Kýgorský   383/1611 Jan Kambický, Jan Svoboda 

Jiřík Mazur   386/1611 Michal Sýka, Daniel Raupovský 

Jan Rýchter   384/1611 Matěj Smetana, Jan Šťastný (kožešník 

Jan Magrle   379/1611 Mikuláš Magrle ze Sob., Jakub Havraník 

Václav Kubík   379/1611 Matouš Račinský, Matěj Kumský 

Kryštof Šegbl zámečník 385/1611 Jiřík Škanoč, Jiří Gartneš 

 

 

     Zvláštní pozornost jsem při výzkumu věnovala roku 1589, roku s maximálním počtem 

přijatých měšťanů a tento údaj platí i o podskupině novoměšťanů pocházejících z pražských 

měst (tabulka č. 7). 
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    Tabulka č. 7: novoměšťané – pražané v r. 1589 (S= SMP, M=MMP) 

Jan Trýbek zedník 122/1589 Lukáš Kozlay, Pavel Dertynka, nožíř 

Jakub Kaukovský /S/ soustružn 122/1589 Tomáš Kindrman, Jan Laubek, voplatečník 

Erazym Foyt krejčí 121/1589 Jindřich Žlutický, kožešník, Pavel Kurka 

Zykmund, syn Víta Zicha   118/1589 Jiří Grušovský, Jiří Nedbal 

Kašpar Kaňka kožešník 119/1589 Šťastný Horymír,kožešn., Ondřej Hutský 

Jan Farař kuchař 114/1589 Martin Laab zv. Lijal, Řehoř Čejka, koželuh 

Mikuláš Kalivoda zedník 113/1589 Tomáš Skřivan, Jan Hruška, krejčí 

Pavel Černogorský   112/1589 Václav Kaimberský, Václav Roglík 

Kliment  Mikuláš od Toulouw /S/  112/1589 Jan Hrůška, řezník, Urban Hauska, řezník 

Kryštof Mangt /M/   112/1589 Vílém Wegr, truhlář, Lorenc Losař, mandlíř 

Jindřich Drtačnýk kameník 112/1589 Václav Havelka, kameník, Havel Chrupavey 

Jan Velvarský /S/ sladovník 111/1589 Petr Stříbrný, krejčí, Martin Angl, truhlář 

Jan Habart /S/ malíř 109/1589 Jiřík Drnda, Havel Baptista 

Zikmund Škýpa   108/1589 Jiří Černoblatský, Matouš Ločowský 

Mikuláš Elčech Launický, /S/   107/1589 Václav Pražák/Šašaut, Vít Ophtalmius, soudn.pís. 

Jan Špangel krejčí 107/1589 Tomáš Skřivan, Jan Puger, krejčí 

Martin Kvasnička, /S/ bednář 106,7/1589 Vavřinec Nedbal, Jiří Černoborský 

Josef Karlík truhlář 107/1589 Mikuláš Třeškovský, Jan Nosek, truhlář 

Petr Hyehonač, /S/   106/1589 Vavřinec Nedbal, Jan Stoky 

Matyáš Byžocký lazebník 106/1589 Václav Pražák/Šašaut, Vít Ophtalmius, soudn.pís. 

Mikuláš Nykl   105/1589 Fridrich Lipenický z Půjb., registr. Desk.zemsk. 

Waltr Frank zámečník 105/1589 Jiřík Logman, Jiřík Kačický, zámečník 

Jan Říhon   102/1589 Simon Kamaryt z Rovin, Petr Kalaus 

Adam Daúšú   102/1589 Jan Hostounický, Matěj Zawadil 

Jan Bradkovský, /S/ kantor 101/1589 Václav Lumak, Jindřich Buchal 

Adam Skala ze Skoče, registr. z.desek/S 116/1589 Martin Jan z Bavora, Vít Othtalmius, soudn.pís. 

 

     Mezi 115 osobami přijatými mezi měšťany v roce 1589 bylo 26 osob pocházejících 

z pražských měst: 16 z NMP, 9 ze SMP a 1 z MMP. V této podskupině je mezi ručiteli třikrát 

uveden soudní písař Vít Ophtalmius, dvakrát v ručitelské dvojici s Václavem Pražákem zv. 

Šašaut, jednou s Martinem Janem z Bavora. V posledně uvedeném případě byla poskytována 

záruka za Adama Skalu ze Skoče, registrátora zemských desek
38

, jedná se o ukázkový případ 

spojení na základě sociálního kapitálu, v jednom případě stejného, kdy mezi přijímaným a 

jedním z ručitelů existovala vazba utvořená příslušností k sociální skupině městské 

inteligence. V případě ručitele Martina Jana lze hovořit o vztahu mezi sociální skupinou 

městská inteligence a měšťanů s přídomkem (Martin Jan z Bavora). Mimo tyto vazby se jeví 

ručitelství Víta Ophtalmiuse a Václava Pražáka zv. Šašaut za novoměšťana Matyáše 

Byžockého, profesí lazebník v městských lázních. Podle zápisu o přijetí Martina Bržiala mezi 
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novoměšťany v Knize měšťanských práv byl Václav Pražák zv. Šašaut, alespoň v uvedeném 

roce 1604, primátorem NMP.
39

 S velkou pravděpodobností tuto funkci zastával i v roce 1589, 

případně se už v roce 1589 jednalo o osobu vysoce angažovanou v městské politice. Spojení 

ručitelské dvojice Vítus Ophtalmius a Václav Pražák zv. Šašaut potvrzuje teorii o vzniku 

bližších vazeb mezi osobami disponujícími podobným sociálním kapitálem, takto přímo nelze 

vysvětlit vztah mezi ručiteli a novoměšťanem s profesí lazebník
40

.  

     Mezi 26 novoměšťany původem z pražských měst nebyla u deseti vykázána profese, 

z tohoto počtu tři osoby s neuvedenou profesí pocházely ze SMP, jedna z MMP, zbývajících 

šest osob z NMP. Mezi podskupinou novoměšťanů pocházejících z Prahy se neobjevila 

výrazná převaha jednoho řemesla, pouze krejčí a zedníci se mezi těmito novoměšťany objevili 

dvakrát. Složení profesí nevykazuje tendence určitých druhů řemesel usídlit se na NMP, 

v paletě profesí se objevuje vedle zámečníka, truhláře a kameníka kožešník, kuchař, malíř, 

k městské inteligenci lze, vedle již uvedeného registrátora zemských desek Adama Skaly ze 

Skoče, zařadit kantora Jan Bradkovského
41

. S výjimkou Adama Skaly ze Skoče nebyl mezi 

novými měšťany NMP v roce 1589 žádný uchazeč s přídomkem. V pěti případech se mezi 

novoměšťanem s uvedenou profesí a ručitelem objevilo stejné řemeslo alespoň u jednoho 

z ručitelů.   

       

4.5. Usazení měšťané – profesní rozlišení 

     Rejstřík usazených měšťanů byl sestaven z ručitelů uvedených v „Knize měšťanských 

práv“. Jmenný seznam ručitelů i nových měšťanů je součástí diplomové práce a tvoří obsah 

druhého svazku této práce. Seznam ručitelů zřejmě neobsahuje seznam všech měšťanů NMP, 

zahrnuje pouze měšťany vystupující v pozici ručitele přijímaných nových měšťanů, ale i 

s tímto omezením se jedná o nezanedbatelnou část plnoprávných obyvatel NMP. Ve srovnání 

s novými měšťany je mezi ručiteli mnohem méně osob s uvedeným údajem o profesi, což lze 

vysvětlit rozdílným přístupem k identifikování nových a usazených měšťanů, kdy u posledně 

jmenovaných zřejmě nebylo nezbytné provádět přesnou identifikaci, protože osoba byla ve 

městě všeobecně známá.                                                                                              

     Tabulka č. 8 shrnuje podrobné rozdělení ručitelů podle profesí, profesní skupina panských 

služebníků je zastoupena marginálně (2 osoby), skupina „městská inteligence“ se překrývá se 

skupinou „osoby s přívlastkem“. 
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 Tabulka č. 8: rozdělení skupiny ručitelů 

ručitelé celkem 1996  

Řemeslník 373 18,7% 

panští služebníci 2  

 městská inteligence 26     1,3% 

osoby s přívlastkem 105 5,3% 

                

     V tabulce č. 9 je rozdělena skupina řemeslníků-ručitelů podle jednotlivých řemesel 

s vyznačeným počtem zastoupení uvedených profesí.
42

 Položka „ostatní“ zahrnuje řemesla 

vyskytující se v počtu 2 a méně případů. Jedná se o tyto profese: barvíř, bradýř, číšník, dírkař, 

dráteník, forman, helmíř, hodinář, hutník, kamnář, košťatář, krupař, lovčí, lýkař, mečíř, měřič, 

pasíř, pivovarník, mydlář, rybář, sklenář, sladovník, soustružník, šídlař, šrotýř, tesař, vačkař, 

valchař, voplatečník, zahradník, závozník. Z výčtu profesí je zřejmé, že se v kategorii 

„ostatní“ objevují řemesla považovaná za lukrativní (pivovarník, sladovník) i ta méně 

prestižní (např. dráteník). Nepatrné zastoupení profesí sladovník nebo pivovarník lze označit 

za překvapivé, neboť Karel IV. svým výnosem z roku 1348 nařídil přestěhování pivovarníků a 

sladovníků ze SMP do nově založeného města [Státníková a kol., 1997: 133]. Tento údaj 

nelze brát jako důkaz mizivého zastoupení pivovarnické a sladovnické profese na NMP, spíše 

se jedná o ukázku limitů získaných dat, neboť vzorek profesí není zcela jistě reprezentativní, 

ochota zaujmout pozici ručitele byla dána mnoha vedlejšími faktory. Spolu se sladovníky a 

pivovarníky byli Karlem přestěhováni i kovodělní řemeslníci, kromě zbrojířů a výrobců 

koňského kování. V přehledu řemesel (tabulka č. 9) je zastoupení těchto profesí výraznější. 

Mezi kovodělná řemesla patří, kromě kovářů a nožířů, i zámečník, konvář a kotlář a součet 

zástupců těchto profesí (34) je srovnatelný s největší profesní skupinou, krejčími (36). 

Primární úlohu ekonomické vazby při vzniku vztahů v měšťanské společnosti lze ukázat na 

profesi „platnéř“ (4 řemeslníci). Tato kovodělná profese nebyla Karlem v r. 1348 vykázána do 

nově založeného města a lze předpokládat, že zákazníci platnéře bydleli spíše na SMP, MMP 

nebo Hradčanech. Rozhodnutí usadit se mimo tyto lokality muselo mít silný ekonomický 

důvod, schopný zcela kompenzovat tomuto typu řemeslníků usazených na NMP větší 

vzdálenost od zákazníků.  

          Lze předpokládat, že profesní zastoupení mezi měšťany-ručiteli bylo do určité míry 

dáno osobnostním laděním jednotlivých měšťanů. Rekordmanem mezi ručiteli byl pekař 

Mikuláš Donat, vystupující jako svědek ve 45 případech. U 18 osob se jednalo o přijetí 

profesního kolegy – pekaře, další profese byly: služebník, konvář, řezník, sladovník, nádeník, 
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lazebník, šenkýř (vždy v jednom případě), mlynář a kameník (ve dvou případech), ve 

zbývajících 16 případech nebyla profese nového měšťana uvedena. V těchto případech nebyl 

doložen významný vztah mezi ručitelskými dvojicemi, nejčastěji (ve čtyřech případech), ručil 

Mikuláš Donat s Jeronýmem Albrechtem (profese neuvedena) šenkýři, konváři, řezníkovi, 

v jednom případě nebyla u nového měšťana profese uvedena. V tomto konkrétním případě se 

jeví Mikuláš Donat jako společensky založený člověk, aktivní v městské politice, s bohatým 

sociálním kapitálem. Nelze vyloučit ani příležitostné ručení za úplatu, zde si lze představit 

vazby nového měšťana na druhého z ručitelů, který požádá dalšího měšťana o pomoc, a tato 

pomoc může být odměněna buď přímo penězi, nebo protislužbou.  

     Zatímco vyšší počet pekařů lze vysvětlit faktory ekonomickými (nižší cena nemovitostí 

než v ostatních částech Prahy, široká možnost uplatnění tohoto oboru ve velkém městě a 

vzhledem k charakteru výrobků snadná přeprava k zákazníkovi), řemesla jako krejčí (36), 

kloboučník (8) nebo zlatník (11) se objevují v překvapivě vysokém počtu a dokládají 

dlouhodobý, byť nijak překotný ekonomický rozvoj města, který lze spíše přičítat působení 

Ferdinanda Tyrolského, než změnám vyvolaným přesídlením císařského dvora. Získaná data 

potvrzují, že Praha před příchodem Rudolfa II. byla na svou úlohu císařského sídelního města 

připravena více, než se všeobecně předpokládá. Dlouhodobý rozvoj města nesouvisející se 

statusem císařské rezidence dokládá výskyt profesí spojených se stavitelstvím, jako jsou 

kameník (9), cihlář (3), zámečník (14) nebo truhlář (20). V této souvislosti je třeba zdůraznit, 

že ručitelství novému měšťanu předpokládá pevnou pozici v městské společnosti, osoby 

uvedené v seznamu ručitelů lze označit spíše za starousedlíky. Z tabulky č. 9 je zřejmé, že se 

mezi ručiteli novoměšťanů NMP v letech 1582 – 1612 vyskytovala široká paleta profesí, 

zcela nečekané je početné zastoupení profese plavec (6 případů), profese v hlavním městě 

nepředpokládané. Vyšší výskyt kameníků dokládá, že ačkoli stoupala poptávka po vlámských 

řemeslnících ve stavebních profesích, byla poptávka po tomto druhu prací natolik vysoká, že 

se dokázali prosadit i řemeslníci domácí. V této souvislosti zcela jistě působil i faktor 

ekonomický, související s vyšším počtem lacinějších domů na NMP. Lze předpokládat, že 

majitelé těchto domů měli omezené finanční prostředky a řemeslníky volili podle ceny. 

Faktory jako prestiž, ale i estetické hledisko, případně požadavky na vyšší kvalitu odvedených 

prací zřejmě nehrály při výstavbě nebo údržbě domů na NMP nijak významnou roli. Z těchto 

důvodů zřejmě nebylo NMP pro cizokrajné kameníky i stavitele atraktivní, navíc objem 

zakázek zcela jistě nekompenzoval případnou ztrátu prestiže hrozící příjetím práce v méně 

atraktivní lokalitě. 
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     Tabulka č. 9, a graf č. 3 v příloze A této práce, nabízí přehled procentuálního zastoupení 

jednotlivých profesí (graf č. 3 nezahrnuje položku „ostatní“). Nejvíce zastoupená profesní 

skupina, krejčí, tvoří téměř 11 % evidovaných řemeslníků, profese vyskytující se v méně než 

třech případech tvoří necelých 12 % z celkového počtu. 

 

Tabulka č. 9: řemesla ve skupině ručitelé                           

řemeslo počet.příp. celkem %/kategorii % 

celkem 

lazebník, mandlíř, cihlář, cukrář, kočí 3 15 0,88 4,4 

bečvář, platnéř, švec 4 12 1,17 3,51 

pernikář 5 5 1,47 1,47 

jirchář, plavec, soukeník, tkadlec 6 24 1,76 7,04 

hrnčíř, bednář, konvař, kotlář, mlynář, 

řezník 

7 42 2,05 12,3 

kloboučník, kovář, provazník 8 24 2,35 7,05 

kameník 9 9 2,64 2,64 

koželuh 10 10 2,93 2,93 

zlatník 11 11 3,23 3,23 

nožíř 12 12 3,52 3,52 

kolář 13 13 3,81 3,81 

zámečník 14 14 4,11 4,11 

truhlář, kožešník 20 40 4,87 9,74 

pekař 32 32 8,38 8,38 

krejčí 36 36 9,57 9,57 

ostatní - 74 17,3 17,3 

  

 

4.6. Noví měšťané – třídění 

     Nejvíce zastoupenou vyhraněnou podskupinou ve skupině nových měšťanů byli řemeslníci 

(705), kteří tvořili 41 % nově přijatých měšťanů ve sledovaném období. Jednalo se o skupinu 

různorodou a proto je kritérium řemeslo jedním ze stěžejních aspektů tohoto výzkumu. 

Početně marginální, ale velmi výraznou skupinou novoměšťanů byly osoby s přídomkem. 

Přehled osob s přídomkem, které získaly v letech 1582 – 1612 měšťanství na NMP je 

v tabulce č. 10. Skupina nových měšťanů s přídomkem působí ve srovnání s řemeslníky 

mnohem uzavřeněji, část jejích členů patří souběžně i do kategorie městská inteligence, která 

se s osobami s přívlastkem velmi úzce prolíná, což odpovídá údajům z kategorie ručitel, 

uvedenými dříve v textu, v tabulce č. 8.
43
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Tabulka č. 10: novoměšťané s přídomkem 

Eliaš Kořen zJavorník a Rýgorn/37 Matyáš Žlutič dr. Matyáš Molijna z Devopolí 

Jiří Hanšek z Vygovy Hory/51 p. Pavel Karel Kamarýt z Rovin p.Melichar Zbyněk Krajseberský 

Jakub Kober z Koberšpergu/63 p.Jan Albín Bratský z 
Tielergowa 

Svigart Ryba 

Benjamin Pechek z Polkowic/69,70 Jan Sněžský z Brejšenberku Michal Albrecht, soukeník 

Jan Bunsom z Bunsomů/76 Jan Jagodka z Turnova Fridrich Lipenský z Půjbenic 

Zikmund Pilgram z Pilgramu/78 p. Jan Albín z Krýfmburku Jiřík Kreuček 

Jan zv.Hamík Koč ml.z Vranova/98 Tomáš Koník Martin Jan z Jawora 

Jonáš Hýrš z Hýršova/103 Václav Pelikán Ambrož Raček 

Jiří Košetický z Horek/104 Fridrich Lipenský z Půjbenic Daniel Grudnický 

Jan Seybíč ze Seybic/110 Václav Smička z Kipostorfu Jiří Hunlatík z Kipostorfu 

Daniel Hýrš z Hýršova/110 Jan Biečský z Brefenberku Michal Albrecht  

Adam Skala ze Skoče/116 Martin Jan z Bawora Vít Optalomius 

Václav Mazák z Řeného/128 Fridrich Lipenický z Půjbenic  Václav Pražiak Chlumecký z Krn 

Jan Libovický z Libovic/129 Mikuláš Tumb Jan Malýk 

Petr Rojín z Javorníka/144 Fridrich Lipenický z Půjbenic  Urban Skála 

Jan Novobytčinský z Magovec/145 Jan Cirillius z Kýršfeldu Jiří Pešek  

Jan ml.Římský z Kosmajova/150 Jiří Brauček Šebestián Perníček 

dr. Adam Mešejnský z 
Rýnspachu/154 

Jan Horský z Krýnfeldu Jakub Kobra z Kobršpůrgu 

Jan Diviš Mokraulický z Divišova/157 Jan Chýrylub z Kyrsfeldu Jiří Chotaun z Chotaunic 

Jiří Pacovský z Libina/157,8 Pavel Táborský z Libina Jindřich Chotauwský z 
Chotaunic 

Karel Wolf z Chrimgendorfu/176 Jiří Huml z Rúprsdorfu Nykodým Kmentovey 

Matěj Knínský z Knína/208 Vlastin Nýmburský Jan Anpalus z Radanšova 

Daniel Rosín z Javorníka/248 Jan Cirillius z Kýršfeldu Jan Kamarýt z Rovin 

Mikuláš Lom z Kremštejna/258 Jiří Kramchl Jan Sybolyčka 

Michal Peček Smiřický z 
Rodopic/263 

Mikuláš Magulo ze Sobíšku Jan Albín z Krýfmburku 

Pavel Záhořanský z Kozlyku/268 p.Petr Zafalský Martin Mouhka 

Jan Amonyk z Jutulů/288     

Václav Písočný z Chranýho/291 Wolf Doutovín z Turtlštejna Wojtěch Kautsky 

Václav Tomáš z Mořina/334 Štiastný Jelinek z Lowoše Jiří Pešek  

Celestýn Šemit z Daubravčian/341,2 Václav Kolouchů z Doubraviček Jan Čaba 

Pavel Šindl z Terhance/352 Partoktůz Kautský z Henštejna Petr Majer z Letonůz 

Jan Gezbera z Kolíněhory/370 Mikuláš Magulo ze Sobíšku Václav Písický z Kranychfeldu 

p. Tobiáš Štefek z Koloděj/382 Pavel Čerhonský z Ružetína Jan Kamarýt z Rovin 

 

Celkový počet osob zařazených mezi novoměšťany s přídomkem je 33, z toho u tří osob je 

vyznačena profese: ingrosátor
44

 Jan Bonsom z Bonsomů
45

, registrátor a depozitátor Jiří 
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Košetický z Horek
46

 a registrátor desek zemských Českého království Adam Skala ze 

Skoče
47

. U čtyř nových měšťanů této podskupiny byl jedním z ručitelů Fridrich Lipenský 

z Půjbenic, registrátor desek zemských, ve dvou případech, u Václava Mazáka z Řeného
48

 a 

Petra Rojína z Javorníka
49

 byl pracovníkem úřadu Zemských desek i druhý z ručitelů, Václav 

Pražiak Chlumecký z Krn, deklamátor a Urban Skála, registrátor. Ručitelé Mikuláš Magulo ze 

Sobíšků, Jan Kamarýt z Rovin, mlynář Jiří Pešek, Jan Cirillius z Kýršfeldu, Štiastný Jelinek 

z Lowoše a Jan Albín z Krýfmburku ručili dvěma osobám z podskupiny. Ve skupině se 

vyskytují dvě osoby se stejným přívlastkem, Jonáš Hýrš z Hýršova
50

 a Daniel Hýrš z 

Hýršova
51

. Oby byli mezi měšťany NMP přijati v roce 1589, u obou vystupuje jako garant 

rytíř Dčernin a z těchto důvodu lze předpokládat, že se jedná o členy jedné rodiny. U jednoho 

ze zapsaných novoměšťanů v této podskupině je v zápise zmíněna matka: u Karla 

Wolfa  z Chrimgendorfu je vedle odkazu na otce, Tomáše Wolfa z Chrimgendoru uvedeno 

jméno matky, Juliany z Rýsendruntu.  Z celkového počtu 56 ručitelů bylo 34 jmen 

s přívlastky, což je 60 %, tedy 3/5 z ručitelů vystupujících v této pozici u novoměšťanů 

s přívlastky.  

     Jak bylo uvedeno v předcházející podkapitole 4.3, byla u nových měšťanů uvedena jejich 

profese v necelých 35 %. Rejstřík nových měšťanů (v části B diplomové práce) obsahuje 

všechny osoby, které v letech 1582-1612 obdržely měšťanství, jedná se o reprezentativní 

vzorek přistěhovalců na NMP, „vybraný“ na základě ekonomických ukazatelů. Osoby v tomto 

rejstříku byly schopny pokrýt finanční náklady spojené se získáním i udržením statusu 

měšťana. Výzkumná data zahrnují muže úspěšně se ucházející o udělení měšťanství, což 

znamenalo vykázat patřičný původ a uhradit náklady spojené se statusem měšťana. 

Ve zkoumaném období třiceti let přibylo na NMP 1717 nových měšťanů, z toho u 712 z nich 

byla v knize uvedena jejich profese. 705 nových měšťanů byli řemeslníci, mimo kategorii 

řemeslníků byla vedena profese služebník, kantor a bakalář, přičemž označení bakalář nelze 

řadit mezi řemesla, tyto osoby spadají do kategorie městská inteligence, což je podskupina 

kde lze předpokládat významný projev skupinové solidarity. Společenské postavení 

služebníků se od postavení řemeslníků odlišovalo. Řemeslníci byli sdruženi do cechů, a tato 

instituce jim od středověku zajišťovala společenskou vážnost i určité zabezpečení v případě 

nemoci, stáří nebo jiných problémů. Velmi významná byla skutečnost, že sjednocení 
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příslušníci určitého řemesla disponovali politickým vlivem a díky tomu mohli lépe prosazovat 

své profesní zájmy. Politický aspekt cechovního systému byl ve sledovaném období zcela 

minimalizován [Janáček, 2014:278-279], nadále přetrvával mezi příslušníky jednotlivých 

řemesel pocit solidarity a sounáležitosti, což z řemeslníků činilo nezanedbatelný prvek 

městské politiky i společenského života. 

 

Tabulka č. 11: novoměšťané - řemesla  

řemeslo počet 

příp. 

celkem %/kategorii % 

celkem 

kotlář, pivovarník, nádeník, plavec 3 12 0,42 1,81 

nožíř, rybář 4 8 0,56 1,22 

kolář, sklenář, šrotýř 5 15 0,7 3,02 

konvář, malíř, sládek, soustružník 6 24 0,84 3,37 

hrnčíř, lazebník, provazník 7 21 0,98 3,02 

kočí 8 8 1,12 1,12 

bednář, bradýř, jirchář, pernikář, tesař, zahradník 9 54 1,26 7,58 

kloboučník, kovář 10 20 1,47 2,94 

šenkýř 11 11 1,56 1,66 

tkadlec, mýdlař 12 24 1,69 3,37 

kameník, zlatník 14 28 1,97 3,93 

zedník, truhlář 18 36 2,53 5,07 

soukeník, zámečník 21 42 2,95 5,93 

sladovník 29 29 4,09 4,09 

švec 30 30 4,23 4,23 

koželuh 32 32 4,49 4,49 

mlynář 36 36 5,06 5,06 

řezník 37 37 5,28 5,28 

kožešník 38 38 5,34 5,34 

krejčí 52 52 7,39 7,39 

pekař 73 73 10,25 10,25 

ostatní 70 70 9,83 9,83 

 

      Z tabulky č. 11 (doplněné grafem č. 4, umístěném v příloze A této práce) je zřejmé, že 

mezi novými měšťany NMP za vlády Rudolfa II. dominovali pekaři, následovali krejčí. Není 

náhoda, že mezi pěti nepočetnějšími skupinami řemeslníků – novoměšťanů jsou profese 

jejichž pracovní náplní je zajišťování každodenních potřeb obyvatelstva, jde o řemesla 

spojená s oblékáním a stravou: kromě již zmíněných pekařů a krejčí to jsou kožešníci, řezníci 

a mlynáři, přičemž tak vysoký počet kožešníků nacházel odbytiště pro své výrobky zcela jistě 

i v ostatních částech Prahy, totéž lze říci o řeznících. Obě zmíněné profese patří mezi obory 

tradičně usazené na NMP. V kolonce ostatní (není zanesena do grafu č. 4) jsou zařazeny 
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profese vyskytující se v rejstříku dvakrát a méně, jako: drožďář, hrobník, kamnář, knihař, 

kočárník, kominík, korbař, krupař, mečíř, mandlíř, kreslíř, kuchař, pecař, pirožník, pokrývač, 

povozník, rytec, stolař, stužkař, šič, šlojířník, šmejdýř, štumfař, vačkař, závozník. Některá 

z uvedených profesí by mohla být přiřazena k profesi početně více zastoupené, například 

štumfař stejně jako koželuh zpracovával kůže, na rozdíl od koželuha neměl oprávnění mazat 

kůže lojem a tím zvyšovat jejich lesk. Přesto jsem se rozhodla tento druh rozlišení profesí 

zachovat. Právě tyto rozdíly jsou, podle mého názoru, pro přesnou deskripci daného období 

důležité. 

     Je zřejmé, že početní zastoupení řemesel s menšími odchylkami kopíruje profesní 

rozložení ručitelů, ale škála řemesel je mezi novými příchozími bohatší než je tomu u ručitelů 

(63 profesí u ručitelů, 88 u nových měšťanů). Ve větším množství se usadili lidé těchto mezi 

ručiteli neuvedených profesí: malíř (6), zedník (18), zahradník (9), sklenář (5), šrotýř (5), 

sládek (6), soustružník (6). Vyšší výskyt zednické profese je důsledkem dlouhodobé stavební 

činnosti a zároveň dokládá nárůst životní úrovně obyvatelstva, který umožňoval (spolu s nižší 

cenovou hladinou NMP) zisk měšťanství i osobám méně majetným, což byli právě zedníci, ve 

výčtu obyvatel NMP se objevuje i profese nádeník, trhovec a závozník. Na příkladu dvojice 

závozník – šrotéř lze znovu demonstrovat specifika profesního rozlišení v raně novověkém 

období, obě profese byly spojeny s dodávkou zboží, šrotéř byl specializován pouze na 

dodávku sudů s vínem, nebo s pivem.    

 

 

 

4.7. Vztah nový měšťan – ručitel podle příslušnosti k řemeslu. 

     Případné rodinné vazby ve vztahu nový měšťan – ručitel nejsou v „Knize měšťanských 

práv 1582 – 1612“ (až na malé výjimky) zachyceny.
52

 Jejich existenci lze předpokládat, ale 

není možné v analyzovaných datech přesvědčivě doložit. Vodítkem pro zkoumání zákonitostí 

vzniku vazby nový měšťan – ručitel jsou řemeslo obou zúčastněných a místo původu nového 

příchozího.  

     Mezi novoměšťany přijatými v letech 1582 – 1612 bylo 705 osob s vyznačenou profesí.  

Z této skupiny nových měšťanů byla vytříděna podskupina dat s vyznačením řemesla u 

alespoň jednoho ručitele tak, aby mohla být zkoumána stejnost, blízkost nebo nulová shoda 

s profesí novoměšťana a alespoň jednoho z ručitelů. Výsledkem tohoto třídění dat byla 
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podskupina osob odpovídajících výše uvedeným požadavkům o velikosti 394 zápisů. Soubor 

dat je dostatečně velký pro potvrzení či vyvrácení předpokladu, že noví řemeslníci hledali při 

přijímacím procesu ručitele primárně z řad usazených měšťanů stejného řemesla.  Podle údajů 

uvedených v tabulce č. 12 existuje v rámci této podskupiny přímá souvislost mezi řemeslem 

nového měšťana a ručitele, tento přímý vztah se vyskytuje ve více než  polovině zápisů, 

konkrétně dosahuje poměru necelých 60ti %. Pokud tuto skupinu rozšíříme o případy 

prokázané blízkosti mezi řemesly ručitele a měšťana, vyskytuje se prokazatelná souvislost 

mezi řemeslem a vztahem měšťan – ručitel u téměř 75 % zápisů. Tabulka č. 12 je doplněna 

grafem č. 5, který je součástí přílohy A této práce.  

 

Tabulka č. 12: vazba ručitel – měšťan, stejné řemeslo 

celkem  394 

stejné řemeslo ručitel + měšťan 235 

blízkost řemesel ručitel + měšťan 57 

nulová shoda 102 

 

Blízký vztah jsem definovala jako výskyt dvou řemesel, která spolu souvisejí, příkladem 

může být vztah koželuh – vačkař, nebo kočí – šrotéř. V prvém případě spolu obě profese 

spojuje práce s kůží, v případě druhém se obě profese zabývají přepravou nákladů. Mezi 

zkoumanými daty se vztah blízkých řemesel mezi ručitelem a měšťanem vyskytoval 

v nejmenším počtu případů, z celkového počtu 393 byl tento vztah vykázán u 57 zápisů, což 

lehce přesahuje 14 % z celkového počtu případů.  

     Nulová shoda nastává v případě, kdy mezi řemeslem novoměšťana a ručitele nelze nalézt 

žádnou souvislost, vztah ručitelství vznikl na základě jiného než profesního vztahu. Tento 

druh vztahu mezi novoměšťanem a ručitelem byl prokázán ve 102  případech, tedy u necelých 

26 %. Shrnuto: z celkového počtu 705 zápisů s uvedenými řemesly u novoměšťanů a alespoň 

jednoho z ručitelů byla v necelých 60 % vykázána shoda mezi řemeslem ručitele a 

novoměšťana, ve více než 14 % bylo možno označit řemesla ručitele a novoměšťana za blízká 

a ve více než čtvrtině případů (26 %) byla tato shoda nulová. 

     Vzhledem k uvedeným číslům lze považovat vztah utvořený na základě stejného řemesla 

za prokázaný, shoda mezi řemesly blízkými není nijak výrazná a nelze ji jednoznačně 

interpretovat. Výše uvedená data zkoumají skupinu řemeslníků jako celek, poměr u 

jednotlivých řemesel bude různý, nezanedbatelná je skupina řemesel, kde se ani v jednom 

případě neprokázala stejnost řemesla u novoměšťana a ručitele.  
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Tabulka č. 13: shoda řemesla novoměšťan – ručitel 

                         podle jednotlivých řemesel.  

řemeslo shoda celkem % 

bečvář 2 2 100% 

bednář 4 9 44% 

hrnčíř 2 7 29% 

jirchář 5 9 56% 

kameník 4 13 31% 

kloboučník 5 10 50% 

kočí 3 8 37% 

kolář 2 5 40% 

konvař 2 6 33% 

kotlář 1 3 33% 

kovář 3 10 30% 

koželuh 11 32 34% 

kožešník 22 38 58% 

krejčí 21 51 41% 

provazník 1 7 14% 

mlynář 4 36 11% 

nožíř 1 4 25% 

pekař 38 73 52% 

pernikář 3 9 33% 

rybář 1 4 25% 

řezník 8 37 22% 

sklenář 1 5 20% 

soukeník 5 21 24% 

tkadlec 6 12 50% 

truhlář 8 18 44% 

zahradník 1 9 11% 

zámečník 13 21 62% 

zlatník 2 14 14% 

 

     Nulový počet shody byl prokázán u těchto profesí novoměšťanů: barvíř kůží, bradýř, 

hrobník, jablečník, kamnař, knihař, kočárník, kominík, korbař, košíkář, řezač, kreslíř, krupař, 

kuchař, lazebník, malíř, mandlíř, mečíř, mýdlař, nádeník, pasíř, pirožník, plavec, pokrývač, 

povozník, rukavičkář, řezbář, rytec, sedlář, skalník, sládek, sladovník, soustružník, stolař, 

stužkař, šindelář, šlejfíř, šlojířník, šmejdýř, šrotýř, švec, tesař, trhovec, trubač, vačkař, 

závozník, zedník. Z tohoto výčtu řemesel s nulovým výskytem shody řemesla ve vztahu 

novoměšťan – ručitel lze vytřídit řemesla, která se mezi usazenými novoměšťany, podle 

jmenného seznamu ručitelů získaného z Knihy měšťanských práv 1582 – 1612, nevyskytují. 

Jsou to profese: hrobník, jablečník, knihař, kočárník, kominík, korbař, zedník, košíkář, řezač, 

kreslíř, malíř, nádeník, trubač, pirožník, pokrývač, povozník, rukavičkář, rytec, trhovec, 
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sedlář, skalník, stolař, šindelář, šlejfíř, šlojířník a šmejdýř. Nulové zastoupení profesí jako 

zedník, pokrývač, stolař, nebo šindelář v kategorii ručitel je překvapivé, zároveň je potřeba 

zdůraznit, že na základě takto získaných dat nelze zcela jednoznačně tvrdit, že se tyto profese 

mezi měšťany NMP v předrudolfinském období nevyskytovaly.     

     V tabulce číslo 13 jsou vyjádřené vztahy mezi shodou ručitel a novoměšťan v jednotlivých 

řemeslech. Toto srovnání umožní rozlišit, jak se pocit sounáležitosti v profesní skupině liší u 

jednotlivých řemesel. Pro srovnání údajů jsem se zaměřila na početněji zastoupené profesní 

skupiny: koželuh, kožešník, krejčí, mlynář, pekař, řezník, soukeník a zámečník
53

. Srovnávání 

vybraných skupin je třeba provádět s ohledem na počet zapsaných řemeslníků ve sledovaném 

období. Všeobecně lze konstatovat, že nejvíce uzavřenou skupinou řemeslníků byli 

zámečníci, protože v 62 % případů novoměšťanů této profese ručil měšťan NMP profese 

stejné. Podle počtu zápisů je se skupinou zámečníků srovnatelná skupina soukeníků (21). 

Z hlediska počtu shodných řemesel ve vztahu ručitel – novoměšťan existovala mezi 

soukeníky mnohem menší míra kolegiality, než tomu bylo u zámečníků. Četnost zastoupení 

spojuje řemesla koželuh, kožešník, mlynář a řezník (32 – 38). Z této skupiny se nejčastěji 

shodovaly řemesla novoměšťana a ručitele u profese kožešník (58 %), dále koželuh (34 %), 

řezník (22%) a mlynář (11 %). Nejvíce zastoupené profese, krejčí (51) a pekař (73) 

vykazovaly, podle stanovených kriterií, vyšší míru sounáležitosti. Shoda řemesla u 

novoměšťana a ručitele byla u pekařské profese nadpoloviční (52 %) u krejčích se k poloviční 

hranici blížila (41 %).  

     Z výše uvedených údajů je patrné, že srovnání jednotlivých řemesel vyznačených ve 

vztahu ručitel – novoměšťan stejného řemesla, může podrobněji zmapovat podskupinu 

vytvořenou tříděním na základě vyznačení řemesla novoměšťana i ručitele. Rozdíly mezi 

počtem zápisů stvrzeným ručitelem stejného řemesla jako novoměšťanem jsou velmi výrazné, 

pohybují se v rozmezí 11 – 62 %, přičemž hodnotu 100 % uvedenou u profese bečvář nelze 

započítat z důvodu nízkého počtu zápisů vztahujících se k této profesi, dva v celém 

sledovaném období.  

     Specifickou podskupinou jsou osoby patřící mezi městskou inteligenci. Tato skupina osob 

není nijak početná, za období 1582 – 1612 bylo do řad měšťanů NMP přijato 26 osob, které 

by bylo možno moderní terminologií označit za městskou inteligenci. Jmenný seznam osob ve 

skupině označené městská inteligence, místo původu, profese a číslo zápisu v Knize 

měšťanských práv jsou shrnuty do tabulky č. 14
54

.  Na hraně tradičního vyznačení se pohybují 
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tři osoby z této skupiny: kněz a dva knihaři. Knihaře jsem zařadila do této kategorie 

s ohledem na předmět činnosti, knihu, jejíž postupné rozšiřování souviselo s ekonomickým 

rozvojem jednotlivých lokalit. Zbývajících 23 osob zcela odpovídá definici městské 

inteligence, jedná se o osoby s univerzitním vzděláním. Mezi touto podskupinou se vydělily 

podskupiny další: bakaláři, tedy osoby, u nichž nebylo, vyjma dosaženého titulu, uvedeno nic 

dalšího, úředníci NMP a úředníci z hradních kanceláří. Mezi bakaláři byl u tří osob zmíněn 

titul bakalář, u dvou osob titul bakalář svobodných umění a jedna osoba byla označena jako 

bakalář svobodných umění literárních. Nově přijatí měšťané NMP v pozici městských 

úředníků byli všichni označeni jako písaři, konkrétně: písař NMP, písař obecní sýpky, písař 

Nových Mlýnů a písař rady.  

 

Tabulka č. 14: novoměšťané – městská inteligence 

Jméno novoměšťana Povolání Č.l./rok 

Daniel Kryštof/Uhřímice bc.svob.umění 31/1583 

Jan Myklen/SMP bakalář 45/1584 

Tomáš Franz/SMP písař pražsk.purkr. 64,5/1585 

Jan Křivočel/SMP bakalář 67/1586 

Václav Mollerůb/Stříbro bakalář, písař NMP 67,8/1586 

Jan Bunsom z Bunsomů/Klatovy ingnrosátor 76/1586 

Tobiaš Pradniacký/Jindř. Hr. bakalář 88/1587 

David Matouš Žitavský/Žitava prac. Komory 100/1588 

Jiří Košetický z Horek/Řečice registrator+depoz 104/1589 

Adam Skala ze Skoče/NMP registr.dsk.zmsk. 116/1589 

Řehoř Kautský/SMP registrátor purkrb 139/1591 

Jan Cellius/SMP písař z obec.sýpky 139,40/1591 

Matouš Nepospíchal/Telč Soudn.pís.kr.komora 174/1595 

Matyáš zv.Matěj Cab ze Šternšt. úředník 147,8/1592 

Kundrat Büse/NMP úředník cís. Komory 202/1598 

Jan Volešovský/SMP úř. Hr. Pražského 212/1598 

Jan Makovín/Kolín/L bakalář svob.um. 222/1599 

Lorenc Šatocký/MMP písař v N.Mlýnech 253/1601 

Jiří Doubravský/Goražegovice registr.dsk.zmsk. 310/1606 

Jan Čiahota/Stříbro bc.svob.u.literního 332,3/1607 

Daniel Zavornik/SMP knihař 337/1608 

Jiří Švenk/SMP úř.kanceláře Hradu 343/1608 

Václav Žatecký/NMP písař rady 344/1608 

Pavel Wapp Chrombol/Jáchymov sekret.král.komory 367/1610 

Valentin Brabant/Dýchštadt kněz 369/1610 

Pavel Wilim/panský list knihař 370/1610 
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     Početně nejvýznamnější v rámci podskupiny označené jako městská inteligence byli hradní 

úředníci, jejich počet, 13 osob, tvoří přesnou polovinu členů celé podskupiny. Pět 

novoměšťanů z této skupiny bylo označeno jako úředníci, čtyři registrátoři zemských desek, 

po jedné osobě byli zastoupeni: písař, soudní písař královské Komory, sekretář královské 

komory a ingrosátor. Celá podskupina osob označených jako městská inteligence není 

početně významná (1,3% z celkového počtu 1996 nových měšťanů), ale je utvořena na zcela 

zřejmém základě, dosaženém vzdělání a z tohoto důvodu je vztah ručitel a novoměšťan 

snadněji uchopitelný. 

 

4.8. Rozlišení nových měšťanů podle typu záruky bezúhonnosti 

     Nový měšťan musel při přijímacím řízení předložit listiny dokládající jeho přechozí život a 

bezúhonný původ. Výjimky představovaly případy, kdy chybějící listinu nahrazovalo 

doporučení purkmistra NMP, jako tomu bylo v případě felčaře Matouše Čepka
55

, další 

možností byl již zmíněný případ Pavla Vavrouše
56

, u něhož kromě chybějícího dokladu 

nebylo nutné ani svědectví dvou měšťanů NMP coby ručitelů. U naprosté většiny přijímaných 

měšťanů bylo předložení písemných záruk bezúhonného života a původu nezbytné. Takové 

listy vystavovaly městské rady (pokud uchazeč přicházel z města), nebo stvrzoval šlechtic, 

dalším možným garantem byla církevní instituce, nejčastěji klášter, který se často ujímal péče 

o opuštěné děti a tímto způsobem již dospělým sirotkům zajišťoval existenci. Kromě tohoto 

základního dělení jsem již během prvních výzkumů odlišovala uchazeče přicházející 

z ostatních pražských měst, SMP a MMP (rozbor podskupiny novoměšťanů pocházejících 

z Prahy je tématem kapitoly 4.4).  Rozdělení nových měšťanů podle garantů bezúhonnosti 

shrnuje tabulka č. 15, grafické znázornění je součástí přílohy v části A (graf č. 5). 

 

Tabulka č. 15: rozdělení novoměšťanů podle druhu dokladů bezúhonnosti 

druh dokladu počet (ks) počet (%) 

církevní doklad 80 4,7 

městský doklad 932 54,3 

doklad z MMP 26 1,4 

panský list 547 31,9 

doklad SMP 132 7,7 

 

     Z tabulky č. 15 je patrný zanedbatelný počet přistěhovalců z MMP, který nedosahuje ani 

dvou procent. Je třeba zdůraznit, že listy z MMP nutně neznamenaly malostranského 
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měšťana, šlo o potvrzení bezúhonného chování a původu v místě pobytu žadatele. Podobně 

zanedbatelný byl počet žadatelů dokládajících svou bezúhonnost listem ze SMP (7,7 %), 

sloučením obou kategorií jsem zjistila, že počet přistěhovalců z jiné části Prahy dosahoval 

11,5 %, tedy lehce přes desetinu z celkového množství přistěhovalců. Podle údajů uvedených 

v kapitole 4.4 kolísal počet novoměšťanů pocházejících z Prahy, tedy včetně NMP po celé 

sledované období, až na výjimky, mezi 20 – 25 %.  Ve více než polovině případů (54,3 %) 

předkládali žadatelé městské glejty, tento údaj však zahrnuje i osoby narozené na NMP 

v počtu 185 osob, což je přibližně jedna pětina z celkového počtu 932 osob prokazujících se 

dokladem vystaveným městskou radou. Tento poměr zůstane zachován, pokud porovnáme 

celkový počet nových měšťanů ve vztahu se skupinou žadatelů pocházejících z NMP, SMP a 

MMP.      

     Počet osob prokazujících se panským doporučením neodpovídá pracovní hypotéze 

uvedené na s. 31 této diplomové práce. Podle mojí původní hypotézy měl být převažující typ 

novoměšťana příchozí z venkova, prokazující se panským listem. Tímto typem dokladu 

bezúhonnosti se prokázalo 547 nových měšťanů, což odpovídá necelé jedné třetině 

novoměšťanů, zatímco městskými doklady se vykázalo 1090 (z toho 26 z MMP a 132 ze 

SMP), tedy více než tři pětiny z celkového počtu novoměšťanů. Při zkoumání panských 

dokladů jsem se zaměřila na jméno šlechtického garanta, v této souvislosti se žádná 

významná materie dat z níž by se dalo vyvodit pojítko mezi osobami vykazujícími se listem 

od stejného šlechtice neobjevila. Mezi šlechtickými doklady je 11 vystavených šlechtičnou, 

což jsou 2 % z panských dokladů vystavených celkem (547). Toto číslo ukazuje na minimální 

podíl šlechtičen při správě rodového majetku šlechty. Větší část podskupiny novoměšťanů 

vykazujících se panským dokladem původu a bezúhonnosti přicházela z panství nebo služby 

méně známých a důležitých šlechtických rodů.  Nejvíce panských listů bylo potvrzeno panem 

z Lobkowitz a pány z Rožmberka, celkem 45 listů, což tvoří 8,2 %, z celkového počtu 

panských listů, tedy necelou desetinu. Celkový počet panských listů vystavený třikrát a více je 

114 doporučujících listů (necelých 21 %), tedy jedna pětina z celkového počtu panských 

glejtů. Počet glejtů v množství větším než 2 vystavili pánové z Dubé (11), z Hradce a ze 

Smiřic (10), z Lípy a Wartemberka (9), z Rožmitálu (6), z Olbramovic a ze Švamberka (4), 

z Kolowrat a z Pernštejna (3). Tento soubor dat nenaznačil žádné spojení mezi jedním 

šlechtickým garantem a konkrétním městem a ani mezi skupinou řemeslníků vykazujících se 

šlechtickým glejtem se neprokázala existence jednoho či více řemesel v této podskupině 

dominující.  
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     Doklady o původu vystavené církevními institucemi se vykázalo necelých pět procent 

nových měšťanů (přesně 4,7 %), u 30 osob z 80 byla uvedena profese. Nejvíce zastoupenou 

profesí v podskupině novoměšťanů s církevním dokladem původu a bezúhonnosti byla 

profese sladovník a řezník (3), po dvou osobách uvedlo profese nožíř, pekař, tesař, zbylé 

profese se vyskytly v této podskupině jednou: bednář, bradýř, hrnčíř, jirchář, kovář, koželuh, 

kožešník, kreslíř, mlynář, nádeník, pernikář, řezač, sládek, stužkař, šenkýř, švec, zahradník, 

zedník. Nejvíce zastoupené profese, sladovník a řezník jsou pochopitelné, každý klášter měl 

vlastní hospodářské zázemí a výroba vlastního piva byla obvyklá. Z uvedených církevních 

institucí je nejčastěji uveden Zbraslavský klášter (14), Plasy (11), Vyšehrad (10) a klášter 

v Teplé (8). Dva církevní glejty jsou z oblastí mimo Země Koruny české. Jeden potvrzuje 

bezúhonnost jircháře Šimona Peyčka
57

 a byl vystaven farním úřadem kostela Matky Boží 

v Hegenfurtu. Místo není nijak blíže specifikováno, v současné době existuje pod tímto 

jménem malé, horské městečko v Rakousku a nelze vyloučit, že jirchář Peyčk přišel na NMP 

právě odtud. Druhý doklad byl vystaven na jméno Michal Bitrof
58

, u této osoby nebyla 

uvedena profese, šlo pouze o potvrzení bezúhonného původu a pověsti sepsané v bavorském 

klášteře Echšperk.  

 

 

4.9. Třídění novoměšťanů podle místa původu 

     Místo původu uchazeče o městské právo na NMP mohlo být jedním z hlavních vodítek pro 

získávání ručitelů z řad usazených měšťanů. Dále vyvstává otázka propojení konkrétních 

oblastí s určitým řemeslem. Další zkoumanou podskupinou budou osoby s vyznačenou 

profesí, u nichž je zároveň uveden zařaditelný údaj o místě původního bydliště. Tuto 

podskupinu tvoří údaje o 326 osobách.  

     Celkový počet nových měšťanů vykazujících se městským dokladem bezúhonnosti byl 

1090, po odečtení novoměšťanů z NMP (185), SMP (132) a MMP (26) dostaneme 

podskupinu mimopražských novoměšťanů s městským dokladem bezúhonnosti o velikosti 

747 údajů. Následující tabulka č. 16 je přehledem měst odkud v období 1582 – 1612 

pocházeli noví měšťané NMP vykazující se mimopražským městským původem. Pro bližší 

zkoumání, z hlediska řemesel u příchozích i vztahu novoměšťan ručitel, jsem zvolila města 

s deseti a více příchozími ve sledovaném období. Přehled měst z nichž pocházeli noví 

měšťané NMP přijatí v letech 1582 – 1612 obsahuje i tabulka č. 17. Tento přehled zahrnuje 
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všechny osoby novoměšťanů v uvedeném období bez ohledu na druh glejtu způsobilosti, jsou 

zde zpracovány údaje vztahující se k místu původu všech mimopražských novoměšťanů, 

vyjma novoměšťanů pocházejících z pražských měst. Původní podskupina osob s městským 

dokladem tak byla rozšířena o osoby vykazující se panským nebo církevním listem. Obě 

podskupiny (osoby s panským nebo církevním glejtem) vykazují podstatně méně údajů než 

skupina osob s městským glejtem, z hlediska četnosti zastoupení jednotlivých měst není 

změna tak veliká, větší rozdíly jsou v celkovém počtu uvedeným míst původu, a to zejména u 

měst zastoupených menším počtem přistěhovalců. 

     Podle tabulky č. 16 přišlo na NMP 10 novoměšťanů z Hradce nad Labem, u pěti zápisů 

byla uvedena profese: krejčí, bednářský tovaryš, řezník a dvakrát mydlář. Vztah mezi mydláři 

nebyl prokázán, jeden zápis pochází z roku 1597, druhý z roku 1605, mydlář z Hradce 

usazený v roce 1597 mezi ručiteli u krajana stejného řemesla ze stejného města nebyl. Ani u 

ostatních přistěhovalců městského původu z Hradce nad Labem nebyl vztah odvozený od 

místa původu zjištěn. Z měst Litomyšle a Strakonic přišlo 11 novoměšťanů. Z Litomyšle 

přišlo 6 řemeslníků: kožešník, mečíř, lazebník, tkadlec, sladovník, soukeník, mezi nimi ani 

ostatními pěti nebyl prokázán vztah odvozený od města Litomyšle. Příchozí ze Strakonic 

udali profese: sladovník, pernikář, krejčí, nádeník, švec a kožešník. Mezi žádným 

z novoměšťanů nebyl prokázán bližší kontakt na bázi novoměšťan – ručitel.  12 novoměšťanů 

přišlo na NMP z měst Klatovy a Mladá Boleslav. Novoměšťané z Klatov byli: sladovník, 

provazník, koželuh (2), jirchář. Mezi ručiteli koželuhů Štěpána Volyňského
59

 a Šimona 

Petržilky
60

 se neobjevila stejná jména, ručitelem Štěpána Volyňského byl koželuh Mikuláš 

Pilát. Z Mladé Boleslavi pocházeli řemeslníci: pekař, mlynář, řezník, pernikář, krejčí, 

lazebník, kovář a bradýř. Bližší vztah se u žádného z krajanů neprokázal, mlynář Matouš 

Sokol
61

 měl prokazatelně velmi dobré vztahy s představiteli NMP, byl přijat bez ručitelů. 

Z města Slaný byli mezi přijatými novoměšťany tito řemeslníci: krejčí, kolář, zedník, 

kloboučník (2), u většiny novoměšťanů z tohoto města nebyla profese uvedena. Město Kutná 

Hora vykázalo jako místo původu 16 novoměšťanů s městským glejtem, u osmi osob, 

polovině příchozích, bylo uvedeno řemeslo: kamnář, řezník, krejčí (2), mydlář (2), mlynář (2). 

Krejčí Jan Sokol
62

 a mlynář Martin Kralický
63

 měli každý jednoho z ručitelů od své živnosti. 

Shoda mezi ručiteli navzájem se u novoměšťanů z Kutné Hory neprokázala. Nejvíce 
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přistěhovalců vykazujících se městským glejtem pocházelo z města Tábor (19), mezi nimi 

bylo deset řemeslníků: pekař (3), pasíř, soukeník, sládek, šenkýř (2), pokrývač, mlynář, švec. 

Ze tří pekařů měli dva, Václav Sudlice
64

 a Jakub Brykovec
65

, každý jednoho z ručitelů pekaře. 

Jiná souvislost, související s místem původu, městem Tábor, se neprojevila.  

 

Tabulka č. 16: přehled měst původu měšťanů s městským glejtem ( počet osob > 3) 

jména měst počet 
osob. 

počet 
měst 

Chrudim, Knín, Kouřim, Litoměřice, Louny, Prachatice, Soběslav, Volyně, Vratislav 4 9 

Beroun, Dvůr/L, Kostelec/L, Velvary, Žlutice 5 5 

Rokycany, Benešov, Brandýs, Brno, Horažďovice, Mělník, Pardubice, Prostějov 6 8 

Jičín, Kolín, Nymburk, Žatec 7 4 

Domažlice, Plzeň, Žitava 8 3 

Jihlava, Stříbro 9 2 

Hradec/L 10 1 

Litomyšl, Strakonice 11 2 

Klatovy, Mladá Boleslav 12 2 

Slané 13 1 

Kutná Hora 16 1 

Tábor 19 1 

 

 

Změna parametrů třídění (počet vícečetně zastoupených měst mezi novoměšťany výhradně 

městského původu byl rozšířen o novoměšťany mimopražské, bez ohledu na druh glejtu jímž 

se uchazeč prokazoval) způsobila změnu v počtu měst z počtu 8 v tabulce č. 16 na 14 

v tabulce č. 17.
66

 Srovnáním obou tabulek je zřejmé, že i v rozšířené skupině dat bylo 

nejpočetněji zastoupeno město Tábor a po něm následovala Kutná Hora.  

     Deset novoměšťanů pocházelo z Benešova, Turnova nad Jizerou a Žitavy. Počet osob 

s vyznačeným řemeslem pocházejících z Benešova byl pět, tedy polovina z celkového počtu: 

sladovník, krejčí, kominík a pekař (2). U obou pekařů byli ručitelé (alespoň jeden) stejného 

řemesla, ručitelé stejného jména se v celé skupině nevyskytovali. Z novoměšťanů 

pocházejících z Turnova měl řemeslo vyznačeno pouze Václav Dvořak (Pokornej), krejčí, 

garantovaný měšťanem stejného řemesla (druhým ručitelem byl soukeník).
67

 Z deseti 

přistěhovalců ze Žitavy bylo pět řemeslníků: bednář, švec, bečvář, jirchář a sladovník. Mezi 

ručiteli se nevyskytly žádné pravidelnosti ukazující na spojení přicházejících a již usazených 
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novoměšťanů podle místa původu. Zcela bez ručitelů byl švec Matouš Pelikán
68

, který se 

prokázal doporučením opata z kláštera v Oseku.  

     Z měst Jihlava, Jičín a Litomyšl přišlo na NMP v období 1582 – 1612 jedenáct nových 

měšťanů. Město Litomyšl bylo zpracováno v předcházejícím odstavci. Mezi novoměšťany 

z Jičína byla pouze ve dvou případech vyznačena profese, řezník
69

 a švec
70

, ani jeden 

z řemeslníků neměl u svých ručitelů vyznačenou profesi. Mezi ručiteli se ve třech případech 

vyskytuje Jan Cirillus z Kýršfeldu, a to u Jana z Vidovle
71

, Valentýna Tobiašovic
72

 a 

Jindřicha Jindrovského
73

. Čtyři noví měšťané z Jičína se vykázali glejty od pánů Trčků 

z Lípy. Noví měšťané pocházející z Jihlavy měli uvedeno řemeslo ve čtyřech případech: 

zámečník, mlynář, pekař (2). Ani jeden z řemeslníků nemá záruku od měšťana totožného 

řemesla, mezi ručiteli se žádné jméno neopakuje. 

 

Tabulka č. 17: celkem novoměšťané podle místa původu (mimopražští) 

Jména měst Počet 
osob 

Benešov, Turnov/Jizerou, Žitava 10 

Jičín, Jihlava, Litomyšl 11 

Klatovy, Nymburk, Hradec/L 12 

Mladá Boleslav 13 

 Slaný 14 

Strakonice 16 

Kutná Hora 19 

Tábor 20 

 

     Z měst Klatovy, Nymburk a Hradec se ve sledovaném období stalo novými měšťany NMP 

12 osob. Město Klatovy bylo zpracováno v komentáři k tabulce č. 16. Přistěhovalci z města 

Nymburk měli uvedeny profese v 6ti případech: sládek, pekař, kameník, zlatník, krejčí (2). 

Výjimečně je v této skupině zápisů uvedena rodinná vazba, a to v případě Wolfa Hornejše a 

Šebestiána Hornejše
74

. Shoda příjmení, ve sledovaném období nebylo používání příjmení 

nijak systematizováno, je doplněna zápisem v knize, v němž je uvedeno, že se jedná o bratry. 

Ani jeden z bratrů nemá uvedené řemeslo, jejich ručitelé jsou čtyři různé osoby různých 

řemesel: mečíř, kovář, kožešník a krejčí. Také město Hradec nad Labem bylo zpracováno 
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v předchozí tabulce č. 16, změnou parametrů vzrostl počet přistěhovalců z Hradce nad Labem 

o 2 osoby: Michala Folknara
75

 a nádeníka Matěje Kornejska
76

. I město Mladá Boleslav bylo 

komentováno v souvislosti s tabulkou 16. Srovnáním tabulek 16 a 17 zjistíme, že rozšířením 

skupiny se zvýšil počet přistěhovalců z tohoto města na 13 osob (tabulka č. 16 uvádí osob 12). 

Výčet přistěhovalců z Mladé Boleslavi byl rozšířen o Jana Vyskočila
77

. On, ani jeho ručitelé 

neměli uvedenou profesi. Počet přistěhovalců z města Slaný vykázal za upravených parametrů 

odlišnou hodnotu, 14 osob. Výčet přistěhovalců ze Slaného byl doplněn o zápis týkající se 

Václava, syna Toma Tůmy Stranského
78

. Město Strakonice uvedlo jako místo původu 16 

novoměšťanů, k 11 novoměšťanům s městským potvrzením původu bylo připočteno 5 osob 

s panským ručitelem, u dvou bylo uvedeno řemeslo, krejčí
79

 a zahradník
80

. Počet 

přistěhovalců z Kutné Hory se v porovnání s tabulkou 15 zvýšil o tři osoby, u jedné byla 

uvedena profese, drožďář. Město Tábor, odkud do řad měšťanů NMP pocházelo nejvíce 

přistěhovalců, bylo uvedeno jako původní bydliště u 20ti osob zanesených v období 1582 – 

1612 do Knihy měšťanských práv NMP.  

     Porovnáme-li tabulky č. 16 a č. 17 zjistíme, že rozšířením skupiny řemeslníků s městským 

původem na řemeslníky bez ohledu na druh dokladu způsobilosti, nedošlo k výrazné změně. 

Nejpočetnější skupiny nových měšťanů ve sledovaném období přišly z Tábora a Kutné Hory, 

následovaly Strakonice a Slaný. 

     Podle zjištěných dat se nepodařilo prokázat užší kontakty mezi osobami pocházejícími 

z jednoho místa. Tyto údaje byly ověřeny v rámci podskupiny měst, z nichž se mezi 

novoměšťany NMP objevilo 4 – 9 osob. Při stanovení tohoto postupu jsem zvážila možnost, 

že v menších městech, která tvoří většinu této podskupiny, mohou snáze vznikat užší vazby. 

Do kategorie menších měst nepatří všechna města vytvořené podskupiny, příkladem mohou 

být Brno a Plzeň, celkově je možné výrazně nižší počet přistěhovalců z Plzeňska přičíst 

náboženským důvodům, oproti hojně zastoupenému jihu Čech, kolébky husitství, bylo 

Plzeňsko katolické. Údaje z tabulek č. 16, 17 a 18 byly zaneseny do mapy krajské organizace 

v Království českém a Markrabství moravském.
81

 Grafická podoba zjištěných dat je 

pomůckou pro vyhodnocení výsledku rozboru Knihy měšťanských práv a je součástí přílohy 

A této diplomové práce. 
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     Tabulka č. 18 zahrnuje výčet měst, odkud přicházeli osoby přijaté mezi měšťany NMP 

v počtu 4 – 9 osob, za celé sledované období. Ve skupině měst s počtem příchozích 5 bylo 

z celkového počtu 35 nových měšťanů deset řemeslníků: kotlář, řezník, mlynářský tovaryš, 

mlynář, tesař, bradýř, mydlář, pernikář, kožešník (2). Řezník
82

, mlynář
83

 a kožešník
84

 měli 

jednoho z ručitelů ze svého oboru, ve dvou případech byl mez profesemi novoměšťana a 

ručitele vztah blízký
85

. V jednom případě lze zvážit vztah novoměšťan – ručitel založený na 

identickém místě původu. Přijímaný Martin Krým, kožešník
86

pocházející ze Žlutic, měl za 

ručitele kožešníka Jindřicha Žlutického, u něhož lze podle přízviska usuzovat na stejné místo 

původu, Žlutice, nicméně odvození příjmení od místa původu rozhodně nemuselo být 

pravidlem. 

 

Tabulka č. 18: Města z nichž pocházeli novoměšťané NMP (4 – 9 osob za celé období) 

Jména měst Počet 
osob 

Bílice, Chlumec, Chomutov, Chrudim, Jindřichův Hradec, Jistebnice, Kamenice, Knín, 
Kostelec/L, Kouřim, Litoměřice, Louny, Miličín, Nepomuk, Neveklov, Opava, Počátky, 
Poděbrady/L, Prachatice, Rožmberk, Soběslav, Sušice, Teplá, Trutnov, Třeboň, Rožmitál, 
Volyně, Zbraslav 

4 

Dvůr/L, Loket, Lomnice/Luž., Německý Brod, Písek, Rychnov, Sedlčany, Velvary,  Žlutice 5 

Beroun, Bílina, Mělník, Prostějov, Přibyslav 6 

Kolín, Pardubice, Rokycany, Žatec 7 

Brno, Domažlice, Plzeň, Horažďovice 8 

Brandýs/L, Stříbro 9 

 

     Skupina měst odkud přišlo mezi měšťany NMP 6 osob přinesla zatím nejzajímavější 

poznatky. Z 30 osob bylo 17 řemeslníků. Z Berouna pocházel mlynář, u něhož byla vykázána 

shoda profese s ručitelem
87

 a mečíř. Z Bíliny pocházel kožešník a řezník. U řezníka lze 

odvodit vztah novoměšťan – ručitel na základě vztahu mezi otcem novoměšťana Václava 

Bílinského, kterým byl soukeník Jan
88

, a Václavova ručitele, soukeníka. Obdobný vztah byl 

zanesen v zápise o přijetí Jakuba Tichého, původem z Mělníka. Jakub je identifikován 

odkazem na zemřelého otce („syn někdy Nogýška, koželuha), jeho ručitelem je koželuh
89

. 

Další profese osob pocházejících z Mělníka jsou: pekař (shoda řemesla s ručitelem), koželuh 
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(shoda řemesla s ručitelem), zedník (blízkost s řemeslem ručitele, kameník) a truhlář. Z města 

Prostějova přišli tkadlec (shoda s řemeslem ručitele) a kloboučnický tovaryš Pavel 

Prostějovský, jemuž ručili kloboučníci
90

. Tovaryš Pavel byl přijat v roce 1593, o rok dříve byl 

přijat mezi měšťany NMP soukeník Jan Prostějovský
91

. Ze všech evidovaných měst lze pouze 

Přibyslav označit za profesně vyhraněné, z šesti osob byli tři řezníci a jeden řeznický tovaryš, 

takže ke stejnému řemeslu patřily dvě třetiny přibyslavských přistěhovalců. Ze stejného města 

byli do Knihy měšťanských práv zapsáni také pekař a krejčí.  

     Města, z nichž přišlo do NMP po sedmi osobách, byla Horažďovice, Kolín, Pardubice, 

Žatec, Brno a Domažlice, celkem ve sledovaném období přišlo z těchto měst 42 osob, mezi 

nimi bylo 11 řemeslníků: švec, tkadlec (2), zlatník, mlynář, řezník, šenkýř, zedník, 

soustružník, krejčí a kožešník.  Mezi novými měšťany pocházejícími z Kolína byl u dvou 

osob, řezníka Jana Halabse
92

 a Václava Hradeckého
93

, ručitelem Jan Kolínský. Analogicky 

s údaji o přistěhovalcích ze Žlutic lze v této souvislosti zvážit i vztah založený na společném 

místě původu, zároveň platí stejné výhrady vůči míře prokazatelnosti takto odvozovaných 

vztahů. Ostatní zápisy týkající se osob pocházejících z výše uvedených měst nevykazují 

žádnou spojitost s místem původu.  

     Po osmi osobách přišlo z měst Plzeň a Brandýs nad Labem. Z celkového počtu 16 osob 

bylo pět řemeslníků: krejčí (2), koželuh, kožešník a pekař, tedy vesměs představitele 

zámožnějších profesí, ani u jednoho z nich nebyl vztah novoměšťan – ručitel založený na 

krajové sounáležitosti prokázán. Ze Stříbra pocházelo 9 novoměšťanů přijatých v letech 1582 

– 1612, mezi nimi byli 4 řemeslníci: kožešník, sladovník, koželuh a mlynář. S výjimkou 

kožešníka nevznikl žádný ze vztahů ručitel – novoměšťan na základě krajové nebo profesní 

příslušnosti, alespoň v zápisech Knihy měšťanských práv není nic, co by tomuto tvrzení 

odporovalo. Z devíti osob pocházejících ze Stříbra byly dva bakaláři, Václav Molerúb
94

 a Jan 

Čiahota
95

.  

     Prostřednictvím vyhodnocení dat shromážděných v této kapitole lze zodpovědět výzkumné 

otázky, položené v úvodu této diplomové práce. Spolu s tabulkami umístěnými v textu byla 

data vyhodnocována pomocí tabulek pomocných. Část takto vytvořených údajů bude součástí 

samostatného svazku B, kde jsou umístěny rejstříky ručitelů i novoměšťanů.  
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5. Vyhodnocení získaných dat 

     Data shromážděná výzkumem a předložená v kapitole č. 4 jsou výsledkem maximálního 

vytěžení zkoumaného historického pramenu. Kniha měšťanských práv
96

 obsahuje 1722 

položek, přijímání nových měšťanů je předmětem 1717 provedených zápisů. Zbylých pět 

zápisů se týká finančních transakcí souvisejících s vypořádáním dědictví.  V 1721 případech 

se zápis v knize týkal muže, jedinou výjimkou byla Mariana Drozdová, nabyvatelka dědictví 

po měšťanovi NMP, s nímž byla v příbuzenském vztahu.
97

 Tento údaj není překvapivý, 

městský status v Českém království, analogicky se zbytkem Evropy, nabývala žena se svým 

manželem, u žen neprovdaných byla situace nejednoznačná. V německých městských knihách 

jsou doloženy zápisy přiznávající městské právo ženám, počet takto zapsaných žen se 

pohybuje mezi 5 – 10 % z celkového počtu provedených zápisů, což je číslo poměrně vysoké. 

Naopak v městských knihách anglických měst se ženy téměř nevyskytují [Nicholas, 1997: 

260].   

     Zkoumaná data jsou shromážděna za období 1582 – 1612 s tím, že rok 1612 je pokryt 

pouze do května. Z tohoto důvodu netvořily údaje z roku 1612 nedílnou součást výzkumu, 

v tabulce č. 2 v kapitole 4 jsou vyznačeny závorkou.
98

 Průměrný počet nově přijatých 

měšťanů ve sledovaném období činil 57 osob, od tohoto průměru docházelo ve sledovaném 

období k výrazným odchylkám v obou směrech. Nejvíce osob bylo mezi měšťany NMP 

přijato v roce 1589, kdy bylo zapsáno 115 novoměšťanů, což je dvojnásobek průměrného 

počtu přijímaných měšťanů za celé sledované období. Tento výkyv se neopakoval, 

předcházející rok 1588 patřil početně k nejslabším, s počtem 36 novoměšťanů. Příčiny 

prudkého nárůstu přijímaných měšťanů NMP nelze jednoznačně definovat. Je možno zvážit 

dočasnou nefunkčnost městských orgánů v roce 1588, ale tento fakt není nikde doložen. 

Rudolfinská Praha čelila hladomorům i epidemiím nakažlivých nemocí, typickým pro 

evropská velkoměsta tohoto období. Z dobových dokumentů víme o pražských hladomorech 

v letech 1570-1571 a 1591, největší epidemie ochromila Prahu v roce 1582, ačkoli se dobový 

údaj o 30 tisících obětí jeví jako nereálný [Státníková a kol., 1997: 299]. Každé vypuknutí 

epidemie bylo provázeno panikou a hromadným opouštěním města, přesto údaje o počtu 

nových měšťanů od roku 1582 stoupají, s výjimkou propadu v roce 1588, až ke skokovému 

nárůstu v roce 1589. Podle analýzy shromážděných dat nelze prokázat přímou souvislost mezi 

počtem nových měšťanů a bezprostředními dobovými událostmi. Ze zjištěných faktů lze 
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dovodit, že atraktivita NMP spočívala na pevnějších základech, než bylo aktuální 

přestěhování císařského dvora do Prahy. Z těchto důvodů není možno pro NMP souhlasit se 

závěry historika Josefa Janáčka, který označil rok 1600 za kulminační [Janáček, 2014: 468]. 

Pro NMP, které mělo vždy výrazný český a reformační ráz, kulminoval příliv osob, podle 

ukazatele počtu přijatých měšťanů, v roce 1589.  

     Vysvětlení tohoto nesouladu podle mého názoru spočívá v samém procesu přijímání 

nových měšťanů, který mohl, alespoň ve standartním postupu, být procesem dlouhodobým, 

v němž se předpokládalo určité období, aby měl čekatel na měšťanství dostatek prostoru se 

v městě mezi sousedy etablovat. Za těchto podmínek byl nárůst v roce 1589 spíše výsledkem 

dlouhodobého a pozvolného rozvoje města za vlády místodržitele Ferdinanda Tyrolského, než 

prudké změny v rudolfinském období. Otázka příčin výrazného nárůstu počtu nových 

měšťanů v roce 1589 nebyla vytýčena v plánu výzkumu, tato otázka vyvstala během práce na 

diplomové práci a její zodpovězení se pohybuje spíše v hladině spekulací. V této souvislosti 

se ukazují  limity dané prací s historickým pramenem, kdy je kvalita a množství zkoumaných 

dat předem pevně dáno a možnost doplnění údajů, byť z jiných zdrojů, je minimální. 

     Další všeobecnou informací charakterizující pramen samotný je prokazatelná existence 

„obvyklého“ zápisu o přijímaných nových měšťanech NMP. Sledováním ukazatele počtu 

zápisů na jednotlivých stranách bylo zjištěno, že téměř 40 % zápisů bylo stejné délky, na 

stranu knihy se vešlo zhruba 5 zápisů odpovídajících zápisu běžnému, který lze definovat jako 

splňující všechna kritéria pro získání měšťanství. Delší zápisy obsahují větší množství 

potvrzení bezúhonnosti, zápisy kratší pouze konstatují fakt, že bylo měšťanství uděleno, např. 

na základě doporučujícího listu od pražského arcibiskupa bez dalších ručitelů, jako tomu bylo 

v případě Jiřího Chudoby
99

. V případě Lorena Šatockého
100

 nebyla uplatněna podmínka dvou 

ručitelů měšťanů NMP z důvodu profesního zařazení vyžadujícího všeobecně uznávanou 

bezúhonnost, jednalo se o písaře v Nových Mlýnech. Ze stejného důvodu byl bez ručitelů 

mezi měšťany NMP zapsán David Matouš Žitavský, úředník Královské komory
101

. V jednom 

případě si bezúhonnost potvrdil sám uchazeč o měšťanství, pan Amonyk z Jutulů
102

 a i jeho 

vlastní dobrozdání bylo považováno za dostatečné, takže zápis o nabytí měšťanství byl 

proveden bez ručitelů. Za celé sledované období bylo bez ručitelů provedeno 10 zápisů, tedy 

půl procenta z celkového počtu.  
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5.1.Soubor ručitelů a novoměšťanů vytvořený podle kritéria „řemeslo“ 

     Rozvoj městského způsobu života je spojen s rozvojem řemesel, která se v městském 

prostředí dále specializovala a rozvíjela podle stupně osvojených schopností v celém  regionu. 

Středověká města stála na řemeslnících a jejich profesní jednotce, cechu. V Praze se ve 

sledovaném období projevila v postavení cechů výrazná změna, jejíž počátek lze nalézt, 

analogicky se středoevropským vývojem, dávno před rudolfinskou epochou. V období 

překotných změn spojených s přesídlením císařského dvora tato změna, spočívající v ústupu 

tradičních řemeslnických uskupení z městské politiky a posílení vlivu obchodníků, nemohla 

být přehlédnuta a tento fakt byl příčinou sociálního napětí nejen uvnitř městské společnosti, 

ale profesních uskupení samotných [Janáček, 2014: 279 - 280]. Obchodníci, lidé z nevýrobní 

sféry, dokázali opatřit dostatečné množství kvalitnějšího zboží a tak tradičním řemeslnickým 

rodům usazeným v Praze úspěšně konkurovat [Janáček, 2014: 278].  Podle Knihy 

měšťanských práv 1582 – 1612 bylo na NMP 1996 měšťanů vystupujících jako ručitelé a 

z tohoto množství bylo u 373 osob uvedeno řemeslo, což tvoří 18,7% z celkového počtu 

ručitelů, tedy necelou pětinu. U nových měšťanů bylo z počtu 1717 řemeslníků 712, což je 

jedna třetina (přesně 34,5%) z celkového počtu novoměšťanů. Nižší počet vykázaných 

řemeslníků mezi ručiteli neznamená jednoznačně výraznou převahu obchodníků a rentiérů 

nad řemeslníky mezi usazenými měšťany NMP, ačkoli trend vytěsňování řemeslníků 

z městské politiky ve prospěch obchodníků se objevil již za místodržitelské vlády Ferdinanda 

Tyrolského. Je třeba vzít v úvahu všeobecně přijímaný princip věrohodnosti a známosti již 

usazených měšťanů, u nichž nebylo nutné dokládat totožnost jako v případě přistěhovalců. 

Jednotný formulář pro registraci nového měšťana neexistoval, o vzniku počítačových systémů 

kontrolujících správné vyplnění všech předepsaných kolonek nemluvě. Tvorba úředních 

dokumentů v předmětném období byla významným způsobem ovlivňována osobními vztahy 

mezi smluvní stranou či stranami, a konkrétním úředníkem.  

     Podle zápisů v Knize měšťanských práv 1582 – 1612 byli mezi ručiteli, spolu s 373 

řemeslníky 2 panští služebníci, 105 osob s přívlastkem a 26 osob zařazených do kategorie 

městská inteligence
103

. Posledně jmenované kategorie se částečně překrývají. Seznam ručitelů 

uvedených v zápisech o udělení měšťanství nelze považovat za kompletní soupis měšťanů 

NMP. Spolu s šíří sociálních kontaktů byla pro ručitelství nezbytná ochota zaujmout tuto 

pozici, vzorek uvedených usazených měšťanů byl tvořen mj. i osobnostním laděním 

oslovených případných ručitelů. Některá jména se v seznamu ručitelů vyskytovala častěji, 
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ručitelským rekordmanem byl pekař Mikuláš Donat, ručitel 45 nových měšťanů ve 

sledovaném období, což je více než 2 % z celkového množství zápisů.  40 % (18 osob) zápisů 

s ručitelem Mikulášem Donatem se týkalo profesního kolegy, pekaře, u 35 % (16 osob) zápisů 

nebyla profese uvedena, u zbylých 25 % zápisů byli noví měšťané řemeslníci jiného než 

pekařského řemesla. Podle angažovanosti Mikuláše Donata lze usuzovat na aktivního 

zástupce profesní skupiny bohatších řemeslníků, jimiž pekaři byli.  

     Ze skupiny ručitelů byla vytříděna podskupina ručitelé-řemeslníci a v rámci této 

podskupiny zkoumáno rozložení jednotlivých řemesel osob usazených na NMP
104

. Necelá 

pětina z celkového počtu byla řemesla vyskytující se dvakrát a méně. Mezi řemesly 

s vícenásobným výskytem je nejvíce zastoupena profese krejčí (36) a pekař (32), s odstupem 

truhlář a kožešník (20). Poměrně výrazné zastoupení profesí spojených se stavitelstvím 

(kameník - 9, cihlář - 3, zámečník - 14 nebo truhlář  - 20) potvrzuje dlouhotrvající zájem o 

stavební práce, zřejmě nejen na NMP. Na tomto místě je třeba si položit otázku, zda pozice 

ručitele vyžadovala měšťanství staršího data, nebo mohl být ručitelem měšťan čerstvě přijatý. 

Ve zkoumané knize není doložen jediný zápis, kdy by čerstvě přijatý měšťan-řemeslník 

v krátké době vystupoval v úloze ručitele. Ve sledovaném období trvajícím téměř 30 let jsem 

objevila pouze jeden případ, kdy se novoměšťan-řemeslník později ocitl v roli ručitele. 

Zlatník Jan Nýsl
105

, přijatý mezi měšťany NMP v roce 1582 byl v roce 1601, tedy po 

necelých 20 letech, jedním z ručitelů Jonáše Šonglara
106

. Mezi podskupinou městské 

inteligence obdržel v roce 1591 městské právo písař z obecní sípky Jan Cellius
107

 a 

v následujícím roce 1592 byl jedním z ručitelů novoměšťana Matouše Nepospíchala ze 

Šternštejna, hradního úředníka
108

.  Nelze tvrdit, že ručitelství mohl měšťan poskytnout po 

uplynutí přesně stanovené doby, pravděpodobněji se jednalo o všeobecně sdílenou představu, 

za jak dlouho se z nového měšťana stal plně akceptovaný člen komunity a délka tohoto 

období závisela na postavení konkrétního jedince v městské společnosti.  

     Při zkoumání skupiny novoměšťanů bylo provedeno třídění na základě profesní 

příslušnosti na řemeslníky, městskou inteligenci a osoby s přívlastkem. Rozložení řemesel 

novoměšťanů
109

 se nijak podstatně nelišilo od profesního složení ve skupině ručitelů. 

Nejpočetněji byli mezi přijatými měšťany zastoupeni pekaři (73), dále krejčí (52), kožešníci 

(38), řezníci (37) a mlynáři (36). Všech pět nejvíce zastoupených profesí patří k řemeslům 
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bohatším i významnějším, naopak méně zastoupená řemesla jako koláři (5), plavci (3) nebo 

rybáři (4) byla řemesla chudší a méně významná [Zaoral, 2009: 203-215].  Zastoupení 

profesí mezi novoměšťany NMP zřejmě odráží zvýšenou poptávku o uspokojování 

každodenních potřeb obyvatelstva, významněji jsou zastoupeny výrobci spotřebního zboží, 

vedle jídla se jednalo hlavně o ošacení.   

     Rozložení řemesel mezi novoměšťany do určité míry kopíruje profesní rozložení ručitelů – 

řemeslníků, ale mezi novými příchozími se objevuje větší počet u ručitelů neuvedených 

řemesel. Příkladem mohou být malíři (6 novoměšťanů), ve vyšším počtu (18) přibyli na NMP 

zedníci. Počet zedníků mezi novými měšťany NMP je částečně dán i nárůstem stavební 

činnosti v celé Praze, který se projevil i vyšší životní úrovní stavitelských profesí, takže 

zedník, řemeslník méně majetný, mohl uvažovat o získání měšťanství. Další méně prestižní 

profese mezi novoměšťany jsou nádeník a trhovec. 

     Zkoumání profesní blízkosti ve vztahu ručitel – novoměšťan bylo jedním z vodítek při 

hledání principu vzniku tohoto vztahu. Vztahy navazované na základě profesní blízkosti by 

měly jednoznačně převažovat, v intencích teorie Pierra Bourdieua o vzniku blízkých vazeb ve 

spojitosti s vlastnictvím stejného, nebo blízkého druhu kapitálů [Bourdieu, 1992: 97]. Zjištění 

těchto vazeb předpokládalo znalost řemesla přijímaného měšťana a alespoň jednoho 

z ručitelů. Podle uvedených kritérií vznikla podskupina obsahující 394 zápisů, u nichž mohla 

být zkoumána souvislost vztahu ručitel – novoměšťan a řemesla
110

. Ve vztahu mezi řemeslem 

ručitele a novoměšťana jsem určovala 3 stupně: shoda, blízkost a nula. Stupeň shoda, tedy 

stejné řemeslo u alespoň jednoho z ručitelů a novoměšťana, vykazovalo 235 dvojic, tedy 

téměř 60 %. Stupeň blízkost označoval vztah mezi řemesly ručitele a novoměšťana, například 

dvojice řemesel koželuh – vačkař a ve zkoumané matici dat bylo nalezeno 57 dvojic. Shodou 

nula bylo označeno 102 dvojic.  

     Třídění četnosti vztahů v rámci podskupiny vykazující ve vztahu novoměšťan – řemeslník 

shodu podle jednotlivých řemesel může, v případě početněji zastoupených řemesel, ukázat 

rozdíly mezi soudružností uvnitř jednotlivých profesních skupin. Vyšší zastoupení 

ručitelských dvojic stejného řemesla v profesní skupině je shrnuto v tabulce č. 19. Soudržnost 

profesní skupiny je definována vyšším procentuálním zastoupením dvojice ručitel – 

novoměšťan v rámci profesní skupiny. 
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 Taulka č. 11 s. 49 + graf č. 4 v příloze A této práce 
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Tabulka č. 19: výrazná shoda dvojice uvnitř řemesel 

řemeslo shoda celkem % 

koželuh 11 32 34% 

kožešník 22 38 58% 

krejčí 21 51 41% 

mlynář 4 36 11% 

pekař 38 73 52% 

řezník 8 37 22% 

soukeník 5 21 24% 

zámečník 13 21 62% 

 

     Z tabulky č. 19 je zřejmý vysoký podíl ručitelů stejného řemesla u pekařů a krejčí, tedy 

obou nepočetnějších skupin řemeslníků. Podle uvedených čísel vykazuje nejpevnější profesní 

vazby profese zámečnická. Vyhodnocování údajů z tabulky č. 19 bylo potřeba provádět nejen 

s ohledem na počet procent stejného řemesla u novoměšťanů a ručitelů, současně bylo třeba 

přihlížet i k četnosti výskytu nově přijatých řemeslníků.
111

 Překvapivě nízká míra výskytu 

dvojic stejného řemesla se projevila u soukeníků, kde z celkového počtu 21 novoměšťanů 

tohoto řemesla byl jen v 5 případech uveden mezi ručiteli soukeník. V této souvislosti je 

potřeba uvážit, nakolik souvisela odlišná míra profesní sounáležitosti s postavením 

konkrétního řemesla v rámci městské hierarchie. Na rozdíl od kráječů sukna, patřili soukeníci 

mezi chudší řemeslníky a z tohoto důvodu nebyli politicky ani společensky důležití jako 

zámečníci, jejichž počet byl mezi novými měšťany stejný, ale míra shody novoměšťan  - 

ručitel byla téměř trojnásobná. Pouze ekonomickým faktorem nelze rozdíly v profesní 

sounáležitosti jednotlivých řemesel vysvětlit, jak ukazují údaje vztahující se k mlynářskému 

řemeslu. V této souvislosti lze zmínit možnou existenci sociálního napětí mezi usazenými 

mlynáři a nově příchozími stejné profese. Na základě zjištěných faktů jsem přesvědčená, že 

mezi jednotlivými profesními skupinami se projevila odlišná míra profesní sounáležitosti, 

kterou nelze vyhodnotit pouze ze strany ekonomické, svou roli hrály i faktory další, dnes 

obtížně rozpoznatelné.  

     Velmi okrajově se v Knize měšťanských práv objevily důkazy o profesní sounáležitosti 

přenášející se na syny. Řezník z Bíliny, Václav Bílinský, syn soukeníka Jana, měl za ručitele 

soukeníka Michala Albrechta
112

. Ručitelem Jakuba Tichého z Mělníka
113

, syna zemřelého 
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 Archiv hl. m. Prahy, fond městské knihy, sign. 558, s. 129 
113
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koželuha, byl koželuh Jan Pikgart. Tyto údaje nastiňují hloubku profesních vztahů založenou 

na tradiční funkci cechů.   

     Na základě zjištěných dat je zřejmé, že stejné, případně příbuzné řemeslo bylo významným 

faktorem utvářejícím vznik vztahu novoměšťan – ručitel a toto zjištění koresponduje 

s představou Pierra Bourdieua o vzniku bližších vazeb mezi osobami disponujícími stejným, 

případně podobným, typem kapitálu. Vazba mezi osobami vlastnícími stejný druh 

kapitálu,  konkrétně stejné řemeslo, byla prokázána v dostatečném množství případů tak, aby 

platnost této teorie mohla být potvrzena. Vznik vazeb na základě blízkosti a podobnosti 

řemesel takovým způsobem prokázán nebyl. Ze zjištěných dat je zcela zřejmé, že tento druh 

vztahů byl na tříbodové škále hodnocení vztahu novoměšťan – ručitel zastoupen nejméně, u 

necelých 15 procent dvojic. Mnohem více dvojic (26 %) vykázalo míru shody řemesel  nula. 

Stupeň nula převyšuje o více než 10 % vztah mezi řemesly novoměšťana a ručitele označený 

jako blízkost. Podle mého názoru lze z těchto čísel vyčíst jednak výraznou převahu faktoru 

stejnosti řemesel při utváření vztahu novoměšťan – ručitel, které se, podle zjištěných údajů, 

daly poměrně snadno navázat, a tak většina řemeslníků nemusela hledat zástupce řemesel 

vztahujících se k řemeslu jejich. Čtvrtina nových měšťanů – řemeslníků ručitele stejného 

řemesla neměla, tento vztah byl postaven na jiném, v rámci tohoto výzkumu nedoloženém 

principu.   

     Princip vzniku vztahu novoměšťan – ručitel založený na sounáležitosti vznikající na 

základě vlastnictví stejného druhu kapitálu by měl být prokázán u dvou, početně 

marginálních, podskupin, městské inteligence a osob s přívlastkem. V podskupině městská 

inteligence je 26 osob, ve skupině osob se jménem s přívlastkem je osob 33. V šesti případech 

byli ručiteli nových měšťanů z podskupiny městská inteligence osoby ze stejné sociální 

skupiny, dvakrát Fridrich Lipenický z Půjbenic, písař z obecní sípky, děkan Řehoř a 

univerzitní mistři Jan Klernerub a Jiří Karolýnský z Karlnberku. Výrazně byli mezi ručiteli 

měšťanů této podskupiny zastoupeni měšťané s přívlastkem, 16 osob, což je více než 60 % 

všech zápisů. Ve skupině nových měšťanů se jménem s přívlastkem pouze 5 ze 33 osob 

nemělo alespoň jednoho ručitele se jménem s přívlastkem, u zbývajících 28 osob (85 %) byla 

nalezena shoda alespoň s jedním ručitelem, ve 12 případech se jména s přívlastkem objevila u 

obou ručitelů. Tato čísla ukazují, že existoval velmi úzký vztah mezi podskupinami městské 

inteligence a měšťanů se jménem s přívlastkem. Na základě výše uvedených dat je patrné, že 

existovala mnohem větší míra vzájemnosti mezi městskou inteligencí a měšťany 

s přívlastkem, než uvnitř podskupiny městské inteligence samotné.  
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     Jsem přesvědčena, že osoby vykonávající městské úřady se více identifikovaly s městským 

patriciátem. Jejich vlastní skupina, městská inteligence, se jeví jasně vyhraněná, vzděláním a 

povoláním, pouze ve zpětném pohledu z 21. století, sami příslušníci této skupiny se ve 

sledovaném období ztotožňovali s vyšší měšťanskou vrstvou. Skupina měšťanů s přívlastkem 

se vůči městské inteligenci nevymezovala, podle počtu ručitelů s přívlastkem u novoměšťanů 

patřící k městské inteligenci lze považovat tyto vazby za oboustranně výhodné. Lze 

předpokládat, že vyšší měšťanská vrstva v rudolfinské Praze plně oceňovala význam vzdělání 

a byla velmi snadno prostupná s vrstvou městské inteligence.  

 

5.2.Soubor novoměšťanů a ručitelů vytříděný podle kritéria „místo původu“    

     Vedle údajů o profesi obsahovaly zápisy v Knize měšťanských práv údaje o místě 

původního pobytu nového měšťana. Tento údaj otevíral možnost vzniku vazby novoměšťan – 

ručitel na základě sousedských nebo přátelských vztahů v místě původu novoměšťana. První 

vytříděnou podskupinou byli novoměšťané pocházející přímo z Prahy. Nejvíce osob v této 

podskupině pocházelo z NMP (185), pak ze SMP (132) a nejméně původem pražských 

novoměšťanů pocházelo z MMP (26).
114

 Podle dat shromážděných v kapitole 4, podkapitola 

4.4. tvořili pražští obyvatelé pětinu z celkového množství nových měšťanů NMP. Mezi 

novoměšťany pocházejícími z pražských měst nebyly objeveny žádné vztahy související se 

stejným místem původu, zároveň nelze označit řemeslo, či skupinu řemesel pro tuto 

podskupinu charakteristické.  

     Městským dokladem bezúhonnosti se prokazovalo 1090 osob, mimopražských měšťanů 

bylo 747 osob. 80 osob se vykázalo církevním dokumentem a 547 panským listem
115

. Moje 

původní hypotéza o převaze osob s panským listem mezi novoměšťany se nepotvrdila. 

Významný počet nových měšťanů NMP, 43 %, pocházel z měst, panským listem se prokázala 

necelá jedna třetina novoměšťanů. Nejvíce panských glejtů bylo vystaveno pány z Rožmberka 

(28) a panem z Lobkowitz (17), panem Berkou z Dubé (11) a pány z Hradce a ze Smiřic (10). 

Soubor dat vytvořený z panských doporučujících listů nevykázal žádné známky spojení mezi 

příslušníky jednoho nebo více řemesel.  

     Podskupina novoměšťanů vykazujících se církevními listy je početně nevýznamná, 

zahrnuje necelých 5 % z celkového počtu novoměšťanů, více než čtvrtina z celkového počtu 

listin byla vystavena ve Zbraslavském klášteře (14) a na Vyšehradě (10). Z celkového počtu 
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80 novoměšťanů s církevním dokladem bylo u 30 uvedeno řemeslo. Škála řemesel je široká a 

nelze doložit převahu jednoho nebo více druhů řemesel.  

     Nejvíce osob zahrnuje podskupina nových měšťanů vykazujících se městským glejtem, 

747 osob. Nejpočetnější podskupina novoměšťanů městského původu pocházela z Tábora 

(19), následovala Kutná Hora (16) a Slané (13). Přehled měst i četnost příchozích do NMP 

obsahuje tabulka 16
116

. Výzkum neprokázal vazby mezi osobami z jednoho místa ani u 

jednoho ze sledovaných měst, v žádném z měst nedošlo mezi přistěhovalci ke kumulaci 

určitého druhu řemeslníků, vazby mezi novoměšťanem a ručitelem nebyly doloženy.          

     Celkový přehled míst původu osob, které získaly v období 1582 – 1612 na NMP 

měšťanství, jsem zpracovala do tabulek 17
117

 a 18
118

. Nejpočetněji zastoupená města byl 

Tábor (20) a Kutná Hora (19), následovaly Strakonice (16), Slaný (14) a Mladá Boleslav (13). 

Údaje z tabulek č. 16, 17 a 18 byly zaneseny do mapy uložené v příloze A této diplomové 

práce.
119

 Města byla rozdělena do podskupin na základě celkového počtu přistěhovalců za 

celé období, jednotlivé podskupiny jsou na mapě barevně rozlišeny. Seznam zaznamenaných 

měst a přidělená barva jsou popsány v legendě mapy. Zcela podle očekávání pocházelo 

nejvíce nových měšťanů z krajů obklopujících Prahu, z nichž nejhustější síť označených měst 

je v Kouřimsku a v Podbrdsku. Vyšší hustota vyznačených měst se rozlévá na jih, konkrétně 

do krajů Bechyňsko a Prácheňsko. Minimální počet vyznačených měst je na Plzeňsku. 

Nulovou migraci vykázaly kraje Chebsko, Loketsko a Kladsko, kraje se zvláštním statusem, 

opravňujícím tyto oblasti svolávat své vlastní sněmy [Státníková a kol., 1997: 214]. Vedle 

těchto specifických lokalit nebyl zjištěn významnější počet přistěhovalců z Rakovnicka, 

Žatecka, nižší počet nových měšťanů přišel z oblastí Litoměřicka, Boleslavska a Hradecka, 

tedy ze severu Čech. Tyto tři kraje vykazují nižší počet měst, ale s vyšším počtem 

přistěhovalců (Hradec – 12, Turnov – 10, Žitava – 10, Jičín  - 11), což je důsledek hornatého 

terénu zmíněných krajů. Počet přistěhovalců z Markrabství moravského byl marginánální.              

     Na základě získaných údajů nelze hovořit o projevech krajanské sounáležitosti v procesu 

nabývání měšťanství. U několika měst existují určité shody, ale jejich výskyt je tak 

minimální, že nelze pominout náhodu ani vliv jiných, optikou zkoumaného dokumentu 

nezachytitelných, okolností. Mezi 11 novoměšťany z Jičína byl třem osobám za ručitele Jan 

Cirillus z Kýršfeldu. Rodinná vazba byla zaznamenaná u bratrů Wolfa a Šebestiána Hornejše 

pocházejících z Nymburka. Ojedinělé náznaky krajanské sounáležitosti se objevily u 
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kožešníka Martina Krýma ze Žlutic. Jako jeden z ručitelů je uveden Jindřich Žlutický, 

kožešník. Martina Krýma a Jindřicha Žlutického spojuje prokazatelně kožešnické řemeslo, 

příjmení ručitele je možné vyložit jako odkaz na místo původu, ale tuto domněnku nelze 

ověřit, jedná se o spekulaci. Obdobný případ se objevil u zápisů měšťanů pocházejících 

z Kolína, řezníka Jana Halabse a Václava Hradeckého. U obou byl jedním z ručitelů Jan 

Kolínský. I v tomto případě jde o možnost, že příjmení ručitele odkazuje na místo původu. 

tProkázání nebo vyvrácení této možnosti by vyžadovalo podrobný prosopografický výzkum.  

     Podle zjištěných dat nelze potvrdit existenci vazeb pocházejících z místa původu přijatých 

měšťanů. Města zanesená na mapu v příloze A dokládají, že převážná část nových měšťanů 

na NMP pocházela z nekatolických oblastí, což potvrzuje část dobového svědectví Pierra 

Bergerona [Fučíková, 2014: 16]. Záznamy o místě původu nových měšťanů zpochybňují 

Bergeronovu výpověď o NMP jako místě, kde se hovoří pouze česky. Součástí přílohy B je 

seznam nových měšťanů pocházejících z oblastí mimo území Českého království. Počet 

novoměšťanů nepocházejících z Českého království byl 59 osob za období 1582 – 1612. Ve 

vztahu k celkovému počtu 1717 přijatých měšťanů v daném období je toto číslo marginální. 

Většina cizinců pocházela z německy mluvících zemí a v této souvislosti lze předpokládat, že 

Bergeronova poznámka o ryze českém NMP byla nadsazená, jednalo se o pocit vnějšího 

pozorovatele srovnávajícího tuto část města s ryze kosmopolitním SMP a MMP.  
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Závěr 

     Předkládaná diplomová práce je z větší části postavena na rozboru historického pramene. 

Z tohoto důvodu byl plán výzkumu tvořen volně, jednotlivé kroky byly voleny podle typu a 

množství získávaných informací, výzkumný záměr byl formulován ve vztahu k výpovědní 

možnosti dat čerpaných ze zvoleného pramene. Bezprostředním výsledkem výzkumu jsou 

jmenné seznamy nových měšťanů z let 1582 – 1612 a jmenné seznamy jejich ručitelů, včetně 

profesí. Tyto seznamy tvoří přílohu B, která je druhým svazkem předkládané diplomové 

práce. 

     Hlavní výzkumnou otázku, vznik vazby nový měšťan – ručitel, se podařilo částečně 

zodpovědět. Výzkum zcela jasně prokázal souvislost mezi řemeslem nového měšťana a 

volbou ručitele. Naopak předpokládaná existence krajových vazeb se neprokázala. Krajový 

patriotismus jak jej známe v současnosti, zřejmě nebyl rozvinut. Svou roli mohlo hrát 

odhodlání nových obyvatel co nejlépe se zapojit do nového života a s tím související snaha 

vytvořit si nové kontakty v novém bydlišti. U osob bez řemesla zůstal způsob získávání 

ručitelů novoměšťany neznámý. Na základě zjištěných vazeb lze konstatovat, že Bourdieho 

teorie odvozující sílu vazeb na základě míry shody kapitálu, může sloužit jako východisko pro 

badatelskou činnost zaměřenou na společnost fungující v historicky odlišném období. 

Klíčovým faktorem tohoto druhu výzkumu je rozpoznání typů kapitálu, zejména s ohledem na 

dobový kontext. Tento výzkum prokázal funkčnost vazeb založených na profesi a vzdělání, 

naopak užší vazby vznikající na základě místa původu prokázány nebyly.  

     Kniha měšťanských práv eviduje osoby spadající pod městské právo NMP a pro tyto účely 

byly primární doklady o původu, řemeslo uchazeče (pokud nějaké měl), jména ručitelů a 

místo původu. Rodinné vazby byly zaznamenávány zcela mimořádně. Po zkušenostech 

s výzkumem dvou typů městských knih, Knihy měšťanských práv a Knihy svatebních smluv, 

zpracovávané v bakalářské práci
120

, jsem přesvědčena, že systematický, místně a dobově 

zaměřený výzkum tohoto typu pramenů umožní zpřesnit obraz doby. Údaje z jednotlivých 

městských archiválií, sjednocené do větších celků, mohou oživit naše představy o podobě a 

fungování městské společnosti. 
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Graf č. 1: novoměšťané 1582 – 1612 (k tabulce č. 2) 
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Graf č.2 : Pražané mezi novoměšťany  (k tabulce č. 5) 
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Graf č. 3: řemeslníci ve skupině ručitelů (k tabulce č. 9) 
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Graf č- 4: novoměšťané – řemesla (k tabulce č. 11) 
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Graf č. 5: vztah ručitele a novoměšťana ve vztahu k řemeslu (k tabulce č. 12) 

 
 

 
Graf č. 6: rozdělení novoměšťanů podle dokladu bezúhonnosti (k tabulce č. 15) 
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Místa původu novoměšťanů – mapa Krajské organizace Zemí Koruny české 
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  Legenda k mapě 

 

 

Počet 

osob 

Jména měst Symbol 

3 Bielá, Blatná, Holíč, Hora sv. Anny, Jílové, Kozlany, Olomouc, 

Pelhřimov, Planá, Plasy, Polička, Polná, Roudnice, Říčany, Skuteč, 

Slavkov, Svitavy, Telč, Žďár 

❸ 

4 Bílice, Chlumec, Chomutov, Chrudim, Jindřichův Hradec, 

Jistebnice, Kamenice, Knín, Kostelec/L, Kouřim, Litoměřice, Louny, 

Miličín, Nepomuk, Neveklov, Opava, Počátky, Poděbrady/L, 

Prachatice, Rožmberk, Soběslav, Sušice, Teplá, Trutnov, Třeboň, 

Rožmitál, Volyně, Zbraslav 

❹ 

5 Dvůr/L, Loket, Lomnice/Luž., Německý Brod, Písek, Rychnov, 

Sedlčany, Velvary,  Žlutice 

❺ 

6 Beroun, Bílina, Mělník, Prostějov, Přibyslav 

 

❻ 

7 Kolín, Pardubice, Rokycany, Žatec 

 

❼ 

8 Brno, Domažlice, Plzeň, Horažďovice 

 

❽ 

9 Brandýs/L, Stříbro 

 

❾ 

10 Benešov, Turnov/Jizerou, Žitava 

 

❿ 

11 Jičín, Jihlava, Litomyšl 

 

⓫ 

12 Klatovy, Nymburk, Hradec/L 

 

⓬ 

13 Mladá Boleslav 

 

⓭ 

14 Slaný 

 

⓮ 

16 Strakonice 

 

⓰ 

19 Kutná Hora 

 

⓳ 

20 Tábor 

 

⓴ 

 

 


