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Fragmenty původní renesanční kaple (hotel Mandarin Oriental)
Malá Strana čp. 387, Harantova ulice č. 1

Kronikář Kosmas uvádí, že v druhé polovině 
jedenáctého století bylo v této lokalitě židovské 
osídlení, dokonce zde stála i synagoga. Budova  
čp. 387 v katastru Malé Strany je zapsaná  
ve Státním seznamu nemovitých kulturních  
památek a má velice zajímavou historii.  
Za málo významnou fasádou z 19. století  
se skrývá objekt velmi složité stavební historie. 

Jeho jižní partie obsahuje část obvodového 
zdiva jednoho z nejstarších malostranských 
kostelíků raně feudálního původu, zasvěceného 
sv. Máří Magdaléně. Zpočátku byl patrně 
součástí feudálního dvorce jako vlastnický 
kostelík, posléze však sloužil jako klášterní.  
K roku 1329 Kosmas v kronice připomíná kostelík 
sv. Máří Magdalény stojící stranou pozdějšího 
velkého chrámu stejného zasvěcení. K němu byl 
zřejmě připojen nevýstavný klášter magdalenitek, 
jimž místní obyvatelé říkali Bílé paní, dle jejich 
řádového oblečení. Klášterní budova magdalenitek 
zanikla za husitských bouří 21. června 1420. Spolu  
s klášterem bylo zničeno a vypáleno i mnoho 
okolních domů v dříve zde existující vsi Nebovidy. 
Tím se uzavřela nejstarší vývojová etapa tohoto 
území. Kostelík byl jednolodní o rozměrech  
6,3 x 12,5 m. Loď je zabudována do dnešního 
objektu v jižním traktu. Tvoří jeho hloubkové zdi 
od suterénu až po 2. patro. Závěr románského 
kostelíku byl ale zbourán - jeho základové zdivo 
se zřejmě nachází pod dvorem. Jeho opravenou 
podobu znázorňuje Vratislavský dřevoryt  
z roku 1562, další podobu zachycuje Willenbergův  
dřevoryt z roku 1601. Za panování českého krále 

Ferdinanda I. Habsburského koupila pobořený 
kostelík sv. Máří Magdalény spolu s dalšími 
čtyřmi domy svatovítská kapitula. Když pak přišli  
do Prahy v roce 1556, v čele s Petrem Kanisiem, 
jezuité, bylo jim nabídnuto usídlit se právě zde. 
Tato nabídka však byla s díky odmítnuta, neboť 
tak ambicióznímu církevnímu řádu se místo jevilo 
jako odlehlé. Obdobná nabídka byla učiněna 
pražským dominikánům. Ti celkem rádi přijali, 
neboť v tu dobu pobývali ve zpustlém klášteře  
Na Františku na Starém Městě pražském. 
V roce 1604 se kostelík dostal do vlastnictví 
dominikánů, kteří konečně získali své definitivní
místo po vypuzení od sv. Klimenta, který přešel 
do vlastnictví jezuitů. Zřídili si tu pak prozatímní 
konvent. Zároveň opravili i pobořený kostelík 
sv. Máří Magdalény. Již před Bílou horou 
vznikl severní přístavek, který se stal základem  
pro dnešní dispozici chodby s traktem při ulici. 
Starý kostelík byl tehdy upraven a změněn 
na kapli, která sloužila do výstavby nového 
klášterního kostela stejného zasvěcení jako hlavní 
klášterní svatostánek. V dobách třicetileté války, 
za vpádu švédského vojska na Malou Stranu 
a její následné okupace, museli dominikáni  
ve velké části svého kláštera zřídit vojenský lazaret. 
Jelikož klášter vzkvétal, dominikáni se rozhodli, 

pro stavbu nového velkolepého chrámu. Ten 
rozhodující slavný okamžik nastal dne 3. května 
1656, kdy byl ke trojlodnímu kostelu položen 
základní kámen. Plány stavby vypracoval vlašský 
stavitel Francesco Caratti, který se spolu se svým 
krajanem stavitelem Janem de Capauli podílel  



i na její realizaci. V závěrečné fázi úprav této raně 
barokní stavby není vyloučena i účast architektů 
Kryštofa Dientzenhofera a Pavla Ignáce Bayera. 
Termín dokončení stavby je pravděpodobně 
rok 1707. Novostavba kostela, který byl rovněž 
zasvěcen sv. Máří Magdaléně, získal nádhernou 
malířskou a sochařskou výzdobu od předních 
umělců té doby. Nový kostel, na který ve velké 
míře finančně přispěli bratři, hrabata Karel
Alexander a Václav Michnové, byl slavnostně 
vysvěcen 30. června 1709. Po zrušení kláštera, 
byl v roce 1792 objekt velkolepého klášterního 
kostela přestavěn. Stavitel Josef  Zobel ho upravil 
pro potřeby poštovního úřadu, byly zde též byty 
a krátce i divadelní scéna. Nejdéle sloužil jako 
skladiště cukru ze zbraslavského cukrovaru.  
K dalším zásadním přestavbám pak došlo v letech 
1850 - 1855, a to podle projektu Josefa Wachtela  
a Josefa Wetzela. V roce 1853 byl objekt přestavěn 
pro účely kasáren 2. c. k. pluku. Od roku 2001 
v objektu sídlí Muzeum české hudby. Kvádr 
umístěný druhotně do zdiva dvorního stavení  
u starého objektu kostelíka, nese letopočet 1707  
a nápis, zmiňující se o „kapli“. Rytina F. B. 
Wernera z roku 1752 (vznikla dle starších kreseb 
z let 1715 - 20) zobrazuje objekt dosud sestávající 
ze dvou částí - staršího kostelíka a dvoupatrového 
přístavku. Osm okenních os do Harantovy ulice 
souhlasí s dnešním rozsahem. V tomto stavu 
se zachoval objekt až do roku 1787, kdy byl  
po zrušení kláštera dům s kaplí prodán  

do soukromých rukou nedlouho poté přestavěn. 
Bývalá kaple byla přepatrována ve výši stropů 
vedlejšího přístavku a zároveň bylo upraveno 
průčelí. Ve 30. letech 19. století upravili 
Nostitzové objekt naposledy. Tehdy dostal dnešní 

klasicistní průčelí. Ve dvoře vzniklo několik 
klasicistních a novodobých utilitárních přístavků,  
při jejichž stavbě bylo druhotně využito zdiva  
ze zbořených částí kaple. Dvoupatrový dům stojí 

na nároží Harantovy a Karmelitské ulice. Sedmiosé 
průčelí do Karmelitské ulice člení průběžné 
podokenní pásy a ukončuje klasicistní korunní 
římsa. Ve 3. ose zleva prolamuje přízemí jednoduchý 
barokní kamenný portálek s uchy, osazený pozdně 
klasicistními dveřmi. Okna v prvních dvou osách 
chrání asi ještě barokní provlékané mříže. Okna  
v 1. patře rámují klasicistně profilované šambrány 
a zdůrazňují přímé nadokenní římsy nad prázdnými 
suprafenestrami. Okna 2. patra jsou vyříznuta  
do zdi bez rámování. Obdobně je členěno boční, 
nepříliš pravidelně utvářené osmiosé průčelí. 
Střechy jsou sedlové, v nárožích zvalbené.
Prostor někdejšího kostelíka není pod-sklepen, 
pouze v jeho západní části byla dodatečně 
vyhloubena krypta. Zajímavý je prostor sklepa  
v západním pokračování kostela, který patrně 
vznikl v době, kdy objekt sloužil jako hlavní 
klášterní kostel dominikánům (po roce 1604). 
Severní suterénní prostor je mladším přídavkem 
z konce 18. století, ještě mladší jsou patrně 
prostory po jižní straně někdejšího kostela. 
Dispozice přízemí je modelována jako hloubkový, 
lehce asymetrický trojtrakt, který při Harantově 
ulici přechází do dvorního jednotraktového křídla, 
zaklenutého valenými klenbami s pětibokými 
výsečemi. Celý severní trakt tak nepochybně 
prošel výraznou přestavbou na konci 18. století. 
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Naproti tomu střední chodba je klenuta valeně  
s řadou drobných výsečí, prozrazujících původ  
na počátku 17. století.
Novodobá historie objektu se začala psát v roce 
2003, zahájením náročné celkové rekonstrukce  
a přestavby objektu na hotel. Rekonstrukce 
probíhala pod přísným dohledem odboru 
památkové péče MK, jenž shodou okolností 
sídlí přímo naproti hotelu. Archeologové odboru 

památkové péče pečlivě sledovali veškeré stavební 
práce, s cílem chránit všechny objevené památky 
historické hodnoty. Nejdůležitější z těchto nálezů 
a architektonických fragmentů byly zpracovány 
Národním památkovým ústavem a jsou nyní 
vystaveny v prostorách hotelu. Nejzajímavějším 
objevem jsou pozůstatky gotického kostela, 
některé prameny hovoří o románské stavbě, které 
byly odkryty během rekonstrukce a výstavby lázní. 

V současné době je lze obdivovat pod skleněnou 
podlahou jako připomínku bohaté historie celého 
místa. Po rekonstrukci si toto výjimečné dědictví 
hotel Mandarin Oriental, Prague zachovává. 
Hotel vybudovaný v prostorách bývalého kláštera,  
se pyšní řadou vážených a slavných hostů, bydlel 
zde např. Jeho Svátost dalajlama, z politické scény 
Javier Solana, Condoleeza Rice, a nespočet hostů 
z hudební/společenské oblasti - Kylie Minoque, 

Christina Aguilera, Pink, Ivana Trump, James 
Brown, Madona, atd. V bývalém renesančním 
kostelíku, dnes v dvoupatrovém prostoru lázní,  
se hosté při vstupu ocitnou v prostorné  
a světlé hale, jež bývala původní lodí kostela.  
Pod skleněnou podlahou je možné obdivovat 
nasvícené pozůstatky bývalého gotického kostela. 
S hotelem lázně spojuje podzemní chodba, která 
je lemována archeologickými nálezy.
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Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo  
se neobejde bez strašidelné historie. Pojďte  
se vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. 
Musí nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla. 
Držte se s někým za ruku a opakujte heslo:  
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte pověsti o strašném osudu krásné 
Laury. Po svém zrušení sloužil bývalý klášter  
a kostel, po určitou dobu i jako přístřeší  
pro pocestné a lidi nepříliš majetné, kteří neměli 
kde hlavu složit. Na čas se tu ubytovali i mladí 
manželé, oba herci, kteří měli právě v Praze 
delší štaci. On byl vysoký a štíhlý, jiskrných očí,  
ale prudké letory a navíc až chorobně žárlivý, ona 
prý až neskutečně krásná, s jemnou něžnou tváří 
a smutným úsměvem. Když se objevila na jevišti, 
muži nemohli popadnout dech, oči jim málem 
vylézaly z důlků. Po představení se předháněli  
v pozornostech, dávali Lauře dárky a mnozí  
z nich nabízeli hory doly. Žárlivý manžel neobvyklý 
zájem o svou ženu snášel stále hůř. Nespouštěl ji  
z očí, byl jí stále v patách a neodbytné ctitele rázně 
vyprovázel z domu. Laura byla stále smutnější  
a nešťastnější, manželova žárlivost ji ničila a její  

láska k němu, které byla kdysi plná, se rozplývala  
jak pára nad hrncem. Nakonec s ním přestala 
mluvit, vyhýbala se mu, kde mohla, dokonce  
se před ním začala zamykat. Žárlivec už počítal dny, 
kdy se z Prahy vydají za výdělkem jinam. Právě v té 
době se však mezi Lauřinými ctiteli objevil jeden,  
který byl ve svém dvoření vytrvalejší než ostatní.  
Byl to mladý pohledný hrabě, který chodil  
na všechna její představení a sedával vždy v první 
řadě, čekával na ni před divadlem, dlouhé hodiny 
vydržel stát před jejím bytem a svoji přízeň dával 
najevo i drahými dárky. Manžel byl však stejně 
vytrvalý a už se zdálo, že svou ženu uhlídá.  
Do odjezdu chyběla poslední noc, když večer  
po představení zašel s přáteli zapít úspěšnou 
sezonu. Při návratu potkal na schodech Lauru:  
na tváři měla šťastný úsměv, jaký u ní nikdy 
neviděl, na rukou zlaté náramky, na krku šňůru 
perel a uprostřed nich rudou růži. A rudě začal 
vidě i její muž, který pochopil …
Ráno našli krásnou paní v pokoji mrtvou. Jejímu 
tělu chyběla hlava - tu poslal její manžel - vražedník, 
zabalenou v zácloně, hraběti. Pak zmizel a už 
ho nikdy nikdo neviděl. Zato Laura se od těch 
dob zjevuje na chodbách bývalého kláštera.  
Má růžové šaty a všechny své šperky - jen hlavu ne.  
A tak si její krásu můžeme jen domýšlet.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Za strašidly po Praze, Petr David, Vladimír Soukup,  
Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); Josef  a Eva Hrubešovi; Mandarin Oriental, Prague
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Koncertní sál (Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla)
Malá Strana čp. 476, Maltézské nám. č. 14

Tento původně renesanční objekt z počátku 
17. století, který v sobě skrývá část středověkého 
malostranského opevnění, má čp. 476 a stojí 
na Maltézském náměstí, je zapsán ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek. První 
zprávy vztahující se k objektu pocházejí až 

z konce 16. století. Stával zde dům, který měl  
při prodeji v roce 1589 cenu neznamenající mnoho 
v dobové relaci. Postoupení zádušního majetku 
do soukromých rukou bylo vyvoláno potřebou 
maltézských rytířů vyšetřit peníze na obnovu  
kostela P. Marie Pod řetězem. 
Majitel v následujících letech přistoupil 
k rozšíření domu, jak ukazuje nesvár mezi  
ním a maltézskými rytíři, kterým stavebník 
údajně zasáhl do klášterního majetku. Dům totiž 
přiléhal ke staré klášterní zdi, ale novému majiteli  
se nakonec podařilo zakoupit i kus zahrady  
za touto zdí. Rozšiřování probíhalo postupně, 
budování nového domu je totiž doloženo další 
neshodou, k níž došlo roku 1609. Patrně až 
v následujícím roce byly práce na novostavbě 
ukončeny - roku 1610 se také hovoří o nově 
vybudovaném domě. Zajímavým detailem je spor  
o vlastnictví věže, tvořící patrně součást 
johanitského opevnění. S největší pravdě-
podobností byla začleněna do novostavby 
palácového domu (v jihovýchodním nároží), 
v roce 1615 byl proto učiněn zvod, ale nakonec 
došlo k vyrovnání a věž byla pro příště začleněna 
do konstrukcí objektu. Další zajímavostí byl 
průchozí charakter domu, který je jako věcné 

břemeno (dávná služebnost volného průchodu 
domem) připomínán při všech prodejích 
17. stolení. Objekt se dostal v roce 1664  
do majetku Ferdinanda Arnošta Hýzrleho  
z Chodů za poměrně vysokou částku. Přestavba 
z roku 1690 určila celkovou dispozici dnešního 
paláce. Plány přestavby pravděpodobně 
vypracoval architekt Giovanni Battista Mathey. 
Zajímavostí jistě je,  že na počátku 17. století měl 
ve dvoře tohoto domu svoji uměleckou dílnu 
nizozemský sochař Adriaen de Vries. Zde tedy 
možná vznikly ony známé bronzové plastiky 
pro zahradu Valdštejnského paláce na Malé 
Straně, dnes uchovávané jako kořist z roku 1648  
na zámku v Drotningholmu ve Švédsku. Adriaen 
de Vries byl po své smrti pohřben 15. prosince 
1626 v nedalekém kostele sv. Tomáše. V letech 
1695 - 1748 patřil tento objekt Strakům z Nedabylic 
a Libčan. Hrabě Jan Petr Straka byl známým 
mecenášem a zřizovatelem nadace, z které byla 



později mimo jiné postavena i budova dnes již 
bývalé Strakovy akademie. Straka pokračoval 
v započatých opravách, nechal vytvořit novou 
fasádu a upravil dům zhruba do dnešní podoby.  
Jeho zájem se obrátil předně na nové vnitřní 
vybavení, v sále druhého poschodí pak tento 
milovník umění zřídil velkou a vzácnou obrazovou 
galerii. Navíc zde stěny a stropy nechal pokrýt 
freskami od význačného švýcarského malíře 
Jana Rudolfa Bysse. Ústřední nástropní malba 
z let 1700 - 1705 představuje Antická božstva, 
Tři grácie, Vulkána kujícího zbraně a Oslavení 
císaře Leopolda I., jako vítěze v bojích s Turky 
roku 1699. K výtvarné spolupráci byl též přizván 
štukatér Donát Giuseppe Frisoni. V roce 1719 
se Straka pokusil zařadit dům do rodinného 
svěřenectví, ale pro nejasnosti s postavením 
v maltézské jurisdikci bylo nakonec od zápisu 
upuštěno. Dům přesto sloužil jako strakovská 
rezidence (se zajímavým dovětkem o galerii 
obrazů, k níž byla určena penze pro malíře - 
správce). Čas plynul a v roce 1837 kupuje dům 
U Bílého koníčka už od Bernarda Zachova JUDr. 
Václav Němec. Němec byl zemským advokátem, 

psal se Niemetz a bydlel nejprve na Starém Městě 
pražském. Ve vzpomínaném roce, společně se 
svojí manželkou Aloisií , pak zakoupil tento dům 

na Malostranském náměstí. Nechal zde zřídit 
nižší stropy, hlavní sál s Byssovou freskou rozdělil  
na pokoje a všechny malby na stěnách nechal 
zabílit. JUDr. Václav Němec zemřel v roce 1843 
ve věku 69 let, jeho manželka pak téměř ve stejném 
věku, v 70 letech, ale až 22. února 1857. Na tomto 
světě zanechali svoji jedinou dceru Aloisii, která 
se psala Luisa Niemetzová. Ta zdědila nejen dům  
U Bílého koníčka, ale po svých rodičích i slušné 
jmění. Tento staropražský dům s podloubím, 
v kterém se zachovala původní dlažba, je však 
také znám jako dům U Sedmi čertů. Pokusme 
se dopátrat, proč takový název právě zde, v tak  
klidném a idylickém místě Malé Strany. Luisa 
Niemetzová, hezké a bohaté děvče, neměla  
o nápadníky nouzi. Vyhlédla si tedy jednoho 
sobě rovného a chystala veselku. Její milý si však 
na poslední chvíli vše rozmyslel a k svatebnímu 
obřadu se jednoduše nedostavil. Zrazená  
a zatrpklá Luisa zanevřela na celý svět, proklela 
nevděčné mužské pokolení a zapřísáhla se, že se 
do nejdelší smrti neprovdá. Uložila své svatební 
šaty do truhlice, uzavřela se do zdí svého domu 
a postupně se z ní stala vyhlášená podivínka. 
Její jmění, ač veliké, nebylo nekonečné, a tak 
byla paní domácí nucena začít pronajímat 
pokoje. Podnájemníci se však nehrnuli z důvodů 
podivných podmínek, ke kterým se museli 
písemně zavázat. „Nebudu tlouci do stěn hřebíků 
ani skob a nábytek postavím na loket od zdi“, 
tak zněla slova příslušné části nájemní smlouvy. 
Luisa zřejmě věděla o existenci vzácných tehdy 
ovšem zabílených fresek, a tak Luisiny zvláštní 
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nájemné podmínky znamenaly vlastně jejich 
záchranu. Když pak jednou v kterémsi z útulných 
malostranských šenků přišla na podivínskou 
paní domácí řeč, vsadil se dnes neznámý malíř, 
že na ni vyzraje. Ochotně podepsal při stěhování 
nájemní podmínky, ale hned druhý den se ozývalo 
domem zatloukání skob do stěn. Rozlícená 
Luisa vzápětí vyhnala neposlušného nájemníka 
bičíkem z domu. Poslední slovo však patřilo 

onomu malíři. Namaloval na sloupy podloubí 
domu šest čertů a pak oznámil malostranským 
sousedům, že sedmým je sama Luisa Niemetzová. 
Tak získal tento dům na Maltézském náměstí své 
další jméno, a sice U Sedmi čertů. Nebohá Luisa 
Niemetzová, zklamaná životem a uštvaná lidmi, 
zemřela po delší nemoci 23. prosinci 1895 ve věku 
75 let skutečně svobodná. Ve své závěti určila,  
že její tělo musí být pitváno, protože se bála,  
aby nebyla pohřbena pouze zdánlivě mrtvá. Dále 
si v tomto testamentu vymínila, že bude dána  
do rakve v bílých svatebních šatech, které celý  
život pietně uchovávala. Na úhradu svého pohřbu 
určila vysokou částku 4 000 zlatých, a proto byla 
vezena na hřbitov rakev s jejími ostatky pozlaceným 
kočárem a pohřební průvod tvořilo dalších třicet 
kočárů, ovšem dle jejího přání prázdných. Dům  

U Bílého koníčka a celý svůj majetek pak odkázala 
kongregaci Šedých sester, které se o ni na konci 
života staraly a ošetřovaly ji i v době nemoci,  
a ty se rozhodly hned v následujícím roce 
provést v domě různé stavební úpravy. Práce byly 
prováděny pod vedením stavitele Hrušky. Při té 
příležitosti došlo k nálezu oněch fresek, pro které 
Luisa Niemetzová tolik vytrpěla. Řádové sestry 
však tehdy s jejich odkrytím nespěchaly, jelikož 
zobrazené osoby mnohdy postrádaly - podle jejich 
názoru - dostatečné oblečení.
Neuvěřitelný se dnes zdá fakt, že domu U Bílého 
koníčka, nazývanému tak podle domovního 
znamení, hrozila v roce 1906 demolice. Svůj 
protest proti tomuto záměru tehdy vznesli sousedé, 
Betty Wagnerová, majitelka domu čp. 483, a Karel 
hrabě Buquoy, vlastník nemovitosti čp. 484, stejně 
tak i zástupci Soupisné komise a Klubu Za starou 
Prahu. Po vleklých sporech teprve rozhodnutí 
c. k. správního soudu ze dne 3. listopadu 1906 
učinilo definitivní tečku za těmito asanačními
snahami. V roce 1909 došlo ke konečnému odkrytí, 
obnovení a restaurování malířské výzdoby - fresek. 
Následně dům přešel do majetku obce a od roku 
1912 se stal vlastnictvím Deylova ústavu pro slepé 
s tím, že zvláštní pozornost zde bude věnována 
především hudební výchově. Konzervatoř  
a ladičská škola Jana Deyla, střední škola  
pro zrakově postižené svým studentům slouží  
do dnes. Osudy svých absolventů dokazuje, 
že hudba je nevidomému člověku beze zbytku 
přístupná a dává mu možnost životního 
naplnění.
Hrou osudu se starobylý dům stal útočištěm těch, 
kteří bohužel nikdy nespatří bohatou výzdobu 
interiérů zachovanou do našich dob snad jen díky 
podivínství panny Luisy.
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Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo se 
neobejde bez strašidelné historie. Pojďte se 
vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte pověsti o spravedlivém/
nespravedlivém osudu potrestané kuplířky.
Jedna dáma z Karmelitské ulice neměla mezi lidmi 
dobrou pověst. Slušný člověk se jí raději vyhnul. 
Zato ji dobře znali všichni, kteří žili ze dne na den 
či spíše z noci na noc, kteří nepřemýšleli o tom, 
jak utrácejí své jmění, ke kterému přišli ne vždy 
poctivým způsobem. K jejich způsobu života 
patřily časté pitky a bezuzdná zábava, v níž se 
mnozí ani nestačili zeptat na jména povětrných 
dívek, které si předávali z náruče do náruče. Právě 
díky jim té dámě docela vzkvétala její živnost. Jako 
kuplířka si přišla na pěkné peníze, měla dost adres  
děvčat, ochotných si přivydělat nějaký ten zlaťák 
v pánské společnosti. A že dáma, která dokázala 
zařídit splnění kdejakého přání, nebyla škodná,  
to je jasné.
Kuplířka ale byla i příliš chtivá peněz, a to se jí 
stalo osudné nedlouho poté, co se do jednoho 
z malostranských paláců nastěhoval nový majitel. 
Šlechtic byl v nejlepších letech a nouzí taky netrpěl. 
To, co mu scházelo, byla společnost někoho 
blízkého. Pán byl sám. Nikdo pořádně nevěděl,  

zda je vdovec, či zda se nestačil oženit. Kuplířka 
v něm ale viděla příštího zákazníka. Jazyk měla 
ohebný, a tak si našla příležitost, jak se k pánovi 
vlichotit na kus řeči: „Takový šarmantní, vážený 
člověk, škoda, aby neměl ani s kým promluvit. 
Víte, zrovna nedávno jsem potkala jednu svoji 
mladičkou známou. Taky nemá jednoduchý osud. 
Pochází z dobré rodiny, má to nejlepší vychování, 
ale přišla o oba rodiče při tom posledním  
velkém požáru. Teď žije u pěstounů, ani pořádně  
nevychází z domu …“.
Kuplířka věděla, že její řeč nezůstane bez odezvy. 
Pán poprosil, zda by ho nemohla s dívkou nějak 
nenápadně seznámit, a hned přidal tučnou 
odměnu, jen to ve váčku penízky zacinkalo.
Kuplířka se radovala, jaký že to zase udělala 
dobrý obchod. Bohatec, ale nebyl žádný hlupák, 
dámička, se kterou se sešel, rozhodně měla 
daleko k nevinné dívce z počestné rodiny. Běsnil 
hněvem, ale pak ovládl svůj vztek a vyhledal 
rafinovanou dohazovačku. „Slíbil jsem ti, že budu-
li spokojen, ještě ti nějakou odměnu doplatím. 
To před tím, to byla jen záloha.“ A s těmi slovy 
vytáhl kladivo a dlouhý hřeb, a než se kuplířka 
vzpamatovala, probil jí tím hřebem jazyk. „Máš 
jazyk sice ohebný, ale také falešný, prolhaný.  
Teď už nebudeš škodit.“ To zvolal místo 
rozloučení a rychle odcházel. Kuplířka tak rychle 
zapomněla na své řemeslo a z hrozného zranění 
se nikdy pořádně nevzpamatovala.
O tu strašnou „ozdobu“ pak nepřišla ani po smrti. 
Dodnes se občas potuluje Karmelitskou ulicí  
i s dlouhým hřebem, zaraženým do jazyka ...

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Za strašidly po Praze,  
Petr David, Vladimír Soukup, Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); Josef  a Eva Hrubešovi
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 – GARANT MČ PRAHA 1
Malostranská radnice (Malostranská beseda)
Malá Strana čp. 35, Malostranské nám. č. 21

Malá Strana byla založena v roce 1257 na levém 
břehu Vltavy pod Pražským hradem českým 
králem Přemyslem Otakarem II. Původní české 
obyvatelstvo podhradí bylo vyhnáno a na území 
města byli usazeni němečtí kolonisté. Součástí 
nově zřízeného města se stal biskupský dvůr  

a komenda johanitů. Bylo zřízeno městské 
pečetidlo a chod věcí veřejných se dál řídilo 
podle tak zvaného magdeburského práva. Prvotní 
název byl Nové Město pražské, po roce 1348,  
po velkorysé urbanistické akci Karla IV.  
na druhém vltavském břehu Menší Město,  
později pak Malá Strana.
Poté, co se zformovala městská rada, se její první 
schůzky odbývaly v kostele sv. Mikuláše, ovšem 
v tom původním gotickém, založeném stejně jako 
město v roce 1257, na jehož místě dnes stojí barokní 
kostel stejného zasvěcení. Svou první radnici  
si malostranští postavili ke konci prvé poloviny 
14. století mezi kostelem sv. Mikuláše a tehdy 
zde stojícím románským kostelem sv. Václava, 
samozřejmě na rynku, zhruba v místech,  
kde dnes stojí bývalý jezuitský profesní dům.  
Tato budova byla zničena a vypálena za husitských 
bouří v pražských městech, konkrétně v noci 
4. listopadu 1419, zásluhou královských žoldnéřů. 
Tragédii umocňovala ještě ta skutečnost, že byly 
zničeny městské knihy. Dům byl později znovu 
vybudován, ale sídlem městské rady se již nestal, 
hovořilo se o něm pouze jako o „staré radnici“. 
Městská rada zasedala v tak zvané „nové radnici“, 
v domě s dnešním čp. 271 na Malostranském 
náměstí č. 2. Tento objet město získalo odkazem 

písaře Václava z Bítova a v průběhu času nesl 
názvy U Sedmi kamenných sloupů, U Tří medvědů 
a později U Stüdlů. Na slavnou minulost domu, 
v němž byla radnice až do roku 1478 a který byl 
těžce poškozen při požáru, který Malou Stranu 
postihl 17. srpna 1503, upomínají ještě dnes dvě 
vězení s původními portály a původními kovanými 
železnými dveřmi.
V roce 1478 malostranští dům s dnešním čp. 271 
prodali Ondřejovi Sietorovi a současně koupili  
od Jana Tovačovského z Cimburka volný pozemek 
v severovýchodním rohu rynku, na jehož části 
stál pouze pustý dům. Zde si pak postavili během 
necelých dvou let novou a již definitivní, ovšem
ne z hlediska architektonického výrazu, radniční 
budovu. I ona byla, při výše vzpomínaném 
požáru Malé Strany v roce 1503, poškozena. 
K dalšímu velkému poškození radniční budovy 
došlo 15. února 1611 za vpádu vojska pasovského 
biskupa Leopolda na Malou Stranu. Jedna četa 
stavovských žoldnéřů v síle asi 80 mužů se 
v radnici zabarikádovala a z oken ostřelovala 
rabující pasovské vojáky. Ti vzali radnici útokem  
a po několika marných pokusech o dobytí navršili 
před vchod trámy a prkna z bud stojících v prostoru 
rynku a zapálili je. Oheň zničil radniční vrata  
a kouř z požáru znemožnil obranu. Obránci  
uprchli zadním traktem a pasovští radnici 
vyplenili.
Ještě dlouho předtím se Malostranská radnice stala 
místem důležitého aktu, který nesmí být opomenut. 
Ve dnech 16. března až 18. května 1575 zde byla 
sestavena Česká konfese jako společné vyznání 



víry nekatolíků a ideologické platformy stavovské 
opozice.
V roce 1617, možná i o rok později, bylo započato 
s císařskou finanční pomocí k zásadní renesanční
přestavbě radnice, zřejmě alespoň v počáteční fázi 
za účasti stavitele a kameníka Jana Campiona de 
Bossi (†1622). Stavba se vlivem událostí okolo 
stavovského povstání značně protáhla, věže byly 
vyzdviženy až v třicátých letech, radniční kaple 

Matky boží v prvním patře byla zřízena dokonce 
až po skončení třicetileté války.
Horší dobu si malostranští na přestavbu svého 
radničního domu snad ani nemohli vybrat. 
Museli zároveň stihnout plno dalších akcí. 
Odepřít poslušnost Ferdinandovi II., připojit se 
ke stavovskému odboji, přísahat věrnost novému 
českému králi Fridrichovi Falckému, kapitulovat 
po bitvě na Bílé Hoře před zplnomocněncem 
Ferdinanda II. Maxmiliánem Bavorským, 
vyjádřit loajalitu císařskému místodržiteli Karlovi 
z Lichtenštejna a odevzdat mu všechny zbraně 
a v neposlední řadě přislíbit věrnost císaři 
Ferdinandu II. Do toho ještě v roce 1631 přišel 
vpád saských vojsk do Prahy, který skončil 
25. května 1632 zásahem císařských vojsk 
vedených Albrechtem z Valdštejna. Na samém 
sklonku třicetileté války je pak jistě nepotěšilo, 
když v noci 25. července 1648 obsadila Hradčany 
a Malou Stranu švédská vojska a nejenže obě 
města vydrancovala, ale poškodila též sotva 
dokončený objekt radnice. Po jejich odchodu psal 
malostranský purkmistr nejvyššímu purkrabímu: 
„Zběř švédská všechny dvéře železné a dřevěné 
při světnici radní i v kanceláři nástrojemi svými 
mocně vyrazivše, almar a truhly dosti pevně 
opatřené, hanebně ztloukli“. Byly poškozeny 
majestáty císařů a českých králů dané Malé Straně, 

městská pečeť a městské knihy.
Ústředním prostorem radnice byla radní síň.  
Ve čtyřech lavicích tady sedávalo 11 radních, před 
nimi purkmistr se zlatým řetězem na krku, vedle 
něho z jedné strany císařský rychtář a v blízkosti 
písař s alespoň částečným právnickým vzděláním. 
Zde se rozhodovalo o věcech ohledně správy 
města, kauzách trestních i civilních a záležitostech 
sirotčích. Kolik lidských osudů tady bylo 
nasměrováno tím či oním směrem? Mimo radní síň 
byly v prostorném objektu ještě menší síně, čekárna 
pro strany, bydlelo zde 16 nájemníků, na dvoře 
byl obecní pivovar a stáj pro koně. V radničním 
podloubí byly kotce prodavačů chleba a krámek 
obecní solnice. Své obytné pokoje tady měli též 
povozníci, nakladači dříví a sudů, čili zástupci 
profesí potřebných pro chod pivovaru. Když byl 
pivovar zrušen, přestěhovali se do těchto prostor 
řezníci ze zbořených masných krámů na náměstí 
a stejně tak, když byla zrušena z komunikačních 
důvodů na náměstí vojenská strážnice, byla 
stráž umístěna v dolejších místnostech radnice. 
Malostranská radnice ztratila svou funkci stejně 
tak jako staroměstská, novoměstská a hradčanská 
12. února 1784. Toho dne byl vydán dvorský 
dekret o spojení čtyř pražských měst v jedno město 
s jedním magistrátem. Když byla radnice zrušena, 
byly následně přemístěny radniční intarzované 
dveře z roku 1619 do Staroměstské radnice, kde 
jsou dodnes v onom známém portálu, který nese 
nápis Senatus. V té době byl také změněn přístup 
do prvního patra Malostranské radnice. Vlevo  

za hlavním portálem bylo vloženo nové schodiště 
a stávající schodiště napravo zrušeno.
Budova již bývalé radnice sloužila různým úřadům, 
především fiskálnímu, byl tu umístěn i berní archiv
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a svého času zde bylo i vězení pro politické vězně. 
Průběžně docházelo ke stavebním úpravám,  
a tak došlo k dispoziční změně druhého patra. 
Při jedné z rekonstrukcí, koncem osmdesátých let 
18. století, byl učiněn vzácný nález. Po bělohorské 
bitvě ukryli evangeličtí radní ve zdi radničního 
sklípku knihovnu, kterou v roce 1583 odkázal 
malostranské obci Václav Vřesovický z Vřesovic. 
Součástí knihovny byl i proslulý malostranský 
kancionál z roku 1572. Nález byl odevzdán  
do univerzitní knihovny v Klementinu.

O vnější architektonický výraz připravila 
dům bývalé Malostranské radnice přestavba  
ve dvacátých letech 19. století. Pro špatný stavební 
stav byla odstraněna nejprve střední věž a poté  
i dvě krajní. Odstraněny byly i dekorativní vikýře 
a na nový krov byla položena stodolovitá střecha, 
krytá prejzy. I přes tyto zásahy bylo možno, a 
to i v přísné konkurenci malostranských paláců  
a měšťanských domů, považovat objekt bývalé 
malostranské radnice za vynikající architekturu. 
V původní podobě zůstala zachována fasáda  
do Letenské ulice a v loubí najdeme krásný portál 
se znakem z roku 1660, kdy byla radnice částečně 
raně barokně upravena.
Tři roky trvala velmi náročná rekonstrukce, 
kterou zahájila v roce 2006 Městská část Praha 1. 
Náklady přesáhly dvě stě milionů korun, projekt 
vypracoval ing. Jan Karásek z Ateliéru KAVA 
a stavbu provedla firma Podzimek a synové,
a. s. Celá rekonstrukce byla zahájena úvodním 
průzkumem, který odhalil nejen kritický stav 
dřevěných konstrukcí krovu, ale zároveň objevil 

cenné stropní malby, malované rodové znaky  
či původní dřevěné podlahy a dlažbu.
Nejviditelnější změnou proti minulosti je návrat 
tří historických věží. Při projektování věží byl 
kladen důraz na respektování původního vzhledu 
historické budovy z roku 1636. Výjimečnost zadání 
spočívala ve skutečnosti, že se na objekt vracely 
věže, které zde historicky již jednou byly. Velmi 
důležitou byla proto otázka znalosti původních 
konstrukcí a tvarosloví architektonických detailů. 
Do prostřední věže byl umístěn zvon, který váží 
160 kg. Zvon je upevněn centrálním šroubem 
v koruně přímo do vazby krovu a při zvonění 
se nehýbe. Rozeznívá se totiž uvnitř umístěným 
elektromagnetickým bicím kladivem, které 
dostává impulsy z elektronických řídících hodin. 
Jeho autorem je významný zvonař Petr Rudolf  
Manoušek. Zvon byl pořízen z prostředků veřejné 
sbírky občanů Prahy 1 a osobně ho pokřtil kardinál 
Miloslav Vlk. 1. března 2010 Malostranská beseda 
otevřela své brány prvním návštěvníkům a zahájila 

svůj nový kulturní život. Tato historická budova 
má dnes podobu moderního multikulturního 
centra, které návštěvníkům nabídne moderní 
vybavení, zázemí a nové možnosti vyžití a zábavy 
v Hudebním a Divadelním klubu, videokavárně 
Trick bar a Galerii. To samé platí i o dalších 
společenských prostorách a gastronomických 
provozech. „Naším cílem je, aby zde lidé strávili 
příjemné chvíle, ale klidně i celý den“ uvedl David 
Hanzlík umělecký šéf  společnosti Malostranská 
beseda, a. s.
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Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo  
se neobejde bez strašidelné historie. Pojďte  
se vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte pověsti o bezhlavém Švédovi a jeho 
loupeživém osudu.
Zatímco v ulici Úvoz straší bezhlavý mnich, 
v navazující Nerudově ulici, která klesá od okraje 
hradní rampy k Malostranskému náměstí, má svůj 
strašidelný „rajón“ jiný bezhlavec - švédský voják. 
Jeho duch se tu zjevuje již od dob třicetileté války. 
Tehdy - bylo to v roce 1648 - se Švédům podařilo 
obsadit celou polovinu Prahy na levém břehu 
Vltavy. Tady pak, jak už to ve válečných dobách 
bývá, bez ostychu řádili, plenili a loupili. Jeden 
z nich v této činnosti mimořádně vynikal. Ve snaze 
odvézt si z podrobeného města domů co největší 
kořist se nezastavil ani před svatokrádeží. Vykradl 
několik malostranských kostelů a uloupenými  

kalichy, monstrancemi, svícny a dalšími předměty 
ze zlata a stříbra naplnil vrchovatě velký vak. Ten  
si pak přehodil přes rameno a spokojeně se vracel 
do strahovského kláštera, kde se jeho vojenský oddíl 
ubytoval. Na město již padla noc. Toho využilo 
několik odvážných malostranských měšťanů, 
kteří se s řáděním Švéda nechtěli smířit, počkali  
si na něj na nároží dnešního Malostranského 
náměstí a Nerudovy ulice, bez váhání ho strhli  
z koně a v nastalé šarvátce mu usekli hlavu. 
Kořist mu sebrali, aby ji vrátili zpět do kostelů, 
prázdný vak, který i po smrti pevně přidržoval na 
rameni, mu ponechali. Mrtvolu pak tajně pohřbili  
na (dnes již neexistujícím) hřbitově u kostela 
sv. Jana Křtitele pod Jánským vrškem. Švédové 
nějaký čas svého druha hledali, nakonec však jeho 
záhadné zmizení pro jiné starosti pustili z hlavy.
Zabitý Švéd však ani po smrti nenašel pokoje. 
Snad mu nedává klid ztracená kořist. Čas od času 
proto vstává z hrobu, sedne na koně a vydává se 
tam, kde vydechl naposled. Na sobě má vojenskou 
uniformu a přes rameno zlodějský vak. Pravou 
ruku má zvednutou a v ní drží za vlasy vlastní 
hlavu. Otáčí s ní tu vlevo, tu vpravo, v marné 
naději, že se mu podaří najít uloupené cennosti ...

Prameny: Za strašidly po Praze, Petr David, Vladimír Soukup, Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); Josef  a Eva Hrubešovi; Měsíčník MČ P1
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 - GARANT MČ PRAHA 1
Dům U Bílého lva
Hradčany čp. 86, Nový Svět č. 21

V severozápadní části Hradčan nad potokem 
Brusnicí, daleko od všeho velkoměstského 
ruchu, stojí někdejší hradčanské předměstí 
nazývané Nový Svět. Je jednou z pražských 
lokalit, která si i dnes zachovává svůj urbanistický 
a architektonický výraz. V minulosti byla zdejší 
skupina domků obývána ponejvíce chudinou, 
ještě v té dávnější minulosti většinou lidmi 

majícími služební povinnosti na Pražském hradě. 
Převážně sídlem chudiny byl Nový Svět i v údobí 
mezi světovými válkami. V malých světničkách 
se často tísnil velký počet rodinných příslušníků. 
Bída a nezaměstnanost tu byly denním hostem. 
Za pěkného počasí se život obyvatel přenášel 
do přilehlých dvorečků a do ulice. V dobovém 
tisku je zmiňováno, že zvláště v čase velkého 
prádla připomínaly uličky Nového Světa uličky 
neapolské. Oproti tomu byla tradičně v každém 
okně bohatá květinová výzdoba, snad proto,  
že domky povětšinou nemají žádné zahrádky.  
Toto místo bylo vždy pro svoji rázovitost 
vyhledáváno malíři a filmovými společnostmi 
a nejinak je tomu i dnes.
Někdejší hradčanské předměstí Nový Svět vzniklo 
krátce po založení města Hradčan v polovině 
14. století a již v roce 1360 bylo pojato do obvodu 
nového městského opevnění. Domy či spíše 
domečky Nového Světa postihly několikrát ničivé 
požáry. Za připomenutí stojí především ten v roce 
1420 a obzvláště velký v roce 1541, kdy vyhořela 
Malá Strana, Pražský hrad i část Hradčan.  
V 17. a 18. století byly zdejší domky opět 
vybudovány a při tom bylo použito i horní části 

Jeleního příkopu, zavezeného především stavební 
sutí.
Zástavba má převážně nenáročný barokní výraz 
a kupodivu leží stranou zájmu turistických 
výprav, takže tu dosud vládne pravá nefalšovaná 
staropražská atmosféra. Uvádí se, že v těchto 
místech je Praha nejzlatější, alespoň to navozují 
názvy většiny zdejších domů. Jmenujme domy  
U Zlaté hrušky čp. 77, U Zlatého hroznu čp. 78, 
U Zlatého žaludu čp. 79, U Zlatého stromu čp. 82, 
U Zlatého keře čp. 83, U Zlatého čápa čp. 84,  
U Zlatého beránka čp. 85, U Zlaté hvězdy čp. 87, 
U Zlatého pluhu čp. 88, další dům téhož názvu  
U Zlatého pluhu čp. 89 a U Zlatého slunce 
čp. 92.
Jedním ze zdejších romantických a udržovaných 
objektů je i obytný raně klasicistní dům U Bílého 
lva postavený na místě starších zničených objektů. 
Budova čp. 86, je zapsána ve Státním seznamu 
nemovitých kulturních památek. 
Nepravidelná lichoběžná parcela byla patrně zčásti 
zastavěna již před třicetiletou válkou. Nasvědčuje 
tomu existence sklepa, který zabíhá pod přilehlou 
zahradu kapucínského kláštera. Na místě objektu 
zbořeného za třicetileté války vyrostl nejspíše 
v poslední čtvrtině 17. století nový jednopatrový 

dům, od počátku zřejmě s tesařskou živností.  
Ten byl však opět téměř úplně zničen za 
francouzského a později pruského obležení 
Prahy v letech 1741 - 42 a 1757. Nový dům 
postavil na zbořeništi nepochybně teprve po roce  
1786 mistr Filip Wimmer. Je pravděpodobné,  



že se z barokního objektu zachovala ohradní zeď 
dvora v úrovni přízemí, s dodatečně zazděnými 
okny. K ní se váže východní štítová zeď dnešního 
domu, pocházející patrně rovněž z barokní 
výstavby. V roce 1839 byl dům opravován  
a přestavován, další opravy a adaptace majitelé 
realizovali zejména v roce 1876 a v letech  
1976 - 1978. V roce 2009 prošlo rekonstrukcí 
levé dvorní stavení, hlavní budovu majitelé plánují 
rekonstruovat v nejbližších letech.

Hlavní jednopatrové stavení pod mansardovou 
střechou zabírá severozápadní díl parcely. 
Jednoduché čtyřosé uliční průčelí s obdélným 
vstupem v 2. ose zprava člení pouze nad otvory 
v přízemí nízké plné frontony, podložené 
dvojicemi konsol. Za vnějšími okny byly osazeny 
mříže ze zprohýbaných prutů. V přízemí se 
dochovaly dva prostory s trámovými stropy, 
rovné stropy místností při ulici v 1. patře 
obíhá odsazený fabion. Pod schodištěm  
na podkovovitém půdorysu v nárožním dvorním 
výstupku je současně situován vstup do sklepa 
pod přilehlým dvorem. Jeho přední polovina  
na lichoběžném půdorysu je pod cihelnou  
valenou klenbou, navazující pravidelný díl,  
zasahující zčásti pod zeď kapucínské zahrady, 
nese klenbu z lomového kamene, patrně ještě 
renesanční. Na hlavní budovu navazují vlevo 
ohradní zeď dvora se vstupem v pravoúhlém 

rámci a čelo levého dvorního křídla s novodobým 
výjezdem do garáže a okénkem do 1. patra. 
Hloubkový jednotrakt východního křídla je  
pod rovnými stropy, zadní místnost v přízemí  
má viditelný trámový podhled. Podél dvorního 
průčelí křídla probíhá novodobá pavlač,  
podklenutá segmenty a přístupná vnějším 
schodištěm. Pod pavlačí lze vstoupit do menšího 
sklípku, zabíhajícího pod zahradu kapucínského 
kláštera, který je patrně rovněž předbělohorského 
původu. Zadní díl jeho valené klenby je z lomového 
kamene, přední z cihel.
Dvorek mezi hlavním domem a proti ležícím 
objektem je proměněn v malou odpočinkovou 
zahradu. Dokonalé soukromí před, dnes všude 
přítomnými turisty, z přední a zadní části zajišťují 
ohradní zdi a z boku samotné stavby domů. 
Prostor zahrady čeká na obnovu, která přijde  
na řadu po rekonstrukci hlavní budovy. Ale  
i dnes nelze přehlédnout studnu, která je umístěna 
v zadní části dvorku. Bohužel dnes bez vody.
Zmiňme ještě jednu zajímavost, která se týká 
zadní zachovalé ohradní zdi v místech za studnou. 

Podle legendy je ve zdech zazděna mladičká 
jeptiška v potrhaném hábitu, s roubíkem v ústech 
a rukama i nohama spoutanýma. Za tmavé noci se 
čas od času ozývá tichý dívčin nářek …
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Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani tento dům  
se neobejde bez strašidelné historie. Pojďte  
se vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte, že i tak romantické pražské zákoutí 
jako beze sporu Nový Svět je, má svůj noční 
přízrak. Slyšte pověst o smrti krásné Brigity.
Na Novém Světě bydlela vdova s mladičkou dcerou 
Brigitou. Půvabná dívka se vášnivě zamilovala  
do mladého vlašského sochaře, působícího na dvoře 
císaře Rudolfa. Impulzivní umělec byl Brigitinou 
první láskou, tím víc krasavice všechno prožívala. 
Milenci se tajně scházeli v Jelením příkopu, ale to 
horkokrevnému Italovi dlouho stačit nemohlo - 
a tak požádal o Brigitinu ruku. Matka souhlasila,  
a tak se zdálo, že štěstí obou mladých lidí nic 
nestojí v cestě. Dokonce byl stanoven termín 
svatby. Ženich ale musel nečekaně na několik 
dnů odjet z Prahy. Co by pro jiného byla epizoda, 
to pro žárlivého sochaře byla obrovská zkouška 
a hlavně velká nejistota. Zapřísahal svou milou, 
tisíckrát musela opakovat, že mu zůstane věrná  
a bude myslet jen na něho.
Za několik dnů se mládenec vrátil, ale než by spěchal 
za Brigitou, raději se začal vyptávat sousedů,  
co zatím jeho vyvolená dělala. Jenomže zaklepal 
u nesprávných dveří. Narazil na sousedku, která 
Brigitinu matku pro nějaký dávný spor nenáviděla.  

Teď měla příležitost na odplatu. Brigita je prý pěkná 
povětrnice, s žádným chlapcem dlouho nevydrží, 
střídá je den po dni, i teď se s několika scházela 
v Jelením příkopu. Mladíkovi se zatemnil rozum, 
zoufale se vypotácel ven, zdálo se mu, že se mu 
všechno zhroutilo. Tak tedy vzkázal Brigitě, že už 
se vrátil do Prahy, ale má ještě nějaké povinnosti, 
ať za ním večer přijde na obvyklé místo do Jeleního 
příkopu. Nic netušící Brigita utíkala za soumraku 
za svým milým, těšila se, pár dnů odloučení jen 
posílilo její lásku. Místo polibku ji ale čekala dýka. 
Jedinou ranou jí její vyvolený probodl srdce. 
Sochař pak pohodil dívčino tělo do křoví. Brzy 
je objevili náhodní chodci. Hledání viníka nebylo 
dlouhé, když si pro hocha přišli, hned se ke všemu 
přiznal. Odsouzen byl k smrti, nic jiného se ani 
nedalo čekat. Jen jedinou věc si mladý umělec 
vymínil. Trochu času, aby mohl dívku vytesat 
v takové podobě, v jaké ji nalezli. Dostal svolení  
a začal pracovat, bez oddechu, beze spánku, dokud 
dílo nebylo hotovo. A pak odešel na smrt.
Krátce po vykonání trestu na nešťastném Italovi, 
se Novým Světem začala šířit zpráva o nešťastném 
přízraku dívky. Mlžný přízrak dívky se nocí 
prochází Novým Světem a Jelením příkopem 
s dýkou v srdci. Když někoho za tmy potká, obrátí 
se naň s otázkou na italského sochaře. Chudák 
děvče ani po smrti nedošlo klidu a stále milujíc 
svého vyvoleného, ho hledá.
Pověst o Brigitě má reálný podklad a tak si můžete 
prohlédnout na vlastní oči sochu dívky, stojí 
v kostele sv. Jiří na Pražském hradě. Po Brigitě 
lezou hadi, ještěrky, žáby. Zřejmě měla být věčnou 
připomínkou smrti.
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Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Za strašidly po Praze, Petr David, Vladimír Soukup,  
Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); Josef  a Eva Hrubešovi
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 - GARANT MČ PRAHA 1
Kaple sv. Máří Magdalény
Malá Strana, Nábřeží Edvarda Beneše (Čechův most)

Významnou pražskou stavební památkou, 
architektonického významu i urbanistické 
důležitosti, je kaple sv. Máří Magdalény. Kaple 
stojí pod zeleným masivem Letné, na severním 

předpolí secesního mostu Svatopluka Čecha. 
Elipsovitá raně barokní centrála je jednou 
z prvních barokních staveb v Praze. Původně 
vinařskou kapli nechal vystavět v roce 1635 
Jan Chrysostom Trembský, probošt kláštera 
Cyriaků, křížovníků s červeným srdcem, který 
stával na druhé straně řeky. Autorem stavby bývá 
označován slavný pražský architekt italského 
původu Giovanni Baptiste de Barrifis. Kaple 
se těší zajímavému interiéru. Na stěnách kaple jsou 
původní fresky, které znázorňují biblické rostliny, 
strop je vyzdoben zajímavou štukaturou. Zajímavé 
je i liturgické uspořádání kaple. Oltář totiž stojí 
uprostřed kaple a sedadla pro lidi jsou postavena 
kolem něho. V roce 1748 ji v rámci josefínských 
reforem dal císař Josef  II. zrušit.

Kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu 
pod Letnou již zažila mnoho přesunů. Měnili se 
v ní duchovní správci, sloužila různým církvím, 
spadala střídavě do katastrů různých pražských 
částí, ale přesun kompletně celé stavby, je přeci 
jen zcela unikátní. Když se roku 1956 začala  
po dokončení Švermova (dnes Štefánikova) mostu 
upravovat levobřežní komunikace a rozšiřovalo 
se nábřeží kapitána Jaroše směrem k mostu 
Svatopluka Čecha, zjistilo se, že plánované úpravě 
letenského předmostí stojí v cestě právě kaple 
sv. Máří Magdalény. Zlí jazykové tvrdí, že neméně 
vadila silueta této raně barokní sakrální památky  
ve výhledu na megalomanský pomník  
generalissima Stalina, který byl slavnostně 
odhalen o rok dříve. Nastal tedy problém vpravdě 
nerudovský - kam s ní? Likvidace kaple, která  
byla navržena v roce 1635 a jejíž klenbu 
zdobí jedinečná barokní štukatura, zřejmě 
ani v době tvrdého komunistického režimu 
nepřipadala v úvahu, a tak se přikročilo tehdy 
k naprosto unikátnímu projektu a celá stavba 
byla přestěhována. Projekt přesunu navrhl 
akademik Stanislav Bechyně a samotný přesun 
pak realizoval závod Stavby silnic a železnic pod 
dozorem ing. Josefa Pitína. Zdivo stavby, které 
bylo již značně rozrušené trhlinami, bylo z vnější 
strany zajištěno čtyřmi páry ocelových obručí  
a vnitřek kaple byl vyztužen výdřevou ze svislých 
trámců osazených kolem pilastrů a z vodorovných 
vazeb fošen navazujících v podobě kříže vždy  

na dva protilehlé pilastry. Pod úrovní podlahy 
byl pak vybudován základový věnec potřebný  



pro vlastní přesun. Jako základová plocha pro nové 
umístění kaple byl vybudován železobetonový 
nábřežní bastion nad Vltavou. Od něj vedl  
ke kapli vybetonovaný pás dlouhý 30,75 metru, 
který posloužil jako podklad jízdní dráhy. 
Následně byla připravena soustava pražců, kolejnic  

a podkladnic, na nichž byly položeny 
válečkové vozíky složené vždy ze tří vzájemně 
spřažených válečků, travers a ocelových klínů. 
Největším problém bylo podložení jízdní dráhy  
pod základový věnec, neboť teprve když kaple 
celou svou vahou dosedla na pojízdné zařízení, 
bylo možné začít s přesunem samotným. Pro první 
část posunu v délce asi 4,5 metru byla použita 
soustava čtyř hydraulických lisů o výkonnosti 100 
tun a zdvihu 14 cm. To bylo nezbytné, neboť kaple 
byla na svém původním místě zčásti přisunuta  
ke zdi nábřeží. Celá stavba i se základovým 
věncem a ztužující konstrukcí vážila přes  
411 tun. Po této první fázi již bylo instalováno 
vlastní tlačné zařízení, které se skládalo  
ze dvou vzájemně spřažených vřetenových 
šroubů poháněných elektromotory. Vlastní tlak 

zprostředkovávalo břevno umístěné v ose tlačného 
zařízení. Na celé operaci si nejvíce času vyžádaly 
měřičské práce a přestavování tlačného zařízení. 

Samotný přesun se odehrál během pouhých 
dvou pracovních dnů (3. a 4. února 1956) tak,  
že v sobotu 4. února již kaple definitivně dosedla
na místo, kde je ji dnes možné vidět. Tímto 
přesunem se tak kaple nakrátko dostala z katastru 
Starého Města zpět do Holešovic, kam spadala  
při historicky první katastraci, brzy se však  
i s ulicí U Plovárny do Starého Města vrátila. Jako 
stavba byla však zapsána v katastru Malé Strany, 
což je dáno historicky, neboť jako poutní místo  
pro malostranské obyvatele sloužila ve své 
minulosti.
Kaple je dnes užívána Starokatolickou církví 
v ČR. Starokatolíci se v ní schází již od roku 
1908, takže je nejdéle sloužícím starokatolickým 
sakrálním prostorem v Praze. Ve zmíněném roce 
ji benedikoval tehdejší správce varnsdorfského 
biskupství Miloš Čech, bratr slavného básníka 
Svatopluka Čecha, po němž je pojmenován vedle 
stojící most. Starokatolická církev v ČR je součástí 

jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. 
Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá 
majetek a nechce mít víc, než stačí k zabezpečení 
základních potřeb. Slovo „starý“ v názvu vyjadřuje 
ducha původnosti, upřímnosti a důvěry - ducha 
prvních křesťanských společenství. Starokatoličtí 
křesťané se hlásí k alternativnímu katolictví, 
které bylo vždy přítomno v českých dějinách:  
k tradici sv. Cyrila a Metoděje, k odkazu Mistra 
Jana Husa i České církve podobojí Jana Rokycany, 
na kterou navazuje. Starokatoličtí křesťané  
ve světě nepřijali učení o papežské neomylnosti 
a božském původu papežské moci, vyhlášené  
na 1. vatikánském sněmu roku 1870, jako 
učení cizí původnímu křesťanství. Utrechtské 
prohlášení starokatolických biskupů z roku 1889 
hovoří o tom, v co věříme: „Zachováváme 
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starokřesťanskou zásadu, charakterizovanou 
sv. Vincencem Lerinským († před rokem 
450): „Držíme se toho, co vždy, všude 
a všichni věřili. To je opravdu a skutečně 
katolické.“ Podle toho zachováváme víru staré 
Církve, jak zůstala vyjádřena v ekumenických 
vyznáních víry a ve všeobecně uznávaných 
dogmatech a rozhodnutích ekumenických koncilů 
Církve prvního tisíciletí. Všechny pozdější 
nauky přijímáme pouze v tom, v čem se shodují  
s učením staré Církve. Starokatolická církev byla  

za 40 let komunistického režimu 
v naší vlasti téměř vyhlazena, 
a tak dnes patří k církvím 
nejmenším. Synoda obnovy roku 
1990 otevřela novou kapitolu 
jejích dějin. Od té doby začala 

znovu svobodně působit, z nepatrných začátků. 
Starokatolická církev v České republice chce být 
katolickou alternativou, otevřenou současnému 
člověku a jeho potřebám.

www.praha1.cz



Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo se 
neobejde bez strašidelné historie. Pojďte se 
vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte pověsti o kostlivci, který v loďce 
převáží kaplana vstávajícího z hrobu.
O Starém židovském hřbitově, který pravověrní 
nazývali zahradou, se vypráví mnoho zajímavých 
příběhů, plných tajemství a mystiky. Všichni 
zdejší mrtví v čele s moudrým rabbim Jehudou 
Löwem a primasem-mecenášem Mordechajem 
Maiselem tu v klidu sní svůj věčný sen. Všichni,  
až na jednoho.
Narodil se sice v jedné z křivolakých uliček 
zdejšího ghetta, a byl tedy Židem, z důvodů blíže 
neznámých však přestoupil na křesťanskou víru 
a stal se kaplanem v chámu sv. Víta na Pražském 
hradě. Když se jeho dny naplnily a na rameno mu 
poklepal anděl, aby ho vyzval na poslední cestu, 
rozpomněl se na smrtelném loži na svůj původ  
a požádal pohřební bratrstvo Židovského města, 
aby mohl spočinout v posvátné půdě svých 

 

předků, po boku dívky, kterou kdysi miloval. 
Souhlas získal a byl pohřeben na Starém židovském 
hřbitově.
Tam kdesi nahoře mu však asi přece jenom  
tak úplně odpuštěno nebylo, a tak kaplan  
od sv. Víta nemá ani po smrti klid. Každou noc 
úderem jedenácté hodiny, v létě i v zimě, v mrazu  
i dešti, musí vstát z hrobu a pospíchat k Vltavě,  
kde už na něj čeká loďka s kostlivcem v roli 
převozníka. Na druhém břehu vystoupí  
a následován svým děsivým průvodcem uhání 
vzhůru na Pražský hrad, do svatovítské katedrály.  
Tam usedne k varhanům a hraje a hraje, zatímco 
jeho mlčenlivý společník-kostlivec mu šlape 
měchy. Sotva se na chrámové věži ozve hlas zvonu, 
ohlašující hodinu z půlnoci, varhany opět ztichnou 
a kaplan spěchá malostranskými uličkami zpátky 
k řece, převozník ho vyloží na protějším břehu  
a on se znovu uloží do hrobu, kde trpělivě čeká, 
až přijde jeho čas.
Potkáte-li někdy v noci na Malé Straně nebo 
Josefově muže v církevním oděvu, který uhání, 
jako by mu za patami hořelo, jděte mu raději 
z cesty. Má naspěch, aby odčinil svůj dávný 
přečin, který z dnešního pohledu snad ani žádným 
velkým přečinem nebyl. Žádného vysvobození 
pro něj není a tak musí plout a hrát, hrát a plout  
až do skonání světa.

Prameny:  Za strašidly po Praze, Petr David, Vladimír Soukup, Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); článek uveřejněn v magazínu Christnet 2.2.2006 
pod titulkem „Unikátní záchrana chrámu ve Stalinově stínu“; web; Starokatolická církev v ČR
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 - GARANT MČ PRAHA 1
Kovárna
Staré Město čp. 799, Kozí ulice č. 10

Budova čp. 799 v katastru Starého Města 
je zapsána ve Státním seznamu nemovitých 
kulturních památek a k zajímavosti objektu jistě 
patří fakt, že v bytě ve 2. patře domu se narodil 
Josef  Mánes (12. 5. 1820 - 9. 12. 1871). J. Mánes 
byl český malíř a ilustrátor, významný představitel 
romantismu. S ohledem na mimořádně složitý 
vývoj celého městiště (místo, kde něco jest nebo 
kde se něco děje) lze stavební historii dnešního 
domu určit jen velmi přibližně. Nejstarší zprávy 
o domě pochází z roku 1403, kdy byl prodán 
za 15 ¼ kopy českých grošů (Pražský groš). Již 
v roce 1428 mělo městiště patrně obdobný rozsah 
jako v 18. století, sahalo až k nároží ulice Kozí 
a U Milosrdných. Další vývoj zůstává zahalen 
temnotou. Udivuje velice nízká cena docílená za 
objekt v roce 1634, pouhých 355 kop míšeňských. 
Ovšem identifikace domu u tohoto zápisu není
zcela bezpečná. Rula z let 1653 - 54 ho označila 
jako pustý. Ani v následujících desetiletích nebyl 
zřejmě dům obnoven. V roce 1677 se objevuje 
v testamentu Šimona Bohuslava Morávka jako 
„zahrada s kůlnou ležící vedle obecního dvora“. 
Od „odkazovníka“ konventu sv. Michaela  
na Starém Městě objekt koupil téhož roku Jan 
Arnošt Wolffsberg za 1500 zlatých, a připojil 

k němu po francouzském požáru i sousední 
spáleniště od Jana Kulhánka. V roce 1724 koupil 
kůlnu a zahradu Jan Petr Burghart za 2400 
zlatých. Visitační tabely (informace o katastrech) 
z roku 1726 uvedly, že „dům byl posledně koupen  
za 2400 zlatých, jednoposchoďový, dobře z kamene 
postavený“. V přízemí měl jednu světnici, letní 

místnost, dvě komůrky, kuchyň, dále sklep, 
studnu, velký dvůr a kuželník. V prvním poschodí 
byly uvedeny dva pokoje, komora, kuchyňka  
a dvojitá půda. Při domě byla stromová a ozdobná 
zahrada se studnou. Podle visitace z roku 1726 

patřilo k objektu městiště dvou domů, přeměněné 
v zahradu. V zahradu proměněný objekt stával 
s velkou pravděpodobností někde při nároží Kozí 
ulice a ulice U Milosrdných. Na staroměstském 
plánu J. Veselého z roku 1729 je zachycen pouze 
obdélný dům uprostřed celé dispozice. Neúplná 
je i dokumentace Huberova panoramatu z roku 
1769. Zachycuje jednoposchoďový dům při ulici  
U Obecního dvora s obloukem průjezdu uprostřed. 
Za ním se prostíral rozlehlý dvůr, po jehož západní 
straně nakreslil Huber nesprávně čtyřkřídlou 
budovu s vnitřním dvorem, na nároží ulice Kozí 
a U Milosrdných byla velká ohrazená zahrada. 
V roce 1795 podal tehdejší majitel Jan Zelnický 
žádost o povolení novostavby dvojposchoďové 
hlavní budovy s půdním patrem, podle plánů 
významného pražského stavitele Karla Schmidta. 
Stavba byla dokončena roku 1800, značně se ale 
odchýlila od Schmidtových plánů. Nejnápadněji 
je to patrné na hlavním průčelí, kde zčásti dosud 
barokně navržené architektonické detaily (vstupní 
portál s volutovými hlavicemi zvlněnou římsou, 
ozdobné vikýře) byly vystřídány daleko klidnějšími 
formami klasicistními. V roce 1803 podal Zelnický 
žádost o povolení přestavby zadní budovy  
při Kozí ulici, podle stavebního povolení ze dne 
14. 7. 1803 měla být křivá stavební čára Kozí 
ulice zarovnána a jednoposchoďový dům zvýšen 



na dvoupatrový. Objekt byl kolaudován v letech 
1804 - 1805. Na Jüttnerově plánu (1811 - 15) 
hlavní i střední budova souhlasí již s dnešním 
stavem, od jihozápadního nároží parcely tu však 
probíhalo souvislé zastavění podél Kozí ulice  
až k nároží celého bloku, které vytvářelo trojkřídlý 
útvar. Velikost a zejména složitost celého objektu 
se nejlépe projevuje v popisu „domovní pochozí 
komise“ z roku 1816. Rola z roku 1814 (1816) 
označila dům jako tříposchoďový, dobře postavený. 
Hlavní průčelí do ulice U Obecního dvora  
se s nepatrnou odchylkou shoduje s dnešním 
stavem, stejně i podoba dvorní fasády předního 

domu. Poněkud větší odchylky je možno  
ve srovnání s Langweilovým modelem určit  
na jižním průčelí středního objektu, v prvním patře 
byl velký balkon na konsolách. Zmizely i střešní 
vikýře - jeden na jižním a druhý na západním průčelí. 
Zcela beze změny je i dvojposchoďová zadní 
budova při Kozí ulici. Velmi dobře dokumentoval 
Langweil složitě ztvárněnou, zmizelou zástavbu 
na nároží ulici Kozí a U Milosrdných. Tuto 
nárožní část koupila v roce 1841 obec pražská 
za 3020 zlatých a připojila k obecnímu dvoru, 

tehdy dostal objekt dnešní rozlohu. Od této doby 
doznal objekt jen zcela nepatrně stavebních změn. 
Zástavbu na obdélné parcele s volným nárožím 
tvoří tři samostatné objekty spojené ohradní zdí 
velkého dvora. Přední dům s průčelím do ulice 
U Obecního dvora je považován za jedinou 
významnou novostavbu raného klasicismu v Praze. 
Má třítraktovou dispozici, dvoupatrové průčelí 
s podkrovím. Vlevo je prolomen vjezd do dvora, 
krytý dvoukřídlými vraty. Vpravo jsou umístěna dvě 
původní okna. Půdní patro tvoří střešní dvouosý 
altán vrcholící štítem s emblémem Božího oka. 
Po stranách se k němu řadí dva vikýře s valbovou 
střechou. Střední budova s hlavním průčelím 
obráceným do dvora je dvoupatrová. V přízemí 
jsou tři vstupy, krajní vybočující z osy je opatřen 
kamenným portálem s železnými pobíjenými 
dveřmi, patrně druhotně osazenými. Prostřední 
dveře mají reliéfy kruhových sluncí nad břevnem. 
Nejstarší částí jsou kamenné sklepy pod střední 
budovou, které zřejmě patřily původně dvěma 
rozdílným objektům. Ukazuje to 160 cm silná 
zeď. Významná je okolnost, že východní-velký 
sklep byl zřejmě do baroka přístupný výhradně 
z prostranství dnešního Obecního dvora. Zadní 
budova s průčelím do Kozí ulice je dvoupatrová. 
V pravé části přízemí jsou vrata s kamenným 
portálem. V zadní fasádě do dvora má pravá část 
domu ve všech patrech pavlače nesené krakorci. 
Uprostřed metropole v historickém centru města 
tu dnes naleznete bytový dům a plně funkční 
kovářskou dílnu. Původně v místě kovárny sídlilo 
Družstvo kovářů. Když tu skoro před 15-ti lety 
družstvo ukončilo svou činnost, v rámci uchování 
tradic kovárny, si prostor od MČ P1 pronajal 
bývalý zaměstnanec družstva. Kovárna v minulosti 
zajišťovala kovářské práce ve Fürsternberské 
zahradě Pražského hradu, zámečnické práce 
v Divadle V Celetné, V Café Imperial a mnoho 
dalších. Kromě velkých zakázek, jež kovárnu 
hlavně živí, zde nepohrdnou ani drobnými 
opravami pro lidi z blízkého i širokého okolí.
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Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo  
se neobejde bez strašidelné historie. Pojďte  
se vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte pověsti o strašidelném spřežení 
ohnivých kozlů.
Na Kozím plácku kdysi bydlela vyhlášená krasavice. 
Vážnou známost ale neměla, nikdo z mládenců 
s ní dlouho nevydržel. Nejraději ze všeho na 
světě měla tanec - jak byla někde muzika, nic ji 
doma neudrželo. Přísná matka se ji sice snažila 
uhlídat, ale platné to moc nebylo. Jak viděla dceru 
před zrcadlem, mohla se spolehnout, že už to  

sní zase „šije“ a že si určitě najde nějaký šikovný  
a nenápadný způsob, jak se dostat ven. Jednou 
o masopustu utekla dívka z domova na zábavu, 
kde byla v jednom kole, ani na chvíli si nesedla. 
Matka ale tušila, kde by dívka mohla být, a tak 
se pro ni vydala. Dcera matku zahlédla, vyskočila 
oknem a nočními ulicemi nepozorovaně spěchala 
k domovu, když dorazila na Kozí plácek, vyřítil se 
proti ní ohnivý vůz, tažený spřežením ohnivých 
kozlů, kterým ze zježené srsti šlehaly plameny. 
Dívka ochromená hrůzou padla k zemi, její 
srdce puklo leknutím. Matka, která ji celou cestu  
od tancovačky sledovala, tak na vlastní oči viděla 
dceřinu smrt. Samotný ohnivý vůz, který se tady 
občas objevuje na trase z uliček židovského ghetta 
na Kozí plácek, nikomu neublíží. Nedotknul  
se ani nešťastné dívky. Tři kroky před ležícím 
tělem se kozlové zastavili a pak se celé podivné 
spřežení i s vozem propadlo do země.
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Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Za strašidly po Praze, Petr David, Vladimír Soukup,  
Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); Měsíčník MČ P1

www.praha1.cz



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 - GARANT MČ PRAHA 1
Knihovna bývalého Kláštera servitů (koncertní sál Collegium 
Marianum) Staré Město čp. 971, Melantrichova ulice č. 19

Bývalý servitský klášter na Starém Městě, 
zejména jeho zachovaný barokní knihovní sál, 
je významnou pražskou kulturní památkou. 
Servitský řád, k jehož úkolům patřilo především 
šíření mariánské úcty a výuka ve školách, přispíval 
v 17. a 18. století ke kulturnímu rozkvětu Prahy. 
Dekretem z 28. května 1627 věnoval Ferdinand II. 
servitům kostel sv. Michala a k němu příslušející 
faru, snad i školu a přidal finanční dar 500 zlatých
na zřízení kláštera. Kromě toho dostal řád ještě 
domy „U Oslů“ (poprvé zmíněný již 1360)  
a „U Zlaté studně“ (oba v dnešní Melantrichově 
ulici). Při Michalské ulici stál ještě další objekt, 
patrně fara (výslovně zmíněná již 1335), která 
dala základ nynějšímu západnímu křídlu. Tato 
fara byla údajně roku 1608 znovu vystavěna, 
spolu se školou. V místech zmíněných objektů 
počal klášter stavět v roce 1640 za Amadea Maria 
Stebera čtyřkřídlou budovu, v jejímž budování 
se pokračovalo i za převora Leopolda Maria  
a dokončena byla převorem Robertem Maria roku 
1664. Této první, raně barokní etapě odpovídá 
většina kleneb v přízemí, vstupní portál a patrně 

i základní členění hlavní fasády. Vrcholně barokní 
přestavbu lze nejspíše datovat do let 1757 - 
66, víme, že se na této přestavbě, která určila 
dnešní podobu hlavního průčelí i celou dispozici  
1. a 2. patra, se uplatnil stavitel A. Müller, 
pocházející z Tyrol. V této době došlo rovněž 
k výrazné přestavbě severního křídla (čp. 971), 
patrně dřívějšího domu kostelníka a zadního 
stavení při čp. 461. Tato přestavba měla 
charakter novostavby, i když dnes již nepoznáme,  

zda ji nepředcházela starší vrcholně barokní 
úprava, na které se mohl podílet František Ignác 
Prée.
V 17. a 18. století byl servitský klášter s kostelem 

sv. Michaela významným hudebním centrem,  
kde se provozovala hudba jednak při liturgii, 
jednak při dalších významnějších událostech.  
V 18. století zastávali funkci chorregentů mnozí 
známí varhaníci a skladatelé - Šimon Brixi, Felix 
Benda či P. Kajetán Vogel, jehož díla byla již  
za jeho života hrána na chrámových kůrech  
po celých Čechách. Na kůru hráli a zpívali 
především novici, žáci, diskantisté, případně placení 
světští hudebníci. Při významných událostech 
byla v refektáři kláštera provozována také světská 
instrumentální hudba (např. hudba k tabuli,  
při návštěvách význačných osobností, při koledách, 
při divadelních představeních, k masopustnímu 
veselí). Klášter byl podle nařízení císaře Josefa II. 
sekularizován 23. června 1786 a řeholníci 
byli přesídleni do jiných servitských klášterů, 
které nebyly zrušeny. V té době bylo v klášteře  
23 řeholníků. Po zrušení kláštera připadly jeho 
statky Náboženskému fondu, který je postupně 
rozprodal. Klášter poté sloužil k obytným účelům. 
Roku 1839 došlo k rozdělení areálu bývalého 
kláštera do tří částí (dnes čp. 970, 971 a 461) 
a patrně krátce po tomto datu proběhla úprava 
zadního průčelí kláštera do ulice Michalské.
Klášterní budovy obklopují nepravidelně obdélný 
dvorek, který uzavřelo patrně až dodatečně 
vystavené severní křídlo. Nepravidelný rytmus 
šesti oken hlavního průčelí do Melantrichovy 



ulice, poukazuje na ovlivnění starší měšťanskou 
zástavbou. Nad jednoduchým raně barokním 
portálkem s nadsvětlíkem se uplatňuje kamenný 
reliéf  archanděla Michaela raně barokního původu. 
Parter je z větší části řešen zcela novodobě. 
Fasáda proti zrušenému kostelu sv. Michaela 
sestává ze dvou různorodých částí. Vnější úprava 
fasády je jednotná, mladšího původu, vzniklá  
po zrušení kláštera. Při opravě průčelí roku 1972 
zde byly nalezeny zbytky figurálního renesančního

sgrafita. Ze staršího stavu (barokního) se zřejmě
zachovala nárožní rustika. V ose fasády se 
uplatňuje jednoduchý půlkruhově ukončený 
portál z vrcholně barokní úpravy kláštera. Dvorní 
průčelí jsou zcela hladká, okna nemají ani pásové 
šambrány. Severní křídlo (čp. 971) má uliční fasádu 
velmi podobnou sousednímu domu čp. 970, liší 
se však vložením polopatra, který vyrovnává 
dvouetážovou dispozici velkého knihovního sálu. 
Sklepení ve dvou hlavních skupinách je v podstatě 
jediným pozůstatkem starší zástavby. Prostory 
pod hlavním křídlem ukazují na původně dva 
samostatné objekty, jižní hloubkově disponovaný, 
severní podélně k ulici Melantrichově. V obou 
částech se zachovaly pozdně středověké portálky 
s okosením a kamenné klenby se stopami bednění. 
Navazující sklepy v severní části jsou až pozdně 
barokní. Sklepy pod křídlem v Michalské ulici 
tvořily dříve dva samostatné objekty, z nichž jižní 
byl patrně součástí domu v ulici Melantrichově. 
Také zde se zachovaly středověké klenby. Pouze 
v přízemí ukazují klenby s lehkými hřebínky  
na raně barokní původ. Severní křídlo (čp. 971) 
tvoří třítrakt se střední chodbou s pětibokými 
styčnými výsečemi ve valené klenbě. Také klenba 
v nádvorní části odpovídá pozdně baroknímu 
vzniku, naproti tomu stropní konstrukce v uličním 

traktu jsou novodobé. V patře je nejzajímavějším 
prostorem sál knihovny s ilusivní malbou Josefa 
Hagera. Knihovna obsahovala vědecká díla 
evropského rozměru. Malířská výzdoba sálu 
knihovny vznikla na sklonku existence kláštera, 
autorem byl malíř Josef  Hager (1726 - 1781). 
Hager byl v Praze žákem Jana Karla Kováře (1709 
- 1749), který v Hagerovi patrně vzbudil zájem o 
malovanou architekturu. Byl také pomocníkem 
Františka Karla Palka při malbě fresek v kostele 
sv. Mikuláše na Malé Straně.
Klenba knihovny je vynášena dvojicemi volutových 
konsol, na nichž spočívá průběžná zalamující 
se římsa. Tyto prvky jsou provedeny z umělého 
mramoru v barvách šedé, černé a růžové. Štuková 
výzdoba zdí pod konsolami je ukončena ve výši 
stěny v místě, kde stály po obvodu skříně a dřevěný 
mobiliář určený pro knihy, který se nedochoval. 
Okenní niky jsou zdobeny ve špaletách iluzivní 
malbou architektonického členění. Představu 
klenby klášterního typu s pětibokými výsečemi 
po obvodu výrazně stírá iluzivní malba. Celkové 
barevné ladění malby odpovídá duchu klasicistního 
rokoka, ornamentika je však ryze rokoková. 
Malba navazuje na skutečnou architekturu sálu 
a znázorňuje pohled do knihovních prostor  
za balustrádou. Postava v centrálním okrouhlém 

poli se štukovým rámováním představuje 
personifikaci Náboženství a Církve. Další postavy
rozmístěné po obvodu balustrády představují 
personifikace věd. Proti vstupu do sálu je
usazen servitský učenec, obracející se k obrazu 
P. Marie, který zřejmě zobrazuje mariologickou 
teologii. Právo, zobrazuje muže v křesle, přes 
jehož opěradlo je zavěšena lidská kůže, která 
má každého upozornit jaký ho stihne trest  
za porušení spravedlnosti. Medicinu symbolizuje 
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orientálec s červeným turbanem, o schod je opřen 
herbář s vyobrazeními a vpravo je rozvinuto zátiší 
s léčivými rostlinami. Alegorii poznání vesmíru  
a světa - geometrii a astronomii symbolizuje muž 
pozdvihující kružidlo. Za ním je umístěn hvězdný 
globus, na němž jsou narýsovány geometrické 
obrazce a před stolem je v rohu rozvinuté mapy 
signatura malíře „I. Hager“.

Na klenebních polích jsou umístěny ve fialové
monochromii postavy inspirované nejvlivnějším 
souborem personifikací. Je to Iconologie Cesara
Ripy, vydaná prvně jen s texty roku 1593 a poté  
v první ilustrované edici roku 1604. Z dalších 
vydání Iconologie bylo nejbohatěji vybaveno 
rozvinutými rytinami vydání Johanna Georga 
Hertela v Augsburgu z let 1758 - 1760, které 
navrhoval Gottfried Eichler. Hager tyto figury
s atributy a doprovázené v pozadí scénou  
z mytologie nebo historie často zjednodušil.
Zobrazené postavy znázorňují: 1. Učení 
(Doctrina) - sedící žena s otevřenou knihou  
v klíně, rozepjatá pravá ruka vyjadřuje obsáhlost 
učení. 2. Paměť (Memoria) - sedící žena s knihou  
a se psem, který jako zvíře vyjadřuje dobrou paměť.  
3. Bdělost (Vigilantia) - představuje mladou ženu  
s jeřábem, zvířecím symbolem bdělosti a s knihou, 
která znamená bdělost ducha. 4. Píle (Diligentia) 
- mladá žena, která kromě hodin drží větvičku 
tymiánu, další symbol píle. 5. Prostý muž s žezlem 
je zbaven všech atributů, takže se nedá ztotožnit 
s žádným vyobrazením v Ripově Iconologii.  
6. Filosofie - představuje ženu sedící na zeměkouli,
což znamená schopnost vznášet se k výšinám. 
7. Geometrie - žena sedící u dvou sloupů 
pozdvihuje kružidlo. 8. Pravda (Veritas) - žena se 
dvěma tvářemi, obracející mladou tvář k zrcadlu. 
9. Uvažování (Meditatio) - čtoucí žena, ukazující 

si na čelo. 10. Rozum (Intelectus) - představuje 
korunovaného muže, sedícího na trůnu se sfingou,
která je narážkou na Oidipův příběh.
Od roku 1990 působí s podporou Městské části 
Praha 1 ve východním křídle kláštera Nadace 
Collegium Marianum - Týnská škola, specializované 
vzdělávací a kulturní centrum historických umění. 
Navazuje na ideje středověké latinské Týnské 
školy, založené ve 13. století, a Rečkovy univerzitní 
koleje s názvem Collegium sanctissimae Mariae, 
založené roku 1438 měšťanem Janem Rečkem 
z Ledče k povznesení duchovní a vzdělanostní 
úrovně pražské Univerzity. Od roku 1992 škola 
uskutečňuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze bakalářské studium 
oboru Sbormistrovství chrámové hudby, jehož 
posláním, v návaznosti na českou kantorskou 
tradici, je zvyšování interpretační úrovně liturgické 
a duchovní hudby. Dále uskutečňuje bakalářské 
studium ve specializovaném oboru Historická 
hudební praxe. Cílem studia je poskytnout 
teoretické i praktické vzdělání v oblasti hudby  
17. a 18. století. Škola pořádá každoročně 
mezinárodní interpretační semináře s pedagogy 
a výkonnými umělci evropských vzdělávacích 
institucí. V roce 1997 byl založen rezidenční 
umělecký soubor Collegium Marianum s cílem 

znovuoživit hudbu 17. a 18. století. Soubor 
úzce spolupracuje s významnými evropskými 
choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty  
a pravidelně hraje na hudebních festivalech 
a prestižních pódiích v České republice  
a v zahraničí. V roce 2009 se Collegium Marianum 
stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření 
české hudby, kterou uděluje Česká hudební rada 
- česká sekce nevládní organizace Mezinárodní 
hudební rady při UNESCO. V ohnisku kulturní 
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činnosti stojí již od roku 2000 mezinárodní festival 
Letní slavnosti staré hudby, jehož vysoká umělecká 
úroveň plyne z jedinečnosti dramaturgického 
zaměření na hudbu 13. - 18. století a hostování 
špičkových pěvců, instrumentalistů-virtuosů 
a uměleckých souborů hrajících na historické 
nástroje.

Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo  
se neobejde bez strašidelné historie. Pojďte  
se vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte pověsti o strašném ohnivci s pytlem 
přes kostnatá ramena.
Kolem Staroměstského náměstí a v Melantrichově 
ulici rejdí hned několik strašidel. Asi nejděsivější 
z nich je ohnivý muž - kostlivec, z jehož 
rozžhavených kostí šlehají plameny, místo očí 
má řezavé uhlíky a potácí se pod obrovským 
těžkým pytlem, který nese na zádech. Dnes se tu 
zjevuje už jen zřídka, protože ulice je i za noci pro 
strašidla příliš rušná a živá. Je to duch bývalého 
lichváře, člověka krutého a necitelného, o němž 
se říkalo, že nemá srdce. Bez milosti odíral i ty 
největší chudáky, kterým půjčoval na vysoký úrok, 
a mnohé z nich připravil o střechu nad hlavou. 
S nikým se nestýkal, neodpovídal ani na pozdrav. 
Po večerech sedával doma ve světnici a počítal 
peníze, radoval se z každého zlaťáku, který právě 
vydělal, a pranic mu nevadilo, že na hony páchne  
neštěstím druhých.
Jednou z večera roztáhl nad Staroměstským  

náměstím křídla ohnivý kohout. Plameny 
přeskakovaly z domu na dům, postižení většinou 
stačili zachránit jen holý život a s ním ten 
nejzákladnější majetek. Seběhli se lidé ze širokého 
okolí, pomáhali hasit, vyváděli z hořících objektů 
děti a nemohoucí starce, tahali na ulici nábytek  
a peřiny. Všude pláč, nářek a zoufalství. Když 
požár dosáhl vrcholu, stanul ve dveřích svého 
domu i starý lichvář s pytlem plným peněz přes 
rameno. Neviděl nešťastné lidi kolem, nevnímal 
výzvy, aby pomáhal hasit. Jako stroj se potácel 
pod svým břemenem, jako stroj mířil k řece, aby 
tam své bohatství zachránil.
To bylo také naposled, kdy ho lidé spatřili. Jeho 
dům zůstal jako zázrakem ušetřen, on sám však 
zmizel. Říkalo se, že snad uhořel nebo se utopil 
ve Vltavě, stažen ke dnu svým břemenem. Po čase 
se však objevil znovu. Přesně o půlnoci kráčel 
ulicí, s těžkým pytlem na zádech, a prosil osamělé 
chodce, aby mu s nákladem alespoň kousek 
cesty pomohli. Ti, kteří ho znali, se od něj štítivě 
odvraceli. Pokud se ale někdo přece jen přiblížil, 
proměnil se lichvář v tu ránu v ohnivého kostlivce. 
Od těch dob se tu objevil už mnohokrát. Pokaždé 
však jeho přízrak zvěstuje neštěstí - tragickou 
nehodu, oheň nebo povodeň. Vysvobodit ho 
může jen ten, kdo mu s pytlem peněz pomůže  
od Staroměstského náměstí až ke Karlovu 
mostu.

Prameny: Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Za strašidly po Praze, Petr David, 
Vladimír Soukup, Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); z příspěvku PhDr. Pavla Preisse předneseného na konferenci v Týnské škole v roce 
1991; Collegium Marianum
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 - GARANT MČ PRAHA 1
Rotunda Nalezení sv. Kříže
Staré Město, křižovatka ulic Karolíny Světlé a Konviktské

Na rohu ulic Konviktské a Karoliny Světlé stojí 
nejstarší pražská románská rotunda Nalezení 
sv. Kříže (sv. Kříže Menšího). O vzniku rotundy 
vypráví pověst, že v dávných pohanských 
dobách, bývalo v místě několik rybářských 
chatrčí s rybníkem, do něhož byla vhozena dívka 
přivázána na improvizovaný dřevěný kříž. Dívka 
tak byla potrestána za to, že proti vůli svých 
rodičů, přijala křesťanství a nechala se pokřtít. 
Ráno stál kříž s mrtvou dívkou vztyčen uprostřed 
rybníka, jen tak volně na vodní hladině, což 
bylo považováno za znamení boží. Lidé rybník 
vypustili, nešťastnici křesťansky pohřbili a rybník 
zasypali. Na jeho místě pak záhy postavili prostý 
kostelík a v něm zaujímal čestné místo onen 
dřevěný kříž. Při opravě rotundy se prý skutečně  
v základech našel velký ztrouchnivělý kříž. Přestože 
první písemná zmínka o rotundě je z roku 1365, 
kdy byla rotunda farním kostelem, vznik rotundy 
je kladen do konce 11. století. Nasvědčuje 
tomu archeologický výzkum, který konstatoval 
přítomnost značného množství románských 
dlaždic ostrovského typu, datovatelných vesměs 
do 3. čtvrtiny 12. století. Z výsledků výzkumu 
není ovšem zřejmé, jedná-li se o první dlažbu 
kostela. Rotunda byla pravděpodobně postavena 
po povodni v roce 1118. Je možné, že původně 
to byla soukromá svatyně některého z panských 
dvorců na Starém Městě. Poblíž stávala fara zaniklá 
za husitů a kolem se prostíral hřbitov. Roku 1625 
připadla rotunda dominikánům od sv.  Jiljí. Za 
Josefa II. v roce 1784 byla kaple zrušena a stala 
se soukromým skladištěm a v roce 1860 jí hrozilo 
zbourání kvůli stavbě nového domu. Teprve 
rozhodným zásahem Umělecké besedy z iniciativy 
Ferdinanda Břetislava Mikovce a Josefa Mánesa 
se podařilo vzácnou památku zachránit. Městská 
rada se rozhodla rotundu koupit a architekt Ignác 
Ullmann se zavázal zdarma obnovit její exteriér 
a navrhl i nový oltářík, jehož malby provedl Jan 
Popelík. V letech 1863 - 1865 byla rotunda výrazně 
restaurována arch. Ignácem Ullmannem. Při této 
opravě, dokončené roku 1876, byla rotunda zbavena 
novějších omítek, doplněna nová trnož, nový 

portál, vyměněny poškozené kvádříky a položena 
nová dlažba. Současně došlo také k odstranění 
barokních doplňků. Josef  Mánes namaloval v té 
době obraz „Pobožnost v kapli sv. Kříže“, kde 
předvedl svou představu o obnově interiéru.  
Na stěnách by v horizontálních pruzích byly výjevy 
z legend o českých patronech. Jeho představa však 
nebyla realizována. Podle jeho návrhu, byla v roce 
1865 vyrobena ve füstenberských slévárnách, 
ozdobná novorománská kovová mříž s motivem 
české šípkové růže, která chrání nevelký parčík 
u rotundy od ulice. Při úpravě okolí byl nalezen 
denár knížete Jaromíra z roku 1012. Další 
obnova, probíhající roku 1927, respektovala starší 
rekonstrukci.

Nevelká jednoduchá stavba se vyznačuje zvlášť 
dokonalou stavební technikou. Má okrouhlou 
loď a půlkruhovou apsidu na východní straně, 
zdobenou obloučkovým vlysem. Loď je sklenu-
ta kopulí, na vrchu vyrůstá lucerna se sdružený-
mi okénky, jejichž půlkruhové obloučky spočívají 
na nečleněném půlkruhovém sedle, podepřeném 
válcovým dříkem. Lucerna má novodobou klen-
bu z opravy v 19. století a je zakončena pozlace-
ným křížem s půlměsícem, s osmicípou hvězdou. 
Rotunda je stavěna z drobných opukových kvád-
říků řazených v řádcích. Teprve od 12. století se 
začalo stavět z větších kvádrů. V apsidě a v lodi 
rotundy je zachováno po jedné ozvučnicové ná-
době, zazděné do stěny v době stavby ve výši více 
než 4 m nad původní úrovní podlahy. Jejich po-
doba opět nasvědčuje mladšímu datování stavby  
do 12. století. V apsidě jsou otevřena tři okna, 



osazená při restauraci rotundy (1864 - 1865)  
ve formě, která se přizpůsobila nalezenému frag-
mentu. Apsidu člení liseny, jež končí v neprofilo-
vaném obloučkovém vlysu, podchyceném (mimo 
liseny) drobnými lichoběžnými konsolkami. V lodi 
je severní okno završeno půlkruhově, je špaletové, 
s dodatečnou gotickou kružbou. Severozápadní 
portál lodi byl obnoven při restauraci, stejně jako 
trnož. Pravoúhle odstupněná hlavní římsa byla 
zčásti rekonstruována. Apsida je klenuta konchou, 
půlkruhový neprofilovaný oblouk ji dělí od lodi,
která je zaklenuta kupolí s obnoveným vrcholo-
vým otvorem do lucerny. Na stěnách lodi byly od-
haleny fragmenty nástěnných maleb ze 14. století.  
Na severní stěně je rozměrné Klanění tří krá-
lů, vlevo s figurami králů, P. Marie sedí vpravo
s Ježíškem v klíně před chýší, zcela vpravo byla 
postava sv. Josefa. Malba, nad kterou byl snad 
původně zobrazen pás světců, se řadí k okru-
hu dvorských Klanění tří králů z 60. a 70. let 
14. století. Na jižní stěně bylo namalováno Koru-
nování P. Marie, střed kompozice tvořila italizu-
jící architektura, scéně přihlížejí po stranách dva  
stojící andělé. Rovněž tato malba připomí-

ná tvorbu 60. a 70. let 14. století. Údajně byl 
pod Korunováním ještě výjev s námětem  
Smrt P. Marie. Malby byly objeveny a přemalová-
ny v letech 1863 - 1865 Františkem Sequensem, 
nedávno došlo k jejich restaurování a retuší.
Jméno této rotundy Nalezení sv. Kříže, se zdá být 
velmi příznačné. Rotunda se nachází v údajném 
magickém středu unikátního urbanistického kříže 
staré Prahy. Základní osa tohoto kříže spojuje 
chrám sv. Víta s rotundou sv. Longina u kostela 
sv. Štěpána na Novém Městě. Kolmo na tuto 
přímku se středem v místě rotundy sv. Kříže je 
spojnice kostela sv. Klimenta na Starém Městě  

a dnes již zbouraného kostela sv. Filipa a Jakuba 
na Arbesově náměstí. Vzdálenost dvojic kostelů je 
stejná a jejich strany tak tvoří kříž s rameny měřícími 
2400 metrů. Azimut spojnice polohy sv. Víta  
a sv. Longina odpovídá azimutu východu Slunce 

o letním slunovratu. Dají se vyhledat i spojnice 
jiných významných míst, jejichž linie procházejí 
rotundou, což by jen potvrzovalo hypotézu,  
že právě rotunda Nalezení sv. Kříže je ústřední  
místo, z něhož vycházela koncepce budování 
staré Prahy a je neměnným středem Prahy 
v kruhu. Odtud, z tajemného středu 
s příznačným patrociniem svatokřížským, 
vychází hvězdice paprsků členících plochu města 
do dvanácti kruhových výsečí - pomyslných 
polí, charakterizovaných dvanácti znameními 
zvěrokruhu. Vše naznačuje, že je to z hlediska 
celého systému a budování města, velmi 
choulostivé místo. Jeho nezničitelnost je důležitá 
a přesvědčivá. Platí, chrání-li magický kruh  
město, pak město musí zpětně chránit jeho  
a tím i svůj střed.
Může to být náhoda, ale zdá se dost pravděpodob-
né, že při budování Prahy Lucemburkové pouze 
navázali na již promyšleně založenou koncepci 
města a jeho posvátných míst z doby románské.
Dnes je rotunda farním kostelem starokatolické 
církve. Starokatolická církev v ČR je součástí 
jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve 
Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních  
křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc,  
než stačí  k zabezpečení zá- 
kladních potřeb. Slovo 
„starý“ v názvu vyjadřuje 
ducha původnosti, upřímnosti 
a důvěry - ducha prvních  
křesťanských společenství.  
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Starokatoličtí křesťané se hlásí k alternativnímu  
katolictví, které bylo vždy přítomno v českých 
dějinách: k tradici sv. Cyrila a Metoděje, k odkazu 
Mistra Jana Husa i České církve podobojí Jana 
Rokycany, na kterou navazuje. Starokatoličtí 
křesťané ve světě nepřijali učení o papežské 
neomylnosti a božském původu papežské moci, 
vyhlášené na 1. vatikánském sněmu roku 1870, 
jako učení cizí původnímu křesťanství. Utrechtské 
prohlášení starokatolických biskupů z roku 
1889 hovoří o tom, v co věříme: „Zachováváme 
starokřesťanskou zásadu, charakterizovanou 
sv. Vincencem Lerinským († před rokem 450): 
„Držíme se toho, co vždy, všude a všichni věřili. 
To je opravdu a skutečně katolické.“ Podle 

toho zachováváme víru staré Církve, jak zůstala 
vyjádřena v ekumenických vyznáních víry  
a ve všeobecně uznávaných dogmatech  
a rozhodnutích ekumenických koncilů Církve 
prvního tisíciletí. Všechny pozdější nauky 
přijímáme pouze v tom, v čem se shodují  
s učením staré Církve. Starokatolická církev byla 
za 40 let komunistického režimu v naší vlasti 
téměř vyhlazena, a tak dnes patří k církvím 
nejmenším. Synoda obnovy roku 1990 otevřela 
novou kapitolu jejích dějin. Od té doby začala 
znovu svobodně působit, z nepatrných začátků. 
Starokatolická církev v České republice chce být 
katolickou alternativou, otevřenou současnému 
člověku a jeho potřebám. 
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Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo  
se neobejde bez strašidelné historie. Pojďte  
se vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte pověsti o strašné a přísné chlupaté 
příšeře, s dlouhýma rukama a nohama.
V domě vedle rotundy byla hospoda, které  
se podle jejího majitele říkalo „U Jezurů“, nebo také 
„U Dobrých sester“, podle nepočestných ženštin, 
nočňátek jak Pražané vtipkovali. Nepočestné 
ženy, zlodějíčci, podvodníci a jiné osoby pochybné 
pověsti pohybující se v blízkosti rotundy sv. Kříže, 
nebo v Konviktské ulici, to vůbec nemívaly lehké 
a upřímně řečeno, pokud to šlo, raději se tomuto 
místu pěkně obloukem vyhnuly. Čas od času  
to sem totiž přišel zkontrolovat nezaměnitelný 
duch. Chlupatá příšera s dlouhýma rukama  
a nohama, se zběsilým výrazem na zarostlé tváři, 
se obvykle přiřítila odněkud od Vltavy, podle 
mínění některých lidí to byl duch, který trestal 
hříchy proti svatému přikázání. A to měla místní 
galérka, bloumající v bledém světle luceren, 
pohotovost. Nejvíc to prý odnesla dívka, které  
se říkalo „jíkavec“. Nevydala totiž kloudného 
hlásku, jen se zajíkala. Jednou v noci vyšla  
na malý dvorek nadýchat se vzduchu a uviděla 
muže, celého porostlého srstí, s kudrnatými vlasy  

a dlouhými vousy, který se k ní rychle blížil. 
Nebohé děvče vykřiklo a vběhlo zpět do lokálu. 
Když se ho přítomní ptali, co se stalo, vyráželo  
ze sebe jen příšerné koktání. Uplynulo několik dní 
a tajemná obluda se znovu objevila. Chlupatec 
si děvče vytáhl rovnou z postele, popadl ji  
pod krkem, a začal jí škrtit, až ztratilo vědomí. 
Kdyby se na ducha neobořilo pár odvážných 
sousedů, snad by ji i zardousil. Dívčině zbělely 
vlasy hrůzou a na hrdle měla modré pruhy od prstů 
strašidla. Dlouho se z toho otřesu vzpamatovávala 
a hlavně, do Konviktské ulice se už nikdy ani 
nepřiblížila. Noční obluda ulici neopustila. 
Nepoctivcům a pražské galerce se prý zjevovala 
v hospodě na schodech, v jizbách, na dvoře  
i v ulici. Sice jim neubližovala, ale většina stálých 
hostů hospodu raději opustilo. Strašlivý chlupatec 
se proto začal zjevovat i na dalších místech Prahy, 
všude tam, kde se děly nějaké nekaloty.
V Konviktské ulici se ovšem odehrály i jiné 
zajímavé věci. V zahradě za kaplí rostl posvátný 
živý strom. Majitel si chtěl přistavět k domku 
další část, a protože mu strom překážel, vzal  
do ruky pilu. Sotva se ale stromu dotknul, vyřinula 
se z rány krev a ve větvích truchlivě zašumělo listí. 
Muž zahodil pilu a utekl. Zedníkům pak přikázal, 
aby zeď postavili, ale stromu se museli zdaleka 
vyhnout. Po dlouhých letech strom zašel sám  
od sebe, ale zeď se záhadným obloukem a zůstala 
- k podivení okolojdoucích. Podle jiné pověsti jsou 
pod rotundou rozsáhlé sklepní prostory s rakvemi, 
ve kterých nebožtíci leží jako živí a hlídají poklady 
určené příštímu českému králi.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Za strašidly po Praze, Petr David, Vladimír Soukup,  
Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); Praga mysteriosa, Milan Špůrek; web; Starokatolická církev v ČR
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 - GARANT MČ PRAHA 1
Huťský mlýn, mlýnice a mlýnské kolo
Malá Strana, park Kampa

Připomínkou dávné slávy mlýnů na Čertovce je 
dům čp. 499 ve Všehrdově ulici 14 v katastru 
Malé Strany, který ve své stavební hmotě skrývá 
pozůstatky někdejšího mlýnu zvaného Huťský 
neboli Huť. Někdy - především ve starší literatuře 
- se používá též název Všehrdův mlýn, podle 
jeho nejslavnějšího majitele. Spolu s nedávno 
zrekonstruovaným mlýnským kolem dotváří toto 

romantické pražské zákoutí.
V roce 1489 patřil mlýn Venclíkovi z Vrchovišť, 
který byl mincmistrem v Kutné Hoře. Mimo 
jiné byl i majitelem zámku Žirovnice. Ten prodal 
mlýn Huť Matoušovi Teclarovi z Kadaně,  
jenž si osvojoval právo nejen na mlýn a mlýnskou 
strouhu, ale i na ostrov. To se nelíbilo radním 
Starého Města pražského, kteří považovali 
ostrov za svůj majetek. Ostrov totiž dříve 
patřil do majetku Starého Města. Spor skončil  
před soudem, ale ještě dříve než došlo  
ke konečnému rozhodnutí, Matouš Teclar mlýn 
prodal.
Dalším majitelem mlýna se stal Martin z Dříní, 
komorník při deskách zemských. Jeho dceru 
Apolenu si asi v roce 1500 vzal za manželku 
vynikající český humanista a právník Viktorin 
Kornel ze Všehrd, který takto mlýn Huť 
vyženil. Kornel ze Všehrd vystudoval pražskou  
univerzitu, později tam začal i přednášet a byl 
jejím děkanem. Roku 1487 univerzitu opustil a stal 
se úředníkem u zemských desek. Dále studoval 
především české právo a povýšil i v zaměstnání, 
když se stal místopísařem, a tak prakticky stanul 

v čele tohoto důležitého úřadu. Přídomek  
„ze Všehrd“ obdržel v roce 1492.
V roce 1499 sepsal stěžejní a obsáhlé právnické 
dílo O právích země české knihy devatery, 
které pak v roce 1508 přepracoval a věnoval 
králi Vladislavovi. Jeho dílo ho postavilo  
do čela českého literárního humanismu, navíc 
psal česky, čímž se výrazně odlišil od humanistů, 
kteří holdovali latině a řečtině. Psal nejen k oslavě 
starého českého pořádku, ale i vlasti: „… Bych sto 
jazykuov měl a tolikéž úst, nemohl bych vypsati, 
jaké sú chvály hodni Čechové staří, zemi českú 
spravujíce, kteří sú tak spravedlivá, tak potřebná 
práva vymyslili, v ničemž, což by k spravedlnosti 
a k obraně příslušelo, neobmeškavše.“. Lze tedy 
předpokládat, že právě v Huťském mlýně - neboť 
další nemovitý majetek na Novém Městě pražském 
spolu s manželkou Apolenou prodali - na svém 
díle pracoval.
Viktorin Kornel ze Všehrd konal vzorně nejen 
své povinnosti vysokého zemského úředníka 
na Pražském hradě, ale jak by se dnes řeklo, 
angažoval se i občansky. Při blízkém kostelíku 
sv. Jana Křtitele, dnes zvaném Na Prádle, byl 

kostelníkem, což tehdy znamenalo, že byl jedním 
z úředníků, kteří pečovali o jeho hospodářský 
prospěch. V roce 1520 postihla Prahu morová 
epidemie, Viktorin Kornel ze Všehrd se nakazil  
a 21. září téhož roku zemřel, podle starých letopisů 
přímo ve mlýně. Bylo mu asi šedesát let, neboť, 
jak se uvádí, světlo světa spatřil kolem roku 1460 
v Chrudimi. S největší pravděpodobností byl 
pohřben v kostelíku sv. Jana Křtitele Na Prádle, 



místo jeho hrobu však zavál čas.
Když zemřela i vdova paní Apolena ze Dříně, 
měli mlýn postupně Jan Studeněvský z Libošína, 
Václav Jaroš z Kapí Hory a nakonec malostranská 
obec. Ta však o něj přišla v roce 1547 konfiskací
císaře Ferdinanda I. Malá Strana odmítla podpořit 
vojenské tažení Ferdinanda I. na pomoc císaři  
Karlu V. ve šmalkaldské válce a zabavení 
této nemovitosti bylo součástí odvetných 
represivních akcí. Později se mlýn vrátil 
zpět do držení Malostranských. V deskách 
zemských byl o tom učiněn v roce 1558 
zápis, který tam byl vložen „v pondělí  
po Matce Boží o Hromnicích“ (tj 7. února).  
Dle něho „král Ferdinand I. obci malostranské 

vrátil konfiskovaný mlýn Huť, pod horou 
Petřínem u sv. Jana na řece Vltavě ležící, 
s městištěm, břehy, vodou a jedním stavením, 
stavem, koly, žlaby, struhami, vodotoky, spády  
a vejpady, vykolením a vypažením břehů, s dvěma 
zahradami okolo téhož mlýna a s ostrovem 
před týmž mlýnem ležícím“. Zmiňovaný ostrov 
označoval pouze jižní část Kampy, v místech 
mlýna.
Malostranská obec pak držela vlastnické právo 
k objektu mlýna a k jeho příslušenství až do roku 
1624. V podmínkách, jaké nastaly po bělohorské 
bitvě, byla donucena mlýn vyměnit za jiný dům 
s Pavlem Michnou z Vacínova. Ten ho připojil 
ke svému sousednímu domu, s nímž měl pak 
mlýn dlouho společné majitele. Na pozemcích 
v sousedství mlýna vystavěl Michna velké 
konírny a jízdárnu. Později byly tyto objekty 
změněny na zbrojnici. Stejně tak v roce 1624 
koupil Michna za 10 000 kop grošů míšeňských 
od Zuzany Thurnové objekt čp. 450 a začal ho 
nákladně přebudovávat na svou malostranskou 

rezidenci, která se podle jeho představ měla  
co nejvíce přiblížit velkolepému Valdštejnskému 
paláci. Pro orientaci jenom upřesněme, že 
palác Michnů z Vacínova čp. 450 na Újezdě 40  
se po četných přestavbách a dostavbách v průběhu 
času proměňoval a v počátcích dvacátých let 
našeho století, kdy objekt získala Česká obec 
sokolská, dostal nové jméno Tyršův dům.
Zmiňme se ještě krátce o osobě nového vlastníka 
mlýna Huť, dějinami ne příliš pochvalně 
hodnoceného Pavla Michny z Vacínova. Byl 
vychován u jezuitů a nastoupil úřednickou dráhu. 
Jako sekretář České kanceláře se postavil proti 
stavovské opozici. Opustil Čechy a do Prahy  
se vrátil až s vítězným císařským vojskem po bitvě 
na Bílé Hoře. Hřál se na výsluní přízně císařského 
místodržícího Karla knížete z Lichtenštejna 
i generalissima císařský vojsk Albrechta 
z Valdštejna. Měl dar být ve správnou chvíli  
na správném místě, a to především při konfiskacích.
Tak získal v krátké době obrovské jmění. Navíc 
by císařem povýšen do panského stavu a v roce 
1627 do stavu říšského hraběte. Zemřel v průběhu 
třicetileté války, v roce 1632.
Michnové z Vacínova udrželi svůj rozsáhlý 
majetek ještě v další generaci. Po smrti syna  
a dědice, Václava Michny z Vacínova, nastal 
úpadek a nemovitosti začaly být rozprodávány. 
Tak přišel mlýn Huť i Michnovský dům 
v roce 1678 do držení Jiřímu Ludvíku hraběti  
ze Sinzendorfu. Od roku 1683 patřil Janu 
Adolfovi ze Schwarzenbergu, poté od roku 
1763 Janu Borenscheinovi. V roce 1767 se mlýn 
Huť, odloučil od Michnovského domu a nadále 
měly oba objekty rozdílné majitele. Je zajímavé,  
že od roku 1670, v době, kdy měli mlýn Huť ještě 
v držení Michnové, byly snahy zřídit na místě 
mlýna vodárnu, stejně tomu bylo i u Sovových 
mlýnů. Pádným argumentem byla skutečnost,  
že malostranská vodárna při Petržilkovském 
mlýně, která zásobovala město vodou, byla  
za městskými hradbami. Záležitost však nebyla 
z mnoha různých důvodů realizována.
Přeneseme se nyní až do 20. století, kdy mlýn 
Huť již ztratil svoji funkci a mlýnské kolo  
se - stejně jako kolo Velkopřevorského mlýna 
- stalo pouhou atrakcí. V roce 1940 padl návrh, 
aby byl dřevěný přístřešek kryjící kolo odbourán,  
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a tak uvolněn pohled na točící se kolo. V domě  
byly v té době byty, na pozemku působila 
truhlářská dílna. Působení této řemeslnické 
provozovny na místech spojených s pobytem 
slavného právníka Viktorina Kornela ze Všehrd 
bylo silně kritizováno, především v Malostranské 
kronice, časopisu, který vydával Klub přátel Malé 
Strany. Za minulého režimu byl dům majetkem 
Prahy 1.
Postupem času dostával do špatného stavebního 
stavu nejen dům, ale především mlýnské kolo 
včetně stříšky, historická připomínka minulosti 
místa. Stříšce, opřené o zeď domu, hrozilo 
zhroucení, byly i obavy, že kdyby se zhroutily 
piloty podpírající ložisko kola, mohla by klesající 
hřídel vylomit část obvodového zdiva objektu. 
Navíc někteří jedinci z mládeže navštěvující zelené 
plochy ostrova Kampy pod vlivem alkoholu a snad 
i drog nejenže polehávali na dřevěném přístřešku 
a dřevěném platu u kola, ale provozovali i životu 
nebezpečnou zábavu, jízdu na lopatkách kola.
Privatizace domovního fondu umožnila, aby v roce 
1994 objekt bývalého mlýna i s mlýnským kolem 
odkoupila společnost Všehrdův mlýn, spol. s r. o. 

kterou o rok dříve založili nájemníci domu. V roce 
1995 pak byla za finančního přispění Městské části
Praha 1 provedena generální oprava mlýnského 
kola, včetně veškerého příslušenství. Projekčně 
akci zajistil akademický architekt Jindřich Smetana. 
Práce provedla stavební firma Františka Mikyšky
z Kojetína - Petrovic u Sedlčan. Mlýnské kolo 
má průměr téměř 6,5 metrů, váží tři tuny a má 
36 naimpregnovaných lopatek z dubového dřeva. 
Ještě dříve, než došlo k osazení samotného kola, 
musela se do zdiva domu osadit více než tunová 
pětimetrová hřídel. Slavností spuštění mlýnského 
kola se uskutečnilo 14. prosince 1995. V provozu 

by mělo vydržet padesát let a uvažuje se i o malé 
vodní elektrárně.
Společnost Všehrdův mlýn, spol. s r. o. ještě 
v roce 1998 provedla opravu střechy domu a o rok 
později byla dokončena oprava fasády, odvlhčení 
zdiva a repase oken a částečně byly odstraněny 

nevhodné stavební zásahy z padesátých let. Jen  
co bylo opraveno poslední okno, položena 
poslední střešní taška a nahozen poslední metr 
omítky, v roce 2002 vše zničila 100letá vltavská 
voda, která zatopila nejen objekt mlýna, ale také 
celou přilehlou Kampu. Díky velkému lidskému 
nasazení tu dnes můžeme opět posedět v příjemné 
kavárničce u klapajícího mlýnského kola. Povodeň 
nám připomíná už pouze značka kulminace 
vody ze dne 14.08.2002, umístěná nad vchodem  
do kavárny.
Ostrov Kampa má své domky, své trávníky, 
stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na 
něm slavné hrnčířské a jiné trhy, svůj kus mostu, 
zbudovaném Otcem vlasti, a hodný kus vltavské 
hladiny a pod hladinou svého vodníka, pana 
Josefa. Pan Josef  byl uznávanou hlavou veškerého 
pražského vodnictva a v dřívějších dobách, 
kdy Prahou neprocházelo tolik turistů a kdy byl 
noční život o hodně klidnější než dnes, se tady u 
mlýnského kola scházívali vodníci ze všech koutu 
Prahy. Sněmovali a rokovali, jak tomu bývalo 
zvykem, a Josef  řídil jejich zasedání a rovnal jejich 
rozepře. V posledních letech zajdou už jen vodník 
Pivoda z pod Vyšehradu a pan Jindřich vodník 
Na Františku, sedí na lavičce, kouří si dýmku  
a vzpomínají na staré časy.
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Zelený strachy - mrtvý smíchy

Rozumí se samo sebou, že ani toto místo  
se neobejde bez strašidelné historie. Pojďte  
se vypravit na výlet do staré Prahy, kdy slunko 
zapadne a všude je tma a tma. Slyšte vyprávění 
o nešťastnících, kteří nenalézají ani v hrobě 
svého pokoje. Začnou se zjevovat před půlnoci 
a zpravidla mizet před ranním kuropěním. Musí 
nahnat strach, jinak by to nebyla strašidla, ale jen 
po troškách. Držte se s někým za ruku a hesla: 
„Zelený strachy - mrtvý smíchy“.
Věřte nevěřte historii o nešťastném děvčeti,  
nad kterým se zavřela voda.
Půvabnou dceru měl jeden čalouník na Malé 
Straně. Nedokázal se z toho ale radovat, že děvče 
je hezké a šikovné na každou práci, i ze své 
dílny ji vyháněl. Dobře viděl obdivné pohledy 
svých zákazníků a také si všímal, když některý 
z mládenců přicházel častěji s nějakou záminkou: 
„Nevychovával jsem tě pro nějakou holotu, sám 
ti ženicha najdu“, křičel pak večer na svoji dceru,  
a co bylo ještě horší, přidal nějakou tu ránu důtkami 
- to prý aby jí ty kluky vyhnal z hlavy. Sám tvrdil,  
že dívka jednou ocení, jak to myslel dobře. Ale 
dcera spíš zatrpkla, začala se mu vyhýbat a raději 
hledala chvilku, jak se potajmu dostat z domu. 
Což o to, o nápadníky nemusela mít nouzi. 
Zvláště jeden z častých návštěvníků otcovy dílny 
byl hodně aktivní, dokonce si troufl čekat u jejich
domu, zda se dívce přece jenom nepodaří zbavit  

se otcova dohledu. Děvčeti se líbil, měl jiskrné 
dychtivé oči, pohled, který až rozum bral. Jednou 
když měl otec hodně práce, vyklouzla dívenka 
nenápadně ven. 
Se svým ctitelem si stačila pošeptat pár slovíček, 
domluvit příští setkání, a vystrašená utíkala domů. 
Dostaveníčka však byla stále častější, mladí lidé  
se procházeli po Kampě, drželi se za ruce a hledali 
stále odlehlejší místa, kde by byli sami. Nezůstalo 
však jen u toho, a tak na jedné ze schůzek pověděla 
dívka svému milému, že jejich láska nezůstala  
bez následků - je prý v požehnaném stavu. Hoch 
zůstal jako omráčený. Čekal, kdy ho zavolají 
vojenští páni, svoji budoucnost zatím nijak neřešil. 
Jakž takž se dokázal postarat sám o sebe, ale ještě 
živit další hladové krky? Jen tak něco zamumlal,  
že do příští schůzky něco vymyslí, a rychle  
se pakoval domů. Netušil, že svoji krasavici vidí 
naposled. Ta si nedovedla přestavit, že přijde 
domů a přísnému otci všechno poví, tušila, že by 
ji nečekalo nic dobrého. A kam jinam jít? Vždyť 
nikoho neměla. A tak vykročila k řece, stále dál,  
až ji strhl proud a voda se nad ní navěky zavřela.
Čas od času se ale vrací. Projde se po Kampě, 
místy, kudy se vodila se svým milým, někdy  
si sedne i na lavičku. Má smutný nepřítomný výraz, 
je bosa, na sobě jen lehoučké letní zmáčené šaty. 
Čeká, že se jí ujme nějaký hodný člověk a postará 
se o ni i o nenarozené děťátko.

Prameny: Za strašidly po Praze, Petr David, Vladimír Soukup, Euromedia Group, k. s. - IKAR v Praze (2008); Staropražské pověsti a legendy, Julius Košnár,  
Josef  a Eva Hrubešovi
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