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REKAToLIZAcB Ne Novpttt

ttlĚ

srĚ pnež srrl,t v oosĚ posĚroHonsKE

+.z NlinožBNsKo-pollTIcrcf n sprudvní vívo; NovrÉrro MĚsre pnežsxÉHo
v 17. sror,rrí

f!ělohorská porážka českéhostavovského povstání p edstavovala q J'Jznamn zásahipro politic\ asociálně-ekonomic\ qvoj všech t íkrá-

lovs\ ch měst pražs\ ch. Politika města, jejimž slortečn m tv rcem se po delším
období stagnace ve druhé polovině 16. století staly během povstání měšťanské
elity, do značnémíry zastoupené v radním kolegius's, byla touto situací na rirovni
stavovské napro sto p ar aly zov aná.
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Nové Město se p ipojilo ke stavovské opozici již 23. května 1618 a hned druhého dne byli t i jeho zásfupci zvoleni do direktoria. Jednalo se o znátmé av znamné osobnosti měšťanskeho prost edí, Valentina Kochana z Prachové, Tobiáše Šteíkaz Koloděj a Václava Píseckéhoz Granichfeldu. Stavovské povstání
p ineslo q znamnou změnu i pro vlastní městskou správu, i když novoměstské
radní kolegium zristalo bez personálních zásahri až do roku l6l9.Stávajícíruda byla sestavena p evážně z katolíkri ještě v roce 1617 po volbě Ferdinanda
štlirstetro za českéhokrráIe. k protestant m se v tomto radním kolegiu sice adilo pouze šest členri rady, ale jedním z nich byl i primas Ji i Zy$.526 Rolru 1619
muselo direktorium zareagovat na nerinosnou situaci v konfesijním složenínovoměstské rady, jejiž činnost komplikoval navíc také ritěk několika katolic\ ch
radních z města. Nejq znamnější osobou mezi uprchlíky měl tJan Sfe4n ze
Sfe4nu52', jehož však jiné prameny identifikrrjí jako mluvčího katoliclc ch měšťanti, kte í byli ještě v roce 1620 pravidelně p edvoláváni do rady a podrobováni
nátla]ar, aby složili p ísahu na záHadě sněmormího usnesení, dekretu Friedricha Falckeho a konkrétníchčlánkri Konfederace.í2$ Zminěn, těk části katolick ch radních byl reakcí na eska]aci nábožensko-politick ch poměru v zemi
i na Novém Městě, kde došlo k vypovězení několika nejradikrálnějších katolílai.
Současně se město p ipojilo k formrrlováni zásadnich požadavkri městského
stavu v rámci stavovské opozice, respektive se na něm p ímo podflelo.

Městská rada novoměstská, obnovená direktoriem roku 1619, byla složena
již q hradně z nekatolílci a její součástíse sta]i i ti z protestantu, lúe í byli uvedeni do rady p i obnově v roce 1617. Nově wolená, v lučně protestantská rada p estráJa za povstáni již pouze jedtnou obnovu, kterou provedl v lednu l 620
Friedrich Falck .Jednalo se o do značnémíryformální a]<t, neboťdošlo kv měně pouze dvou osob. Navíc v jednom p ípadě šlo jen o doplnění nového člena
rady za zem elého Jana Fikara zYratu. V tomto složeníse rada dočka]a rozhodujícího st efu stavovského povstání.s29
Po bělohorske bitvě města pražská jako celek kapifulovala It. listopadu
525 Srov. O. FrlrovÁ, Formování správy, s. 633.
526 VÁclnv HuML, Ze života novoměstslq ch obyllatel, in: Nové Město pražské 1348-1784, (edd.) J. MnlvDELovÁ - P. SrÁrrvÍrovÁ, s.l44;J. MnrvoElovÁ, Dekrety reformační komise, s. l l; TÁž, Rada Nového
MěstapraŽského v letech 1600-1650, PSH 29,|996, s. 98-99 - biogramJi ího Zyďaz Chocenic.
527 J. Mnr.roEr,ovÁ, Dekrety reformační komise, s. 12; TÁŽ, Rada Nového Města, s. 98.
528 JeN IGŠIAR, Novoměstslqi radní Jan Sí"ry" ze Sferyinu a částjeho knižní sbírlcy v knihovněfrantiškán
u Panny Marie Sněžné,DP 27 ,2008, s. 351-353. V p ípadě většiny katolftri tato akce neměla spěch.
P edvolávání však pokračova]o až do íjna 1620 a nepo kytovalo Sfe4forovi
těku většíprostor.
529 J. MnNoELovÁ, Dekrety reformační komise, s. 12-13.
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NÁrožnusro-polIrlcrcÝ, spnÁwí a socrelNĚ-prouotwcrci nÁuBc,..
a následně byla vystavena drancováni vítěznésoldateslqy. Odborná literatura
v této souvislosti připomíná popis drancování města, kte{ý se opírá o zprávu
z pera bývalého novoměstského konšela Lukáše karbana. Tento autor uvádí,
že vojáci plenili domy na Novém Městě bez ohledu na náboženskou příslušnost
jejich majitelů i obyvatel.sil wedený údaj ostatně převzali pavel ská]a ve své
Historii česlee.st Jedná se ovšem o ,angažovarti popis pobělohorských udrá]ostí
z pohledu měšťana, kteqý se aktivně účastnilpovstání na straně protestantské
stavovské opozice, a to jako novoměsts\ý radní, člen jedné z komisí generálního sněmu v roce 162o a dokonce i jako signatář konfederace stavů.532 Exisfuje
ovšem i jiný popis udáJosť, od staroměstského měšťana Jana pavla Dvorslého z Gryfí Hory který jako pravověrný a především již předbělohorský katolík
stá] na opačnéstraně konfesijního speldra.s33Jeho kronikrářské záznamy vedené v rámci Veleslavínova historickeho kalendáře a především strilúní cenzurní

lrcv/,

zásahy v textu samotné knihy vyjadřovaly vyhraněně protireformační postoj.se

přesto tento autor líčí
drancování měst po bitvě bělohorslé do značnémíry
ve shodě se svým protestantským spoluměšťanem. soldateska měla ,...každé
noci množsM domů vytloukati a z nich zlato, stříbro a jiné věci vynášeti..J'.5s
Drancování nebylo jen záJežitosť několika mrá]o dnů ale pokračovalo minimárlně do konce listopadu, jak dokládá dalšíz Dvorskeho zápisů o tom, že27.hstopadu
domě mým vlastním zasvat!,rnHaštalem byl sem vytlačen od vojráIai
"v
Jeho Milosti Císaře a pobráno mi všechno..í.s6 Tehdy ovšem nešlo jen o pouhé
drancování, a]e více už o ubytování vojska vprostoru města, při němž evidentně nebyla otázka konfese měšťanůrorměž řešena. Vojáci tak,,na krl§r ... leželi
a jídlem, piťm těžce obtěžovali i jináče soužili..." všechny pražsléměšťany bez
ohledu na jejich konfesijní příslušnost. Tento stav trval až do následujícího rohr, kdy městske správy dohodly s místodržícímLichtenštejnem
Qýdenní platbu
5 000 rýnských zlatých místo povinnosti vydržovat vojenskou hotovost.s?
z uvedeného v}Tlyvá, žepražšltměšťané
nahlíželina politiclg vypj até azásadní momenty, které souvisely s konfesijními střety, především jako příslušníci
městslého stavu a Pražanéa nikoliv prvořadě jako katolíci či protestanti. Dokladem jsou opět reakce staroměstslého měšťana Dvorského, zachycené vkalendáři.Již při popisu defenestrace bylajeho prvořadou starosť otázka důsledIú tohoto činu a obava, .aby proto těžkosti městs\ý stav neměl".ss Při hodnocení vypovězení jezuitu z měst pražských v červnu téhožroku naopak katolický
330 J.Mtlorr,ovÁ,DďretyreJonnačníteomise,s.l3;rÁž,RadaNovéhoMěsta,s.79.
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Tarrfiéž,s.l02-103.

MENDELoVÁ, Rada Nového Města, s.lO2.
TaIntéž,
53Íl Srov. OLGA FEJTovÁ, Veleslavínův Kalen&iř hisnricbý z nlajetku pmžskaho roůl Dvorslcých z Gryfl
ilory, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisloi Nrárodní knihovna Česlérepublilg rs, rqs-g,
s.97-121; MenrP ToŠivtnovÁ, KronilE česbých měst z předbětohorského období, úvod do studia
městskiho kronikářstvív eecháchv letech 1526-1620,Praha 2010 (= Studie o rukopisech. Monographia l5), s. 198-200.
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s. 9.

\#

REKAT ILIzACE NA NoVEM

uĚsrĚ pnnžsKEM v oogĚ pogĚroHonsrr,

měšťan hledal rninfl.y akce pouze mezi vyššímistavy a v měšťanech viděl oběť
celé udrflosti.s39 V každodennírea]itě drobn ch udflostí však zristával DvorsK,
katolíkem, kter o pár let později s uspokojením ocenil nap . exhumaci tělaJana Rolgcany a obsazení jeho hrobového místa .noqfm" nebožtíkem,ádn m
katolic\ím knězem z lnskeho chrámu.s{ Stejně jako pro něj bylo samoz ejmé
zajistit synovi ádné katolické vzděláni v koleji u jezuitu v Jind ichově Hradci
apozdějina katolickém učenív Ingolstadtu. l

?fttl+

I pod tlakem pobytu vojsk v prostoru města po bifuě bělohorské museli Pražanéodevzdat 22. listopadu na radnicích veškere zbraně. V podstatě neomezen;im pánem nad městy se stal místodržíciKarelzLichtenštejna. Ten 30.listopadu obnovil všechnypražské městské rady a jmenova] císa ské hejtmany a rychtáíe.gz Městske rady byly sestaveny v podobě z rolru L6I7 a doplněny o několik
nekatolílai, kte í se vyslgrtovali v p edchozí ,,povstalecké" radě. Dflcy tomu se
v čele novoměstske rady v pozici primátora udržel, byt pouze do rokrr 1622, ne-

katolíkJi í Zyď.uo"

ffi

Po ustavení tzv. exekučníkomise, lúerá měla vyšet ovat ričastníkypovstání,
byli uvězněni i b vatí novoměstšť radní Eliáš RorYr,,Ji í Řečick ; Šimon Vokáč, Ond ej Kocour, Michal Widtman, Jind ich Kozel, Kašpar Uzlar a Lukáš
Karban.sa Katolíci získávali postupně nejqíznamnějšípozice ve městě. Koncem rolcr se do Prahy wátil arcibislcrp a jezuité, kte í získali dozor a později
správu nad univerzitou.

ffi

"a
=-4a

ffi
#

\

povězeni byli naopak nekatoličtí učiteléa profeso i.

Katolíci postupně obsazovali nekatolické kostely. Byl zrušen majestátnábožens\ ch svobod azemi museli opustit ka]vínštíduchovní. Poslední uveden krok
však jen stěžívyvolal meziPražany většínesou}rlas, protože již za povstání se
jasně prokázalo, že většinově utralwistická měšťanská i šlechtická společnost
v česk ch zemích nebyla p ipravena na radikální obrat směrem ke kalvinismu.
P ímá zkušenost měšťan v pražskémsouměstí s radiká,lním konfesijním .čištěním" kostelri i ve ejn ch prostranství ze strany kalvínské,na němž v městech
pražslt ch v znamně participovala iJednota bratrská, mohla vyvolávat i protikalvínské nálady.5as Nové Město pražskése však na druhé straně nestalo p ím m dějištěm těchto akcí, ktere je nutno navíc chápat spíše,jako q sledek určitépolitické konstelace a demonstrace moci bratrské šlechty nežli jako projev náboženského, konfesijního sm šlení".sl0 S životem a nábožens\imi projevy měšťanri, lúe í se hlásili k bratrské konfesi, pak mělo Nové Město pražské
539 Tamtéž,s. l12.
540 Tamtéž,s. 106.
54I Tamtéž,s. l10.

Dvors\ ovšem p ed cestou do Ingolstadfu poslal svého syna Samuela sbírat zkušenosti i do stále ještě multikonfesijního Norimberkrr. Doslova píše,,aby tam spat il běh světď'.
Vzhledem k Dvorského obchodnímu podnikání, ktere měl syn nepochybně p evzít, šlo prvo adě
o získání zkrršenostív profesi. Kontakty s jin mi konfesemi nepokl ádal měšťanza ,nebezpečné".
542 J. MENDELoVÁ , Dekrety reformační l<omise, s.13.
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543 Tamtéž,s, 13.
544 J. MENDELovÍ, Ra.da Nového Města, s. 79 .
545 VINcENc KRÁMíŘ , Zpusnšení Chrámu svatého Víta v roce t619,
s.49.
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(ed.) MIcrrer.

ŠnorĚr,Praha

1998,

5,16 MIcxar, ŠnoNx,Nábožensk obrazv teoriiapraxiradihilníreJormacevp edběIohorstclchčechách.
Habilitační práce, Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 98.

NÁrožBxsro-polnIcrcf, spnÁwí n socút NĚ-Erouotutcrcf nÁurc.,.
jeho obyvatelé bohaté a nikoli kontroverzní zlaršenosti i z doby předbělohorské, protože v této lokalitě se soustředila nejpočetnějšíčeskobratrská komu-

a

nita v rámci měst pražs\ých, s jejímžživotem podobné excesy nebyly spojeny.
)iaopak její členovézastávah posty v radě, v zems\ých úřadech, či patřili k významn;ýrn intelektuá]ům a stáli v předních řadách tvrirců městské stavovské
politilg ve dvou předbělohors\ých dekádách. Většinu z nich zasáhla vlna pobělohors\ých trestu, a to i těch hrdelních.sa7 Zmínit|zeJanaHolara z Horažďovic
(pravděpodobně otce malíře YáclavaHollara), Adama Hubera z Riesenpachu,
}íatěje, Vojtěcha st. a Řehoře Kautské zJenštejna,Jana st. Ledčanskéhoz Popic,
Eliáše st. Rozína zJavornílu,Jiříka Řečickeho či Adama Skáu ze Zhoře.sa8Jedř

ného ze známých členůJednoty bratrské na Novém L'Áěstě zaznamenaly prameny v souvislosti s kontrovezními soudními kauzami, atoJana Diblíka z Votína a jeho otce Václava. Podstatou jejich případů ovšem nebyly náboženské
zá|ežitostt, ale qýhradně majetkové §pory s novoměstskou radou ohledně práva
várečného, ktere vyrržívalibez nabytí měšťansM, a následně pře !ýkajícíse neodvádění berní.sag S ohledem na uvedené zloršenosti novoměsts\ých měšťanů
proto vztah zdejšíhooblwatelstva ke kalvinismu, resp. k bratrské konfesi nemusel blit jednoznačně nepříznivě vyhraněný.sso Lze proto jen konstruovat, do jaké mírymohlyvýše uvedené,,celopražské"ikonoklastické negativnízážitkypřispět v pozdějších letech k náboženslémuobratu části obyvatel měst pražs\ých
ke

15m

katolicismu.

První a zásadní krok císařských pobělohors\ých opatření však představovalo
přímépotrestání účastnílc,i,respelrtive exponentů stavovské,,rebélie".Zatčení
se dotklo také sedmnácti novoměsts\ých měšťanůssl, kteří patřili k městským

il7

VizJosEFJÁNÁČnr,KráIovskiměstačeskánazemskérnsněrnur1609-16l0,SH4,1956,s.23L-232,
236,24|-24?iTouÁŠ V BÍrrr, Dějiny lanfiskací v Čechách po n 16t8 II, Praha 1882-1883, s. )(LM
LIl Doo(II, c)o-v, 74, 106-1rl, 2l8, 254_256,299-300, 314-316, 322-324, 329, 359_3ffi, 435,
472-473,480-48I, 5r2-513,

il8

551, 593_595,947,959,967-968,974,996,

l004-10o5, lo2o,1024,Io27,

1030, 1035-1036, r04o.

Srov. rejstřft členůJednoty bratrské z ndlezll bratrského archivu Matouše Konečnéhov Mladé
Boleslavi: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav, Árchiv Matouše Konečného,A3254lPruhalOll6D7, RejstřftJednoty bratrslé Praha 1607, f. lr, Sr,v, 6r,v,7v; zákJadní informace k nálezu
Českobratrského archivu srov. JIŘÍlvsr, Neue Quellcn ar Gesďúchte der Brúd.erunittit in der Zeit
vor der Schlacht aln Wefien Berg Der Fund des Archivs von Matouš lbnečný in Mladá Boleslav, Acta
Comeniana 22-23, 2009, s. 249 -286,
í{9 Muzeum Madoboleslavska, MIadá Boleslav, Archiv Matouše Konečného, A 3254lPrahalOl\607,
RejstříkJednoty bratrské Praha 1607, í.Ťv;bližeke sporum uvedených měšťanůL. IáNcINGER,
Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století - Hybemská ulice I, s. t43.
550 Reflexe těchto kalvínslcých akcí ostatně dosud nebyla v pramenech novoměstské provenience soukromého ani úředního chara]ďeru nalezena. Mohlo by to znamenat, že jejich odezva byla na Novém Městě stejně omezená jako mimo vlastní zemské centrum. Zmitlka o kďvínslém .čištění"
chrámu sv. Víta chybí take v kronikářských záznamech vycháaejících z okruhu sympatizantuJednoty bratrslé, lderá byla na samotné akci
Srov. dobovou kronilu autora zjevně
"zainteresovanď.
s Jednotou sympatizujícího Kronika mladoboleslavská od Mistra Jiřího Bydžnvsleeho sepsaná, (ed,.)
ZpwĚr Kerr,rpn, Mladá Boleslav 1935, s. ll1-144. !ýhodnocení vazby kronikíře kJednotě bratrské srov. M. ToŠlpnovÁ, IbonilE českich měst, s. L59-t6O; MAREK Ďunčelsrí,Kolektivní paměť měst? Narativní pratneny městské provenience, jejich autoři a vztah k pramenům diplotnathlce
Povahy na PříkJadu středních Čech v první polovině 17. ltoletí, Opera historica (driJe OH) 11, 2006,
s. 378-383; ZIruuNp WIrttBn, Život círl<evnív Čechách. Ifuhurně-historický obraz z )M a ){VI stoh-
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politick m, ekonomic\im, ale i intelektuá]ním elitám. Část obviněn ch, kter m
se poda ilo uprchnout, byla potrestána v nep ítomnosti odsouzením l<e ztátě
cti, hrdla a majetku. Červnovévyhlášení trestrr roku 162r zasáhlo z jednotliv ch
měst nejqíznamnějiprávě Nové Město pražské.Napopravišti zem eli čty i jeho
b valí radní ap ední městsk písa, v raznáosobnost stavovského odbojeValentin Kochan z Prachové. DaJšít i b valí novoměstšť radní vyváz|i s lehčími
tresty.552
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Následující vlna trest , která město dostihla, p inesla pohty a konfiskace městského majetkra. Nové Město muselo vrátit ves Nusle, dvory v Ma]ešicích a Štěrboholech, dva domy, dva m\ny, vápenici apíívoz,cla, zádušní platy
a statlcy, dráJe statky patícíproboštovi, děkanovi a vyšehradske kapifule a nakonec i Háštemí majetky a statlty proboštství kostela Pražskéhohradu. Pr běh
jednotliv ch vln trest pro obyvatele Nového Města v období t icetileté vráIlg
sumarizovala p ed několika letyJaroslava Mendelová.s53 Podle jejích ridajri bylo
v roce 162l odsouzeno ještě 16 osob lre ztráté hrdla, cti a majetlar v souvislosti
se sv m angažovánimv době povstání.
Ve stejném období ešila zeměpanská a církevníspráva jako nejaktuálnější
otázku problém prisobení dalších protestants\ ch duchovních. Církevníspráva v čele s pražs\ m arcibislarpem Loheliem se stavěla nekompromisně za vypovězení veškereho nekatolického duchovensbra ze země. Lichtenštejn v pozici místodržícíhobyl naopak ochoten ke kompromisu a p edevším s ohledem
na atmosféru v zemi navrhoval tresty a vypovězení jen pro duchovní, kte í byli
p ím mi ričastnílgrebelie. Odchod ze země se tak nadále Q kal pouze bratrskí"h u kalvínsk ch duchovních. V srpnu téhožroku rozhodla církevníspráva,
aby došlo jednak ke sníženípočtu pražsk ch farních obvod , ktere měly kopírovat jednotlivé městské čhrrti, a následně aby část farních kostelri byla p edána katolic\im duchovním. Na Novém Městě se to mělo tykatv znamnějších
farností svatojind išsléa svatoštěpánské, naopak farnost zderazská a svatopetrská měly jako ménév znamné zristat v rukou "kací ri".55a Lze p edpoHádat,
že svou roli hrárla patrně i obava z radikalismu právě ve čhrrtíchpetrské a zderazské, které soust edily v p evaze st ední a nižšíwstvy měšťanri a v nichž byla
skupina zámožnějšíhooblvatelstva zastoupena p ece jenom méně než ve čtwtích jind išske a štěpánské.ss

Lichtenštejn se zpočátku rozhodl pro taktiku zásah proti konkretním protestantshím duchovním, kte í se provinili,,pobu ováním" lidu a zastáva]i se rebelri. Nakonec však podlehl tlaku ze strany katolické, p edevším papežského
nuncia Cara"ff, a vydal 13. prosince 162l patent o vylrovězení protestantského
(kací skeho) duchovenstva ze zemé. Na ízeníse neQ kalo luteráns\ ch duchovních, stojícíchstáe ještě pod ochranou saslého lorfi ta. Nové Město muselo
tehdy opustit osm kněží.ss Na jejich vyhoštěnínavázal ještě téhožměsice zákaz
552 Tamtéž,s. 13-14,
553 J. MENDELovÁ , Rada Nového Města, s. 80.
554 V. Lív^, Stlrdie o Praze pobělohorŇá II. Rekatolizace, s. 17 .
555 O. FEJTovÁ, P íspěvek k sociálně-elanomické charalctenistice, s. 173-174,
šr,r, P raha, s. 364 - 366.
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uÁnožrxsro-poltrIcrcf, spnÁwí a socrnrrvĚ-EroNomcrcf rufullc,.,
podávat lailcrm z ka]icha.ss? Následné aktivity a úsilíkatolické moci, především

arcibiskrrpa, se zaměřily v prostoru měst pražs\ých na odnětí patronátního
práva nekatolic\ým vrchnostem. Fary se arcibislcrp snažilbezohledu na dosavadní kolátory chrámů - městské rady - obsazovat vlastními adepty. Rok 1622
pak přinesl řadu dalšíchvíce či méně qýznamqých protireformačních opatření.

Dalšívývoj ovlivnilo především císařskévyhlášení generálního pardonu

února 1622 azastaveníveškerých trestů,,na hrdle a cti" v souvislosti s účastí
na povstání. \ýšetřování podezře\ých osob však nadáIe probíhalo, ve městech
se a]e ocitlo v rukou císařs\ých rychtářů. Y témžroce byla obnovena i novoměstská rada, její osmnáctičlennékolegium bylo doplněno dvanácti noqimi
členy, katolflg či konvertity. Rok 1623 nepřinesl stabilizaci situace, ale naopak
dalšísoustavný rekatolizačníposfup v podobě drobqých opatření ze strany
světské i církevnímoci. Docházelo především k systematickému ničenísymbolů utrakvismu.ss8 Politiku rekatolizace qýznamně podpořila nejen návštěva
panormíka v zemském centru, ale pro Nové Město měl zásadní wýznam také
příchod bosých augustiniánů, kteří se usadili u sv. Václava naZderaze.ss9 Právě
tento řád měl v novoměstské lokalitě do budoucna sehrávat v rámci rekatolizačnícírkermí politiky minimálně stejně qýznamnou roli jako jezuité.
Důležitýobrat přinesl rok 1624, kteqý urychlil rekatolizační postup. Do této
doby projevovala světská správa k laickému nekatolickému živlu ještě jistou
míru tolerance. Císařs\ý p atent z 29. března 1624 však v zemi zakázal jiné ná'cožensM
než katolické56o, což zásadním způsobem změnilo i podmínky živo:a novoměstské, do roku 1620 v převaze utrakvistické měŠťanskéspoleČnosti.
Lichtenštejn zpozice místodržitele začalřešit především otázku měšťanského
rráva, které Novoměstští získali zapovstáni, To mělo být přezkoumáno a zru;eno všem nekatolílcim, a především napříště už neměl mít ve městě žádný
rekatolík šanci městské právo získat. Evidence knih měšťans\ýchpráv Novéro Města dokladuje, že poslední nekatolík byl k měšťanskému právu přijat 16.
nora 1624ú1, dalšízápisy už formálně potwzovaly, že se nově přijímaný měš:an prokazuje potwzením o své příslušnosti ke katolické církv"i. K tomuto opat:ení přibyl i zákaz sňatlar s nekatolílg.562
Zeměpanská i církevníspráva však stá]e zjišťovaly, že se na Novém Měs,.é
nachází řada predikantu, kteří se sqimi příwženci konají
"tajné schůzky
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V LÍvn, Studie

o Praze pobělohorské. IL Rekatolizace, s. 34.
MENoB1,ovÁ, Dekrety reformační komise, s. 16.
Tamtéž,s. 16; V Lívn, Studie o Praze pobělohorské. II. Rekatolizace, s. 38.
J. MrruoElovÁ, Dekrety reformaČníkomise, s. 17; VllÉrvr ZÁrnax srcÝ, Některé aspekty p tjímání měšthn do měst ve světle novoměstské knihy měšťanslv"h práv 1612_1658, in: Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2006,0strava 2007,s. 31_41. Revidováno bylo i měšťanské Právo nekatolík získané v letech bezprost edně následujících po povs tání_ srov. AHMp,
Archiv města Prahy, Sbírka rukopisti, rkp. č. 1866, kniha dekretu Nového Města pražského, f. 8r-v,
+.9.L62L;29r,16.4.I624;30r-v,30. 1. I624;31r-v,30.4.I624;36r-v, 6.5.1624;37r,30. t. 1624;48r,
30. 3. 1624 série místodrŽitels\ich dekretu,
Qikajících se evidence nekatolíkri, kte í za povst ání ziskali měŠťanskéPrávo, a následné zbavení těchto osob získaného práva a zastavení jejich živnostenského podnikání.
J. MENpELovÁ, Rada Nového Města, s. 81.
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po domech, zahradách a vinicích'.563 Pokud se jednalo o luteránské duchovní,
jejich pozice v zemi byla díky ochraně saského larrfi ta strále ještě víceméněpololegální.ffi Realitou života na Novém Městě však byly spíšenež aktivity predikantu spory a konflikty mezi noqimi a nepočetn mi katolic\imi knězi a jejich
farnílg, respelúive jejich reprezentanty na rormi městské správy. Katoličtífará i se st etáva]i s ri ednílg záďňí, kte í zastupovali většinově stáJe ještě spíše
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utrakvistické či formálně ke katolicismu konvertující farnílg. Zádušní edníci
byli fará i obviňováni ze zadržování financí, dále z toho, že obcházeji povinnosti ádn:ích katolílai, a hlavně ztajného praldikování utralvismu, Fará i byli
naopak osoč ováni z,,nemrarmého" chování.565
I tato skutečnost dokládala, že rispěchy rekatolizace právě na Novém Městě
byly v této době vcelku omezené. P es intenzirmí nátlak na měšťany se počet
konvertitu do rokrr 1624 p ílišnezvyšoval a městská správa i jednotliví měšťané
vystupovali proti církevním i světs\im rekatolizačnímopat ením stále poměrně sebevědomě. Nepomáhaly ani exemplární konverze. B eznoq patent z rolqr
1624, na jehož základě p estali b t nekatolíci nadále v zemi trpěni a jedin m
povolen m náboženstvím se stalo to katolické, však změnil podmínky zásahri
světské i církevní správy proti nekatolílaim , Zaěalo jejich intenzivní a systematiclé pronásledování apátránípo tajnl ch kazate|ich.
Nové Město se p i uplatňování rekatolizační politilg už od počátku politické
moci jevilo jako nejproblematičtějšílokalitameziměstypražs\imi. Z iniciativy
novoměstského hejtmana tu proto již v roce l626byla z izena zvláštní ,,reformačníkomise" ve složenínovoměsts\ hejtman, novoměsts\ císa s\ rychtá
a kanovník svatovíts\ . Novoměstská komise svou činnostíp edjímala zavede-

ní podobného instifutu na celozemske rirovni. Císa ovo na izeni požadovalo,
aby komise p ed sebe povolávala nekatolílcy, vyz rua|a je k p ijetí katolické víry
ve čtrnáctidennílhritě, a pokud podmínku nesplní, měla dotyčnéosoby zbavtt
nejen měšťanského práva, ale i práva provozovat živnosti.566 Toto opat ení následovala instrukce pro hejtmana a rychtá e novoměstské, kte í měli p edvolávat a tvrdě trestat všechny osoby, lúerébudou ,,nešlechetně mluvit věci špinavé,
jizlrivé arouhavé o ví e svaté katolické", ale také o konvertitech. Oficiální politika se tak mimo jiné pokoušela vyWo it povinně pozitivní obraz konvertitu, kte í
poznali své ,,bludl'protestantské, resp. kací ské a novou víru si,,oblíbili a p ijali". Všichni Novoměstští, kte í tuto interpretaci konverze nep ijímali jako osoby
,y své selúě kací ské zatwzelé", měli b t potrestáni vězením.tr7
Odpovědí obyvatel Nového Města na tuto formu rekatolizace bylo ignorování ja\ chkoli r.aíizenínebo ritělg do ciziny, na něž zeměpanská správa reagovala konfiskacemi jejich majetlar. Na zásah saského kurfi ta však došlo
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Dějiny Prahy,Praha 1964, s. 345,
^L., poběhhorské. IL Rekatolizace,
V Líve, Stz die o Praze
s. 40-4l ,
AHMP, Archiv města Prahy, Sbírka rukopisri, rkp. č. 1866, kniha dekretu Nového Města pražského,
59a-b, 62r-v, 28. 2. 1626, panovnick dekret.
567 Tamtéž,í. 6Oa, 2.3. 1626, naíízenímístodržitelské.
JosEF JANÁČEK E,I

NÁnožExsro-polIrIcrcÝ, spnÁlryí a socIarNĚ-BroxonncrcÝ nÁltpc...
k přehodnocení těchto divo\ých konfiskací a
a

uprchlíci se mohli wacet do Čech

vyřešit svou situaci v určenétříměsíční
lhůtě.568

Nespokojenost panovníka s poma|ým postupem rekatolizace země, ldeqý
nepochybně souvisel i s často protichůdnými představami a následnlimi opatieními ze strany světské i církevnímoci, vyistila na zemské úrovni v oficiráIní
spojení místodržitelea arcibiskupa a jejich postavení do čela všech následujících rekatoli začnich akcí. Jako vzor pro jejich společný postup měla sloužit protireformačníinstrukce pro Horní Rakousy. Rekatolizace se měla stát koordinotanou a oficiální akcí světské a církerrní moci a současně měla dostat ,,|egáJní"
:ázpřiznáním,,ius emigrandi" všem osobám, myšleno subjektům se statusem
svobodqých osob, ktere odmítaly konverzi.s9 Na zákJadě nových podmínekby.a v roce L627 zřízena čtyřčlenná hlavní reformačníkomise pro Čechy, která
rrostřednicMm delegovaných osob (instruktorů) kontrolovala a koordinova.a činnost loká]ních komisí, jež pracovaly pod vedením krajských hejtmanů
i místní šlechty.s7o V městech pražských byli měšťanépovoláváni na své radni. e, kde měly pracovat reformačníkomise ve složeníměstshých rad a za spolulráce s císařs\im rychtářem a hejtmanem. U všech těchto složek loká]ní správy
;e v uvedené době po bělohors\ých zásazich panorrníka do systému městské
.právy již předpokládala stoprocentní loajalita vůčirekatolizační politice.s7' Při
lrganizaci práce komisí se jako nátlakový prostředek otevřeně připouštělo po-

n9r/,

_ržitívojska.572

Zavedeni komisí bylo provázeno i cflenou rekatolizačnípolitikou v oblasti

írkevní.Docházelo k reorganizaci farní sítě, která se měla v městech pražs\ých
:ahustit a přiblížit tak jednotliqým farníkům. K trva]é úpravě farních obvodů
,.,šak
na Novém Městě došlo až koncem rokll627, kdy zde vznikly farnosti u sv.
itěpána (s filiáJním kostelem u sv. Apolináře), farnost u sv.Jindřicha, u sv. Pet:a na Poříčí(s filiáJním kostelem u sv. Klimenta), farnost u sv. Vojtěcha \étšího
s filiri]ním kostelem sv. Michala v Opatovicích) a farnost u sv. Vojtěcha Menšího
_

s filiá]ním kostelem Nejsvětější Trojice).s73 Rozhodující slovo v evidenci kon-

,.erzí a kontrole praktikování katolicke víry získali v tomto období na Novém
\íestě františkáni od Panny Marie Sněžnéa augustiniáni od sv. Václava naZde:,l,ze.Jezuité se na Novém Městě etablovali až v roce 1628, kdy byla na Dobyt-:m trhu (Karlově náměstí) založena jejich třetí ptažskákolej. Církevníspráva
:r]a v tomto období pověřena pořizovat soupisy mládeže starší sedmi let, která
\i Líva, Studie

o Praze pobělohorské. II Rekatolizace, s.49.
Tamtéž.
K činnosti komise srov. ANroNíN PoplRrr e,, Dopisy reformační komise v Čechách z let ]627-]629,
Praha 1908; TÝž, Deutsche Erltisse der Reformations-Kommission in Bóhmen an die Biirger und andere Inwohner der Prager Stridte aus den Jahren 1627-1630,Prag 1915.
FneNrršEK RouBíl<, KráIovští hejtmané v městech pražslqich v letech 1547-1785, SPDHMP 7, 1933,
s. 128-131 - po p echodném zrušeníkralovs\ich hejtman a rychtá v době povstání byly obě
funkce panovníkem obnoveny a jejich kompetence byly značnérozší eny v neprospěch posledních zbytku autonomie městské správy. P edevším kralovs\ hejtman se skrrtečně stal v podstatě
nejnižšímčlánkem zemépanské správy a dle instrukce z roku 1622 měl mít absolutní kontrolu nad
chodem městské správy.
\. LÍvn, Studie o Prazepobělohorské. il Rekatolizace,s.49.
Tamtéž,s.60.
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měla povinnost docházet na katechismus. Kontrole měla b t pod ízena nejen
katecheze mládeže, ale i školsk systém a jeho efektivita.Jako lokality z hlediska
ma]é ričinnosti rekatolizační politilcy problematické tehdy zeměpanská správa
vyhodnotila nejen,,tradiční" Nové Město pražské, ale i Ma]ou Stranu, kde patrně sehrávala roli stáIe silná pozice luteránri, zastoupeq ch p edevším zámožnějšímkupeck m obyvatelstvem.s7a
Těžiště činnosti nově zíizenéreformačníkomise spadá na Novém Městě
pražském do období mezi obnovami dvou městs\ ch rad, tj. od26.1istopadu
1626 do 17. července 1628.5?5 Poslední zápis, kte4 se vztahuje k jejím aktivitám,
je ovšem až z 2. dubna 1629.5?6 Činnost této komise p ed nedávnem podrobně
zmapovalaJaroslava Mendelová p i vydrání edice knihy dekret , lúere měly regulovat její činnost,5?7 Komise se na počátkrr soust edila napoíizeni d kladné
evidence obyvatel Nového Města a Podska]í, s p esn ,m zachycením jejich konfese, respektive s ridaji, zdase chystají ke konverzi, čizdajiodmítají.Na soupis
obyvatel navázalykonkretní zásahyproti osobám, ktere konverzi odmítaly, ato
ve smyslu praxe ,,konverze, nebo emigrace". Dekrety z roku 1627 i 1628 zazna-

menávají p edevším p edvoláváni zatvrzel ch nekatolíkri na novoměstskou
radnici, kdy jim byl p edkládán termín ke konverzi, nebo k opuštěníměsta i země. Posledni z ňchto typri dekretu, vydan v červenci 1628, stanovil nejzazši
termín pro konverzi na 5, záíi téhožroku. Pro měšťany, kte í tento nátlak odmíta]i, zb vala jedinávolba - sepsat majetek prodat ho, zaplatit dluhy a odejít
do emigrace. Majetekmohli měšťanéprodat i z cizinyprost ednictvím katolického zplnomocněnce, to ovšem p inášelo mnohé komplikace.s78
V poslední fázi své činnosti se komise snažila ešit situaci novoměsts\ ch
měšteh lúere ztstávaly ,,zatvrzelé vbludech'déle než jejich manželéajinimlžšťp íbuzní.Buď setrvávaly ve své ví e navzdory konverzi manželri, nebo naopak zristávaly v zemi po emigraci manže|a, spravovaly zde rodinn majetelq
ale p itom odmítaly p istoupit ke katolictví.s7g U p edních měštek lze nepochybně počítatv tomto směru s jejich konfesijní individua]itou,s8o S ešenímsituace
konfese měštekrizce souvisel i problém tykajicí se odvážení sirotki do emigrace, lúeÉmuse snažila reformačníkomise poměrně nerispěšně bránit.s8'
Z dekretu pro reformační komisi smě ujícíchna Nové Město je zíejmé,jak
ostatně konstatovala jižJaroslava Mendelová, že městská rada novoměstská se
ke své ,rekatolizační"činnosti stavěla vice než laxně. Svědčí o tom opakování
574 Tamtež,s.50-53.

575 J. MENDELoVÁ , Rada Nového Města,s. 19.
576 AHMP, Sbírka rukopisri, rkp. č. 8r7, kniha dekretu reformačníkomise Nového Města praŽského,
f, 57r-58r, instrukce z 2. dubna 1629, vydaná v čase p ed Velikonocemi, byla určena lrrá]ovslému hejtmanovi. T kala se konvefitri, kte í k ví e p estoupili jen formáně a nepralúikovali katolictví. Hejtman měl dohlédnout na to, a\ rychtá a radní zp ísnili kontroly zpovědních cedulek
ve městě.
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577 J. MENDELovÁ , Dekrety refonnační l<nnise, s. l9-2I
578 Tamtež,s20-2l.
579 Tamtsž, s.74-75 a ll9-I20. První zmínka o teto situaci
slední z

2.

listopadu

se objevuje v dekrefu ze 4. srpna L627 ,

1628.
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58o JARosLAvA Mrnorr,ovÁ, Novoměstské tněštlE a protireJormace,DP 13,1996, s. l45-15l, zvláŠtě
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Tamtež, s. 83-84 - v dekretu z23. srpnal627 se objevuje první zmínka o této praxi.
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dekretu stejného obsahu, ale take konkrétní p ipomínka, že městská rada, císa s\ rychtá a císa s\ hejtman ,,zapomínajiplnit požadavky" ze zákJadního
b eznového rekatolizačního dekretu z rolqr 1627, jenžvymezoval povinnosti reformačních komisí.582
postup reformačníkomise prosazovan; na Novém Městě prost ednicMm
městské i zeměpanské správy p edstavoval součást nátlakové politiky světské
a církermímoci, lr erá probíhala na této rirotmi v uvedeném období v podstatě ve vzájemném souladu. Panovník však volil nejen metodu biče, ale i cukru.
To nap íklad znamenalo, že vyslyšel požadavky z měst pražsk ch a majestátr
z 8. dubna a 7. čenma rolal 1627 potvrdil Staremu i Novému Městu pražskému všechna privilegia, nadání a p edevšímmajestát Ferdinanda I. z rolau L562
o kolátorství nadvšemi kostely, farami a zádušími.583 Panovrríktímqiznamqi.m
zp sobem omezil ambice církevní moci, kíerá na nejvyššírovni rekatolizační
politiky postupova]a v dočasné shodě s mocí světskou, resp. panovnickou, a posflil pozice městské správy ve vztahu k církvi a jejímu majetku. Na jedné straně
si tím mohl zavázat městskou správu, na straně druhé se světská moc mohla
drirazněji vymezit proti círlcvi.
Rok 1629 lze charakterizovatve vztahu k uplatňovrání rekatolizačnípolitilg
na Novém Městě j ako vyvrcholení její p rvni fáze, v nížse uplatňovala p edevším
legislativa v součinnosti s byrokraticko-organizačním nátlakem, reprezentovan: m činnostírekatolizačních komisí, ale ričinn; m prost edkem se stávalo i využitívojska.sg Na,,ložírování"soldatesky si na Novém Městě stěžovali ,,sousedé katoličtíi nekatoličtí" ještě v roce 1628.585 Y témžroce však propukla právě
na Novém Městě známáaféras vydáváním falešn ch zpovědních cedulek, tedy
potvrzení o každoročnípovinné zpovědi a svatém p ijímánív čase velikonočním, Falešnápotwzenívydáva]lqězVav inec Augustin Hanžburs\ od sv. Vojtěcha.se Tento exces v podstatě zapadal do atmosféry již zvětši části formáIně
rekatolizované měšťanskéspolečnosti. uveden formalismus ady konverzí potwzujeimístodržitelslqdehetz2l, nora 162958?,l erykonstatoval, že,,slavná,
d ležitě pot ebná a spasitelná reformací náboženství" nebyla na Novém Městě ,,vy ízenď'. Řada obyvatel města se p ed ní sk{va]a, což p edstavovalo reálné nebezpeči, že by se město opět ,,sektá stvím naplnilo'í.s88 Proto měli radní a hejtman zorganizovatizitacipo měšťans\ch domech a na místě vyzvat
měšťany k p ijetí víry či emigraci. stejně měli postupovat cechormí mist i vriči
tovaryš m avandrormím.Jedin m trestem zatvrzel rnnekatolílqim ovšem bylo jejich sepsání a odevzdání této evidence reformační komisi. polard tedy kolem roku 1630 vydávrání dekretu reformačníkomise ustalo, neznamenalo to nic
582
583
584
585

--..-_

_l

,

-

W

K

Tamtež,s.71-72.
V Líve, . ru die o Praze poběIohorské. II. Rekatolizace, s. 59.
K technicke stránce rekatolizačníchopat ení srov. J. Mtrur,rc , Metody a technilcy, s.116-120.
ÁHMP, Archiv města Prahy, Sbírka nrkopisri, rkp. č. 1866, kniha dekretri Nového Města pražskeho,
f. l20r-v, l22r,21.10. 1628,5. l. 1628reakcemístodržitelsMnasťžnostzNovéhoMěsta.
586 J. MENDELovÁ, Dekrety reformačnílamise, s.2|.
587 ÁHMB Archiv města Prahy, Sbírka rukopisri, rkp, č. 1866, kniha dekretu Nového Města pražskeho,
f. l67r-y, 18Or, 2I. 2, 1629, místodržitelskdekret.

588 TaméŽ,f. l67r-v,2|.2.1629;Národníarchiv(dáJeNA)Praha,StarámaniptrlaceSM,sign.Rt}g/t2,
sv.7,1628,
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ríce, než že pro uvedené období se forma vyrržívanýchprostředků protireformačnípolitiky ve vztahu k Novému Městu do značnémíry vyčerpala. Na druhé
straně ve stejném období získa]a protireformace na Novém Městě dalšísilné
spojence, vedle jezuitu se na Novém Městě nově usadili i hyberni.s89
Do tohoto vývoje zasáhlo obsazení měst pražs\ých sas\im vojskem v listopadu rolar 163l, lríere však trva]o pouze šest měsíců. S vojskem se z emigrace mělo wátit dvě stě protestants\ých rodin. Odhadem necelá třetina pražske
emigrace.s$ Po změně politiclce sifuace se ke staré víře na Novém Městě mělo
obrátit celkem I 500 osob.sg' Situace ve městě se ovšem nevyvíjela konfesijně
iednoznačně. Lví podíl na uvedené skutečnosti měl nepochybně i způsob nárratu ke stare víře, rámovaný pobytem ,,osvobozujícího" saského vojska, ktere
se ovšem v obsazen:ích pražs\ých městech chova]o jako každájiná soldateska.592Jeho pobyt s sebou nesl po počátečnímdrancování především obsazování měšťans\ých domů a hlavně zattženírozpočtuměsta qýznamnými nráklady
navydržovánívojska.s93 Krátká přítomnost saské armády z hlediska náboženského v žádnémpřípadě nezasá}rla zásadnim způsobem do organizace městské správy jednotlivých měst pražs\ých. Městské rady i dalšíinstifuce zůstaly
iv

ruír/,

této době beze změny.

Života domácích obyvatel se však qýznamně dotkl návr.at emigrantu. Konflikty u nepříznivou reakci samozíejmě vyvolala snaha nawátilců získat zpět
své majetky, a to často násilím a za pomoci vojska.sq V každémpřípadě a]Civity
emigrantů neměly v městech pražs\ých valné politicke qýsledlcy.srs K ne vždy
příznivému přijetí nové náboženské sifuace mezi pražs\imi měšťany přispělo
nejen politiclg obojetné či ne přfliš jasně definované chování saské mocisff, ale
také okázalákonfesijní demonstrace ze saské strany, resp. ze strany emigrantů.
Demonstratirmí akt pohřbu ostatků bělohorských rebelů, odehrávající se v !inském chrámu, kt"ď se stal v předcházející době jedním z opěrných bodů rekatolizace, likvidace všech hmotných připomínekpobělohorské
"staroměstské
exekuce' nebo ,,tupení" staroboleslavského palladia a zásahy do pruběhu katolických pobožnosť se u veřejnosti setkávaly s rozporuplnlim přijetím.s97
Odchod sas\ých vojsk provázel i odchod většíčásti emigračníchnawátilců. Zeměpanská správa, ale i správa církevníokamžitě navázaly na předolarpačnípraxi a požadovaly od městs\ých správ jednotlivých měst pražs\ých
589

MENDELovÁ, Dekrely reformačnílotnise,s. 22.
x,., Dějiny Pra}ry,s. 35l.
59l J. MENDELovÁ, Rada Nového Města,s. 82.
592 Srov. edici pamětr ho zápisu rad, obecních starších a deseťsoudcri t í měst pražsk ch z knihy památné Starého Města praŽskeho (AHMP, Archiv města Prahy, Sbírka rukopisti, rl9. č. 327, kniha
památná Stareho Města praŽského, f. l86r-2llv, 29. 12. L632) - KÁREL JARoMín EnsrN, sasoyé
v Praze léta 163l,ČČllzz,1853, s. 501-525, 7rr-7r8. Aktuálně zápis vyrržil or,oňrcrr Konrus, Pra-
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hazasaskéhovPáduvletech1631 aI632,PSH36,2008,s. 105-183,kte4 seovšemsoust edilp ede-

vším na vojenskou stránlar udáosť.
393 Srov. K. J. ERREN, s a ové v Praze, s. 52l,
5}l Tamtež, s.52l.

7 12, 7 16, 7

18.

595 JARosLAvDouŠ^,Činnostapostavenípražlchměstslc chradzasaskéokupacevletech1631-1632,
DP 6/l, 1986, s. l82-2OO.

596 V Líva,. rudie

;97 K
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Prazepobělohorská II. Rekatokzace,s,7O.
Praze,s, 528, 7 14.
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vyhotovení seznamri všech osob, které během okupace podporovaly p íchozí
luteránské kazatele, ričastnily se jejich kázání či p ijímaly podobojí. Pro Nové
Město se uchoval nedlouh seznam těch, kte í se po konverzi ke katolicismu
za saské olarpace opět ,,wátili" k protestantismu. Soupis samoz ejmě ne ešil.
jakou to ,,kací skoť' víru tito lidé praktikovali, zda se skutečně wátili k utrakvismu, či zda se jednalo o luterství, ktere s pobytem Sasri získalo oficiá|nízázemí. Obsah stížnostípražs\ ch rad z doby okupace, kíere smě ovaly k saskému
krrrfi tovi, by podporoval spíšedruhou praxi.598 V každémp ípadě soupis identifikova] na Novém Městě pouze 28 osob [sic !], lrteré se měly ve ejně odwátit od katolicismu. $po ádání se s epizodou saské okupace a návratem části
emigrantri se pak stalo náplní činnosti konfiskační,,fqdlantske" komise,lrterá
po pražs\ ch městs\ ch správách vyžadovala dodání soupisti emigrantri nawátilc i domácích obyvatel, kte í je podporovali. Novoměstskáradase v tomto p ípadě chovala velmi zdrženlivě a lh fu odesílání požadovan,ch soupisri
neustáJe prodlužovala.sgg

Období od poloviny t icá! ch let I7. století lze pak na rormi zeměpanské
politiky uplatňované v či Novému Městu označitjako etapu boje proti emigrant m, kte í se nawaceli za tichého souhlasu ady obyvatel města, ale nepochybně i části městské správy. \,}hledávání nekatolíkri,, jejich potrestání i trestání všech, kte í jejich pobyt zatajili, odhalování strále se wacejících emigrantri, snaha donutit k náwatu z ciziny alespoň sirotky či odhalování predikantu
pokračovaly prakticlg až do konce t icetileté vállg. Specific\im problémem se
staly p íjezdy emigrant , kte í se pokoušeli vy izovat osobně své majetkové záležitosti. Byli vybaveni pasem od saského krrrfi ta azásahy proti nim proto bylr
problematické.ffi Světskou rekatolizační politiku doprovázely na Novém Městě
i zásahy církevní.Na rirovni farní správy se v tomto období jedna]o o kontrolu
praktikování katolické víry v podobě pravidelně odváděn ch seznamri farníkti
ridaji o těch, kte í se vymykali standardním formám katolicke praxe.fil
Opakující se soupisové akce, evidující obyvatelstvo podle víry se stávalypodkladem pro zprávy o stavu celé pr ažskédiecéze. Jeden z těchto soupisri zachytil
v roce 1636 na Novém Městě 77t osob, které ještě nep estoupily ke katolicM,
Naprostá většina z nich se soust edila ve čtvrti svatopetrské.m2 Poměr katolíkri
a nekatolílai však zachytil uveden; soupis jen pro novoměstskou čhrrt jind išskou. I když tento ridaj nemusel b t identick ve všech čhntích,na jeho základě
si lze vytvo it alespoň p ibližnou p edstavu o relaci mezi početnímzastoupením obou konfesí na Novém Městě. Ve druhé polovině t icá! ch let se tak oficiální počty nekatolíkri na Novém Městě pohybovaly ve většině čhrrtímaximálně
kolem 12 0/0.603 Toto číslov ,razně koriguje q še uveden oficiální daj městské
radynovoměstské z rolar 1632 o pou[ ch 28 osobách, které se za saské olarpace
odvrátily od katolicM.
s
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598 Tamtéž,s. 50 1 -525, 7 I1 -7 1 8.
599 J. MnNoELovÁ, Dekrety reformační lrnmise, s.22.
600 Tamtéž,s.24.
601 V LÍva, Studie o Praze pobělohorské. IL Rekatolizace. s. 70.
602 O. FnlrovÁ, Rekatolizace v městech pražslq ch, s.464.Jednalo se o 4l3 osob.
603 Tamtéž,s.465.
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stereotypní problémy s emigranty a nekatolflv řešila světská správa i po celá
čtyřicátá léta. Nařízení pro města pražská a speciáně pro Nové Město odhalovala, že městská správa při realizaci rekatolizačnípolitilv nevynikala přflišnou horlivostí..e Na život ve městě však nelze pohlíž et pouze z h|ediska základní linie nábožensko-politického qfiloje, kteqý ještě na sklonlar třicetileté
vrálky přinášel zeměpanské i církevnísprávě
Ýazné problémy s homogenizací náboženského prostředí na Novém Městě. Každodenní život, jehož součástí
se stávala i všudypřítomná katolická konfese, naznačoval nepochybné úspěchy
při jejím etablování. yý,raznou roli přitom sehrávala samotná katolická církev
a uplatňování pozitivního přísfupu při šířeníkatolicismu, jako je dné ze záHadních strategií rekatolizace.fis Na Novém Městě byla církerrnírekatolizační politika spojena především s qýše zmíněn:ými postupy, jako byla postupně rekonstruovaná síťfarnosť, s působenímřádú (zejména u nově založených klášterů).ffi
a snahou rekonstruovat síťškol předevšimnazálkladní úrovni. Nezpochybnitelnou roli sehrávala i vlastní katecheze laického obyvatelstva, doprovázená úsilím o získání vlivu na děti amládež. Běžnou součástíživota Novoměsts\ých se
stávaly katolické bohoslužby. Nové formy zbožnosti, zastoupené např. náboženshimi bratrstvy, si však cesfu k měšťanůmna Novém Městě hledaly poměrně pomalu. Do poloviny 17. století zde byly založeny pouze tři katolické družinv a všechny byly spojené s jezuits\ým řádem. první z nich navíc vznikla v roce
1635 jako studentská sodalitas a teprve dalšídvě bratrstva byla otevřena běžné
laické populaci. obě se ustavila ažv roce 1641, první u sv.Lazara a druhé při
kapli Božíhotěla.607 Pro srormání na Starem Městě bylo ve stejném období založeno sedm bratrstev a tři vznikla dokonce v době předbělohorské. Tato slqrtečnost signalizuje, že pronikání a hlavně upevňování pozice katolicismu sice
v prostoru Nového Města probíhalo, ale představovalo proces, kteqý mohl mít
ríT azně slabšídynamiku než na sousedním Starem Městě.
!ýznamným mezníkem nábožensko-potitického vývoje Nového Města se stal
rok 1648. Ne
íru, jenž na mezinárodní Úrovni
potvrdil v Če
quo, tj. římskokatolické vyznání
iako privilegovanou konfesi, a současně ukončil ewopské vá]ečnéoperace, ktere jeŠtě mohly tento výntoj zwátit Rok 1648 se sqim způsobem stal i prubířským
kamenem úspěchu rekatolizačního procesu v městech pražs\ých. Švédskýútok
na prahu v závěruvalečqých operací však skýtal pro obyvatele prahy spíšeteoretickou možnost zwatunáboženskeho qývoje. v obranných bojích vystupovali
tehdy stejně jako v době bezprostředně pobělohorske především jako ptažané,
měšťanéstaroměstští a novoměstští, kteří bránili své město. I dílg systematickím vojens\ým přípravám, ktere obnášely reorganizaci městské hotovosti v roce 1636 a opevňovacípráce ve čtyřicátých letech, se pravobřežníptažskáměsta
,r édskému útolcr ubránila. O hrdinsM Pražanůpři obraně města se dochovaly
MrNoE1,ovÁ, Dekrety reformační komise, s.24-25.
-)5 J. Mlruluc, Metody o technilE, s. I20-I22.
llS
Srov. sumárně k aktivitám jezuitského ádu Ivenn ČomvE;ovÁ, Úlohajezuittiv životě prahy 17. a 18.
století, DP 9 l |, 1991, s. 449_462.
r-ti JIŘÍ MIKULEC, .Piae conJraternitates" v pražskéarcid,iecézi na sklonku 17, století, FHB 15, l99r,
s,334-335.
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NÁrožnNsro-pourtcrcý, spnÁwí e socnrNĚ-proNouIcrcÝ nÁvpc..,
podrobné zprávy,608 Jsou dokladem nejen vojenského úspěchu, ale vypovídají
i o mentalitě měšťanů,kteří zvláště při druhém švédskémobléhanína podzim
roku 1648 museli osvědčit mimořádnou odvahu. Řady obránců tehdy totižvýrazně prořídly po odchodu mnoha těch, kíeří město bránili v létě. Jednalo se
hlavně o osoby, jež nepatřilypod swchovanost městské správy.609
Ačkoli důvody vojenského vystoupení novoměsts\ých a staroměsts\ých
měšťanůnepochybně souvisely především s obranou města a jejich majetků
a nikoliv a priori s obranou víry a proto lze pruběh bojů stěžíoznačitjako demonstraci věrnosti panovníkovi, nelze pominout některé náboženské aspekn udá,lostí. Nezbytnou součástíobrany města se staly průběžně, a to dokonce
l r- nočnímčase konané bohoslužby, finančnípříspěvky církevních řádů městsK"rn správám na organizaci obrany města a konec konců i vlastní účastdu.hormích v obranných bojích. Zvláště jezuité konali pobožnosti i v bojoqých
rostaveních a zaopatíovali zde měšťany.6'0 Také ukončení vojens\ých operací
:roběhlo plně v režii katolické církve, protože magistráty obou pražs\ých měst
nusely učinit veřejný slib, že k určenémudatu celé úřady vykonají zpověď a ab.olvují svaté přijímání, Novoměstští při mši u sv. Jindřicha.6l Na druhé straně
. informace katolic\ých účastníkriz bojišťupozorňovaly, že ,jednotqý katolic\ý
luch' měšťanůměl své trhliny. Y Zatočilově zprávě o pruběhu obranných bojů
eden z novoměsts\ích měšťanůi přes smrtelné zranění rázně odmítl zaopat:ení od jezuitského pátera. Rovněž při hodnocení hrdins\ích vystoupení du_horrrrích a řeholnílai si doboqý katolic\i zpravodaj zachovával odstup a upo:ornil, že důvodem mohl být i pros!ý strach o vlastní osud po příp adnémvitěz.ní Švédů.6l2Obrana obou měst nebylav žádnémpřipadě přednostněwýrazem
láboženského přesvědčení měšťanů,i když samotná katolická víra v těchto bo:ch sehrávala qýznamnou roli. Nejednalo se jen o vystoupení duchovních a ře:.olníkůjako spoluobránců města, či o zaopatřováníPražartův boji, šlo přede,.
iím o skutečnost, že se katolic\i ritus prostřednictvím pravidelných bohoslu:eb, které pro obyvatele města v mimořádné sifuaci ohrožení nablývaly navý::ramu, stával každodenní a nezbytnou součástí životaměstské společnosti.

Uzavření válečqých operací vytvořilo

v

městech pražs\ých předpoklad

_normalizaci" situace, resp. ke stabilizaci konfesijních poměru. Vlinii základ.:tro qfo,oje pobělohorské rekatolizační politiky, v jejímžrámcisehrávala dom!
,.antní roli světská, tj. zeměpanská moc, byla v roce t651 jmenována v pořadí
ž třetí celozemská reformační komise. Při jejím založeni se počítalos opako. aním mimořádných opatření z|et 1624 a L628, která měla pomoci
dokončit
:akladníproces návrafu země ke katolické konfesi. Tato nová fázerekato|izace
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Podrobn popis udrálosť Jan Norbert Zatočil z Lówenburgku, Leto- a Denno-Pis To jest: Celého
Kráovského Stareho a Nového Měst Pražs\ ch Léta 1648. Patnácte Neděl Dnem, Nocí trvajícího

ObleŽení Švejdského.Prawdiwé a vbezpečliwé \4fpsánj, Praha: Kate ina Černochová vdova, 1685.
Autor líČÍudálosti z pozice člena jedné ze studentslc ch kompanií. Popis vojensk ch p íprav na Nol'ém Městě a algaŽováníkonkétníchnovoměsts\fch měšťanri srov. J. Mnlvnlr,ovÁ, Rada Nového
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s,87-82.

JenÁČnx rt

J. N.

el,.,

Dějiny Praiy,

s.

Zatočil z Lówenburgku, Leto-

Tamtéž,s.57.

353-356.
a Denno-Pis, s.

18, 35, 38.

Tamtéž,s.37,4l.
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RLKAToLIzAcp NR Novru vĚsrĚ pnežsrrlt v oosĚ porĚLoHonsxE

p inesla eskalaci napětí mezi postupy církevnímia světsk mi. I když se uveden proces odehráva] p edevšímna rormi nejvyššípolitil<y, jeho drisledky zasahovaly i nižší
články světské a církevnísprávy. počátkem
padesát ch let nap . nechal pražs\ arcibiskup obsadit několikpražs\ ch far
bez vědomí městské správy.óI3
Ifuedeq qvoj provázelo upevnění církevníorganizace po založenídvou
nov ch bislarpství (1655 litomě ické, 1664 kráIovehradecké), ktere umožnilo
zintenzirmit péčio náboženské sm šleníobyvatel. Dri]ežitou ulohu p itom sebráva|akonsolidace famí sítě, k nížměly napomáhat pravidelné vizitace.y této oblasti však docházelo ke st etávání církevnía světské moci, protože právo
na vizitaci farností si osobovala i světská správa. Stav farností i po t icetileté
váce nedosahoval uspokojiv ch poměru,nacožmělvlivi samotn viilečn v voj. Navzdory zvyšování profesní rirovně kněží,na niž sev znamně podílel arcibislcrpsk seminá zďožen ,počátkem t icá! ch let, ada fará na začát]at
druhé poloviny t7. stoleť stáe ještě nedodržovala katolic\ rifus. Drivodem byla jednak neznalost a nevzdělanost duchovních, a]e svou roli sehrávala i jejich
rezignace na kvalitní q kon p i mši slouženév prost edí mezi obyvateli, které
charakterizoval a v!,znamná nevědomost v otázkáchvíry. Řada ]rl'aěži také běžně akceptovala některe utrakvistické praktilv, ktere zakomponovala do katolicl<e liturgie, aby získala p ízeň farníkri.6'a lfuedenl stav se posfupně měnil a stabilizoval teprve během druhé poloviny 17. století.615
Církev se zásah m světské moci bránila aizitaceplánovalavyrržít jako součást vlastních kontrolních mechanismri právě v otázkách kultu, dodržování
zvyklosť i kva]ity duchovních. Proto kladla od počátlar padesát ch let důraz
na kontrolu života jednotli\r ch farností, a to jak fará ri, tak jejich famk.. Základním prost edkem dozoru bylo nově d razně vyžadovan é odevzdáváni zpovědních lístlar, lúerése staly podkladem pro vyhotovováni zpovědních seznamri. Tuto povinnost měli fará i již od roku 162 |6,ale v roce 167l se tato agenda
sjednotila na celozemské rovni a zpovědní seznamy začalyb t zpracovávány
vkonečnéformě q kazri na jednotq ch formulá ích, ježzaznamenávalypočty
vyzpovídan ch i nevyzpovídan ch katolílqr a sumu nekatolílci. Z hlediska v voje círlcevní správy i z pohledu církevní rekatolizační politilg p edstavuje pravidelné a formalizované vedení zpovědních v kazi duležit ukazatel dosažené rirovně rekatolizace a rok 1671 takuzavíráv ,znamnou etapu qfuoje správy
pražskéarcidiecéze. Literatura proto považuje toto datum za období formálního ukončení rekatolizace z hlediska církevní moci. Současně se však jedna]o
i o etapu, kdy zesilovala kontroverze mezi zeměpanskou a církevnípolitikou,
na celozemske rirovni
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613 ToMÁš V Bít r,x, Reforrnace katolickáv Čechách rcso-1zSt,ČČM ss, tsgt, s. z36.
614 Er,IŠxaČÁŇovÁ,Ý vojsPrávypraŽskéarcidiecenvdoběnásilnérekatolizaceČech(1620-167]),s1p
35, s,551-554.
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615 MARIERYÁNTovÁ,NiŽŠíduchovenstvoveměstechpražskiarcidiecézenapočátku18.století,in:Měštbná Šlechta a duchovenstvo v rezid,enčních městech raného novověku (16.-1s. století), (ed.)
KoxoleNovÁ, Prostějov l997, s. 291-300.
616 I. ČonwtlovÁ - J. KAšE - J. MIKULEC - V VLNÁ s, VelM dějiny, s.288.
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NÁnožrNsro-pouucrcÝ, spnÁwí a socúr,NĚ-BroNo1,1tcrÝ nÁvrc...
jejímždůsledkembylo intenzivnívytlačovánícírkvedo oblastiqýlučně duchovního charakteru.6l7

prwrí zeměpanské rekatoltzačni zásahy po ukončeníválečnéhokonfliktu

směřovaly proti predikantum, emigrantum, proti nekatolílqrm a jejich ,,tajnlýrn
schůzkám', ale take proti neřádným učitelůmkatolického náboženství.Zvtášt-

ní pozornost byla věnována nekatolickým manželkám katolic\ých obyvatel.
v tomto ohledu změnila zeměpanská politika taktiku a nově neměly byt tyto

ženy nuceny k přestupu ke katolictví, polard by však nesvolily ke konverzi, měly
iim být odňaty děti a dány na katolická místa k řádnému vychování.6l8 Obecně
představovala druhá polovina 17. století, resp. období vlády císaře Leopolda I.,
etapu vyrržití mírnějšíchposfupů a prostředlai v rekatolizačním úsilí.Církevní,
ale i světská moc začaly intenzivněji podporovat katechezi a misijní činnost.6l9
Důvodem byly patrně i pochyby o kvalitě a qýsledcích předchozích rekatolizačních postupů, které se objevily uvnitř církve samotné. Odhady hovořily o tom,
že po třicetileté váJce bylo možnéve stavovském prostředí za přesvědčenékatolílg považovat zhrubatřetinu obyvatel amezipoddanlimi stěžípětinu.dro !ýznamn:írn rikolem tohoto období byla i výše zminěnásnaha stabilizovatfarní
síťa vyřešit případné problémy s kolaturami, otázkou zístává, jak§rto postrrpl,, zaměřené prvořadě na vrritřní konfesionalizaci, působily na novoměstské
obyvatelstvo. Ještě roku 1665 totiž císařs\ý dekret připomíná existenci stá]e se
rracejícíchemigrantu, kteří přicházeli na Nové Město ze saska a jimžměla být
dána tříměsíčnílhůta k přesfupu na katolickou víru či k definitivnímu prodeji
majetkrr a odchodu ze země.62|
Města pražská (Staré a Nové) však vstupovala do druhé poloviny 17. století
především v mnohem sebevědomějším postavení. Ferdinand III. jim v reakci
na angažování měšťanůpři obraně proti Švédůmpotvrdil stará privilegi a awdal majestáty, ktere rozmnožily jejich výsady.622 v oficirflní rovině jim tento doLr-rment prominu] také účastna stavovském povstání. Současně získali všichni
členovépražs\ých magistrátů nobilitaci. Města jako celek měla opět přísfup
na zems\ý sněm a své zásfupce vysílala nově na soud dvors\ý, komorní a purkrabs\ý i na soud menší a k deskám zemshím. Oběma centriilním pražs\ým
městům byl polepšen městs\ý znak. záHadní qýhradou všech individuálních
i kolektivních ocenění však byla podmínka, že se města píidržikatolickékont'ese.623 obě lokality získaly rovněž některe hmotné výhody k úhradě váečných
škod, k pozitivním opatřením se řadilo i rozšířenípatronátních práv, které posílilo pozice městs\ých správ ve vztahu k církevnímoci.62a lJvedená opatření,
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Tatntež,s. 554-557.
T. V BíLEK, ReJorrnace kanlická v Čechách, s. 63, 68-69.
i 19 NA Praha, Árchiv praŽského arcibiskupsM APA I, sign, H 2/4, kart. 4288, sv.
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Tamtéž,s. 237 -244, 260-263.
á]2 MICHÁI FIALA - Jexur HnouČre - JaN Žunenrč, Erbovní listiny Archivu hlavního města prahy
a nobilitaČníPrivilegia student*ke legie roku l648,Praha 1997; Jerlt Župenlč - MIcrur, Fll1,1,, praha
1648. Nobilitačnílistiny pro obránce pražských měst roku ]648,Ptaha 200l,
i]3 J, JÁNÁčEK ET N.., Dějiny Prahy,s. 361-362.
a]_l V LEDVINKA -].PnŠlx,Praha s.335.
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REKAToLIZAcB ua NovEu uĚsrĚ pnežsrEl,t v oosĚ posĚLoHonsKÉ
která se
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ffi

t kala Nového Města jako

celkrr,

p edstavovala však spíšeformáJní oce-

nění a rozhodně nezměnila nic na podobě okleštěné samosprávy. Ta se během
druhé poloviny 17. století navíc stá]e více byrokratizovala. v novoměstslém
radním kolegiu se začaly v ,znamně uplatňovat osoby s právnic\im vzděláním
a současně se rada postupně lzavirala častějšímust ídání měšťanri na jednotliq ch postech v radě.625
Nové Město jako nedílná součást pražskéaglomerace zaživaLo během druhé poloviny 17. stoleť posfupn rozvoj, byt praha v této době již zftanla charakter trvalé císa ské rezidence, protože tuto roli plnila v uvedeném období již
jen epizodicky. Nové Město, zdevastované vrflečn mi konflikty t icetileté vátlg
i ribytkem obyvatelstva v d sledku emigrace a morov ch epidemií, obnovovalo svuj charalrter velkeho a I stavného města s adou nově vznikajících dominantních církevníchstaveb, a]e i šlechtick ch palác a měšťans\ ch domri.626
uupet obyvatelstva byl také posfupně nahrazován p ílivem nov ch migrantri,
lúe í se na Novém Městě rekrutovali p edevšímz ad jazykově českéhoobyvatelstva z jin ch oblasť Čech. Jejich p fliv se odehrával postupně v několika v znamnějších vlnách, z nichž první probíhala od čty icát ch do šedesá! ch let
17. století. Dalšíq znamnou migrační vlnu pak město zaznamenalo v osmdesát ch letech.627 Popr.rlační ztráty takbyly posfupně během druhé poloviny 17.
stoleť zacelovány.

krok za krokem docházelo i ke stabilizaci ekonomické situace.628 Ačkoliv
t icetileté vrállg zasrá}rlo bezpochyby negativně také emeslnické a obchodní zázemí měst pražsk ch, nelze tento daj absolutizovat. praha totiž neztratsla po celé váIečné období své místo v tranzitním obchodu, v prvé adě
na trase vratislav - Norimberk Dílcy tomu zvláště ve dvacáQ ch a t icáQ ch letech hrá,la města pražská roli q znamného st edoewopského obchodního st eobdobí
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diska. válečnéoperace narušovaly obchodní aktivity jen na omezenou dobu.
Proto již krátce po saské okupaci začali norimberšť velkoobchodníci znovu
z izovatvpraze své sHady. celá ada pražs\ ch velkoobchodníkri obchodovala
ve t icát ch a čty icát ch letech na zahraničnichtrzích, zejménav Norimberlqr, Linci a Lipslnr. Y!,znamné místo ve v vozu zboži tehdy zaujímaly hlavně
zemědělské komodity.629 Uvedené slartečnosti naznačuji, že rekato|izačníopatení musela hlavně v zemském centru do značnémíry kapihrlovat p ed ekonomic\imi aktivitami a tolerovat obchodní kontakty s protestantskou cizinou
i p sobení protestants\ ch obchodnílni v městech pražs\ ch. současně roz625 PBrne SlÁruovÁ,

Novoměstské radní elity 1650-L7M,DP

626 V LEDVINKA - J. Pr;Šnr,Praha,
627 EvAsEMoTervovÁ,Kz
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1998, 8.

s. 344, 350-357,

t65-17o.

v znamq.y'pramenp edstatistickehoobdobí.P íspěvek
ke studiu p istěhovale
v kbch ]618-1774 Historickí demografie l0, 1986,
s. 73-113, zde p edevším 80, 96-97.
Celkově k Pruběhu t icetilete vráJky a jejím d sledlaim pro Nové Město pražskésrov.
JÁRosLAvA

Mrtprr,ovÁ, T icetiletáválka

a Nové Město

pražskc,PSH 3l, 2000,

s.
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obchodní konjunktura během několika období třicetileté váIlv doldádá,

ževá|ečnáekonomická devastace řemesel a obchodu nemusela mít v městech
pražslcých předpokládané fatální důsledky.Jistá stagnace provázela naopakqývoj části řemesel až ve druhé polovině 17. století. Na počátlar 18. století však už
města pražská, diky vý,raznému konsumpčnímu charakteru celé aglomerace,
opět zaživala ekonomickou konjunkturu, kterou nepochybně pomáhal připra-

vit i předcho zí výnt oj.6§

+.a. SocIlfu.NĚ-r,rouourcxÉ oůslnorcr REKAToLIzAčNí

MĚstĚ pnežsxÉrvr(nuIcnecn e

rollrIsxecn)

pollrIrcr Ne NovÉu

nejzávažnějšímdůsledkůmrekatolizační politiky, které se promítly do
naznačenélinie sociálně-ekonomického lríuoje Nového Města, je nutné zařadit především emigraci významné části nekatolického obyvatelstva, jež
se odehrávala zejrnéna v první polovině 17. stoleť, ale také majetkové přesuny
v oblasti nemovitého majetku měšťanůspojené s konfiskacemi i emigračním
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proce§em.

první emigračnívlna postihla Nové Město bezprostředně po bitvě na Bflé hoře a trvala až do roku I62a,kdy panovnic\ý dekret definitivně zakáza] udělovat měšťansképrávo nekatolílarm a začalo být prověřováno měšťanství osob,
Ltere toto právo získaly v době povstání a v následujícím období. Emigranty
se v této první etapě stali nejvíce přímí a aktivní účastnícipovstání, mezi nimi
i novoměstští měšťané,kteří byli odsouzeni ke ztrátě hrdla, cti i statlci. v první
emigraČnívlně se ocitli i duchovní, nejprve bratrští,kalvínští,utrakvističtí a následně luteránští a take část učitelůspojených s pražs\im vysokým učením.63l
Druhá emigračnívlna se odehráva]a v období mezi vydáním qýše zmíněného dekretu, zakazujicího udělování měšťanstvínekatolílaim, a ustavením hlavní reformačníkomise v ro ce 1627 ,Pro Nové Město by se tato horní hranice měla
ovšem posunout k rolar 1626, neboť právě v únoru tohoto roku měla
\ft na Nor,ém Městě na zákJadě panovníkova dekretu zíizenavýše zminěnáspeciáJní rekatolizační komise. Tato lokrá]ní rekatolizační komise měla povolávat měšťany
nekatolíky na radnici a vyzývat je ke konverzi. v případě neuposlechnutí měti
bít trestáni ztrátou živnosti, a]e i vlastního měšťanství.632 Druhá vlna emigrace
souvisela s přesunem zájmu rekatolizační politiky z duchormích na laické obyr-atelstvo. V období od března 162a, kdy bylo v zemi zakázáno jiné náboženství
rež katolické, do dubna 1626, kdy bylo i krrflovs\im městům, respektive jejich
obyvatelům poskytnuto .privilegium emigrandi", se odchody novoměsts\ích
něšťanůze země odehrávaly v tajnosti.ffi \ětšina tehdejšíchemigrantu chápa.a opuštění země jako krátkodobé řešení situace, aproto se často ani nezab;ývali
,ltázkou svého majetku,kt"Ý zanechávaliv Čechách, nebo jej prodávali sqým
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