Kudlanka

PRAÅ½SKÃ‰ DÃ•VNÃ‰ ZAJÃ•MAVOSTI - 5.
PondÄ›lÃ-, 09 duben 2018

KdyÅ¾ mne jako malou vodívala babiÄ•ka po Praze a vyprávÄ›la mi nejrozliÄ•nÄ›j&scaron;í zajímavosti, stávala jsem se v dobÄ
kdy - jako jedináÄ•ek velmi zamÄ›stnaných rodiÄ•Å¯ - byla dlouhé hodiny sama, dívkou, dámou, &scaron;lechtiÄ•nou. Podle
doby, ve které jsem se zrovna s babiÄ•kou toulala. Vzpomínám na záchvÄ›v hrÅ¯zy, kdyÅ¾ jsem zírala na Ä•erný paÅ™át, visíc
na Å™etÄ›zu v jednom kostele....
Jeden z historicky nejvýznamnÄ›j&scaron;ích praÅ¾ských kostelÅ¯ stojí pÅ™i ulici Malé &Scaron;tupartské a Jakubské.
Nev&scaron;edním kulturním záÅ¾itkem je prohlídka impozantního interiéru s výtvarnými díly pÅ™edních barokních mistrÅ¯.
Svatostánek je téÅ¾ proslulý historickými varhanami, vynikající akustikou a od toho se odvíjejícími pravidelnými koncerty
chrámové hudby.
Po poÅ¾áru star&scaron;í stavby, zbudované asi po roce 1232, byl kostel novÄ› vystavÄ›n v letech
1319-1374. Dal&scaron;í poÅ¾áry se datují k letÅ¯m 1596 a 1689. Dnes má kostel sv. Jakuba VÄ›t&scaron;ího tÅ™i vÄ›Å¾e. P
presbytáÅ™i a severní boÄ•ní lodi je kvadratická hodinová vÄ›Å¾. Kryje jí cibulovitá báÅˆ a svojí vý&scaron;kou 60,5 m je
nejvy&scaron;&scaron;í. V souÄ•asnosti je nepÅ™ístupná.
Za vlády Ä•eského krále Václava I. zasáhla Prahu vlna
zboÅ¾nosti, Å¾enoucí se celou kÅ™esÅ¥anskou Evropou. SouÄ•asnÄ› vznikala nová spoleÄ•enská vrstva &ndash;
mÄ›&scaron;Å¥ansova. A za ním se uchylovaly novÄ› vzniklé církevní Å™ády, tzv. mendikanti (Å¾ebravé Å™ády). Mohly se pln
spolehnout na Å¾ivot z darÅ¯ &scaron;lechty a bohatých mÄ›&scaron;Å¥anÅ¯. ZaÄ•ala s tím sv. AneÅ¾ka, zaloÅ¾ením
klá&scaron;tera klarisek na Franti&scaron;ku. S klariskami pronikla do Prahy i moderní evropská kultura &ndash; mj.
napÅ™. gotická architektura.
Po pÅ™íkladu sv. AneÅ¾ky povolává její bratr, Ä•eský král Václav I., do Prahy dal&scaron;í
Å¾ebravý Å™ád &ndash; men&scaron;í bratry (minority). O VáclavovÄ› náklonnosti k minoritÅ¯m svÄ›dÄ•í poloha a rozmÄ›ry
plánované výstavby jejich klá&scaron;tera. Byl umístÄ›n na dÅ¯leÅ¾ité kÅ™iÅ¾ovatce - v tÄ›sné blízkosti hlavního praÅ¾ského
trÅ¾i&scaron;tÄ› (souÄ•asné StaromÄ›stské námÄ›stí), pár krokÅ¯ východnÄ› ode dvora cizích kupcÅ¯ (ungelt), kousek severnÄ
se usadil cech Å™ezníkÅ¯ a zbudoval zde masné krámy (strÅ¾eny v 19. století, dne&scaron;ní ulice Masná).
O významu
tohoto místa lokality svÄ›dÄ•í i to, Å¾e v ulici &Scaron;tupartské zÅ™ídil své sídlo Jan Lucemburský. Základní kámen nového
kostela byl poloÅ¾en roku 1232, pÅ™iÄ•emÅ¾ nejprve musel být strÅ¾en star&scaron;í pÅ™emyslovský kostelík sv. Jakuba. Z
nového klá&scaron;terního kostela bylo zachováno. V roce 1244 byl dokonÄ•en I klá&scaron;ter. Z tohoto období se
dodnes zachovaly cenné ranÄ› gotické Å¾ebrové klenby ve sklepích budovy stÅ™ední prÅ¯myslové &scaron;koly sdÄ›lovací
techniky. Mj. klá&scaron;ter zmiÅˆuje Zbraslavská kronika, která uvádí, Å¾e 7. února 1311 se v refektáÅ™i
klá&scaron;tera konala hostina na poÄ•est korunovace Ä•eského krále Jana Lucemburského.
V roce 1316 postihl
klá&scaron;ter niÄ•ivý poÅ¾ár. O obnovu se postaral Jan Lucemburský se svou Å¾enou Eli&scaron;kou PÅ™emyslovnou. Díky
pozadí svého pÅ™íchodu, spojeného s královským povoláním, se minorité v ÄŒechách od poÄ•átku tÄ›&scaron;ili velké
popularitÄ› mezi aristokracií. Ve stÅ™edovÄ›kém prostÅ™edí, kdy Å¾ivot po smrti hrál zásadní roli, si &scaron;lechta budovala
hrobky, nÄ›kdy i sídla v klá&scaron;terech a &scaron;tÄ›dÅ™e je sponzorovala. Po dostavÄ›ní se stal jedním z nejvÄ›t&scaron;íc
a nejvy&scaron;&scaron;ích praÅ¾ských kostelÅ¯ spolu s katedrálou sv. Víta a rozestavÄ›ným kostelem Panny Marie SnÄ›Å¾né
BÄ›hem husitských válek zÅ¯stal kostel díky blízkosti cechu Å™ezníkÅ¯, který klá&scaron;ter ubránil, vesmÄ›s
nepo&scaron;kozený. I tak v&scaron;ak zpustl a musel být obnoven. Za Rudolfa II. byl kostel novÄ› vyzdoben, pÅ™ibylo 15
oltáÅ™Å¯ a stÄ›ny hlavní lodÄ› byly vyzdobeny erby (analogie v chóru katedrály sv. Víta). Zanedlouho v&scaron;ak musel
klá&scaron;ter Ä•elit dal&scaron;ímu nebezpeÄ•í - vpádu pasovských v roce 1611. I tentokrát byl klá&scaron;ter zachránÄ›n
Å™ezníky. Ulice, která spojuje Dlouhou tÅ™ídu s ulicí Rybnou, patÅ™í mezi nejstar&scaron;í v Praze. Od Å™ezníkÅ¯ - masaÅ™
zde nabízeli své zboÅ¾í, získala pÅ™ilehlá ulice název Masný trh, asi v polovinÄ› 19. století Å™íkalo se zde U masných krámÅ
roku 1870 platí pojmenování Masná. Od roku 1359 mÄ›li Å™ezníci svÅ¯j vlastní cech, jenÅ¾ je Å™adil mezi nejváÅ¾enÄ›j&sc
Å™emesla. Privilegia staromÄ›stských Å™ezníkÅ¯ potvrzovali postupnÄ› Jan Lucenburský, Karel IV. a Václav IV. Jako na Nové
MÄ›stÄ› seskupovali se Å™ezníci kolem kostela sv. Lazara, jenÅ¾ stával na rohu Lazarské a Spálené ulice, tak zde, na
Starém MÄ›stÄ› povaÅ¾ovali Å™ezníci za svÅ¯j kostel kostel sv. Jakuba. PamÄ›tní deska v chrámu je dÅ¯kazem stateÄ•nosti
Å™ezníkÅ¯, kteÅ™í kostel nÄ›kolikrát zachránili pÅ™ed zniÄ•ením.
Po bitvÄ› na Bílé hoÅ™e byla v roce 1622 v klá&scaron
zavedena Å™ádová teologická studia, pozdÄ›ji zde byla zÅ™ízena kolej sv. Bonaventury pro asi 12 studentÅ¯ Karlovy
univerzity. Kostel sv. Jakuba slouÅ¾il jako místo konání promocí. V roce 1689 se Evropa potýkala s politickou krizí. Rivalita
panovníkÅ¯ v rámci boje o &scaron;panÄ›lský trÅ¯n mÄ›la na svÄ›domí Ä•etná Å¾háÅ™ství v mnoha mÄ›stech Evropy. Jeden
z poÅ¾árÅ¯, zaloÅ¾ený profrancouzskou stranou, zachvátil klá&scaron;ter. ZÅ™ítila se klenba, shoÅ™el refektáÅ™ a jiÅ¾ní a
Ä•ást ambitu. Obnova byla nabídnuta pÅ™ednímu fortifikaÄ•nímu architektovi Janu &Scaron;imonu Pánkovi, který bÄ›hem 12 le
obnovu dokonÄ•il. Pánek respektoval a zachoval pÅ¯vodní dispozici kostela. Zkrátil v&scaron;ak chór a vyrovnal tak jeho
vychýlení, které bylo pro barokní symetriÄ•nost nepÅ™edstavitelné. Strop byl sníÅ¾en a zaklenut valenou klenbou s lunetami.
Nad boÄ•ní lodÄ› byly umístÄ›ny tribuny. Na výzdobÄ› kostela se podepsala celá Å™ada významných barokních mistrÅ¯ a uÄ•in
tak pokladnici barokního umÄ›ní. V roce 1784 byl klá&scaron;ter v rámci Josefínských reforem zru&scaron;en,
mni&scaron;i tam v&scaron;ak Å¾ili i nadále. V roce 1841 severní Ä•ást vyhoÅ™ela a byla prodána první prÅ¯myslové stÅ™edn
&scaron;kole v ÄŒechách, která budovu klasicistnÄ› pÅ™estavÄ›la. V roce 1861 byla v refektáÅ™i zÅ™ízena první mateÅ™ská
&scaron;kolka v Ä•eských zemích. ÄŒinnost minoritÅ¯ byla obnovena ve 20. století. V roce 1941 probÄ›hla rozsáhlá
rekonstrukce. V roce 1974 byl kostelu udÄ›len Ä•estný titul basilica minor papeÅ¾em Pavlem VI. Zásluhu na tom mÄ›lo i
bohaté kulturní vyuÅ¾ití kostela, který je obdaÅ™en rozmÄ›rnými Ä•tyÅ™manuálovými varhanami z roku 1705. A nyní legend
se ke kostelu váÅ¾ou: Ta nejznámÄ›j&scaron;í pojednává o zlodÄ›ji, který po bohosluÅ¾bÄ› zÅ¯stal uvnitÅ™ a v noci si zaÄ•al
vesele krást. KdyÅ¾ se nemohl vyprostit a musel poÄ•kat celou noc, neÅ¾ pÅ™i&scaron;el pÅ™ekvapený faráÅ™. ZlodÄ›j se
v&scaron;ak i nadále nemohl hnout, a tak nezbylo, neÅ¾ mu ruku useknout. Bylo rozhodnuto povÄ›sit ji u vchodu do
kostela, aby v&scaron;em pÅ™ipomínala jedno z Desíti pÅ™ikázání. ZlodÄ›j se ze svého Ä•inu kál a jeho ruka visí v kostele
dodnes.

Dal&scaron;í legenda se váÅ¾e k hlavnímu oltáÅ™nímu obrazu. Vypravuje o malíÅ™i z dílny V. V. Reinera, který mÄ›l na star
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postavu Panny Marie. KaÅ¾dý den se k ní modlil, aby ho nepostihl mor, který Å™ádil ve mÄ›stÄ›. A byl toho vskutku
u&scaron;etÅ™en. Jeho manÅ¾elka a dÄ›ti jiÅ¾ skonaly, on ov&scaron;em nadále pokraÄ•oval v práci. Av&scaron;ak ve chvíli,
kdy obraz dokonÄ•il, padl mrtev k zemi a jeho du&scaron;e se pÅ™emístila okamÅ¾itÄ› do nebe.

Tato je hodnÄ› smutná: kancléÅ™ Václav z Mitrovic mÄ›l sen, ve kterém ho pohÅ™bili zaÅ¾iva. O nÄ›kolik let pozdÄ›ji, pÅ™i
pohÅ™bu, ho uloÅ¾ili do dÅ™evÄ›né rakve, zakopali, a na to místo poloÅ¾ili mramorovou desku. O pár dní pozdÄ›ji zaÄ•ali mí
sly&scaron;et nÄ›jaké podivné zvuky na hÅ™bitovÄ›. Pocházely z hrobu Václava z Mitrovic. Lidé ze strachu zaÄ•ali polévat
hrob svÄ›cenou vodou a po pár dnech zvuky opravdu pÅ™estaly. PÅ™i pohÅ™bu Václavova syna v&scaron;ak místní
mni&scaron;i na&scaron;li nÄ›co hrozného. DÅ™evÄ›ná rakev byla rozbitá a v ní vÄ›zelo tÄ›lo Václava z Mitrovic v kÅ™eÄ•ovité
poloze. MarnÄ› tloukl na masivní mramorovou desku&hellip;

Poslední legendou je i Ä•ást knihy Záhada hlavolamu od Jaroslava Foglara - v ní se pojednává o tajemném chlapci
Janu TleskaÄ•ovi, který byl v tomto kostele zvoníkem a zde i za tajemných okolností zemÅ™el - po jeho stopách se vypraví
Rychlé &scaron;ípy a ocitají se jak na zvonici, tak v labyrintu podzemních chodeb, kde jsou podle autora zÅ™ejmÄ› pohÅ™beni
mni&scaron;i z 18. a 19. století. Milovníci Foglarových knih v&scaron;ak zároveÅˆ pÅ™ipou&scaron;tÄ›jí, Å¾e mohlo jít o jiný ko
a Å¾e autor chtÄ›l Ä•tenáÅ™e zámÄ›rnÄ› zmást. zajímavé, co?
d@niela
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