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KARMELITANSKY

KAIAK
KarmeLitánské katakomby
v Praze jsem poprvé navštíviL

před Čtyíiceti pěti Lety. Nutno říci, že veřejnosti tehdy
nebyTy přístupné a ne].sou
ani dosud. Mě, tehdy třicáti

nika, a skupinku studentů
z výtvarné akademie zavedL
do katakomb zdejší kanovi
ník. ČekaLa nás podívaná,

na kterou jsme už nikdy
nezapomněLi. V obLasti

průzkumůpodzemíjsem
měLjiž něco za sebou,
a tak jsem si před sestupem k hrobkám nasadiL
chirurgickou roušku, obuL
hoLinky a navLékL ruka-

vice. Kromě duchovního,
kterýsetvářiLveLmivážně,
mě všichni ostatní pobaveně sLedovaLi. Humor je aLe
brzypřešeL...
#

Asanacínedotčené náhrobridesky

celou akci sLovy, že po-

ozpadajících se, mnohdy otevřených

kud něco máme, tak
v plicích, a ne v žaludku. Vh aLe, že se i najsme ve zhruba dvaceticentimetrové vTstvě
odpadu, hoblin z rakví a púsně, která se záhy vzdory reáhému morovému nebezpečí nako-

ak`ri i zetlelé
pozůstat]qr
těl ŠLapaLi
V katakombách
jsme
uviděu
stovky

rozvířiLa do jakési muiy. Ti, co začau kašLat,

nec nikomu nic nestaLo.

si napho uvědomiu, že to všechno dýcháme.
Když jsme asi po hodině vmezu ven, byu jsme
všichnišedíasvítiLynámjenoči.„Týjsteťojedz.-

riý whmatl, " řekl mi].eden ze studentů. „Jísté,

Katakomby karmelitánů už nej eden publicista

byly tam i morové hToby a tyto viry přečkaj{ i tři
sfů [et, " odpověděl jsem s hranou lhostejností. Mnozí pod tím popiuem ještě více pobLedU. Jen imich, který nás provázeL, obrátiL oči
k nebi, jako že vše je ted' v rukou božích. Rovnou z podzemi'jsme se i se studenty vydali do
nedaLekévinámyUmalířů,kde].eštěkávastáLa

přirovnaLktěmřímslú,aLesrovnatsetourčitěnedá.KatakombyvŘfinějsouodvatisícelet
starší, mají pět pater a déLku desítek kiLomet-

iů.Zdýšíka±akombyjsowšaknýrozsďhldší
vpraze,ataksijistězasloužínašipozomost.
Šiioké veřýnosti většinou unťká, že se větší
část ku:rmelí±ánských katakomb nachází přípětikorunu,okamžitěsevr.hlinatoaletuadrhu mo pod budovou Miristerstva kultury. Záhad
se,].aktošlo.Potom].smeseproLévaufernetem, ve zdejším podzemí je povicero. V aichí" íe
kterýbyltehdyvmódě.Říkalosemupříznačně
zaznamenáno, že by tady měla být šachta se
-laknarakvenebopolibekmrtvémilenky.Když
už jsme byLi patřičně »upraveni«, uzavřeL].sem
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spoustou kosterm'ch pozůstatků, kam byLa
v době morové rány v roce 1582 v rychlosti

a bez piety pohřbena těla mnoha obětí moru. Vsmp do tohoro

skleperi by měl být ukryt někde
v blízkosti hrobky hraběnky Eebrorie z Pemstejna. Jakékolív pátiári po uzavřené šachtě
aleznemožňuóestrachznakažení.A±kdýžaž
moderní věda potvrdiLa, že iriry moru přežívají
i několik dLouhých staLetí, z historie víme, že
se do zde].šflio podzem' nechtěLo ani tako\ú
dravcům, jako býi v třicetileté válce Švédové,
nebo pozdě].i Prusové. Nepátrali tady po pokhdech, i když už od středověku bylo všeobecně
známo, že se všechny církevní cennosti ve váLečných dobách ukrývaTy do podzemí.

PŤíz`hško Pmžské Jezulátko dostal chTám až
v roce 1628 dílqi voskové sošce Ježíška, dam
k7tčžg/ Poboóeny Jobkovz.cove.. KarmeLitáni se
před touto vzácnou soškou každý den dvě ho-

ČESKÉ POKLADY ® .
díny modliu, ale při vpádu Sasů do země v roce
1631 doslo k vydrancování chrámu i kláštera.

do zdejších katakomb. Tákje psáno. My samo-

Sasové vzácné sošce ulámali ruce a pohoditi
ji za oLtář do smetí, kde zůstaLa bez povšim-

bez ohtedání nebo pitvy. Ještě dlouho koLovalo mnoho spekulací, zda jí k smrti nepomohli

nutí daLŠích sedm let. Po návratu vyhnaných
karmelitánů po ní začal pátrat páter P. CyriL,

la však také z protestu něco spo\ykat sama.

zřejmě musíme konstatovat, že by se tak stalo

mniši, kteří by sňatkem přišLi o dědictví. Moh-

který].i našeL, nechaL opravit a umožniL, aby se

znovu stala neodmyslitehou ikonou chrámu.
Celosvětwě zmámé pTažšké JezuMfko, kůeré

si můžete prohlédnout v chTámu Pamy Marie Vitězné na Malé Straně v Praze, má podle
věřídch zázračnou moc uzdTawal. K sošce
denně přicházeft stwky návště`míků, kteří zde skrze modlítbu prost o pomoc. Mnozí
z rich se pak znovu wací, aby Pražskému Jezulátkuspohorouaslzamívočíchpoděhovalí

DaEšízajímavouazáhadnoui}ost"ou,pohřřbenou ve zdejších katakombách, býl rytff přezdžv«Jý »Obr vzrůsfem«. MěřiL něco přes dva

metiy, údajně lámal v rukou podkovy a nikdy
Průhledkatakombarikpůvodrimuvstupu

zavysušerimodlítby.

sihonikdonetrouflvyzvatnasoubo]..Vtédobě
všude vyčníval a nábytek měl na mfiu. Pokud
byL někam pozván na nocleh, měu hostitelé

problémy, kam ho uložit. Kdyby nepocházel
z urozeného rodu, mohL by se uphtnit na poutích,taktobývšakozdobouvšechsaLonů.Mezi

nevyřešenéotazníkypatřízmizeníjehokostiy.
MěLi o ni zájem anatomické ústavy i obskurm'
sběrateLé. Církevni' činiteLé aLe vydání kosby

Vraťme se ale ke klášteru a katakombám. To,
co v dávných dobách církeimí staviteLé perfektně ovLádaLi, tedy systémy větrání, byLo ča-

pokaždé stiíktně zamítLi. Faktem zůstává, že
jeho pozůstatlqr nakonec z katakomb zmizely.

sem zapomenuto a na mnoha místech bylo od
konce 18. století bezmyšlenkovitě zazdíváno

VlevovzaduzriňoNanáhTobkaskrytýmvstupem

a Likvidováno. Podzemní zdi překryLa omítka,

do morové šachty

takže v současné době nemohou »dýchat«
a vumou. Barokní rakve, některé i malované,
zmizeTy a vystřídalo je několik plechových.
Stwky lidských pozůstatků šlechticů, žen,

Dalším významným člověkem pohřbeným
ve zdejším podzemí byL fmnt].Šek JKaven.us

Turba,dvomíradačeskékomory,kterýpů-

dětí, mrichů i měštianů se poděly neznámo

sobil i jako kancléř řádu maltézských rytířů
v Praze. Chtěl bych připomenout, Že MaLtéz-

kam, stýně jako vďké imožst\ň kŤížků,
růženců, modlitebrich knÉžek a svatých
obrázků. V mTamorové desce náhTobku
hraběnky Febrorie zůstávaft hluboké rány
po kri{mpáčI.. Zře].mě se některý z děhí]ů
chtěl přesvědčit, zda tam nezbyl nějalS ten

Ští ryti~ri byLi s Pražslú JezuLátkem dLouho

pocitově i prakticky svázáni. A i když to měu
do chrámu ].en někotik minut pěšky, říká se,
že do něj vstupovali ta].nou chodbou. Jeden
zazděnýportál].estálepatrnýpodsevernízdí
sakristie maltézského chrámu. Chtěl bych

šperk. Jeho hčnost potlačila i vědomi', že se
dole pod hrobkou možná skrývá nebezpečné

].eště popřemýšlet nad možnostl', zda by mohl

pohřebiště obětí moru. Pan páter Hanou-

býtvezdejšímpodzemídodnesukrytýnějaký

sek mluviL ještě v roce 1960 o daLším patře

pokLad. V].edné své knížce s trpkostí píši, že
Prahu už dostal každý, kdo si o ni řekl. Bud'

podzemních prostor s chodbou, která vede
pod chrám Svatého Mikuláše stojící nad Ma-

lostran*ým náměstím. Druhá chodba se měla
táhnout pod bývatý maLostranský hřbitov
a třetí do Michnova paláce u Čertovky. My
o.nějakýchzazdívkáchsicevíme,alenevyhodnotiujsmejejako vstupy do chodeb. 0 hlubšh

podzemínemámežádnévěrohodnéinformace.
A ].estu existovato? Mé nadšem' nad podobnou
úvahou brzdí poznat]qr o vlivech petřínských
spodních vod. Kupříkladu přede dvěma roky
sevHeuichověulicipropadlaredakcejednoho
nakladatelství. Dále tu byTy možné průsalqr od
Vltavy a do toho by tehdejší zkušení stavaři
myslím nešLi. Domnívám se proto, že se jedná

jen o pouhé legendy.

v tom byla politika, nebo stabá obranyschopnost. A ].ak už ].sem se zmíniL, veškeré cen-
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nosti se v případě, že nebyla jiná možnost,
schovávaTy do podzemí. Připomeňme si, že

karmeutáni byli z počátku tak chudí, že jim
císař Ferdinand 11. roku 1629 věnoval roční

u oltáře nápadně bledá a kd\ú měla řid své

rentu dva tisíce zlatých a pravidelné měsíční
dodávky potravin. Řád začal bohatnout až
v okamžiku, kdy zde bylo zahá].eno pohřbívání zámožných měšťanů a Šlechty význačných

ano, náhle se skácela k zemi. Nebylo to ale

jmen, jako byLa hraběnka Marie VaLdštejno-``

každou cenu zabránit a velkolepá svatba za
účasti Šlechty a mnoha Pražanů tak na sebe
nenechata dlouho čekat. Nevčsfa vs-ak byla

vzrušením ari mdlobou. Zemřela. Takcivý vá, Helena, dcera knížete Ditrichštejna, svobodná paní Febronie z Pernšte].na a bezpočet
neobvyktý a Šokující závěr svatby ].istě nikdo
nečekal. Tělo nevěsty, ceLé oděné v bilém, dalších. S tím samozřejmě souvisely bohaté
odkazy a hmotné dary. Jenže v dobách, kdy
bylo od přímo oltáře přeneseno ke spočinutí
neustáte hrozilo válečné nebezpečí, bylo
nutné cennosti schovat na bezpečná místa. Pak následovala třicetiletá a sedmi\e-

Mezi doložené historky s nádechem taóemna

tá váua, takže snad ani nestálo za to něco

patří i přííběh baTonky Terezie Fróhlíchové
ze začáth ]8. sfo[etl'. 0 této mimořádné

z rafinovaných skrýší vytahovat. Ti, kteří
tato místa znali, často umíraLi rychle. Když
museukarmelitánirokul784napříkazJose-

krasavici bylo známo, že se nechce vdávat,

fa 11. klášter opustit, byli dokonce podrobeni
až nedůsto].né osobní prohudce. Nenašlo se
však u nich vůbec nic. A to už v té době byli

aLe ].ejí rodina se s tl`m nehodlaLa smfiit. Terezie sepsala závěť, ve které odkázala veške-

rý svůj majetek řádu karmeLitánů, pokud by
zemřeLa svobodná. Je].Í rodiče tomu chtěLi za

Kblumbárium s oltářem

velmi zámožní...
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