
Vyšehrad bájný, knížecí, církevní i vojenský

Dopis

z Prahy

Než se Vltava vleje do Nového a Starého Města, musí obtéci
vysoký ostroh trčící západním koncem až do jejího řečiště –
Vyšehrad. Už jen svou polohou a tvarem vybízí k tomu, aby se
stal objektem pověstí a bájí. Ty zde umístily mýtického kníže-
te Kroka a jeho dceru – věštkyni a kněžnu Libuši s jejím pro-
roctvím o slávě Prahy. Kronikáři přidávali další zkazky: o
Zábojovi či o Horymírovi a fantazie lidu přidala kopu duchů a
strašidel.

Dosavadní archeologické nálezy nesvědčí o slovanském hra-
dišti, jenž by zde stálo před 9–10. stoletím. Až z přelomu
10–11. století mince ražené za vlády Boleslava II. (972) a
Boleslava III. (1003) a nápisem Zanta Vyszegrad či Viszegrad
civitas dokládají existenci knížecí mincovny a význam Vyšeh-
radu.

Kronikář Kosmas, autor nejhodnověrnějšího a nejstaršího
historického pramene u nás, uvádí Vyšehrad k roku 1003. Byl
místem krutého bratrovražedného boje o moc mezi prvními
Přemyslovci. Už v 11. století byl nepochybně opevněn a stával
tu pravděpodobně i knížecí dvorec, rotunda svatého Jana Evan-
gelisty a patrný farní kostelík sv. Klimenta. Významnějším než
toto místo z hlediska vznikajícího českého státu se stával
Pražský hrad, od roku 973 sídlo biskupství, který byl knížaty
považován za sídelní. Nicméně i oni často využívali Vyšehrad.
V roce 1068 kníže Vratislav II. přenesl knížecí sídlo právě sem.
Vedly ho k tomu patrně rozpory s vlastním bratrem – pražským
biskupem Gebhartem. Vratislav Vyšehrad znovu opevnil a
vybudoval zde kamenný knížecí palác, který pojal až 3000 lidí.
Stával na místě dnešního parku s Myslbekovými sochami a měl
i vlastní rotundu zasvěcenou sv. Janu Evangelistovi. Rotunda
byla již v polovině 13. století zpustlá a z knížecího paláce se
moc nedochovalo. Ze tří sakrálních staveb z tehdejší doby zůs-
tala dodnes jen rotunda sv. Martina.

Aby vyvzdoroval svému panovačnému bratru Gebhartovi,
založil Vratislav v roce 1070 na Vyšehradě kapitulu, stálý sbor
kněží při určitém kostele a proti zvyklostem ji podřídil přímo
papeži. Sám jmenoval jejího probošta a instituci obdařil znač-
ným majetkem. Za pomoc císaři Jindřichu IV. byl Vratislav
odměněn královským titulem pro svou osobu. Korunovace se
sice odehrála na Pražském hradě, nicméně při její příležitosti
vznikl tzv. Kodex vyšehradský, jeden nejcennějších středově-
kých rukopisů.

Pozdější český král Vladislav II. se sice nechal knížetem zvo-
lit na Vyšehradě, jeho sídlem se však stal Pražský hrad, stejně
jako dalších českých panovníků. Vyšehrad si stal místem jejich
posledního odpočinku. Zůstávala tu kapitula, která bohatla čet-
nými dary a rozrůstala se i personálně. Knížecí objekty však
pustly. Jan Lucemburský roku 1322 daroval rozpadávající se
palác proboštovi na stavební materiál.

Obrat přinesla až vláda Karla IV. (1348–1378). Mladý
panovník zavedl nový korunovační řád, jehož součástí byl prů-
vod krále, církevních hodnostářů a šlechticů z Pražského hradu
k vyšehradské kapitule, kde kanovníci předali nastupujícímu
králi údajné střevice a mošnu Přemysla Oráče. Karel dal
Vyšehrad znovu opevnit, vztyčit velkorysý gotický palác s
věží, postavit budovy pro čeleď a žoldnéře a patrně i hlásku nad

Vltavou (dnes tzv. Libušina lázeň). Ani kanovníci nezůstávali
pozadu. Postavili obydlí pro sebe i sakrální stavby, z nich zůs-
tala jen trojlodní gotická bazilika. Po Karlově smrti kapitula
ovládla Vyšehrad téměř úplně.

Za církevních bouří po smrti Václava IV. v roce 1319 husitš-
tí Pražané Vyšehrad nakrátko dobyli. Nový královský podko-
moří Václav z Dubé věrný císaři Zikmundovi však místo obsa-
dil. Když Zikmund Vyšehrad navštívil, vyraboval v podstatě
zdejší zlatý poklad. Vzbouření Pražané považovali opevněný
Vyšehrad stále za hrozbu. Rozhodli se zdejší posádku vyhlado-
vět, což se jim povedlo. Vojáci se vzdali a odešli v říjnu 1420 a
s ními i kněží. Pražský lid pak rozbořil vše, co na Vyšehradě
stálo kromě rotundy sv. Martina a hradeb.

Po husitských válkách se zkusilo několik členů kapituly na
Vyšehrad vrátit, aby tu však jen živořili. Teprve Jiří z Poděbrad
se roku 1452 rozhodl místo znovu osídlit a začal zde rozdávat
parcely. Tak vzniklo ve východní části Vyšehradu malé měs-
tečko s rychtou, kostelem, tržištěm a svobodným šenkem, které
roku 1476 jako Města hory Vyšehradu dostala rychtáře a kon-
šely. Bylo poddáno vyšehradskému královskému purkrabímu.
Jagellonští panovníci koncem 15. století vrátili kapitule
všechny pozemky a práva. Habsburský Ferdinand I. určil za
svrchovaného pána vyšehradských probošta kapituly.

Za třicetileté války byla kapitula i Město hory Vyšehradu
několikrát vyrabovány a pobořeny bombardováním. Po válce
dochází k rozhodnému obratu. Ferdinand III. vydal roku 1653
dekret, jímž byl Vyšehrad přebudován na vojenskou pevnost.
Vyšehradští byli vystěhování do podhradí a rovněž tak kapitu-
la. Zříceniny královského paláce byly srovnány se zemí stejně
jako Karlovy hradby. Zůstal jen kapitulní chrám v nevalném
stavu a rotunda sv. Martina.

Stavbu řídili výynamní, převážně italští architekti. Kolem
roku 1685 byla dokončena. Zbrojnice, stážnice a ubikace obk-
lopovaly mohutné fortifikace ze všech stran. Snad pro nedosta-
tek peněz nebyla vybudována ústřední mohutná věž. Na pank-
rácké straně, jediné přístupné straně bylo opevnění zvlášť důk-
ladné. Mezi dvoji pevnostní zdí s Táborskou a Leopoldovou
branou byl vyhlouben příkop (dnes tenisové kurty). Zůstal jen
kostel, který mohli členové kapituly i poddaní používat.

V listopadu 1741 dobyli Prahu i s Vyšehradem Francouzi,
avšak již v prosinci 1742, poté co je Karel Lotrinský vyhlado-
věl, metropoli opustili. V září 1744 napadli Prahu Prusové, kteří
obsadili.

(Pokračování: str. 64.)
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