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POŽÁRY, POVODNĚ, KOBYLKY ...
Přírodní pohromy v dějinách Českých Budějovic

Zvykli jsme si číst nebo slýchat bezmála každý den o přírodních pohromách 
z různých konců naší planety. Téměř všudypřítomné sdělovací prostředky 
o nich informují stále rychleji a stále raději, což v nás vzbuzuje dojem, že kata-
strof přibývá. Stačí se však ohlédnout do minulosti, abychom zjistili, jak často 
a jak moc naši předkové trpěli všelijakými rozmary přírody. Dopad každé ta-
kové události býval ve starších dobách ještě znásoben tím, že neexistovala me-
zinárodní humanitární pomoc, pojištění nebo jiné prostředky, které zmírňují 
následky živelních pohrom. Chyběla důsledná prevence a do značné míry také 
organizace záchranných prací. Lidé postižení živelní událostí mnohdy přišli 
o vše a bývali odkázáni na své vlastní síly, případně na pomoc sousedů nebo 
přátel.

Účelem následujících stránek není nějaké laciné hledání senzací. Půjde jen 
a pouze o přehled základních zjištěných údajů o přírodních pohromách, které 
kdy v minulosti postihly město České Budějovice. Je zřejmé, že jejich výčet není  
a ani nemůže být úplný. Ve starší době nejsou velké časové prodlevy mezi jed-
notlivými událostmi odrazem skutečnosti, nýbrž je způsobuje absence podrob-
nějších historických pramenů. Zejména ve stručných formulacích středově-
kých kronikářů nejednou přemíláme každé slovíčko, abychom alespoň vytušili 
rozsah tehdejší katastrofy. Naopak čím blíže k přítomnosti, tím více přibývá 

Tiskem vydaný požární řád města Budějovic z roku 1747. Státní okresní archiv 

České Budějovice.
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informací a naším úkolem je vyhmátnout to podstatné a nejdůležitější. 
Mnohdy tak chtě nechtě dochází k subjektivnímu výběru, za který se autor 
omlouvá. Bolestí starších kronikářských zpráv je také to, že bývaly vícekráte 
opisovány jedna od druhé a tím poněkud ztrácely na spolehlivosti. V Čes-
kých Budějovicích se to týká období asi do první poloviny 16. století. Na druhé 
straně jsou zatím obtížně dostupné také informace z posledního půlstoletí, 
které ponecháme k důkladnějšímu zhodnocení příštím generacím historiků.

Shromažďování údajů k dějinám budějovických přírodních pohrom trvalo 
několik let, do nichž shodou okolností přišly srpnové povodně roku 2002. Proto 
byla na podzim téhož roku příležitostně vydána útlejší brožurka o povodních, 
která byla výtahem z připravovaného textu. 

V případě Českých Budějovic se opakuje vlastně jen několik základních 
druhů přírodních pohrom. Nejčetnější jsou požáry. Bývaly velkou metlou ze-
jména do 19. století, kdy ještě neexistovaly profesionální hasičské sbory, kdy 
se ve stavebních konstrukcích ve značné míře uplatňovalo dřevo a střechy bý-
valy kryty dřevěnými šindeli nebo slaměnými došky. Píše-li se ovšem v histo-
rických pramenech, že dům vyhořel, jen zřídka to znamená jeho naprostý fy-
zický zánik. Plameny pohltily zpravidla krytinu a krov, a pokud se je nepoda-
řilo zastavit, zničily dřevěné stropy, nábytek a další součásti vybavení. Zděné 
konstrukce mohly být někdy poškozeny silným žárem natolik, že se staly z hle-
diska statiky nebezpečnými; shořela-li střecha, bývalo zdivo následně rozrušo-
váno klimatickými vlivy. Obvykle však podstatná část zdí vydržela, a proto se 
do dnešních dnů i přes četné požáry zachovalo množství středověkých domů. 
Na předměstích, kde se stavělo především ze dřeva, to ovšem neplatí. Svou 
polohou v rovině na soutoku dvou velkých řek město přímo vyzývalo k zápla-
vám, které se opakovaly nejčastěji při jarním tání a při deštích na konci léta. 
Voda z Malše, Vltavy a Dobrovodského potoka se obvykle vylila na pole, kde 
napáchala škody v závislosti na ročním období. Rozvodněné řeky ničily zásoby 
zboží, strhávaly mosty, mlýnská zařízení a říční břehy. Jen zřídka došlo k pří-
mému poškození budov. Požáry a povodně se vždy vztahují k nějakému přes-
nému datu, mají krátký, dramatický průběh a způsobují nenadálé škody na 
majetku nebo spíše výjimečně i na lidských životech. Proto jsou dobře zachyti-
telné v historických pramenech. Kromě toho byly do publikace pojaty rovněž 
výrazné klimatické extrémy – sucho, mráz a podobně – které měly zpravidla 
vliv na velikost úrody a napáchaly značné škody teprve svým delším trváním. 
V našich dávných předcích, odkázaných na výsledky zemědělského hospoda-
ření, vyvolávaly právě takové události velké obavy. Stejně tak mohly zapříči-
nit neúrodu přemnožené myši, housenky, červi, hlemýždi a podobná havěť. 

Spíše historickou kuriozitou pak v našem prostředí jsou nálety kobylek a tra-
gicky u nás obvykle nekončívá ani zemětřesení.

Úmyslně byly naproti tomu pominuty epidemie nemocí, které spíše souvi-
sejí s dějinami zdravotnictví a hygieny a zasloužily by si samostatnou pozor-
nost. 

Události, zachycené v této knížce, se staly na území města Českých Bu-
dějovic. Nejsou sem zahrnuty pohromy, které zasáhly dnešní okrajové části 
města, dokud tyto byly ještě samostatnými obcemi. Proto zde nenajdeme na-
příklad požár, který v květnu 1844 zničil velkou část Suchého Vrbného (připo-
jeno k Českým Budějovicím o více než století později).

Zajímavé nejsou jen přírodní pohromy samy o sobě. Není od věci sledovat – 
pokud je to možné – jak na jejich průběh a dopad reagovali obyvatelé města 
a jaké důsledky z nich vyvodili. Zejména po povodních a požárech lidé zpravi-
dla vyvinuli horečnou aktivitu, směřující k tomu, aby se podobná katastrofa 
už nikdy nemohla opakovat. V prvních dnech, týdnech a měsících po požáru 
byli připraveni kdykoli a na kterémkoli místě ohni vzdorovat a nedovolit mu 
páchat škody. Nedlouho po povodni se spřádaly velkorysé plány, jak příštím 
povodním zcela zabránit. Čas ovšem plynul, dostavila se ztráta historické pa-
měti a útlum ostražitosti. Právě v takový okamžik živel znovu nečekaně za- 
útočil na zcela nepřipravené město. Přes toto poněkud nadsazené tvrzení sle-
dujeme určitý pozvolný pokrok v prevenci proti přírodním pohromám: zvláště 
ve druhé polovině 19. století se podařilo eliminovat nebezpečí katastrofálních 
požárů a začala být prováděna regulace říčních toků, která měla zmírnit roz-
sah povodní. Těchto témat se ovšem dotkneme jen okrajově, s odkazem na ob-
sáhlou literaturu, která existuje například o historii požární ochrany v Čes-
kých Budějovicích.

Je tu však ještě jeden aspekt živelních pohrom: byly a jsou jedním z fak-
torů, který měnil a mění tvář města. V souvislosti s povodněmi docházívá 
k proměnám říčních toků, po požárech se přestavují jednotlivé domy nebo 
i celé ulice. Nejvíce do vnější podoby Českých Budějovic zasáhly požáry z let 
1597, 1641, 1728, 1834 a 1868 a tyto proměny jsou dodnes viditelné, aniž by-
chom si to vždy uvědomovali. Týká se to i nejvýznamnějších městských pamě-
tihodností. Zvykli jsme si, jak vypadá barokní kostel sv. Mikuláše, který mohl 
vyhlížet úplně jinak, nebýt ničivého ohně v roce 1641. Připadá nám samo-
zřejmá silueta hradební věže Železné panny, jejíž střecha získala tento tvar 
teprve po úderu blesku a následném požáru. A proč má několik vedle sebe sto-
jících domů na jižní straně náměstí novější vzhled a jsou vyšší než většina 
ostatních? Opět za to může požár, který zničil jejich předchůdce. Připomínky 
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dávných katastrof jsou všude kolem nás. Stačí se rozhlédnout a zalistovat ve 
stránkách dějin.

Na závěr praktická upozornění: při identifikaci dosud stojících budov jsou 
v textu užívány obvykle dnešní názvy ulic a dnešní domovní čísla, to jest nej-
prve číslo orientační a za lomítkem číslo popisné. Denní časy, pokud je pra-
men přesně uvádí, jsou převedeny na nynější způsob počítání hodin. Události 
mají chronologické pořadí a na závěr je připojen jednoduchý rejstřík podle 
druhu přírodních pohrom.

V Českých Budějovicích, 14. září 2005.

Obrovská povodeň, která v Praze zničila Juditin 
most, se v březnu přehnala celým tokem Vltavy 

a těžce poškodila většinu mlýnů už od Českého Krumlova. Královské 
město České Budějovice bylo tehdy v počáteční fázi své existence a ži-
velní pohroma ho pravděpodobně zasáhla, přestože se o tom nezacho-
val žádný záznam.

Nové královské město přepadli 15. května ozbro-
jenci Ojíře z Třeboně, vyplenili ho a zapálili jeho 

obyvatelům příbytky. Vzhledem k tomu, že v konstrukcích obydlí pře-
važovalo dřevo, mohl požár způsobit poměrně rozsáhlé škody.

Tištěná Seyserova kronika uvádí, že večer 14. srpna 
toho roku se nad Českými Budějovicemi strhla 

bouřka, při níž jeden blesk zabil manželku Jana Zimmera se dvěma 
dětmi přímo v domovních dveřích na rohu v Krajinské ulici. Jiný 
blesk údajně zapálil dům Františka Grieblera v Rožnovské ulici (dnes 
Dr. Stejskala), kde následkem toho shořely celkem tři domy. Protože 
však Franz Seyser psal svou kroniku teprve s odstupem pěti století 
od zmíněné události podle výpisků magistrátního úředníka F. X. Il-
linga a žádné původní prameny se o požáru z roku 1320 nezmiňují, 
musíme ke kronikářovým slovům přistupovat s náležitou opatrností. 
Nevíme, zda měl k dispozici nějaký do dnešních dnů nedochovaný 
dokument. 

Na základě ne zcela hodnověrné zprávy kronikáře 
Seysera postihla povodeň České Budějovice v době 

kolem svátku sv. Jana Křtitele (24. června). Během dvou hodin údajně 
stoupla voda o sedm čtvrtin lokte – tedy o více než metr – provalila se 
Rybářskou branou, která stála na konci dnešní Hroznové ulice vedle 
Předního mlýna, a přitekla až na náměstí k tamním masným krámkům. 
Povodeň prý napáchala značné škody. Platí zde totéž, co bylo řečeno 
o popisu událostí z roku 1320 – Seyserovy údaje dnes již těžko spoleh-
livě ověříme.

1272

1277

1320

1336

požáry,
blesky

povodně,
ledové dřenice

vichřice

zima, sníh,
mráz

krupobití

sucho myši 

hlemýždi, červi, 
housenky,
kobylky,

zemětřesení

VYSVĚTLIVKY
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Při bouři 14. srpna, která prý trvala od jedné hodiny 
odpolední do sedmé večerní, měly padat kroupy ve-

liké jako lidská pěst. Zabily údajně dvě osoby a mnoho kusů dobytka. 
Také zde se jedná o neověřenou zprávu, podávanou Franzem Sey- 
serem.

Podle pozdějších záznamů českobudějovických 
kronik vyhořel v tomto roce dominikánský kláš-

ter. Z vnitřního vybavení se údajně podařilo zachránit pouze kláš-
terní knihovnu.

Na Hromnice (2. února) se údajně nakupily ledové 
kry na Vltavě tak vysoko, že sahaly přes Dlouhý 

most. Jde o další z těžko ověřitelných informací Franze Seysera, může 
však být pravděpodobná vzhledem k tomu, že ledové dřenice se při 
oteplení na konci zimy opakovaly vcelku pravidelně. Na jiných místech 
Čech jsou povodně začátkem roku 1390 skutečně zaznamenány.

Velký požár postihl 24. února Českou ulici.

V úterý 11. dubna udeřil blesk do dominikánského 
kláštera, který vyhořel i s věží. Zničeny byly také zvony, 

jež na věži visely.

Místní kronikáři zaznamenali, že do Uher, Polska, na 
Moravu a do Čech přilétlo velké množství kobylek. 

Podle Starých letopisů českých se objevily kolem 10. srpna, dosahovaly 
prý téměř velikosti vrabce, při letu zastínily slunce a vydávaly zvuk, 
jako když jezdci v plné zbroji jedou na koních. Zůstávaly za nimi ožrané 
stromy v lesích, vinice a úroda na polích. Zda se hmyz dostal také k Čes-
kým Budějovicím, nevíme. Vzhledem k tomu, že kobylky postupovaly 
nikoli přímou cestou z Uher přes Moravu a rakouské země do Čech, 
je pravděpodobné, že navštívily také jihočeskou oblast.

Podle stručného kronikářského záznamu vyhořela 
14. července Židovská ulice (dnes U Černé věže). Asi 

třetinu jejího obyvatelstva tvořili Židé, kteří byli svými pohořelými sou-
sedy opakovaně obviněni ze žhářství – svědčí to o narůstajících protiži-
dovských náladách a zřejmě nedobrých vzájemných vztazích v této ulici. 
Žalobu podával jménem několika dalších poškozených měšťanů souke-
ník Wolfgang Teplhauser, majitel jednoho z vyhořelých domů. Městský 
soud v roce 1492 odmítl uznat kolektivní vinu zdejších Židů, ale za mož-
ného viníka požáru označil sluhu při synagoze. Pokud tomu tak skutečně 
bylo, lze si udělat alespoň přibližnou představu o rozsahu katastrofy: sy-
nagoga stávala v místech dnešního domu č. 13/301, a jestliže oheň vznikl 
tam, byl nejspíše západním větrem přenesen na protější – východní – 
stranu ulice, kde potom shořelo několik domů včetně Teplhauserova 
(dnes č. 8/318). Podle historika Karla Pletzera nelze vyloučit, že k požáru 
mohlo dojít až v roce 1486, který by se více blížil datu zmíněné žaloby.

1357

1381

1390

1450

1463

1475

1480

Bývalá Židovská ulice vyhořela v roce 1480. Světlý dům vpravo stojí na místě tehdejší 

synagogy, předposlední dům v levé řadě patřil v osudném roce soukeníku Teplhauserovi. 

Foto autor, 2005.
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Čechy zasáhla začátkem června povodeň, při 
níž bylo v Praze zatopeno Staré Město. Vodní 

živel tehdy napáchal velké škody pravděpodobně i v Českých Budě-
jovicích, ale o podrobnostech nejsme informováni. Mladší kronikář-
ský záznam o tom, že hladina vystoupila až ke kostelu svaté Anny, je 
třeba opět přijímat kriticky – zmíněný kostel byl totiž založen teprve 
v roce 1614.

Téhož roku vyhořel Strasserův dům naproti varhaníkovu domu. 
Snad se jednalo o dům kloboučníka Jiřího Strassera v Panské ulici 
č. 22/163, i když na protější straně není žádný varhaník doložen.

Podle kronikářských zpráv napadlo ještě po 9. květ- 
nu větší množství sněhu a byla tuhá zima.

Dne 6. ledna vyhořel Saurichterův dvůr u řeky Vltavy, 
tj. dnešní Voříškův dvůr na Pražském předměstí.

Požár 24. dubna zničil část Kněžské ulice a některé 
dvorce na předměstí.

Začátkem srpna se nad Čechami nakupila ta-
ková oblačnost, že pak celý den a noc bez pře-

stávky vydatně pršelo, vodní toky i rybníky vystoupily ze svých břehů, 
voda se přihnala do měst a zničila mnohé vesnice. Kolem 15. srpna po-
stihla povodeň pravděpodobně také České Budějovice. Po rozvodně-
ných českých řekách tehdy plula utržená mlýnská kola, střechy, dřevěné 
boudy, seno a sláma. V Praze dokonce viděli na jednom plovoucím man-
delu obilí sedět živého zajíce. Nezkrotný živel řádil v srpnu 1501 nejen 
v Čechách na Vltavě a Labi, nýbrž i v Německu, na Moravě a v Uhrách.

Ve stejném roce vyhořel českobudějovický Přední mlýn.

Na den sv. Sixta (6. dubna) začalo pršet, déšť trval 
osm dnů a způsobil povodeň.

Podle zpráv kronikáře L. B. Schneidera přišla 19. čer- 
vence do Českých Budějovic tak velká povodeň, že 

protrhla hráz Krumlovského rybníka a zničila dřevěnou konstrukci 
Dlouhého mostu. Krumlovský rybník se rozkládal v místech dneš-
ního justičního paláce, Háječku, zimního stadionu, krajského úřadu 
a továrny Koh-i-noor a jen hráz ho oddělovala od řek Malše a Vltavy. 
Schneiderova zmínka opět bohužel patří mezi ty, které nelze potvrdit 
dobovými písemnými prameny.

Vyhořel Luční mlýn, který se nacházel na Lineckém 
předměstí vedle nynější vodárenské věže. Některé 

kroniky kladou tento požár do roku 1519.

Kronikáři zaznamenali, že 26. března po druhé ho-
dině odpolední se v Českých Budějovicích třásla 

země. Předpokládáme, že zemětřesení způsobilo více hrůzy mezi oby-
vateli nežli škod. Podrobněji popisují Staré letopisy české zemětřesení 
zachycené toho dne v Litoměřicích a ve Slaném, kde lidé ze strachu utí-
kali z města.

1481

1492

1499

1500

1501

1502
Zemětřesení, rytina z poloviny 16. století.
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1510

1511
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V tomto roce nebo krátce předtím povodeň značně 
poničila městské hradby a Budějovičtí se obrátili 

na krále Vladislava Jagellonského s prosbou o podporu. Panovník 
odpustil městu polovinu každoročně odváděného cla, totiž 100 kop 
českých grošů, které pak mohly být použity k opravě opevnění. Také 
v tomto případě jsme odkázáni pouze na údaje budějovických kroni-
kářů. V literatuře se někdy uvádí, že právě tato povodeň přiměla před-
stavitele městské správy, aby nechali jižně od města za řekou Malší zří-
dit Krumlovský rybník, který by napříště zmírnil dopad podobných 
katastrof.

Zaznamenán požár dominikánského kláštera, vzni- 
klý úderem blesku.

Rozsáhlý požár Svinenského předměstí, který vy-
pukl 9. června, zničil mnoho tamních dvorců, část 

Rybní ulice a také Špitálský mlýn. Svinenské (pozdější Vídeňské) před-
městí se tehdy rozkládalo jen kolem nynějšího Senovážného náměstí 
a Špitálský mlýn stával u Mlýnské stoky, přibližně na místě dnešního 
Domu kultury Metropol. Snad právě po tomto požáru nařídila městská 
rada některá opatření proti ohni, například prohlídky a opravu závad-
ných komínů (toto nařízení existovalo jistě v roce 1538).

Podle kronikářského záznamu shořely dne 11. května 
domky u kláštera. Jednalo se o malé domky posta-

vené při obvodu bývalého klášterního hřbitova, podél ulic České a Hroz-
nové. Rozsah tehdejšího požáru neznáme.

České Budějovice postihla 21. února velká vichřice, 
při níž se „bořily domy, zahrady a lámaly střechy“. 

Přesněji řečeno – vítr shazoval střešní krytinu, povalil zřejmě zahradní 
ploty a způsobil zřícení méně odolných zděných konstrukcí.

Navečer 14. června přišla bouřka spojená s krupo-
bitím, které napáchalo značné škody. Znovu padaly 

kroupy 10. srpna večer, měly velikost holubího vejce a způsobily velkou 
škodu na oknech, zahradách a dobytku.

Začátek léta byl velmi suchý, od 1. května do 2. čer-
vence vůbec nezapršelo a sucho se projevilo na 

úrodě. Ceny obilí se pak vyšplhaly nebývale vysoko.

Shořel Scherhacklův dvůr, který se nacházel na mí- 
stě nynějších Žižkových kasáren u autobusového ná-

draží. Jeho majitel Jiří Scherhackl se potom v městské radě zasazoval 
o důkladnější protipožární prevenci a roku 1538 uvedl případy někte-
rých měšťanů, jejichž domy měly nebezpečnou závadu na komínech. 

Velká voda, rytina z poloviny 16. století.
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V úterý 12. srpna se spustil takový liják, že bylo město 
zaplaveno.

Toho roku přišel mimořádně silný vítr, který po- 
dle kronikářských záznamů pohyboval kameny 

o hmotnosti 2 liber, rval ze země vzrostlé stromy, zdvihal do výše stře-
chy a smýkal lidmi i koňmi.

Hned začátkem roku, 3. ledna, se přihnal 
silný vítr a ten se opakoval i v následujících 

dnech. V noci ze 4. na 5. leden byly větrem poškozeny mnohé střechy 
ve městě i na předměstích a kamenný štít domu Šimona Ješka byl do-
konce stržen do náměstí – primátoru Ješkovi náležel dům na západní 
straně náměstí (č. 8/12).

V noci před sv. Michaelem (28. září) shořela Pražská brána, stojící 
na konci Krajinské ulice.

V sobotu 8. srpna večer letěla přes České Budějovice 
oblaka kobylek, která pokryla celé město. O způsobe-

ných škodách se prameny nezmiňují, hmyz pravděpodobně brzy zmizel.

Nad Českými Budějovicemi se 28. června pře-
hnala silná vichřice, provázená vydatným deš-

těm. Voda stékající po svazích za Vrátem zatopila tamní stříbrné doly, 
poničila jejich povrchová zařízení a strhla hráze tří rybníků.

Pozdě večer 19. prosince vypukl požár v dnešní Hroznové ulici, 
v úseku mezi ulicemi Plachého a U Černé věže, který se tehdy označo-
val jako Sviní ulice. Hořelo v domech Víta kožešníka, krejčího Linharta 
(Hroznová č. 24/311) a pekaře Melichara Sommera (č. 22/312). Příčinu 
ohně se nepodařilo zjistit.

V neděli 11. ledna nastal tak silný vítr, že shodil štít 
domu velkého Jana na náměstí. Jednalo se o dům 

uprostřed severní strany náměstí, označený dnes číslem 16/58.

Ve čtvrtek 29. února, právě když město slavilo ma- 
sopust, spatřili lidé shromáždění na náměstí, že 

ze střech domů Jiřího Kirschnera a Baltazara Plankla stoupá dým a ná- 
sledně vyšlehly plameny. Šlo o domy na severní straně náměstí – 
Kirschnerův má dnes číslo 12/42 a sousední Planklův číslo 11/41. Vý-
chodní vítr vzápětí rozšířil požár i na vedlejší dům Melichara Plankla 
č. 10/39, a to i přesto, že měl krytinu z pálených tašek. Střechy prvních 
dvou domů mezitím již stály v plamenech a hořící šindele byly odtud vě- 
trem unášeny směrem ke klášteru. Jeden z nich zasáhl sanktusníkovou 
věžičku na klášterním kostele tak nešťastně, že věžička vzplanula a sho-
řela i s celou „zadní částí“ kostelní střechy. Vyhořela nedaleká lázeň, 

Domy na severní straně náměstí - vyhořely 29. února 1560. Foto autor, 2005.
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která stála na místě dnešního domu č. 23/159 v Hroznové ulici, a jen 
zázrakem nepoškozena zůstala přilehlá Rybářská brána. Také střechy 
několika dalších domů začaly olizovat plameny, ale obyvatelům se je 
podařilo včas uhasit.

Městská rada v čele s purkmistrem Quirinem, zastrašena účinky 
požáru a zřejmě také špatnou organizací záchranných prací, hned 
následující pondělí 4. března 1560 nechala v každé ze čtyř městských 
čtvrtí zvolit čtyři osoby, které měly v případě příštího ohně zjednat 
účinnou pomoc. Říkalo se jim čtvrtníci a je zajímavé, že mezi nimi byl 
také Baltazar Plankl, majitel jednoho z domů, z nichž poslední požár 
vzešel. Zpřísněnému dozoru podléhala tehdy také topeniště v jednot-
livých domech a zejména komíny, jejichž závadnost či nezávadnost bý-
vala městskou správou kontrolována. Velké obavy budila představa po-
žáru zejména u obyvatel odlehlých ulic, kteří neměli přímý a rychlý pří-
stup k vodě – proto si například měšťané z České ulice vymohli v roce 
1560 proražení branky v hradbách, kudy by mohli vycházet ke Mlýn-
ské stoce.

Ve středu 5. března v noci došlo k požáru, o němž 
se nepodařilo nic bližšího zjistit. Městská rada po-

tom vyčetla čtvrtníkům, že při ohni nebyli k zastižení, a nařídila, aby 
se příště chovali pilněji.

Není vyloučeno, že bychom mohli tuto zmínku spojit s případem 
měšťana Georga Kempsetzera, jemuž oheň zničil veškerý majetek. Za-
choval se pouze blíže nedatovaný list z doby po polovině 16. století, je-
hož prostřednictvím se jmenovaný obrátil na městskou radu s žádostí 
o půjčku a požádal také ostatní měšťany o pomoc při náhradě škod. 
Bohužel výslovně neuvedl, o jaký majetek šlo – s velkou pravděpodob-
ností to mohl být dům č. 8/201 v České ulici, který Kempsetzerovi pa-
třil od roku 1554.

Mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní 13. srpna začalo 
hořet v domě Barbory Migalové. Oheň se rozšířil 

tak, že „shořely na třech domích krovy a něco jiného při tom stavení je-
jich“. Rodině Migalově patřil dům v Krajinské ulici č. 14/250.

V domě koželuha Blažeje v České ulici vypukl 4. září 
oheň, který se rozšířil a shořelo celkem osm vedle 

sebe stojících domů naproti městské hradbě u Rabenštejnské věže. 
Přesným situováním požáru si nejsme jisti – koželuhu Blažkovi sice 
patřil dům v České č. 8/201, ovšem v době požáru už měl jiného ma-
jitele.

Oheň zahrozil 6. května, kdy začalo hořet v domě 
vdovy Barbory Segenschmiedové v Krajinské ulici 

č. 19/243. Zvěst o tom dorazila do kostela právě ve chvílích nedělní 
bohoslužby, vznikla panika, křik a tlačenice a lidé ve zmatku dokonce 
převrátili křtitelnici. Požár se naštěstí podařilo včas uhasit.

Kronikáři zaznamenali bez přesnějšího denní- 
ho data povodeň, při níž voda proudila ulicemi 

a přes náměstí.

V zimě toho roku napadlo tolik sněhu, že se v Čes- 
kých Budějovicích pod jeho tíhou probořilo ně-

kolik střech.

Ve stodole Scheidmannova hospodářství na před-
městí si tři chlapci vystřelili z ručnice, nedávali 

však pozor a zapálili střechu. Vzniklý požár pak zničil čtyři před-
městské dvorce. 

Strašlivá bouře 19. května přinesla s sebou 
silný vítr a také kroupy velikosti holubího 

vejce, které zničily úrodu v širokém okolí. Při tom se podle kronikářů 
„kouřilo a páchlo, jako kdyby v celém městě hořelo“. Větrem bylo str-
ženo mnoho střech a dlouhý těžký stůl odletěl z podloubí domu řez-
níka Bastla na náměstí až k domu sedláře Jílka.
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Další silná bouře s větrem a krupobitím při-
šla 28. června, úroda kolem města byla zcela 

potlučena. Padaly prý zvláštní kroupy „zčásti s rohy jako hvězdy, zčásti 
jako dva rohy, zčásti velké jako holubí vejce“.

Kronikářské zprávy se k tomuto roku zmiňují o dvou požárech, ale 
obě jsou si nápadně podobné. Dne 12. ledna v noci začalo údajně hořet 
v Kněžské ulici a oheň zničil tři domy, aniž by se podařilo vypátrat pří-
činu. V sobotu 28. září v noci vyšlehly plameny v České ulici, kde sho-
řely tři domy. Nelze vyloučit, že jde o zápis téže události jen s jedním 
mylným datem. 

Při silné bouři 9. srpna vítr shodil makovici na věži 
Špilhajblu (Železné panně). Jiné větší škody nebyly 

zaznamenány. 

Vydatný a několik dnů trvající déšť způsobil, že 
1. června začala na více místech jižních Čech stou-

pat voda v tocích a 2. června se řeka vylila také do budějovických ulic. 
Rožmberský archivář Václav Březan zmiňuje značné škody v okolí Ne-

tolic a na bechyňském panství, lidé a dobytek tonuli. Povodeň zatopila 
rovněž Prahu a severní Čechy a následkem zhoršených hygienických 
podmínek vypukla epidemie moru.

Blesk uhodil 8. července do domu Václava Zieg-
lera (Cihláře), jemuž zapálil střechu. Kromě ní sho-

řela ještě střecha sousedního domu. Zieglerovi patřil dům v Široké 
ulici č. 7/430.

Předposledního dne tohoto roku shořel dům zvaný 
„Tábor“ a vznikla velká škoda na uskladněných ků-

žích (bývala zde jirchářská dílna). Název „Tábor“ či „Na Táboře“ se uží-
val pro dům v Panské č. 7/174.

Dne 3. května zachvátil oheň v Široké ulici 
domy Kateřina Břečkové (č. 5/429), Vác-

lava Zieglera (č. 7/430) a ještě jeden ze sousedních domů.
Před polovinou června přišla velká povodeň, která zasáhla značnou 

část Čech a pravděpodobně také České Budějovice. Budějovické kro-
niky zmiňují povodeň ke 12. červenci.

Ve stejném roce se 20. července strhla velká bouře, během níž uho- 
dilo do radnice, ale požár naštěstí nevznikl. Menší štěstí měla used-
lost Tomáše Bauera ve Čtyřech Dvorech, která po úderu blesku vy- 
hořela.

Z komína Raabova domu vyšlehl plamen a zapálil 
střechu sousedního domu konváře Osvalda. Oheň 

se podařilo včas uhasit. Jednalo se o západní stranu náměstí – Lev 
Raab zde vlastnil dům č. 4/7 a cínař Osvald Kandler č. 5/8.

Nastala tak krutá zima, že to ve městě 
nikdo nepamatoval. Naproti tomu léto 

bylo velmi horké a suché, takže zahrady, louky a chmelnice vyprahly 
a zdály se jako sežehnuté ohněm.

1577

Zemětřesení, rytina z poloviny 16. století.
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Téhož roku bylo v Českých Budějovicích opakovaně zaznamenáno 
poměrně silné zemětřesení. Poprvé se 29. června domy a věž zachvěly, 
jako by se chtěly zřítit – ve Vodňanech se tehdy dokonce samy roze-
zněly zvony. Podobné otřesy půdy, spojené s chvěním domů, nastaly 
v noci z 15. na 16. září. Znovu 18. září přišlo údajně v noci zemětřesení 
a silná bouře (v případě zářijových otřesů může však jít o jedinou udá-
lost, kterou dva budějovičtí kronikáři zachytili s rozdílnými daty). Ze-
mětřesení z 15. září zasáhlo větší oblasti Rakouska, Čech a Moravy, pa-
třilo k největším, která tu kdy byla zaznamenána, a ve své době o něm 
dokonce bylo vytištěno několik drobných knížek – jejich autoři při-
kládali události osudový význam, spojovali ji s nadcházejícím koncem 
světa a ujišťovali, že stále častěji opakované otřesy půdy dopouští „Pán 
Bůh Všemohoucí z obzvláštního hněvu svého, aby lidí v hříších oplývajících 
k pokání pravému přivedl“. Epicentrum leželo někde mezi Vídní a Sankt 
Pöltnem, takže nejvíce škod vzniklo v Rakousku.

Dne 25. listopadu shořely na předměstí stodoly Münicha a Jana Ma-
tyáše.

Spíše historickou kuriozitou jsou kronikář-
ské zprávy o otřesech půdy, které se v našich 

poměrech obvykle obešly bez následků. Dne 10. června bylo v Českých 
Budějovicích zaznamenáno zemětřesení, při němž v mnoha domech 
a na městské (Černé) věži cítili chvění. Žádné větší škody nevznikly, ale 
neobvyklý úkaz vzbudil u budějovických obyvatel hrůzu. Zemětřesení 
se opakovalo ještě 15. prosince téhož roku.

Mnohem horší pohromou byly povodně, které v tom roce za-
sáhly město dokonce třikrát. První přišla 6. července v noci a zane-
chala po sobě značné škody, zvláště na dozrávajícím obilí na polích. 
Znovu stoupla hladina řek 27. srpna, některé mosty byly proudem 
odneseny a k budějovickému farnímu kostelu se jezdilo na loďkách. 
A do třetice to nejhorší: v neděli 6. září postihla České Budějovice 
a okolí taková povodeň, že ji zde nikdo nepamatoval. Voda podemí-
lala zdi, strhávala ploty a všechno neupevněné brala s sebou. Zničila 
obilí svezené po žních do stodol. Hladina stoupla natolik, že budějo-
vické ulice se proměnily v řeky a sklepy domů se naplnily vodou, na 
náměstí stálo místy až 1,5 střevíce (asi 45 cm) vody. Silně utrpěly také 
městské hradby a dřevěný most před Krumlovskou branou byl stržen 

a odnesen – to byla pro město zvláště velká rána, neboť po tomto tzv. 
Zlatém mostě přicházeli obchodníci a na něm se vybíralo mýto. Po-
škozeny byly také mosty před ostatními městskými branami. Bednář 
Štěpán Wurtzer údajně vezl tělo svého zemřelého dítěte ke hřbitovu 
na loďce a šel přitom po kolena ve vodě. Ještě během podzimu 1592 se 
Budějovičtí obrátili na císaře Rudolfa II. s prosbou o pomoc, zvláštní 
komise prošetřila následky povodně a poškozeným byly na určitou 
dobu odpuštěny daně. Snad ještě hůře než budějovičtí měšťané do-
padli 6. září obyvatelé blízkých vesnic: těžce postiženo bylo 9 sed-
láků v Roudném, kde hladina dosáhla výšky dospělého muže a obecní 
pastýř doma v peci chytil rybu, 3 v Českém Vrbném, 4 v Doudlebech 
a 7 ve Straňanech. Přetrvávající deštivé počasí jim neumožnilo ani vy-
sušit úrodu ze zatopených sýpek a z hnijícího obilí povstal takový zá-
pach, že lidé při jeho odklízení téměř omdlívali. Mnozí z poddaných 
se z katastrofy již nevzpamatovali a nedokázali navrátit své hospo-
dářství do dřívějšího stavu.

1592 Povodeň, rytina z poloviny 16. století.
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Budějovičtí znovu pocítili slabé otřesy země 
(29. dubna), opět bez ničivých následků.

Poddaní na budějovickém panství utrpěli v létě značné škody kru-
pobitím, a město jim proto poskytlo ze svých zásob žito.

Ještě v pokročilém jarním období přišel náhle 
19. května silný mráz a padal sníh. Také rožmber-

ský archivář Václav Březan zaznamenal, že v Českém Krumlově bylo 
19. a 20. května počasí jako v zimě. 

Zima toho roku byla obzvláště tuhá a trvala 
tak dlouho, jako nikdo nepamatoval. Mezi 

4. a 11. březnem přišla ledová dřenice, která poškodila Dlouhý most.

Podle slov kronikáře Seysera stoupla 25. února 
hladina řeky natolik, že se od Pražské brány (na 

konci Krajinské ulice) až k farnímu kostelu muselo jezdit na člunech. Sey-
serova zpráva opět patří mezi ty, které se nepodařilo bezpečně doložit.

Druhý prosinec se stal osudným zdejšímu výrobci střelného prachu 
Pavlu Královi: prach vybuchl a těžce poškodil dům. Na místě zůstala 
mrtvá služka, sám prachař zemřel následujícího dne a jeho žena devátý 
den. Jednalo se patrně o dům v České ulici č. 4/203.

Jeden z největších požárů v historii postihl město 
4. června. Hořet začalo kolem čtvrté hodiny odpo-

lední v domě zlatníka Viléma Šlechty v nynější ulici U Černé věže č. 3/66, 
tedy přímo naproti věži. Veškeré pokusy o uhašení selhaly, takže požár 
během tří hodin vykonal dílo zkázy – ohni padlo za oběť celkem 75 domů 
ve městě a 8 předměstských dvorců. Přesný seznam vypálených objektů 
nejsme schopni sestavit. Předpokládáme pouze, že oheň postupoval po 
větru severním a západním směrem, postihl několik domů v Hroznové 
a Plachého ulici, rozšířil se zřejmě Hroznovou do Kněžské ulice za koste-
lem a pokračoval Kněžskou směrem k jihu. Zde zničil domy, které stávaly 
v místech pozdějšího kapucínského kláštera. Když kapucíni na začátku 

17. století svůj budějovický klášter zakládali, vybrali si místo právě proto, 
že tu bylo možno poměrně levně vykoupit několik vedle sebe stojících 
spálenišť. Požár se rozšířil také přes hradby a spálil hospodářské used-
losti na předměstí, zřejmě podél dnešní ulice Na sadech.

Při bouři 19. července uhodilo do hradební věže mezi ulicemi Kněž-
skou a Židovskou (dnes U Černé věže). Vzniklý požár se tentokrát po-
dařilo včas uhasit. 

V nočních hodinách 5. dubna způsobil oheň 
velké škody v domě Hanse Strassera. Strasse-

rův dům se nacházel na východní straně náměstí (č. 26/88).
V srpnu toho roku těžce zasáhla mnoho míst Českého králov-

ství povodeň – přehnala se přes Český Krumlov, Český Brod, Kou-
řim, Kutnou Horu, Litoměřice, Prahu a další města. Nevyhnula se 
ani Českým Budějovicím, v jejichž okolí od 14. do 28. srpna nepřetr-
žitě pršelo, voda stoupla a řeky se vylily ze břehů. Své kulminace do-
sáhly dvakrát za sebou v době mezi svátky Nanebevzetí Panny Marie 
(15. srpna) a svatého Bartoloměje (24. srpna). Poškozeni byli mlynáři, 
kteří přišli o své zásoby, pod hladinou se ocitlo obilí na polích i skli-
zená úroda ve stodolách kolem města; nejhůře dopadli městští pod-
daní ve Straňanech, Doudlebech, Roudném, Litvínovicích a Českém 
Vrbném. Došlo k poškození mostů a stržení části Dlouhého mostu, 
v troskách se ocitl městský mlýn. Ve vlastním městě dosahovala voda 
od Pražské brány až k masným krámům v Krajinské ulici. Povodeň vý-
razně přispěla k rozšíření epidemie moru po Čechách, která dosáhla 
nebývalých rozměrů. Hrobníci prý ani nestačili pohřbívat všechny ze-
mřelé.

Vyhořel Špitálský mlýn, který stával v sousedství 
Senovážného náměstí, přibližně tam, kde se dnes 

nachází Dům kultury Metropol. 

V květnu při velké bouři uhodil blesk do hra-
dební věže Špilhajblu (Železné panny). Došlo 

k výbuchu uskladněného střelného prachu, který shodil střešní krytinu 
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a poškodil původní gotický krov. Následně byl zřízen nový krov se 
dvěma výškovými úrovněmi, díky němuž získala věž dnešní charakteri- 
stickou podobu. 

V noci 28. prosince se rozpoutala vichřice, která strhla ve městě 
řadu střech a některé zděné domovní štíty, na předměstích poško-
dila mnoho stodol a před Krumlovskou branou převrátila formanský 
vůz. Vítr zasáhl poměrně značnou oblast, neboť zprávy o četných vy-
vrácených stromech dorazily od Týna nad Vltavou i od rakouského 
Freistadtu. Je zajímavé, jak si Budějovičtí vysvětlovali důvody živelní 
pohromy: „Příčinou větru bylo, že se jeden luteránský kněz oběsil, a když jej 
kat chtěl spálit, chtěl čert vzít tělo z ohně, kat ho brzy zahnal a ruka a hlava 
nebyly spáleny a kat je musel zahrabat. Jeho syn se při mučení přiznal, že otec 
chtěl kouzly zničit všechno obilí v zemi“.

Na jaře napadli rozkvetlé stromy velcí červi, kteří 
zcela ožrali květy a po týdnu se opět ztratili. Jejich 

rychlé zmizení si někteří lidé vykládali jako důsledek kouzel. Invaze 
červů nicméně způsobila, že se onoho roku neurodilo žádné ovoce.

Nad městem se 11. nebo 12. srpna strhla strašlivá 
bouře, při níž padaly kroupy veliké jako husí vejce 

a některé jako mužská pěst.

Z tohoto roku jsou zaznamenány dva požáry na bu-
dějovických předměstích a čtyři ve vnitřním městě. 

Nejprve vzplanul 14. ledna brzy ráno Hennerův dvorec před Svinenskou 
branou, z nějž se oheň rozšířil na sedm dalších dvorců. V noci 6. čer-
vence vypukl požár v domě Matěje Rittera a rozšířil se tak, že dva domy 
byly zničeny zcela a dalších pět z velké části. Třikrát se během léta po-
dařilo uhasit oheň včas bez rozsáhlejších škod: 22. července v domě Al-
berta Hecyra v Židovské ulici (U Černé věže č. 17/295), o dva dny poz-
ději v komíně domu „U černého medvěda“ na západní straně náměstí 
č. 8/12 a dne 18. srpna v domě Štěpána Lebensteina na konci Krajinské 
ulice. Ve stejném roce (3. nebo 5. září) shořel rovněž Děkanský dvůr na 
Lineckémpředměstí, který ležel v prostoru dnešní ulice U Malše.

Podle některých záznamů došlo 1. února v Ra- 
benštejnské věži z neopatrnosti k výbuchu 

střelného prachu, při němž mělo údajně zahynout 60 osob bydlících 
v okolí a mělo být zničeno několik domů. Otázkou zůstává, jak si ta-
kový silný výbuch představit, když se Rabenštejnská věž zachovala 
do dnešních dnů ve své středověké podobě dokonce i s gotickým střeš-
ním krovem. Patrně jde o úplný omyl kronikářů – zdá se nanejvýš prav-
děpodobné, že přenesli do Českých Budějovic událost z východočes-
kého Jičína, kde skutečně 1. února 1620 vybuchl střelný prach v zámku 
a počet obětí dosáhl 60. Proč k takové záměně došlo, není jasné.

Jinak se únor toho roku vyznačoval spíše mimořádnými mrazy, jaké 
nikdo nepamatoval. V korytě Vltavy v Českých Budějovicích nezůstala 
prý žádná voda, neboť se všechna až ke dnu proměnila v led.

V domě mladého Spigla za radnicí vypukl 26. června 
v poledne oheň, který zničil tři domy.

Bouře s krupobitím se přihnala 18. června, zu- 
řila v rozsáhlé oblasti od Prachatic až k Tře-

boni a padaly při ní kroupy velikosti lidské pěsti. Nad Českými Budějo-
vicemi trvala asi půl hodiny, nejvíce obilí bylo potlučeno mezi městem 
a Rudolfovem. Jen o pět dní později, 23. června, udeřil blesk do hra-
dební věže za konvářovým domem, zabil jednu ženu a zranil jednoho 
chlapce na noze.

Živly se Budějovickým toho roku uká-
zaly v celé své pestrosti. Na konci jara 

(27.–29. května) udeřil nečekaně velký mráz, který zničil velkou část 
obilí a dalších právě kvetoucích plodin, takže pak byla sklizena jen 
sláma. Další ránu zasadila úrodě silná bouře, jež se strhla 18. června: 
celé dvě hodiny křižovaly oblohu blesky, asi hodinu pršelo a navíc pa-
daly kroupy velikosti slepičího vejce, takže obilí na polích bylo zcela 
potlučeno.

Aby neštěstí nebylo málo, vypukl posledního srpna ráno požár 
v domě „U červeného jelena“ na východní straně náměstí č. 20/78, 
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který patřil Václavu Hartlovi. Vyhořely při něm celkem čtyři domy, 
mimo jiné sousední dům č. 21/79 Matěje Haidera, který ho ještě v témže 
roce prodal jako poškozený Pavlu Jöchovi. Právě na průčelí tohoto na-
posledy jmenovaného domu se dodnes nachází reliéf mnicha, modlí-
cího se za odvrácení ohně; přestože nynější podoba fasády je výsled-
kem pozdně barokních a klasicistních úprav, mohl být reliéf zachován 
nebo obnovován jako připomínka požáru z roku 1625. 

Kolem třetí hodiny ranní 8. dubna začalo hořet ve 
dvorci Johanna Sartoria na Svinenském (dnes Ví-

deňském) předměstí. Během dvou hodin vyhořelo celkem pět soused-
ních dvorců, ale silný vítr zároveň zanesl hořící předměty do vnitřního 
města. Plameny zachvátily střechy v nynější Kanovnické ulici a blízkém 
okolí, kde oheň zničil celkem třináct domů. Dvakrát dokonce přeskočil 
na farní kostel sv. Mikuláše, který se podařilo včas uhasit. Při katastrofě 
zahynulo deset osob – muž, žena a děti. 

Za třicetileté války se počet obyvatel města často 
zvyšoval o ubytované vojáky, čímž také rostlo ne-

bezpečí vzniku ohně. Vinou koňského pacholka pana Švihovského za-
čalo například hořet 15. dubna ve stáji u Matěje Preiningera. Plameny 
zničily spodní část objektu a rozšířily se také do sousedství. Preininger 
měl dům v nynější ulici Dr. Stejskala č. 15/426.

Při bouřce 13. srpna uhodil blesk do Špitálského 
dvora na Pražském předměstí, který pak zcela vyho-

řel. Špitálský dvůr stával na místě pozdějších vojenských pekáren na rohu 
dnešních ulic Pražské a Pekárenské (roku 2003 postihla tuto významnou 
památku pohroma mnohem větší než požár – byla zbytečně zbourána).

Na přelomu května a června se na Českobudějo-
vicko snášel hustý a vytrvalý déšť, jehož následkem 

stoupla voda v řekách. Shodou okolností navštívil České Budějovice 
právě v této době císař Ferdinand II.: přijel 30. května na koni za nepře-
stávajícího lijáku a zdržel se ve městě šest dnů. Když odtud 5. června 
odjížděl směrem k Hluboké a dále ku Praze, stále silně pršelo a kromě 
toho musel panovník podstoupit nebezpečnou cestu po Dlouhém 
mostě přes rozbouřený vltavský proud.

Ve dnech 12. a 13. listopadu napadlo v Českých Bu-
dějovicích tolik sněhu, že se nemohlo vyjíždět ani 

vycházet z města.

Třetího února přišel tak silný vítr, že dokázal strh-
nout střechy mnoha domů, poničit stodoly a kolny 

a množství stromů vyrvat i s kořeny. 

Zmínka o tomto roce většinou nechybí ani v nej-
stručnějším přehledu budějovických dějin. Není 

divu – požár, který 24. července město postihl, nelze srovnat s žádnou 

Reliéf mnicha, modlícího se za odvrácení ohně, je umístěn na průčelí domu na náměstí, 

který vyhořel v roce 1625. Foto autor, 2005.
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