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Předmluva

Kniha, kterou držíte v rukou, pojednává o dávných Pra-
žanech, kteří kdysi měli jedno společné – často a rádi 
popíjeli pivo všech možných druhů, světlé i tmavé, 
výčepní i ležáky, a třeba taky různé speciální portery, 
granáty či březňáky. Za tímto účelem často a rádi vyhle-
dávali hostinské podniky rozmanitého typu, které měly 
pivo na čepu (anebo je alespoň nabízely v lahvích), 
zejména restaurace, hostince, pivnice, ale i prosté hos-
pody, krčmy a výčepy, stejně jako jiná pohostinství oplý-
vající pěnivým nektarem. 

Kořeny pití piva v Praze a samozřejmě i oněch zmí-
něných podniků sahají velmi hluboko, holdování báj-
nému Gambrinovi zde má svou bohatou historii, začí-
nající v raném středověku, a přemnohou radost přináší 
četným z nás dodnes. Avšak příslovečnou zlatou dobu 
tohoto kulturního fenoménu přece jen spatřuji v časech 
zhruba od počátku 19. století do meziválečných let. 
Tedy v dobách již minulých, přece jen dosti vzdálených. 
Proč tak soudím, o tom se čtenáře budu snažit přesvěd-
čit na následujících stránkách, kde se píše o zdatných 
pivomilech z řad věrných hostů i pouhých nahodilých 
návštěvníků hostinských podniků nabízejících pivo, 
o lidech, kterým hostince a hospody sloužily nejčastěji. 
Věřím, že to bude přesvědčování nejen oprávněné, ale 
rovněž poučné a současně též zábavné a ovšem také 
patřičně inspirující. Neboť snad každé zřídlo piva bylo 
odedávna téměř magickým místem, přinejmenším pro 
mnohé z těch, kteří do něho směřovali uspokojit svou 
potřebu a touhu občerstvit se pěnivým mokem, jímž 
bylo možno zahnat žízeň, zapít pokrmy a současně též 
povznést ducha, a při tom všem si na něm také pěkně 
pochutnat. Úspěšné naplnění těchto tužeb i požadavků 
pak činilo z Pražanů oddané ctitele chmeloviny, kteří 
se v hostinských zařízeních díky právě tomuto nápoji 
úspěšně a mnohdy už navždy zařadili mezi hosty pravi-
delné a současně též časté a stálé, tedy hosty kmenové 
neboli štamgasty.

Ovšem nikdy nezůstalo jenom u samotného popíjení 
piva. Konzumace tohoto nápoje byla mnohdy pouze 
jakýmsi základem pobytu v hostinském podniku, v němž 
pak pražští pivomilové zábavně, ale i účelně trávili svůj 
volný čas, a to tím nejpestřejším způsobem a třeba 
i národně vlastenecky… Ani tyto okolnosti pochopi-
telně nestály stranou mého zájmu, naopak leccos z nich 
je i zde podrobně vylíčeno.

Jako autor odborných etnologických, kulturně his-
torických a antropologických studií o historii a úloze 

hostinských zařízení v prostředí českých zemí nava-
zuji tímto dílem především na vlastní předchozí práce, 
zejména na syntetizující monografii Zlatá doba štam-
gastů pražských hospod (Brno 2003). Právě na onu příslo-
večnou zlatou dobu (přibližně sto let od poloviny 19. sto-
letí do půle století minulého, kdy hostinská zařízení 
hrála ve společenském životě zjevně nejdůležitější roli) 
se ve své nejnovější práci o Pražanech „u piva“ zaměřuji 
i tentokrát. Je zde líčena historie a kulturní význam piva 
jako nápoje v pražském prostředí, kde bylo odedávna 
konzumováno v rozsáhlém spektru hostinských zaří-
zení. Laskavému čtenáři je tu představen blízký vztah 
pražských pivomilů jak k jejich oblíbenému nápoji, tak 
ke zřídlům, která ho skýtala, dále je sledováno utvá-
ření pivní kultury v české metropoli, ale zhodnocen je 
i význam piva při rozvoji společenského života ve městě. 
Ovšem nevyhýbám se ani analýze excesů, ke kterým 
při konzumaci piva docházelo. Největší pozornost je 
tak věnována společenským a kulturním jevům, které 
s sebou pití piva odedávna přináší, vztahu širokých 
vrstev k tomuto nápoji, rozmanitým způsobům pití piva 
a zejména jeho roli v procesu komunikace, sbližování 
a sdružování obyvatel Prahy. Zobecňující pojednání 
o různých skutečnostech spojených s pitím piva jsou 
doložena mnoha konkrétními příklady ze života přísluš-
níků širokých vrstev obyvatel české metropole, od aris-
tokracie přes měšťanstvo, střední vrstvy a inteligenci, 
kvalifikované dělníky, až po úplné proletáře a třeba 
i deklasované živly.

Musím tu ovšem upozornit na jednu závažnou sku-
tečnost, totiž na poněkud úzce vymezený záběr v rámci 
tematiky, jíž se zde zabývám. Činím tak zcela záměrně, 
neboť o pražském pivu, zejména o jeho historii, o výrobě 
i jednotlivých výrobních provozech, tedy o pražských 
pivovarech, pivovárcích a sladovnách, bylo již mnohé 
řečeno i napsáno jinde. Zvláště v posledních letech byla 
publikována celá řada takto zaměřených statí i knižních 
prací především z pera historiků i různých kronikářů. 
V nich může čtenář najít patřičné poučení, zvláště když 
některé z nich přinášejí mimořádně velké množství dat 
zejména o jednotlivých pražských podnicích. Tyto údaje 
jsem určitě nechtěl znovu opakovat ani případně rozhoj-
ňovat, zmiňuji v tomto ohledu pouze ty, které pova-
žuji za nezbytné a vhodné pro můj vyhraněný pohled. 
V mém zorném poli totiž byli od samého počátku pře-
devším sami Pražané (a ovšem také četní návštěvníci 
Prahy) coby konzumenti a ctitelé  chmeloviny, mým 
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 nejdůležitějším cílem bylo ozřejmit, jaký pro ně měl 
tento nápoj význam, jak naplňoval jejich specifické 
potřeby i přání, jaký si k němu vytvářeli vztah, jak ho 
měli rádi. 

Tak jako v ostatních svých studiích a knihách, 
i v této monografické publikaci se snažím zúročit svoje 
poznatky, jichž jsem nabyl předchozím mnohaletým bá-
dáním v rozličných paměťových institucích, v archivech 
a knihovnách, především v Praze samé, ale i v dalších 
významných centrech. Práce je proto opřena o studi-
um nejen současné odborné literatury, ale také znač-
ného množství pramenů různé provenience, zejména 
o memoárovou literaturu, rozmanité odborné příručky, 
průvodce a bedekry, korespondenci významných osob-
ností, dále o tematicky zaměřené stati z dobových novin 
a časopisů, bohatě je využíván i stavovský tisk hostin-

ských, restauratérů a jiných hostinských odborníků 
a další zdroje informací, třeba i pražské písně a kuplety 
z dávných kabaretů a šantánů. 

Přestože mé předchozí urbánně etnologické práce, 
zaměřené na problematiku každodenního života ve vel-
koměstě se zvláštním zřetelem ke způsobům komuni-
kace a sdružování v prostředí hostinských zařízení, 
jsou obvykle psány vcelku striktně odborným stylem, 
u monografie Praha u piva je tomu poněkud odlišně. 
Styl jejího textu lze označit spíše jako populárně naučný, 
čímž ovšem – jak věřím – tato práce nijak neztrácí na 
hodnotě. Naopak, právě takto je dílo přístupné široké 
čtenářské obci, což mi bylo apriorním cílem, který jsem 
měl na paměti od samého počátku. 

Karel Altman



K A P I T O L A  Š E S T Á

Rytíři poctivé žízně 
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 NADPRŮMĚRNÉ POPÍJENÍ  
nalezlo i v Praze – velkoměstě s mnoha 
přemýšlivými a vynalézavými hlavami – 

řadu přiléhavých označení i svéráz-
ných příměrů. Svědectví o tom podalo 

množství zasvěcených i praktických 
znalců této problematiky, včetně klasiků 

české literatury. Jak upozorňoval Ignát 
 Herrmann v roce 1884, když někdo 
vskutku důkladně popíjel, říkalo se 

v Praze už tehdy, že „paří“. A kdo pařil, 
byl „jako houba“, neboť ta – jak věděl 

i Herrmann – „dobře táhne“.1

 ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU  
příjemného popití, během něhož se 

u pivomila dostavila mile povznesená 
nálada, bylo nalezení správné míry, tedy 

požití právě takového množství opoj-
ného nápoje, kolik mu náleželo, aby libé 

pocity nepřešly v pravý opak.  
K této správné míře se po dobu svého 

posezení v oblíbené, protože osvědčené 
krčmě vždy cílevědomě propracovával, 

aby jejím dosažením holdování Gambri-
novi vyvrcholilo. A stejně tak dbal, aby ji 

nepřekročil – alespoň ne příliš –, neboť 
si byl dobře vědom poněkud nepříjem-

ných následků, které v takovém případě 
zaručeně hrozily.

Střídmí i rekordmani 

Pivo odedávna skýtalo pijákovi hned několikerý požitek – zahánělo žízeň 
i příjemně chutnalo a nadto také povznášelo ducha. Ale právě v této 

opojnosti se odedávna skrývala jistá záludnost tohoto nápoje. Opojení, jež 
se obvykle dostavovalo s vypitím určitého množství piva, snadno dokázalo 
přerůst snesitelnou, neškodnou mez a přejít ve stav opilosti, jež mohla mít 
nebezpečný průběh i nepříjemné následky. Mohla, ale nemusela; to bylo 
vždycky individuální. Nalézt v sobě onu mez mezi příjemným opojením 
a bohapustým zpitím bylo podmínkou bezúhonného kvasu, a kdo to doká-
zal, ten osvědčil svou schopnost nepodlehnout. Zkušený pivomil, který 
dobře poznal svou správnou míru, a proto ji nepřekračoval, se pak právem 
holedbal skvělou pověstí, jež našla výraz ve strohém uznání ze strany jeho 
bližních: ten umí pít.

Umět pít pivo ovšem znamenalo dvojí: buď zřetelně limitovat, tedy 
výrazně omezit počet půllitrů, a tudíž vypít méně, anebo si vůči opojným 
účinkům tohoto nápoje vypěstovat odolnost, jež by umožňovala vyšší konzu-
maci. A tak se i v Praze (ostatně jako leckde jinde) vyprofilovaly dvě skupiny 
pivomilů: ti první byli zdrženliví, neboť znali svou míru, ti druzí pak byli 
mimořádně odolní, až se z nich stávali uznávaní rekordmani ve zdolávání 
piva.

I když se mezi Pražany našli mnozí náruživí pijáci, kteří bez zvláštních 
zábran – ať už morálních či finančních – holdovali své zálibě a vášni až 
do úplného zpití, přece jen nelze pochybovat, že valná část pravidelných 
a častých hostů pražských hostinských podniků uměla pít s mírou. Napří-
klad i knihkupec Leoš Karel Žižka se ve svých vzpomínkách nerozpakoval 
generalizovat, když konstatoval: „Staropražan rád se bavil, ale zvláštní bylo 
to, že i při slušné ‚špičce‘ se ovládal a věděl, kdy má dost.“1

Zkušení pivomilové obvykle dokázali bystře odhadnout anebo alespoň 
opakovaným zkoumáním víceméně přesně zjistit ten správný počet piv, 
který dokážou vypít bez větší újmy, tedy takový, jenž jim takříkajíc seděl. 
Psychicky vyrovnaní ctitelé piva, dobře si vědomí svých možností i potřeb, 
proto také na pravidelném posezení v hostinském podniku zpravidla vypili 
přibližně či úplně stejný počet sklenic svého oblíbeného moku. Jejich 
obvyklé množství půllitrů si také už brzy zapamatoval pozorný a bystrý hos-
tinský nebo číšník a přinášel jim je postupně bez opakovaného objednávání 
a mnohdy také v náležitém tempu, znaje rychlost, s jakou tito „zavedení“ 
hosté obvykle pili. Ti pak popíjeli uvážlivě a s rozvahou, ne-li přímo důstojně, 
aby patřičně vychutnali svůj oblíbený nápoj, dovedně čepovaný zdatným 
šenkýřem v příjemném hostinci a nejlépe i ve společnosti družných a zábav-
ných spolustolovníků, samých dobrých přátel. Mnohého z těchto moudrých 
a opatrných ctitelů spíše střídmějšího kvasení jistě přivedly k rozvaze výše 
zmíněné pohnutky – ohledy na vlastní dobrou pověst solidního měšťana, 
řemeslníka či obchodníka, kvalifikovaného dělníka, ctihodného úředníka 
nebo kultivovaného vzdělance, oficiálního umělce či dokonce uctívaného 
klasika. Případně zde vykonal své jiný regulativ: pijáka piva ukáznilo prostě 
jenom limitované množství peněz, jež mohl za pěnivý truňk vydat.

Mnozí z těch, co se při kvasu v krčmě holedbali svým uměním pít, 
to jest popíjet bez neblahých následků zdravotních i společenských, tak 
mohli činit právě proto, že pili skutečně jenom velmi málo. Během pose-
zení zdolali jen nízký počet sklenic piva, a v tom jejich umění spočívalo. Jak 
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 ZKUŠENOSTI Z KRČEMNÉHO 
života už kdysi umožnily zdatným 
literátům vskutku trefně, velmi realis-
ticky zpodobnit některé typy pivomilů, 
s jakými se potkávali v soudobé Praze. 
Tak i spisovatel Václav Štech vylíčil 
pijáka, jehož „vlastností“ bylo, že se 
nikdy neopil, jenž byl „alkoholem nezra-
nitelný“ a „jemuž nanejvýše jen oči se 
mlhou zkalily a jazyk poněkud obtížně 
zvedal“. Taková výdrž jistě zasloužila 
obdiv: nejenže „punče divoké jak uher-
ská hříbata píval, koňaky si jazyk sží-
hal, víny všech barev a hodnot si cestu 
klestil“, ale především „obrovské spilky 
piva protekly jeho hrdlem, v němž 
sídlíval i obstojný baryton“. A nejen 
to – „od rána do noci a od počátků 
šera do úsvitů mohl pít – ale pak ještě 
na nohou stál jak socha z bronzu. Nanej-
výš si poněkud zrak zaclonil – hlas mu 
časem poklesl ve sféry basu a prsty mu 
zbytněly – ale pod stůl klesnouti jej nevi-
děl nikdo z církve číšníků pražských 
a zamotati se při pouti z hospody – 
i kdyby na srázech lomů strahovských 
stála – nedovedl a nedovedl.“ Tento Šte-
chův piják byl prostě vůči opojnému pití 
velmi odolný, „byl pohádkově vyzbrojen 
pro zápasy s pivy a jinak zakukleným 
alkoholem – do těchto šraňků mohly 
vyzvati celé vinice a pivovary nejdomýš-
livějších komínů – na kolbišti obstál, 
pokud kapsa jeho či přátelská nebo 
posléze nějaká mecenášská stačila“.2

 NA PIVO MĚLI ČETNÍ PRAŽANÉ 
prostě chuť, a také si uměli dopřát. 
V jedné písničce z přelomu 19. století, 
v kupletu „To zas mám opici“ od Luďka 
Ratolístky a Josefa Wanderera, který 
zhudebnil A. Austa, se dokonce rozto-
mile glorifikovalo takovéhle sobectví 
některých pijáků:

„Mazavkové, no to se ví,
že jsou moc dobrý lid,
ty nemůžou nic nikomu
ni sobě odepřít.

Že já jsem srdce měkkýho,
tak rozdal bych, co mám,
ale ze všech mých příbuzných
mám nejrač sebe sám.“3

vzpomínal básník Adolf Heyduk, i sám František Rubeš, kdysi po celých 
Čechách věhlasný autor oblíbených deklamovánek, pojednávajících mimo 
jiné také o pivu, nikdy při jeho pití „nevycházel z míry“. Ostatně Rubeš si 
nějaké excesy v tomto ohledu snad ani nemohl dovolit, alespoň vzhledem 
ke svému dílu…2

František Jaromír Rubeš ve čtyřicátých a padesátých letech 19. sto-
letí často sedával v pivovarské pivnici U Karabinských na Tržišti na Malé 
Straně, kde jej mnozí znali jako milovníka nejen hudby a vzletných slov, ale 
samozřejmě také coby ctitele zdejšího dobrého piva. Ovšem co se týče pití 
chmeloviny, zachovával přes všechnu chválu, kterou na pivo tak procítěně 
pěl, vždy tu pravou míru. A tak původce něžných veršů

„jak sladce zní to slovíčko:
ty pivénko! ty pivíčko!“

spíše přál pěnivý mok svým přátelům, neboť pan starý od Karabinských 
Rubešovi – zřejmě z vděku, že u něho sedává taková populární osobnost, 
klasik české literatury a nadto sympatický propagátor piva – povolil, že 
když ho někdo navštíví, smějí společně vypít neomezené množství onoho 
„nektaru našeho i nebíčka“. Této štědré pozornosti Rubeš vydatně využíval, 
ale pivem zdarma častoval hlavně své přátele, mezi jinými i literáty Josefa 
Kajetána Tyla a Karla Sabinu, medika Josefa Bojislava Pichla, mladého 

Správnou míru holt někteří neodhadli…
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 NEZLOMNÉ, TOTIŽ PŘÍMO  
bohatýrské a také dosti rychlé pití piva 

vždy povzbuzovalo hosty pražských hos-
tinců a pivnic k další bodré zábavě, jíž 

se právě v tomto družném prostředí tak 
rádi oddávali, když tu sedávali den co 

den, popíjeli, pokuřovali, bavili se hovo-
rem a politizovali a třeba přitom sbírali 
krejcary na Matici školskou, na někte-

rou z Národních jednot či na jiné bohu-
libé, zejména pak vlastenecké účely. 

V polovině dvacátých let 20. století 
vzpomínal pražský kronikář Josef Veselý 
na dávné časy, kdy „hospoda bývala plna 

šumotu a hluku, žertovalo se a zpívalo, 
hubovalo na rakouské úřady a černo-

žluté stvůry… Číšnice nestačily rozná-
šet plnýma rukama sklenice černého, 

pěnivého moku…“4

 politika  Františka Ladislava Riegra, básníka Boleslava Jablonského, žurna-
listu Václava Filípka a jiné známé české vlastence.3

Dokonce i mezi rozvernými mladými bohémy z uměleckých kruhů, 
kteří prosluli svými veselými kousky stejně jako nespoutaným pijáctvím, 
se našli takoví, co kupodivu dobře znali, a proto také obvykle dodržovali 
svou osvědčenou míru. Jedním z nich byl i malíř Vratislav Hugo Brunner, 
jenž už ve svých šestnácti letech, jako student Akademie výtvarných umění, 
kam vstoupil v roce 1902, rád vysedával po hospodách a popíjel. Ale činil tak 
střídmě. Mezi bujnou a ovšem také bystrou a vzdělanou mládeží z mladého 
Brunnera obvykle spadla „tíha samotářství, melancholie pouhého toužení“, 
čímž vším prý tehdy často trpěl, a malíř naopak přilnul družnou srdečností 
k mnohým spolužákům, již byli současně jeho častými spolustolovníky. Snad 
jenom v jejich milé společnosti dokázal uvolnit svou šprýmovnou hravost, 
oslňovat pohotovým vtipem, bavit všechny žertovnými hříčkami, milovat 
zpěv a vynikat umnou improvizací druhého hlasu. Ale ani tak jej snad nikdo 
nikdy nespatřil závažně podroušeného; jak ocenil spisovatel Eduard Bass, 
„i v tom ho jeho vnitřní cit pro harmonii udržoval stále v rovnováze“.4

Jak je patrno třeba i z výše uvedených příkladů, jistě ne všichni pražští 
umělci, literáti a žurnalisté, kteří s řadou dalších krčemných dobrodruhů 
obvykle tvořili specifickou vrstvu, jíž se dostalo hrdého označení „bohéma“, 
prosluli jako nadprůměrní pijáci. V požívání alkoholických nápojů byli 
i mnozí z nich naopak vcelku zdrženliví, příliš toho nevypili, dokonce ani vše-
obecně oblíbeného piva ne. Jak tvrdil spisovatel Ignát Herrmann, například 
politik a novinář Josef Barák v sedmdesátých letech 19. století v Čermákově 
hostinci U Stříbrného soudku popíjel pivo po tak malých doušcích, že se 
za celý večer zmohl na jedinou sklenici.5 Budil tím ovšem značnou pozornost 
u svých spolustolovníků. Jeden z nich, spisovatel Servác Heller, hodnotil 
Barákův přístup k pití starostlivými slovy: „Barák byl jedním z nejstřídměj-
ších a nejstřízlivějších lidí, které jsem kdy seznal. On byl starý mládenec 
a musil se tedy pohybovati v kavárnách a hostincích, kdež pilně čítal a také 
část svého poslání vykonával; ale jemu bylo trýzní, byl-li někdy nucen vypíti 
ještě druhou sklenici piva. A přece byl rozhlášen – za pijáka! On byl pijákem, 
ale vody a bílé kávy. Lihoviny byly mu hrůzou a postrachem.“6

Mezi všemi pražskými pivomily, kteří takříkajíc uměli pít, tvořili zvláštní 
skupinu ti, kdo byli vůči působení alkoholu, tedy i piva, odolní zcela mimo-
řádně. Neboť dokázali postupně, ve vymezeném časovém úseku spořádat 
značné množství piva, aniž by vzápětí utrpěli výraznou újmu na zdraví či 
alespoň důstojnosti. Takoví ctitelé piva byli odedávna považováni za pravé 
rekordmany v požívání tohoto nápoje a také tak uctíváni, přinejmenším těmi, 
kteří pití piva měli rádi stejně jako oni.

Dosáhnout značného množství vypitých piv a osvěžit tak vlastní odolnost 
vůči tomuto opojnému pití bylo odedávna možné v zásadě dvojím způsobem, 
totiž vyvinutím patřičného úsilí, a to buď intenzivního, anebo extenzivního, 
ale zato časově delšího. Intenzivní způsob spočíval v poměrně rychlém vypití 
nadprůměrného množství džbánků či půllitrů, zpravidla v jediném podniku, 
který byl pivomilnému rekordmanovi současně štamlokálem. Byl tu totiž 
stálým hostem a zdolání vysokého počtu piv patřilo k časté nebo alespoň 
občasné náplni jeho posezení v krčmě. Náruživý pivomil, který se rád dopou-
štěl rekordů při zdolávání nekonečné řady džbánků či půllitrů, obvykle 
nepíval osaměle, nýbrž právě naopak měl snahu se sdružovat s obdobnými 
pijáky, a to nejen do dvojic, trojic či přátelských čtyřlístků, ale i do početněj-
ších družin. Jak známo, v kolektivu víc chutná, a tak se tito kumpáni (jak 

Rozverný mladý bohém Vratislav 
Hugo Brunner ve svém autoportrétu
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 PRAHA VE SVÉ HISTORII ZAŽILA 
celou řadu různých pijatyk, při kterých 
pivo – a jistě i jiné opojné nápoje – teklo 
proudem. Ale přinejmenším o jedné 
pitce, která se udála kdysi dávno, 
v časech třicetileté války, kolovaly ještě 
po staletích pověsti a legendy, pocho-
pitelně tradované nejvíce zase po praž-
ských hospodách. Někteří znalci – jako 
třeba žurnalista Egon Erwin Kisch – 
dokonce tvrdili, že tento hodokvas 
doslova vstoupil do dějin. Ona pitka 
se prý odehrála v roce 1621 v hospodě 
U Zelené žáby v ulici U Radnice na Sta-
rém Městě, kde proslulý kat Jan Myd-
lář tehdy propil deset kop stříbrných 
tolarů, které si vysloužil za práci odve-
denou za jediný den, kdy hromadně 
popravil odbojné české pány. S oblibou 
o ní vypravoval ještě za časů „zuřivého 
reportéra“ nejen hostinský od Zelené 
žáby, ale také jeho denní hosté, prý tak 
barvitě, jako by krvavou exekuci sami 
zažili, přestože to už tehdy bylo téměř 
tři sta let. Můžeme se jen dohadovat, 
co je na tom všem pravdy, spíše se zdá, 
že se náruživí narátoři jenom nechali 
okouzlit některým literárním zpraco-
váním této události, třeba tím, které 
pochází z pera pražského historika 
Josefa Svátka. A zbytek nejspíš zařídila 
jejich vlastní fantazie.5

se jim záhy dostalo trefného označení) vzájemně pobízeli k dalšímu pití, až 
jejich popíjení přešlo ve zběsilou pitku. Někdy se ani nemuseli vzájemně 
moc podněcovat, neboť právě taková společnost, příslovečně naladěná 
na tutéž notu, jako by pobízela sama o sobě a výkony druhých motivovaly 
k nemenšímu nasazení. Což vedlo k vzájemnému soutěžení a snaze jednoho 
každého překonat ty ostatní vlastním excelentním výkonem. Někteří takoví 
pijáci docházeli do svého zavedeného štamlokálu pravidelně právě za tímto 
účelem, jako mimořádně přičinliví strůjci prosperity onoho podniku, za což 
byli jeho majitelem či provozovatelem pochopitelně chváleni, a proto také 
velmi vítáni.

Některé stabilnější a vyhraněnější krčemné společnosti si své nevá-
zané či dokonce divoké pitky odbývaly denně, a tak jejich holdování pivu – 
ale třeba i jiným truňkům – měla obvykle zavedený řád. Tedy alespoň 
na začátku takového setkání. Ona pijácká posezení pak nepostrádala snahu 
o jistou důstojnost, ne-li dokonce vznešenost, jiná se zase od počátku odví-
jela ve velmi veselém a nevázaném duchu. Tak třeba pitku, která v letech 
na počátku 20. století vypukla každý večer v pivnici U Nedvídků (posléze 
přejmenované na U Medvídků) na Perštýně, kde měl tehdy sídlo i oblíbený 
šantán, zpravidla zahajovala slavnostní píseň, jistě trefně vystihující povzne-
senou náladu, jaká zde obvykle panovala. Ovšem osvětlení významu někte-
rých slov této hymny by působilo jistě už tehdy nemalé potíže:

„U Nedvídků na Perštýně
tam je immer rajtajtaj
každý drží levanduli
a špurtuje candrnaj.“7

Ne všichni krčemní vytrvalci však dokázali odvádět výjimečné výkony 
a dosahovat přesvědčivých rekordů v pití piva dennodenně, ba ani ne příliš 
často. Nemuseli na to mít dostatek sil, patřičnou výdrž, a třeba se jim nemu-
selo dostávat dostatečného množství finančních prostředků. Přesto se i jim 
čas od času naskytla příležitost si pořádně zařádit – právě u piva. A tak se 
mohlo stát, že mezi obvyklé, stabilní a časté, leč zpravidla vcelku rozvážné 
osazenstvo krčmy znenadání vtrhla skupinka pijáků, kteří se právě rozhodli 
k činu, anebo se už dříve závazně domluvili, že zde trochu rozčeří dle jejich 
mínění příliš stojaté vody bujarou pitkou. Spisovatel Václav Hladík, na pře-
lomu 19. století autor dosti naturalis tických próz z pražského prostředí, 
vylíčil jednu takovou divokou pitku bohémů v jakési zapadlé sousedské 
hospůdce U Pavouka. Jednoho večera tady nastalo skutečně pěkné veselí, 
neboť se do lokálu vřítilo několik rozpustilých kumpánů, většinou mladých 
pánů poněkud nezvykle nesourodého zevnějšku: někteří z nich byli velmi 
elegantní, jiní značně ošumělí. Měli vskutku zvláštní způsoby: naplnili lokál 
křikem, smíchem i dýmem a vyburcovali tak několik denních hostů, do té 
doby klímajících nad kartami v koutě za pianem. „Pili jako nezavření, třískali 
sklenicemi při divokých přípitcích, zpívali a povykovali; někdo parodovaným 
štěkotem dráždil mopsla hospodského, jiný bezvousý mladík, stále pomr-
kávající za skřipcem, najednou počal polohlasitě recitovati úryvek z Vrch-
lického Vittorie Colony a při tom ve všeobecné vřavě mluvilo se, přelo se 
a debatovalo o všech možných věcech, a to někdy takým tónem, že se vzadu 
sousedé v duchu křižovali a omítka se třásla na zdi.“8

Naopak extenzívní způsob zdolání neboli „uražení“ řady piv spočíval 
v možná o něco pomalejším, zato však časově delším popíjení, které se 
nemuselo odbývat v jediném lokálu, ale třeba hned v několika či přímo 

Eduard Bass  
v karikatuře V. H. Brunnera
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 TROCHU DELŠÍ POSEZENÍ 
v krčmě, během něhož Pražané odváděli 
rekordní výkony, mohlo být nejednomu 

z nich zaslouženou odměnou za před-
chozí úmornou práci, ať už manuální, 
duševní či uměleckou. Byl o tom pře-

svědčen i spisovatel Václav Štech, jenž 
v době na konci mocnářství vylíčil 

za vydatného využití oblíbených  militárií 
trojici kumštýřských pijáků. Tito pro-

slulí výtvarníci totiž byli „odborníci 
v dovednostech poctivého pijanství“, 

skuteční „mistři žízně“, kteří dokázali 
pít, stejně jako uměli pracovat: „Bylo-li 

zle a zákazníci pospíchali na to, čeho slib 
jidášskými zálohami vymámili, pracovali 

jak egyptští feláhové, zejména bylo-li 
peněz potřeba – ale pak šli, jak výrazně 
říkali – ‚pod pivní sprchy‘. Den – dva – 
tři – dovedli vyseděti u stolů, na které 

se do rozlitého piva posléze až tácky 
lepily, a pili, jak je důstojno pravých 

odborníků.“ Dlužno dodat, že tehdy šlo 
o tácky porculánové, tedy notně těžké.6

v mnoha, přičemž se takový rekordní kvas měnil v dlouhou pouť od hospody 
k hospodě, po pražsku lidově zvanou tah.

A tak zatímco někteří pražští rekordmani uměli zdolat za večer třeba 
celé tucty půllitrů piva na jediném místě, totiž ve svém štamlokálu, jiní zase 
vynikali výdrží časovou, s jakou dokázali pít nepřetržitě po několik dní a nocí. 
Je zřejmé, že během tak dlouhé doby museli – vzhledem k přece jen limito-
vané otvírací době jednotlivých podniků – měnit lokál, ať už nedobrovolně, 
když hostinec zavíral, anebo z vlastní vůle, kdykoliv se jim zachtělo. V tom 
či onom případě se ovšem pouze přesunuli dál, někdy jen o pár domů, za roh 
či do vedlejší ulice, jindy si vzpomněli na výjimečné kvality vzdáleného pod-
niku a museli vyrazit právě tam.

Jedinou výjimku představovaly v tomto ohledu přece jen dosti vzácné 
podniky, které měly otevřeno v kuse několik dní, anebo prostě nezavíraly 
vůbec, po celý rok fungovaly nepřetržitě. K takovým patřily některé „noční“ 
podniky zlaté mládeže ve středu Prahy, pak možná ještě zapadáčky na před-
městích či v letoviscích v blízkosti metropole. Proto mohl spisovatel Karel 
Ladislav Kukla vzpomínat na jisté, prý přímo typické pražské kvítko, které 
kdysi koncem 19. století zasedalo v přece jen delších směnách v kuchyni 
proslulé Kaisrovy noční kavárny na Václavském náměstí. Přezdívalo se mu 
Hrbatý Béda a tento člověk pil třeba tři dny a tři noci doslova „v jednom tahu“ 
a k tomu tropil v Kaisrovce vždy největší rámus, až konečně při poslední číši 
usnul a spadl pod svou sesli. V onen kritický moment se ho pokaždé ujal 
dobrý duch Kaisrovy kuchyně, neméně hrbatý sklepník Alois Trousil, který 
si obvykle nasadil na nos skřipec, zamžoural okem na zmoženého Bédu, 
a když zjistil, že je takříkajíc nadranc, vynesl ho na zahradu a opatrně složil 
do altánku, kde se pak na zdravém pražském vzduchu oblíbený Bédáček 
blaženě prospal ze své opice.9

K takovým podnikům patřila v Praze i pověstná krčma Šipkapass v Šárce, 
kde se scházela zejména společnost německých buršáků, ale také českých 
divadelníků. Na přelomu 19. a 20. století zde býval vytrvalým pijákem poně-
kud bujařejší letory i fotograf Jan Mulač, pravidelný spolustolovník herců 

Posezení mohlo skončit poležením
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 NĚKTEŘÍ PRAŽŠTÍ BOHATÝŘI 
doprovázeli své triumfy v pití piva (ale 
také vína či něčeho ostřejšího) neméně 
rekordními výkony v pojídání rozma-
nitých dobrot, v čemž jim jistě pomá-
hala skutečnost, že po opojných nápo-
jích člověku obvykle báječně vytráví. 
Tak do populární Nedvědovy pivnice 
v Sokolské třídě na Novém Městě praž-
ském chodíval v letech před první světo-
vou válkou jakýsi nižší finanční úředník, 
přezdívaný bůhvíproč Velekněz. Tento 
úředníček dokázal den co den vypít dva-
náct až patnáct půllitrů plzeňského, ale 
to zdaleka nebylo všechno. Po druhé 
hodině v noci zdolal pak v Ruské 
kavárně ještě dalších pět nebo šest lit-
rových lahví prazdroje a k tomu zde 
snědl třeba i šestnáct míchaných vajíček 
na másle, jež zajedl půlkou bochníku 
chleba. Ale protože jeho gáže nebyla 
právě největší, museli leckdy za něj 
všechno platit dobří kamarádi, těch však 
měl Velekněz kupodivu vždycky dost.7

z legendární staré gardy Národního divadla. Ten dovedl nejen pít dva dny 
a dvě noci v jednom kuse, aniž by se zpil, ale na důkaz své střízlivosti ještě 
pak na samý závěr, o půlnoci, metal v zahradě hospody ukázková salta 
mortale.10

Časově náročné popíjení piva našlo v češtině výraz ve slově „ponocová-
ní“. To proto, že zpravidla začínalo v podvečer, anebo ještě dříve, a končilo 
až za tmy, případně v ještě pokročilejší době, tedy až za úsvitu nebo i za dne. 
Trvalo tudíž hlavně v noci, odtud tedy ponocování, které má ovšem významů 
více a ten prvotní nejspíše souvisel s funkcí skutečného ponocného, obecní-
ho nočního hlídače, jenž pít opojné nápoje ve službě třeba vůbec nemusel.

Také v Praze získávali ctitelé piva od svých přátel a kumpánů, ale stejně 
tak i od těch, kteří je neměli v lásce, různá pojmenování, ať už upřesňující 
jejich počínání, anebo je spíše hodnotící – zavrhující či naopak velebící, 
ne-li přímo oslavující. Tak se těm, kteří měli chmelovinu skutečně v oblibě, 
odedávna říkalo především dvojím způsobem: poněkud hanlivě „pivaři“, 
a přece jen uctivěji „pivomilové“. Pivomilové pivo citlivě vychutnávali jako 
praví milovníci tohoto vynikajícího nápoje, pivaři se jím především opíjeli, 
proto ho také museli vypít hodně. Což ovšem neznamená, že by se i pivomil 
nutně musel spokojit s pouhými několika málo půllitry.

Zvlášť náruživý piják piva byl též – poněkud expresívně – nazýván 
„pivodus“, což znělo tak trochu latinsky; a když jich bylo více, tak to byli 
pivodusové. Především nezřízeným opilcům, kteří se k patřičně povznese-
nému stavu propracovávali zdoláváním nesčetného množství džbánků či 
půllitrů, se pak dostávalo ještě i dalších rozmanitých označení, jistěže ne 
vždycky právě lichotivých. Například jeden pamětník z policejních kruhů 
vzpomínal, jak v letech na konci 19. století chodívali do pivovarské pivnice 
U Fleků staří hosté, kteří se skoro všichni navzájem znali, a byl-li některý 
trochu více napilý, říkali o něm druzí, že je „mazavka“.11 Jak se však zdá, 
tohle bylo skutečně velmi rozšířené pojmenování. Dostalo se i do názvu 
jednoho kupletu, který vydal Josef Šváb Malostranský.

Vedle hanlivých cejchů však zase jiní znalci krčemné Prahy naopak uměli 
oslavit nezlomného pivního šampióna patřičně vzletnými tituly, které měly 
vyjádřit úctu k jeho výkonům při neohrožené likvidaci zásob piva. Spiso-
vatel Václav Štech v črtě „Model“ vylíčil trojici pijáků, zdatných, bohužel 
však nejmenovaných malířů, „kteří jako mušketýři bez hany a bázně byli 
ve všech pivovarech doma a pod klenbami veškerých pivnic byli známi jako 
rytíři poctivé žízně a obsáhlé vytrvalosti“.12

Definici flamendra formulovali různí znalci krčemné Prahy, mezi nimi 
i spisovatel František Jaromír Rubeš, vyhlášený humorista. Učinil tak epis-
tolární formou, ovšem v dopise adresovaném nejspíše pouze fiktivnímu 
adresátovi, jistému Vojtíškovi, jenž ho údajně žádal, aby mu vysvětlit, „co 
znamená slovo ,flamendr‘, kterým se v Praze tak rádo a následovně tak 
často házívá“. Rubeš se nejprve zdráhal: „Tos mi ale, milý Vojtíšku, na srdce 
studenou rukou sáhl, to žádáš ode mne věc pro mne zcela nemožnou; neboť 
slovo ‚flamendr‘ má takové šlakovité vlastnosti, jako slovo ‚láska‘. Lidé ji 
mají více na jazyku než kde jinde…, ptej se někoho, co je flamendr, dostaneš 
za odpověď: ‚Inu flamendr je ten, kdo flamendruje‘ – a budeš vědět tolik, co 
jsi dříve věděl.“ Přesto se ale vzápětí přece jen uvolil k formulaci: „Flamen-
dři jsou, milý Vojtíšku, z většího dílu ostří hoši, náležející ke sboru lehké 
kavalerie naší milé Prahy, a vůbec také k slabší stránce lidského pokolení; 
co se jejich vnitřku týče, jsou si jeden druhému jako vejce vejci podobni; dle 
bot, ale i kabátů se mohou směle na více tříd rozvrhnouti.“13 Těžká váha pražské flámy
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 O REKORDNÍCH VÝKONECH  
Pražanů při pití alkoholických nápojů 
všeho druhu toho bylo napsáno sku-

tečně mnoho. Snad nejčastěji se stře-
dem obdivu anebo naopak terčem 

kritiky stávali nadprůměrní pijáci piva, 
tedy nápoje, jenž se v Praze odedávna 

konzumoval ve výrazně větším objemo-
vém množství nežli víno, neřkuli kořalka 

či jiné destiláty. Pamětník staré Prahy 
František Mathesy napsal o zdatných 

pivomilech devadesátých let 19. sto-
letí bodrá slova: „Sport, tak jako dnes, 

nebyl tehdy ještě rozšířen, ba byl téměř 
neznám. O nějakém lámání rekordů 

nemohlo proto býti ani řeči. A přece se 
již tehdy rekordy lámaly – totiž kolik 
jich kdo vypije u Fleků, kde bohatýr-

ští rekordmani se scházívali v hojném 
počtu a zdrželi se pravidelně hodně přes 

poslední pivo, aspoň do dvou. Počet 
padesáti vypitých sklenic pak nebyl něja-

kou snad senzační zvláštností.“8

 KDYSI, ZŘEJMĚ NA ZAČÁTKU 
20. století, zavítal do Prahy slavný pěvec 

Bertram, přezdívaný též Barytonový 
Caruso, jenž byl proslulý zejména inter-

pretací Wagnerových skladeb. Tento 
Bertram se dal ihned z nádraží dovézt 

místo do divadla rovnou do pivovarské 
pivnice U Fleků, pochopitelně aniž to 

komu ze stánku Thálie sdělil. U Fleků 
pak popíjel tak dlouho, až ho divadlo 
začalo postrádat. Divadelní sluhové, 
poučeni Mistrovým impresáriem, se 

rozběhli po pražských pivnicích a všude 
hledali tohoto kromobyčej vhodného 

představitele Bludného Holanďana. 
 Zkušení znalci pražského krčem-

ného místopisu našli Mistra Bertrama 
skutečně velmi rychle a obratem ho 

dopravili do divadla, kde také vzápětí 
vystoupil před hudbymilovným publi-
kem. Ovšem následky bohatýrského 

popíjení bylo záhodno skrýt: v prvním 
jednání dva ze sluhů, vhodně oblečení 

do rybářských úborů, aby na scéně moc 
netrčeli, museli pěvce vést a podpírat. 

Ale Barytonový Caruso – posílen báječ-
nou fle kovskou třináctkou – se brzo 

naplno rozezpíval a všechny nadšené 
ctitele múz okouzlil svým hlasem, jak 

to ostatně činil celá dlouhá léta předtím 
i poté, až do své předčasné, dobrovolné 

smrti ve Wagnerově divadle v Bayreutu.9

V množství svého vyvoleného nápoje, který nutně potřebovali ať už 
k zahnání žízně, anebo k navození příznivého rozpoložení mysli, se pivo-
milové z Prahy – stejně jako snad všichni ostatní milovníci piva, co jich kdy 
u nás bylo – odedávna navzájem poněkud odlišovali. Zatímco někteří se 
spokojili s málem, jiní, aby si přišli na své, museli zdolat celou řadu sklenic. 
A tak zde nesmíme zamlčet, že mezi pražskými pijáky tohoto nápoje nikdy 
nechyběli ani tací, kteří se co do jeho vypitého množství výrazně vymykali 
obecnému průměru. Nedokázaly je uspokojit pouhé dva tři džbánky či skle-
nice, ale k docílení patřičné nálady potřebovali podstatně větší dávku truňku. 
Právě takoví pijáci se postupně stávali úplnými rekordmany ve zdolávání 
počtu napěněných pohárů, za což – pokud svou vášeň netajili – nejednou 
byli náležitě oslavováni, ať už jednotlivě, anebo všichni současně, coby zvlášť 
výkonná hospodská komunita. 

Často však došli uznání až po letech, ve vzpomínkách pamětníků, kteří 
již nebyli uchváceni jen jejich aktuálními výkony, nýbrž mohli s odstupem 
času srovnávat snažení hospodských hrdinů dávných i těch současných. 
Například František Mathesy uměl ocenit pivomilné Pražany konce 19. sto-
letí, když o nich ve svých memoárech napsal se zjevným respektem, že 
byli přímo „znamenitými sportovci“, lámajícími rekordy při vyprazdňování 
půllitrů. „Dovedli v tom ohledu vyvinouti činnost podivuhodnou, ba možno 
říci téměř virtuosní. Nejeden z nich byl přímo fenomén, ovšem nezřízená 
tato vášeň stála je mnohou probdělou noc a mnohý peníz krvavý. Že pak 
nešli domů rovně jako po špagátě, je rovněž na bíle dni,“ poukazoval znalec 
současně též na některé neblahé důsledky.14

Mnozí pamětníci ve svých memoárech dojatě oceňovali mimořádnou 
výdrž četných výjimečných osobností, které se často, pravidelně a leckdy 

Na rytíře poctivé žízně hleděli někteří poněkud z patra



[ 161 ]Střídmí i rekordmani 

 PODLE MÍNĚNÍ NĚKTERÝCH 
znalců bylo v Praze odedávna různých 
flamendrů velké množství. Například 
spisovatel Václav Štech tvrdil, že ve zlaté 
době krčemných štamgastů byla Praha 
plná „poctivých pijáků, kteří ani nemí-
vali někdy místa na lemu svých tácků 
pro čárky, z nichž rostly do malebných 
kroužků se zavíjející stonožky pro úžas 
a závist šosáků, pro živnostenskou 
radost šenkýřů a pro spokojenost pocti-
vých, ve chmel ještě věřících sládků“.10

také po dlouhá léta vyznamenávaly – přinejmenším v očích kronikářů – 
mimořádnými výkony při nasávání piva a snad všeho, co teklo. Těmito 
bohatýry pražských pivnic se stávali příslušníci nejrůznějších společen-
ských vrstev a profesí, Pražané mladí i mužnějšího věku, občané zámožní, 
ale i tací, na jejichž útratu se jejich kumpáni museli skládat. Bývali mezi 
nimi lidé jinak snad ničím dalším nevynikající, ale stejně tak uznávané 
celebrity umění, literatury, ba dokonce i vědy či české politiky a národního 
hnutí. Mezi všemi těmi pivomily se pak našli skuteční mistři v lámání pijác-
kých rekordů, které díky vzpomínkám dávných svědků můžeme obdivovat  
dodnes.

Tak třeba na začátku 20. století hrával v kabaretu Montmartre v Řetě-
zové ulici, kde bývalo veselo od večera až do časných ranních hodin, kla-
vírista Josef Trumm, jehož celonoční dávka čítala prý až čtyřicet sklenic 
piva. A to byl tento virtuos přes den učitelem hudby! Takové Trummovo 
zaměstnání alespoň uvádí obvykle značně spolehlivý Adresář královského 
hlavního města Prahy z roku 1911; a my se můžeme jen domýšlet, která 
směna byla pro něho důležitější.15

Klavíristovo popíjení v zábavním podniku, kde večer co večer zasedal 
výkvět pražské bohémy, tak trochu patřilo k jeho profesi, ale ani jiní umělci – 
zvláště pak hudebníci a zpěváci z předních pražských divadelních scén – 
neměli k častému a vytrvalému popíjení daleko. Jedním z rekordmanů v pití 
piva byl v šedesátých letech 19. století pěvec Prozatímního divadla Vincenc 
Vecko, který proslul coby náruživý milovník plzeňského piva. Na posezení 
ho hravě vypil šestnáct holeb neboli osm pint, tedy zhruba dvacet půllitrů. 
Co se týče piva, měl prý v divadle soupeře snad jenom v Mistru Šebestovi, 
výtečném barytonistovi a dobrém herci.16

V mnohých hospodách nebyli z řad tamějších štamgastů rekordmany 
v popíjení piva jenom někteří, ale byl jich tam doslova plný lokál. Jistě hlavně 
díky nim pak vstoupil celý podnik v obecné povědomí jako chvalně známý 
svým pivem, vzornými službami a obzvlášť družnou atmosférou, tedy pro-
středím nanejvýš vhodným pro bohatýrské popití. Zdaleka to nemusely 
být jenom lidové nálevny plné nachmelených pijanů; vyhlášeným místem 
bujarého pijáctví se stala i nejedna solidní měšťanská pivnice. Vedle podniků 
slavného jména – například pivovarských pivnic U Fleků či U Primasů, plzeň-
ské pivnice U Procházků na Letné a mnoha dalších – se ve své době dostalo 
takového renomé lokálům dnes už dávno zapomenutým. Jedním z nich byla 
na přelomu 19. století například pivnice zvaná Kanón, jež se tehdy nalézala 
ve dvoře Šlechtické besedy v Celetné ulici. Právě o této krčmě, zastrčené tak 
trochu v závětří výstavného paláce na jedné z nejrušnějších pražských ulic, 
se tehdy povídaly po celém městě nejdivočejší pověsti, zejména o úplných 
závodech v pití, jež se prý v Kanónu konaly skoro denně.17

Něco podobného pak v meziválečných letech platilo o hostech vcelku 
nevelké plzeňské pivnice U Čížků na Malém náměstí na Starém Městě, 
do níž se zvláštní zálibou chodili penzionovaní magistrátní radové a páni 
domácí a také různá smíšená společnost, obchodní zástupci, inženýři i dok-
toři, ale vedle nich prostí lidé. O všech členech tohoto stabilního osazenstva 
se říkalo, že nemají-li snad svoje diplomy akademické, diplom na pití by 
mohli dostat hned, neboť tu byli denně a jejich průměrná porce činila deset, 
dvanáct, ba i více půllitrů.18
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 ZPŮSOBY JAK VYSTAVIT NA ODIV 
vlastní poctivé výkony byly ovšem dosti 

rozličné, leckdy značně důmyslné, vyna-
lézavé a vtipné. Tak v roce 1913 přinesl 

pražský pikantní časopis Mládeneček 
velkou fotografii populárního pražského 
komika Ludvíka Ratolístky, přímo typic-

kého pražského flamendra a bohéma, 
jehož snímek doprovázelo jemným dvoj-

smyslem průhledně kryté, o to však 
pyšnější pijácké motto: „To jich bude 

ještě studených, než my vychladnem!“ 
Řeč byla pochopitelně o pivě.1

Jak je zřejmé, tento zvlášť okázalý 
hrdina pražských výčepů se neváhal 

vychloubat počtem piv, která ještě ani 
nevypil, jež na něho teprve čekala. Dalo 

se ovšem právem očekávat, že onu zpup-
nou vizi Ludva Ratolístků čestně naplní.

Pijáci všech stavů i profesí 

Pražané snad všech společenských vrstev holdovali pivu v nálevnách, 
hospodách, pivnicích, hostincích, ba i v těch nejlepších podnicích. Mnozí 

z těchto milovníků popíjení chmeloviny, nezlomného flámování a celkově 
bohémského stylu života snadno nabyli pověsti pijáků, jež je pak obvykle 
dlouho doprovázela a které se už třeba ani nedokázali zbavit. Pokud ovšem 
vůbec chtěli, neboť nejeden z nich si na takovém renomé spíše zakládal 
a také je poctivě budoval. Zatímco valná část pijáků se svými výkony pří-
liš nechlubila nebo je dokonce tajila, zarputile předstírala střízlivost, ne-li 
přímo křepkost ducha a zatajovala množství vypitých pohárů, zejména pak 
tváří v tvář autoritám, jež nad nimi bděly, jiní zase své opojení a povznesení 
mysli stavěli na odiv všem ostatním. Poctivé a solidní či dokonce bohatýrské 
výkony při pití piva, jaké pijáci odváděli pravidelně a často, anebo alespoň 
čas od času, zato však s nevšedním nasazením, jim byly zdrojem nejen pří-
jemných pocitů, ale leckdy přímo hrdosti na vlastní zdatnost a odolnost. 
Rádi se také holedbali patřičným počtem vypitých sklenic, které dokázali 
zdolat s ledabylou nonšalancí, ať už na posezení v průběhu jediného večera, 
či během monumentálního flámu. A stejně tak s oblibou odhadovali množství 
sudů, jichž zdolali za ta dlouhá léta celkem. 

Takto ovšem nesmýšleli pouze pivomilové z řad obyčejných občanů 
hlavního města, ale také přemnoho celebrit a slavných lidí, včetně předních 
umělců a národních klasiků, kteří rovněž holdovali pěnivému nektaru. Ani 
oni se za svou lásku k pivu nestyděli, naopak mnozí z těchto nesmrtelných 
byli na své impozantní pijáctví náležitě pyšní, což dávali při různých příle-
žitostech okázale najevo. Ovšem asi jen málokdo uměl pro své celoživotní 
nadprůměrné výkony najít natolik odvážný příměr jako malíř Mikoláš 
Aleš, který kdysi ve svém bytě přivítal kolegu klasika výtvarného umění 
Maxe Švabinského nádherně majestátním gestem, jímž ukázal z okna 
na dvůr domu a řekl: „Kouknou se dolů, na to prostranství – tolik piva jsem  
vypil!“1

Počet vypitých neboli „uražených“ piv byl nejednomu pijákovi zdrojem 
neskrývané pýchy, jíž dával s oblibou průchod barvitým líčením svých 
dosažených rekordů, kterými se také rád vychloubal před jinými, méně 
zdatnými pivomily. Scény plné okázalosti a furiantství se však nestávaly 
námětem pouze různých literárních črt i rozsáhlejších pojednání, ale dostaly 
se i do písní a kupletů, zpívaných pražskými šantánovými komiky. V jedné 
z těchto písniček, nazvané „Jak to přijde mezi lid!“, což byl původní kuplet 
od Františka Frankla, se mimo jiné zpívalo:

„Do hostince přijde křikloun,
chlubí se, kde všude byl,
a každému vypravuje,
co už dneska piva pil.“2

Dlužno dodat, že taková chlubivost měla leckdy za následek značnou 
nedůvěru u ne tak výkonných posluchačů, a právě z ní pak často plynuly 
četné spory, přecházející i v ostřejší sváry.

Někteří pivní rekordmani odvozovali svou hrdost na vlastní výkony 
od začlenění se do dobré společnosti stejných hrdinů pražských výčepů, 
ať už současných anebo předchozích, jako byli oni sami. V tomto duchu 
oslavil nezlomné pijáctví někdy na začátku 20. století tehdy velmi oblíbený 

Malíř Mikoláš Aleš,  
nadprůměrně výkonný pivomil
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 SVOU HRDOST NA VLASTNÍ 
výkony v pití piva stavěli Pražané rádi 
na odiv i zpěvem patřičných pijáckých 
písní. V jedné z nich – původním duetu 
nazvaném stroze „Pijáci“ – se už v letech 
před první světovou válkou mimo jiné 
upozorňovalo na některé průvodní 
znaky jejich úsilí, jež ovšem průkazně 
dokládaly časovou náročnost rekord-
ního popíjení:

„Naše nosy ukazují,
že pijeme rádi moc,
mažem deku neustále,
častokrát i celou noc.“2

šantánový komik Alois Tichý. Učinil tak v žertovném monologu „Filozof 
mazavka“, kterého byl nejen autorem, ale onoho mazavky nepochybně také 
častým sólovým představitelem. Poté, co vylíčil krásy krčemného popíjení 
i hrdinství nezlomných pijáků piva, zakončil své vystoupení nejen bilancí 
předchozích časů, ale také výhledem do budoucna, v němž zřel pro sebe 
nadějné vyhlídky:

„Pilo se a pít se bude,
pokud bude ten svět stát,
pili staří, pijou mladí,
maže šišku každý rád.
Zubatá až zavolá mě,
dojde mého žití čas,
pak nahoře s Petrem budu
mazat šišku znovu zas.“3

V některých písních pak pražští pivní rekordmani neoslavovali pouze 
vlastní požitky a výkony, ale také se navzájem v popíjení podporovali, nej-
častěji vychvalováním skutků svých kumpánů a také přímým pobízením 
k dalšímu hodokvasu. Tak si třeba stolní společnost s výmluvným názvem 
Mokrý stůl v kabaretu Montmartre, založeném v Řetězové ulici roku 1911, 
často zpívala právě takové pijácké písně Pospíšilovy, které si sem přinesla 
ze starého Monaka v Betlémské ulici, kde se scházela původně. V jedné 
z nich, v té, již s oblibou pěli za hudebního doprovodu starého klavíristy 
Truma, který tu třískal do kláves i během stálého uměleckého programu, 
nechybělo nabádání:

„Buď hochu rád, že jsi jako drát,
jednu si vždycky ještě člověk může dát…“4

Někteří pivomilní rekordmani zase rádi stavěli na odiv – samozřejmě 
pouze ironicky – své utrpení, jaké musejí podstupovat při zdolávání pěnivé 
záplavy. Tak zpíval oblíbený komik Dlesk u ředitele Cihelky písničku „sta-
rého ochmelky“:

„Ženo, ženo, nebuď na mne zlá,
ty jsi dneska ňáká moc divná.
Nevíš, co flamendr zkusí,
když to v sebe nalít musí,
ženo, ženo, nebuď na mne zlá…“5

Oslava pijáctví mohla nabývat rozmanitých projevů. Samo popíjení piva 
a věrnost pivomilů jejich oblíbenému nápoji byly opěvovány v různých pís-
ních, jimiž zvučely pražské šantány, tingl-tangly i prosté hospody. Pijácké 
písničky opěvovaly různé – skutečné i domnělé – klady bohatýrského popí-
jení opojných nápojů, nejčastěji právě piva, aby vzápětí povzbuzovaly k ještě 
vyšším výkonům, jiné zase velebily samotné pijáky. Pijáckým písničkám 
se pochopitelně nejlépe dařilo v hospodském prostředí – v pivnicích, ale 
i ve vinárnách, v hospodách a v hostincích snad všech typů, hlavně těch 
lidových. Zřejmě nejvíce takových skladeb se kdysi rodilo ve zpěvních 
síních, v tingl-tanglech. Nejspíše už jenom proto, že dávné šantány sídlily 
nejčastěji v pivovarských pivnicích, mívaly zde v programu – alespoň podle 
tvrzení pamětníků – zjevnou přednost písně pijácké.

O pražských pijácích vznikaly četné písně různého druhu. V druhé 
půli 19. století se k nim přidalo množství kupletů zpívaných v populárních 



[ 164 ] Rytíři poctivé žízně

 MNOHÝ PIVOMIL SE SVOU 
náklonností k zlatistému moku vůbec 

netajil, naopak ji dával tak či onak 
najevo, třeba i dosti okázalým velebe-

ním své lásky k němu, nabyté vlastními 
libými požitky i úctyhodnými výkony. 

Způsobů a příležitostí si k takovému 
vychvalování našel snad bezpočet, 

ale některé z nich byly přece jen tro-
chu zvláštní. Proto se Pražané mohli 

setkat s oslavou popíjení piva dokonce 
i na takovém místě, kde by to čekal asi 

jen málokdo – totiž na hřbitově.
Místa posledního odpočinku bývají 

obvykle zákoutími smutku a mnohdy 
přímo zoufalství, čemuž mimo jiné odpo-

vídají i texty napsané na náhrobcích či 
vytesané do pomníků. Ty často zazna-
menávají velmi bolestná povzdechnutí 

po nebožtíkovi, poslední pozdravy či 
alespoň toužebná vyjádření naděje 

na budoucí shledání na onom světě. 
Avšak jeden takový epitaf se od těchto 

obvyklých hřbitovních nápisů kdysi 
na konci 19. století přece jen lišil, a to 

dosti výrazně. Tehdy se totiž mezi praž-
skými ctiteli piva našel hrdina, jenž 

neváhal ani na svém pomníku slovy vyte-
sanými do onoho posvátného kamene 

zdůraznit vlastní zálibu v dobrém popití. 
Jmenoval se Jan Bludský, za živa byl 

obchodníkem šicími stroji a jeho hrob 
se nacházel na šestém Olšanském 

hřbitově, v devátém oddělení. Na jeho 
pomníku stálo psáno:

„Vesel jsem vždy býval,
pivo rád píval,

svět jsem nechal světem být.
Kdo tu stojíš na mém hrobě,

zavejskni a připij sobě,
neb vždy nelze tak se míti,

přijde smrt, pryč musíš jíti,
vedle mne se uložiti.“3

Bludský si zřejmě své pohrobní verše 
sám složil, a jak je patrno z rýmujících 
se strof, velmi mu záleželo na tom, aby 

si kolemjdoucí jeho životní moudro 
vtiskli do paměti. Originální skutek 

pijáka-poety Jana Bludského brzy neušel 
pozornosti zvídavých a všude přítom-

ných pražských žurnalistů, kteří o něm 
také uveřejnili články ve svých novi-

nách. Odtud pak byly tyto stati vděčně 
přetiskovány i mimopražskými listy – 

právě tuto zprávu o pražském pivomilovi 
publikovaly Brněnské noviny.

 zpěvních síních, šantánech a později kabaretech, tedy ve svérázných krčem-
ných podnicích, kam ony písničky také nejlépe patřily, ale odtud se nezadr-
žitelně šířily po celé Praze, ba i dál, po Čechách i Moravě, a snad všude tam, 
kde byli Češi. Byly vydávány i tiskem, což jenom dále rozšířilo všeobecnou 
znalost těchto roztomilých dílek. 

Vedle nekonečné řady nezničitelných pijáků piva a nesčetných rekord-
manů v počtu zdolaných sklenic však k hostům pražských hostinských pod-
niků patřili i tací, kteří příliš mnoho pití nesnesli, anebo jim větší množství 
opojného nápoje ani nechutnalo. Takoví si obvykle byli své slabé stránky 
dobře vědomi. Také tito zdrženliví či jenom nevýkonní pijáci se rekrutovali 
z nejrůznějších vrstev společnosti i z rozmanitých profesí, někdy i těch, 
jež jinak vstoupily v obecné povědomí jako vyhlášené svou vstřícnosti vůči 
opojení. A tak i když mezi všemi pražskými pijáky patřili třeba mladí bohé-
mové z uměleckých a literárních kruhů k těm nejproslulejším, zdaleka ne 
každý kumštýř podával při pití úctyhodné výkony. Naopak se mohlo ukázat, 

„Vesel jsem vždy býval, pivo rád píval…“
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 VEDLE PIJÁKŮ, KTEŘÍ SI  
mícháním alkoholických nápojů připra-
vili potupný konec posezení v krčmě, 
však někteří přece jen v zápolení s tímto 
nebezpečným přílivem různorodých 
lihovin dokázali obstát. Taková odol-
nost pak byla těmto pijákům zdrojem 
pýchy, svoje pijácké výkony považovali 
za hrdinství, jež bodře stavěli na odiv 
v neformálních hovorech, ale třeba 
také při hraných veřejných produkcích 
na jevišti.
Ctitelé osvědčeného piva, za kterým 
se pravidelně, často a rádi vydávali 
do svého štamlokálu, kde se svěřili 
do péče zdatného a starostlivého perso-
nálu, obvykle neměli zapotřebí pít nic 
jiného než svůj oblíbený nápoj. Ale vedle 
těchto skalních příznivců piva se vždy 
našli takoví, co si alespoň čas od času 
při svém obvyklém holdování chmelo-
vině dopřáli i nějaký ten kalíšek něčeho 
„ostřejšího“. Někteří se takovým způso-
bem popíjení (či spíše opíjení) vychlou-
bali veřejně, dokonce i na prknech 
soudobých zpěvních síní a tingl-tanglů. 
Tak to kdysi na začátku 20. století uči-
nil již zmíněný šantánový komik Alois 
Tichý v titulní roli žertovného monologu 
‚Filozof mazavka‘, kterého byl autorem. 
Poté, co vylíčil krásy svého červeného 
nosu a jejich pravý původ, obrátil svou 
pozornost i na hostince a způsob popí-
jení pěnivého moku, který za tím vším 
stál: „A při tom provozuju střídavé 
hospodářství. Střídám hospody, kde 
maj lepší truňk, a vypiju svoji zákonem 
vyměřenou porci piva, pak jeden koňak 
na ‚šláfruňk‘, jednu hořkou pro žaludek, 
aby mně vytrávilo, jednu větrovou, aby 
se mně dobře dýchalo, jednu slivovici, 
aby se mi hezky spalo, jednu vanilkovou 
pro sladké sny, no – a jeden magador, 
aby mně nebylo ráno špatně. – A ráno 
mám žízeň jak rozeschlý škopek!“4

že ani mistr pera či štětce ani jiných pomůcek pro uměleckou tvorbu není 
vůbec zvyklý přílišnému pití. Taková neschopnost byla ovšem mnohdy 
zdrojem překvapeného podivu nebo i neskrývaného pohrdání ze strany 
těch zdatnějších. Patřil k nim i spisovatel Jaroslav Thomayer, krytý pseudo-
nymem R. E. Jamot, jenž s patrným opovržením líčil, jak někdy na začátku 
sedmdesátých let 19. století při jakési oslavě v jedné plzeňské pivnici kdosi 
častoval malíře Antonína Jedličku, ale ten byl podnapilý už po dvou skleni-
cích prazdroje.6 

V bujaře pijácké atmosféře, jaká se na sezeních v krčmě mnohdy rozhos-
tila, pociťoval nejeden střídmý konzument jisté rozpaky ze svého bídného 
zvládání přísunu piva. Především ve společnosti nezlomných pijáků, kteří 
za večer dokázali bez úhony vyřídit celou řadu sklenic, se ti méně zkušení 
a jen málo odolní spolukvasící skutečně styděli za své nevalné výkony. Spi-
sovatel František Langer, který v letech na začátku 20. století často sedá-
val v hostinci U Zlatého litru v Balbínově ulici na Vinohradech v družině 
veselých kumpánů kolem Jakuba Arbesa, raději tehdy pokaždé usedal až 
úplně na konci Arbesova stolu, kde na něho nebylo tak vidět. Mezi tolika 
statečnými borci se totiž velice hanbil za své jediné pivo, jež za večer vypil.7

Musíme zde bohužel konstatovat, že ne všichni pražští pijáci piva uměli 
pít rozumně, to znamená, že ne vždy dokázali najít onu správnou míru. 
Někteří se alespoň čas od času neudrželi, nedokázali odolat lákavým svodům 
a jindy dodržovanou rozumnou mez bezúhonnosti nerozumně překročili, 
ne-li rovnou přeskočili. O těch, kterým se tato nemilá příhoda stávala až 
moc často, se s despektem či přímo s opovržením říkalo, že neumějí pít.

Umění či neumění pít bylo zpravidla věcí každého jednotlivého pivomila. 
Přesto se mezi nimi vymezily některé skupiny, o kterých se všeobecně 
vědělo, že v dodržování hranice správného pití často poněkud tápou. Zvláště 
elévové štamgastenství, teprve nastupující cestu do stavu pivomilného, 
nejednou přecenili své síly. Omlouvala je při tom jejich nezkušenost, s jakou 
se snažili zařadit mezi staré mazáky pivního cechu, a své možnosti teprve 
objevovali, byť zpravidla oním nejjednodušším způsobem: metodou tradičně 
zvanou „pokus-omyl“. Ke svým experimentům si pochopitelně vybírali pro-
středí oplývající pivem – tedy hostinské podniky patřičného druhu. Tato 
zřídla se pak ovšem stávala místy nejednoho excesu, jenž měl pohoršující 
průběh, a kterému tudíž bylo záhodno zabránit.

To měl na paměti každý pozorný hostinský, který musel zavčasu poznat, 
kdy je čas odmítnout lvům jeho salónu další dávku piva. Ovšem taková 
otevřená nedůvěra krčmáře coby vládce podniku, a proto také uznávané 
autority, leckdy zapůsobila právě naopak. Podceňované junácké bohatýry 
a furianty povzbudila k mimořádnému výkonu, k němuž se vzepjali, aby 
dokázali nejen vlastní zdatnost, ale také trapnou neoprávněnost ponižujících 
a křivdících soudů o jejich výdrži a odolnosti vůči opojným účinkům alko-
holu. Názorný důkaz lichosti předchozích obav podali i mladí pijáci, kteří 
si kdysi v osmdesátých letech 19. století v hostinci Emanuela Němečka 
ve Vyšehradské ulici poručili až na stůl celý soudek piva. Což šenkýř odmítl, 
neboť věděl, že tito nepříliš rozvážní hosté už předtím něco chmeloviny 
vypili, a tak měl obavy, že by se další pivo jenom nadarmo rozlévalo. O to 
větší pak byla jejich pýcha, že když jim hostinský soudek přece jen povo-
lil, „vypili ho ve zdraví“, bez neblahých následků, na což ještě po mnoha 
desetiletích vzpomínal jeden z nich v memoárech otištěných na stránkách 
stavovského časopisu právě hostinských a restauratérů.8



[ 166 ] Rytíři poctivé žízně

 MEZI PRAŽSKÝMI PIVOMILY  
se našli šťastlivci, jimž osud určil, že 

budou moci hojně holdovat svému 
oblíbenému moku nejen ve svém vol-

ném čase, ale také v rámci vykonávání 
své profese, čili ve službě. A tak se 

v 19. století možná poněkud zvláštními 
stálými hosty v pražských pivovarech 

stali finanční strážníci. Jeden z nich, 
Josef Ladislav Turnovský, který roku 

1858 vykonával tuto službu v takzvaném 
vyšehradském obvodu, vzpomínal, jak 
kromě střežení stanic na potravní čáře 

tehdejší Prahy také dohlíželi při várkách 
v pivovarech Na Libušince, U Virlů, 

U Fáfů, U Fleků a v Černém pivovaře 
a také v lihovaru U Myslíků. Jak po více 

než čtyřiceti letech Turnovský napsal se 
zjevnou nostalgií, „dozor v pivovarech, 
kde bývali jsme vždy po dvou mužích, 

a mohli si tudíž v teplé šalandě pohovět 
a do libosti Gambrinova moku požít, 

nebyl právě nepříjemný“.5 Dlužno dodat, 
že Turnovský – navzdory příjemnému 
povolání finančního strážníka – nezů-

stal ve vyhřátých šalandách, nýbrž záhy 
profesně zamířil do vyšších sfér, skýtají-
cích ještě teplejší místečka. Vypracoval 
se totiž na ředitele kanceláře Ústřední 

matice školské.

Mezi náruživými pijáky, kteří dokázali lámat rekordy v pití piva, a boha-
pustými opilci byla ovšem hranice leckdy poněkud nezřetelná. Onou hranicí 
byla ztráta sebekontroly. Rekordman, jenž takříkajíc uměl pít, ani po zdo-
lání značného počtu půllitrů neztratil vládu nad sebou samým. Zůstal při 
smyslech, sice překypoval energií, ale netropil výtržnosti. Naopak opilec 
se přestal ovládat, upadal do podroušeného stavu doprovázeného únavou 
a zemdlením či naopak ztrátou soudnosti, agresivitou slovní i  fyzickou.

Opojení z piva se u pijáků dostavovalo vcelku pomalu; bylo ho třeba 
vypít poměrně značné množství, než se dostavily kýžené povznášející pocity. 
Ale právě tuto okolnost se snažili někteří pražští pijáci, toužící urychlit celý 
proces, překonat zvláštním způsobem. Nelze zastírat, že nejeden z nich se 
nespokojil se svým oblíbeným pivem, ale kombinoval ho s jinými alkoholic-
kými nápoji. Některý přešel na víno, kterého se nemuselo pít tolik, anebo 
prokládal půllitry piva skleničkami kořalky, likérů či jiných lihovin. Takové 
míchání alkoholu v různé podobě však nejen urychlovalo pocity opojení, ale 
také s sebou leckdy přinášelo vskutku neblahé následky v podobě rychlého 
opití. Není divu, že opilci, kteří se takto uváděli do alkoholického opojení, 
neboli rauše, byli spořádanějšími Pražany přečasto právem pranýřováni 
a vysmíváni. 

Kupodivu i takové nebezpečné konání, jež obvykle mívalo druhého dne 
nepříjemné následky, mohlo být opěvováno. Například v „původním karika-
turním kupletu“ s výstižným názvem „Nedopita“, jehož slova i hudbu napsal 
známý pianista Rudolf Hanf, následoval po každé sloce refrén:

„Jejej lidi, já rád piju
nevedu zbytečný žvást,
vždyť neznám na tomto světě
nic lepšího než ten chlast,
mázek piva a pak ještě slivovice štamprle,
to je mi vždycky milejší než od starý štandrle.“9

Dlužno dodat, že ono štandrle sice znamenalo „zastaveníčko“, tedy hraní 
pod okny oblíbené či milované osoby, tady však je jistě míněno ironicky coby 
výstup, a nejspíše pořádně bouřlivý výstup ze strany rozhněvané manželky 
přímo v jejich jistě spořádané domácnosti.

Pro náruživé holdování pivu platil v Praze – jako snad všude jinde 
u nás – očividně společenský universalismus; mohl je vyznávat skutečně 
kdekdo, boháč i nezámožný proletář, zručný řemeslník a obchodník stejně 
jako umělec, intelektuál i pragmatický podnikatel. Zcela nepochybně zále-
želo na individuálních sklonech každého z nich, jaký vztah si k pivu vytvoří 
a jak ho také dokáže naplnit. Jak se však přece jen zdá dle četnosti zmínek 
o famózních krčemných výkonech, příslušníci některých společenských 
vrstev a profesí jako by měli k popíjení piva blíže nežli jiní, nebo jím dokonce 
byli přímo proslulí. Měli totiž pro svou zálibu, případně už závislost, mimo-
řádně vhodné objektivní i subjektivní podmínky.

Především si pro posezení či alespoň na rychlé postání v hostinci nebo 
ve výčepu uměli najít čas a také na ně zpravidla měli dosti peněz, nebo je 
ze svých třeba i nevalných příjmů byli ochotni obětovat. Tak zde mohli 
v pití piva zdolávat jeden rekord za druhým, až si toho dobře všimli ostat-
ní, možná ne tak šťastní pivomilové, anebo také ti, co byli přímo zaujatí 
proti náruživému holdování chmeloviny – abstinenti neboli temperencláři. 
Domníváme se však, že některé z vyhlášených profesních skupin, z jejichž 
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 NA JEDNOHO Z LEGENDÁRNÍCH 
pražských fiakristů, vskutku bohatýr-
ského pijáka, vzpomínal ještě po mnoha 
desítiletích nejmenovaný pamětník, 
jenž se někdy na konci osmdesátých 
let 19. století, kdy si coby buršikózní 
mladík potrpěl na poněkud okázalé 
velkopanské manýry, nechal odvézt fia-
krem ze středu Prahy až do vyhlášeného 
Němečkova hostince nedaleko od Vyše-
hradu, aby se tam pobavil ve společ-
nosti kumpánů stejného zrna, jako byl 
on sám. Když po asi dvaceti minutách 
dorazili do cíle, onen dobrý fiakrista 
odtušil, že je velké horko a že má žízeň. 
Řekl to prý tak dobrácky, že jeho kon-
statování zapůsobilo i na mladého furi-
anta, jenž po letech upozorňoval na své 
cítění: „Při své povaze nemohl jsem 
odříci a poslal jsem ho do výčepu, odkud 
bude vidět na koně, a nějakou tu prima-
sovskou že může vypít, že to zaplatím. 
S hlubokou poklonou poděkoval a šel.“ 
Fiakrista se skutečně usadil ve výčepu, 
příhodně k oknu, aby viděl na svůj – jak 
říkal – „cajk“, a vesele popíjel. Koním 
předtím připevnil na hlavu pytlíky 
s ovsem a o další se nestaral. Mladý pán 
pak poručil sklepnici, aby fiakristovi ply-
nule nosila pivo a taky aby jej pohostila 
tehdy oblíbenou nadívanou paprikou, 
že to všechno zaplatí, neboť povozník 
stejně už toho dne na žádné další „ryto“ 
nepojede. Bylo pak k jedenácté hodině 
večerní, když se do zahrady za bujarou 
společností mladých panáčků přišou-
ral onen fiakrista, už tak trochu podpí-
rán pozornou fortelnou sklepnicí, aby 
jim lakonicky oznámil, že už skutečně 
nemůže: „Tak, mladí páni, já jim děkuji 
za všechno a už musím domů, už to 
nejde.“ Mladí páni kočího velkoryse 
propustili, protože se jim od Němečka 
ještě nechtělo, a sklepnice předložila 
jeho účet: napsala na tácek sumu jed-
noho zlatého a osmdesáti pěti krejcarů, 
což byla cena za šestadvacet piv. Tento 
počet však vůbec nikoho nepřekvapil, 
neboť – jak všichni uznávali – tolik piv 
nebylo tenkrát na pražského fiakristu 
vůbec nic.6

řad se rekrutovalo výjimečné množství pijáků piva, tuto pověst získaly pro-
to, že byly takříkajíc na očích a nadto třeba právě u nich Pražanům jejich 
nadměrné pití nejvíce vadilo.

Za zvlášť nadprůměrné a také notně zocelené pijáky bývali považováni 
snad všichni pražští fiakristé a drožkáři, kteří však pít skutečně uměli, 
a proto též dokázali mnoho vydržet, aniž by to na nich bylo příliš znát. Lidé 
z této dosti svérázné branže s oblibou vyhledávali příhodné podniky, u nichž 
se dalo bez problémů zastavit alespoň na nějaký čas s koňmi a povozem. 
I oni měli některé zvlášť oblíbené štamlokály.

Po celou druhou polovinu 19. století se fiakristé scházeli nejvíce v plzeň-
ské pivnici U Pinkasů, neboť své nejvýznamnější stanoviště, neboli „štafl“, 
měli tehdy v těsné blízkosti tohoto podniku na Františkánském plácku, 
od roku 1878 zvaném Jungmannovo náměstí. Není divu, že se tito nezlomní 
pitci a prý také nejlepší znalci piva v Praze rádi uchylovali zrovna sem. Vždyť 

Pražští fiakristé patřili k těm nejbohatýrštějším pijákům
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 NEJEDEN Z „VÝČEPNÍCH  
doktorů“ se stal pro své vyhlášené pijác-

tví a flamendrovství typickou pražskou 
figurkou, kterou pro její výstřední zjev 

i rozverné kousky znal na obou březích 
Vltavy skutečně kdekdo. Jednou z nich 
byl v letech na konci 19. století i opilec 

zvaný Doktor Holásek, který byl věč-
ným studentem lékařství. To proto, že 

si – jak ho odhalil kronikář Otakar Smí-
chovský – pilněji nežli Heitzman nova 
atlasu s anatomickými obrazci všímal 

hospodského života. Holásek byl zjevný 
alkoholik, který při svém kvartále (což 

značilo zvláště těžkou opilost, jež se pra-
videlně, s odstupem nějakého čtvrtroku, 
opakovala) dovedl pít takříkajíc na jeden 
zátah několik dní i nocí. A to prý přesto, 

že jinak byl neobyčejně nadaným 
člověkem, jenž když příslovečně šlo 

do tuhého, rázem zanevřel na hospod-
ský a pivovarský život a nehnul se ze 

svého prostého příbytku na Královských 
Vinohradech, dokud celou učební látku 

výborně neovládal. Obvykle to však 
pokazil na samý závěr. Když se ohlásil 

na zkoušku, zpravidla den i noc předtím 
prohýřil a často ještě značně rozjařený 
se objevil před zkušební komisí. Zkou-
šející páni profesoři ho obyčejně vrátili 

a doporučili mu, aby se hlásil k rigo-
rózu, až se vyspí. Což Holáska vždycky 
nesmírně rozčílilo a snažil se examiná-

torům dokázat, pochopitelně marně, že 
kdyby v Černém pivovaru na Karlově 

náměstí předtím „nespolknul nějaký ten 
hrnek piva“, nikdy by se nemohl stát 

doktorem. Tím ovšem v očích komise 
rozhodně ještě nebyl. A nepřesvědčil 

ji ani poté, co navrhoval, že když peda-
gogové „in arte medicina“ nejsou spo-
kojeni, když chce odpovídat na jejich 

otázky a „odříkat svůj part“, pak je ocho-
ten jim všechny bezchybné odpovědi 

odzpívat…7

plzeňské u Pinkasů bylo skutečně pojmem, a tak je zde popíjeli – jak se už 
tenkrát říkalo –, „až se hory zelenaly“. Žízeň a současně též neodmyslitelnou 
chuť na pivo totiž měli fiakristé pořád, ať mrzlo, nebo pražilo slunce. Jak 
ještě v roce 1916, tedy na samém sklonku největší fiakristické slávy, napsal 
hostinský Emanuel Moravec, důvěrný znalec této profese, „jeť fiakrista 
ještě dnes vítán jako dobrý host, ať už v hostinci nebo v kavárně, ježto má 
hrdlo stále vyprahlé“.10

Přestože povoznická profese prožívala své zlaté časy zejména v druhé 
polovině 19. století, fiakristický štafl na Jungmannově náměstí trval už 
od roku 1778, totiž od zavedení této živnosti v Praze. Kromě tohoto místa 
pak vozkové dlouho užívali už jenom dvě další obdobná stanoviště, ovšem 
menší – jedno na Staroměstském náměstí u radnice a druhé na Malostran-
ském náměstí. Dodejme jen, že drožky, neboli jednospřežní vozy, začaly 
jezdit až téměř o osmdesát let později než fiakry, od roku 1856.11

Dalším z pražských fiakristů proslavených bohatýrským holdováním 
pivu byl i Josef Kocík, k jehož zvláštnímu renomé ovšem přispěla i sku-
tečnost, že pravidelně vozil stálou a nadto velmi elitní klientelu. Přišel k ní 
zajímavým způsobem: když ještě jezdily koňské tramvaje jenom hlavními 
ulicemi, dostat se z jednoho konce Prahy na druhý nebylo vůbec snadné 
a zejména do odlehlejších koutů města se chtě nechtě muselo pěšky. Roku 
1886 opatřil pozorný a galantní ředitel Národního divadla František Adolf 
Šubert velký komfortní kočár zvaný landauer, jímž se snažil umožnit pro-
minentním členkám souboru pohodlnější dopravu k představením, v nichž 
vystupovaly. Fiakrista Kocík, jenž landauer řídil a měl v něm také zapřažené 
svoje koně, je pak každý den svážel do zlaté kapličky. Přes den vykonával 
své fiakristické povolání a teprve večer zapřahal kočár a přivážel umělkyně; 
do té chvíle vozil obvyklé pasažéry. Ovšem právě tím, že se stal divadel-
ním kočišem, značně narostla nejen jeho popularita, ale také sebevědomí, 
a Kocík poněkud zpychl. Uměl povýšeně pohrdnout rytem, které – podle 
něj – nebylo důstojné jeho úrovně, a neodpovídal-li cestující jeho vkusu, než 
aby jej někam odvezl, raději lelkoval na stanovišti u Jungmannova pomníku. 
Tady se rozhodně nenudil, neboť z náměstí není daleko k Pinkasům. Všichni 
věděli, že za dobré plzeňské by se Kocík upsal snad i čertu, a když o čtvrté 
hodině odpolední končil svou denní živnost a začínal službu pro divadlo, 
vždycky už míval svou „pravou míru“. Podroušený stav ale dovedl zamas-
kovat tak důkladně, že nikdy nebylo důvodu ke stížnostem. Ostatně po pří-
jezdu k domu umělkyně ze svého kočovského trůnu raději ani nesestoupil, 
jen přivítal dámu z divadla skloněným bičem a koně už se sami rozběhli 
po známých cestách, že je ani nemusel řídit.12

Mezi pivomilnými obyvateli Prahy byla jistě už od středověku jedna 
vskutku zvláštní vrstva mimořádně proslulá bujarým popíjením a v jeho 
důsledku pak také mnoha hrdinskými a veselými kousky a alotrii. Byli to 
studenti zdejší univerzity a později i dalších vysokých škol a pedagogických 
ústavů. Svědčí o tom nejen řada zmínek v memoárech četných z nich – poz-
dějších čelných osobností politiky, práva, lékařství, vědy, umění a literatury, 
jež z nich vyrostly, ale také množství rozverných historek tradovaných lidmi, 
kteří možná nikdy nepřekročili práh Univerzity Karlovy, Akademie výtvar-
ných umění či pražské techniky, zato byli očitými svědky jejich pijáckých 
taškařic anebo aspoň pozornými posluchači patřičných vyprávění. 

O nezřízených pijácích piva z řad mladých, jakož i starších a pokročilej-
ších akademiků odedávna kolovaly po Praze nesčetné veselé historky, hrdin-
ské příběhy, zaručené pravdy i všelijaké fámy. Několik si jich dne 6. prosince 

Vskutku trefné umístění pražských buršů 
v dobové karikatuře
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 NĚMEČTÍ BURŠÁCI, PROSLULÍ 
svými divokými pitkami, mívali v Praze 
a jejím okolí mnohé oblíbené hostince. 
Patřila k nim například krčma ve Štěpán-
ské ulici zvaná Schlaraffia (podle pijácké 
organizace působící snad ve všech 
končinách světa s německým obyva-
telstvem), dále jedna pivnice v ulici 
Ve Smečkách a také proslulá hospoda 
Šipkapas neboli Schipka-Pass v Šárce.8 
Ve druhé polovině 19. století si bur-
šáci oblíbili zvláště pivovar U Primasů 
na Václavském náměstí, kde popíjeli 
nejraději v místnosti zvané Kufr a pak 
ještě v zadním lokálu, kterému říkali 
Knajpa. Toto jméno zůstalo dané pro-
stoře v obecném povědomí i poté, co 
byli buršové odtud vypuzeni ostatními 
štamgasty – Čechy – v prosinci roku 
1897. Tehdy za jedné bouřlivé noci, kdy 
po zrušení Badeniho jazykových naří-
zení rozvířila českou Prahu malá revo-
luce, museli němečtí studenti ze svého 
Kufru i z Knajpy kvapem uprchnout. 
Zvolili tehdy poněkud náročnou cestu – 
přes zeď do areálu pivovaru, odkud se 
pak spasili útěkem do Štěpánské ulice.9

roku 1917 zapsal do svého deníku i spisovatel Eduard Bass. Onoho dne 
totiž slyšel vyprávět o takzvaných sedlinách neboli o „doktorech výčep-
ních“, což byli medici, kteří kvůli pivu vůbec nedokázali dostudovat. Byly 
jich v Praze celé zástupy, ale jeden z nich, jmenoval se Bláha, byl ve svém 
výčepu uznáván nad všechny takové doktory, neboť jednou, za mimořádně 
pohnutých okolností, přece jen osvědčil své vzdělání. Do onoho šenku totiž 
chodil také jistý poštovní úředník, jenž měl nemocnou dceru; volal k ní četné 
renomované lékaře, mezi nimi i slovutné profesory medicíny z univerzity, 
ale nikdo z nich si nevěděl rady. Až jednou právě ve výčepu u piva mu věčný 
študent Bláha odhalil krutou pravdu: „Poslechněte, tatíku, vy těm doktorům 
a profesorům jenom vyhazujete peníze. Vaše dcera do čtrnácti dnů umře 
a léčení je volovina.“ Nebohé dítě skutečně zesnulo a brilantní diagnostik 
Bláha, moudřejší nad své mistry a examinátory, se tak rázem stal na věky 
slavným, tedy alespoň ve svém štamlokálu.

Věčný student Bláha však nebyl jedinou pozoruhodnou postavou z řad 
pražských výčepních doktorů. Jak poukázal právě Eduard Bass, jeden 
z nich – jmenoval se Honejsek nebo tak nějak a věčně trůnil na své židli 
za svým štamtyšem v pivovarské pivnici U Křižovníků v Křižovnické ulici – 
se po letech konečně stal skutečným lékařem. Usadil se pak kdesi na ven-
kově, na malé vsi, ale velkoměstské návyky, získané v mládí, ho neopustily Pražský burš v plné zbroji

Po příkladně odbyté knajpě pražských salamandrů…
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 MNOHÉ BURŠÁCKÉ MENZURY 
se děly dokonce v letohrádku Amerika 

v ulici Ke Karlovu, jenž v 19. století 
poklesl ze šlechtického sídla na pouhou 
krčmu. „Ani ve snu by si nebyl pomyslil 

Kilián Ignác Dienzenhofer, když sta-
věl pro hraběte Michnu toto jedinečné 
dílo svého stavitelského umění, stejně 
jako při vší fantazii by nebylo napadlo 

mistru Janu Schorovi, který zde malo-
val fresky, ani by to nikdy nebyl řekl 

Matyáš Braun, který vyzdobil nádherné 
místnosti  reliéfy, sochami a vázami, že 

tu jednou bude hospoda! Nepomyslil by 
si, že v barokním slavnostním sále se 

křídou vyznačí místo pro menzury, že 
zde budou manipulovat buršáci, zapi-

sovatelé, hospitanti, přísedící, ranhojiči 
a nezbytný menzurní pepík ve více či 

méně špinavých holínkách, že tu budou 
rozhodčí dávat příkazy, sekundanti pro-

testovat, ostří šavlí se křížit a svištět 
vzduchem prosyceným pachem kala-

funy, krve a karbolu, rány řinčivě dopa-
dat na čepele, hlavy, plastróny, manžety, 
paže, masky, prsa, nohy a líce a že z hra-

běcího zámečku se stane prachsprostá 
hospoda.“ Takhle to vylíčil novinář Egon 

Erwin Kisch, výtečný znalec tohoto 
 prostředí.10

ani tady. Do Humpolce, do města, které bylo nejblíže jeho působišti, pravi-
delně jezdíval na pivo místní poštou. Při notně zavlažovaném vzpomínání 
na slastné doby v časech pražských studií ho ovšem vypil tolik, že se pak 
vždycky na zpáteční cestu musel dát přivázat od vozky ke kočáru, aby ces-
tou nevypadl…13

V pití vynikali četní akademici snad všech národností, co jich v Praze 
studovalo. Ti čeští – z Čech, Moravy a Slezska –, kterých bylo nejvíce, však 
měli silnou a možná přímo nepřekonatelnou konkurenci ve svých němec-
kých kolezích, sdružených v několika buršenšaftech, svérázných spolcích 
či spíše pijáckých bratrstvech. Buršáci byli v dobách habsburské monar-
chie zavedení v obecném povědomí coby „vyznavači šermu a piva“. Prosluli 
častým flámováním, nespoutaným hýřením a halasnými germánskými 
kravály v ulicích Prahy, zejména na jejích korzech, nejčastěji se projevujíce 
hlučným hajlováním, hlasitým pořváváním, kurážným zpěvem posměšných 
písní a jinými provokacemi. Sem pravidelně vyráželi v čepičkách zvaných 
cerevisky, zbarvených podle jednotlivých fakult, ze svého doupěte zvaného 
Deutsche Mensa Akademica v Krakovské ulici a byli ozbrojeni holemi. 
Odtud pak šli husím pochodem bumlovat na Příkopy, kde bylo nejnobles-
nější korzo. Čeští vlastenci je za to neměli rádi a jejich počínání i vizáž často 
podrobili sžíravému výsměchu. Ještě po mnoha desetiletích napsal malíř 
Jan Bauch, že „vystavili zde na odiv své od šermu zjizvené huby a svůj vel-
koněmecký postoj, aby už tenkrát manifestovali, že Praha byla odjakživa 
německá a pivní“.14

Právě pražští buršáci patřili za časů habsburské monarchie k vyhláše-
ným pijákům, neboť své kravály prostě museli posilovat mocným popíjením. 
Byli všeobecně proslulí pořádáním předem smluvených nezřízených pitek 
ve svých oblíbených hostincích a hospodách. Těchto hodokvasů, při nichž 
se muselo vypít velké množství piva takříkajíc na ex, se účastnili v plném 
počtu nejen mladí studující, ale také již letití absolventi, takzvaní staří  
páni.15

Těmto buršáckým pitkám se někdy říkalo knajpování, užívalo se též 
obratu „odbývání knajpy“. Této činnosti se pak věnovali svědomitě jako praví 
štamgasti, tedy často a pravidelně, nebo dokonce dennodenně. Básník Jan 
Neruda dokonce napsal v jednom ze svých fejetonů z roku 1861, že kdekoli 
si pražští buršové najímají hostinskou místnost pro své pravidelné komersy 
neboli pitky, tam se zaručují, že každý vypije denně tři mázy plzeňského.16

Buršácké hodokvasy nemívaly vždycky zrovna hladký průběh. Tito 
mladí pánové byli totiž neméně proslulí svými souboji, odborně nazývanými 
menzura, jimiž si záměrně působili četné šrámy ve tváři, na něž pak byli 
náležitě pyšní. Tato zápolení se často odbývala opět v pivnicích a hospodách.

Pražské buršácké menzury se zprvu konaly v celkem slušných loká-
lech, na začátku šedesátých let 19. století například v kavárně Bohemia 
na baštách nad Hybernskou ulicí, později v Šubrtově kavárně, jež bývala 
taktéž na baštách, ale mezi Koňskou a Žitnou bránou, tedy mezi Václav-
ským náměstím a horním vyústěním Žitné ulice. Později však vzali za vděk 
i prostším prostředím.

Devízou hostinců ve středu města sice byla snadná dostupnost, zato 
však nevýhodou nebezpečná blízkost policie a také silnější koncentrace 
pořádkumilovnějšího osazenstva, nadto začasté naladěného národně česky, 
tedy protiněmecky. Proto buršáci vyhledávali raději zapadlé lokály na před-
městích Prahy nebo dokonce v jejím okolí, kde se svým pitkám i menzurám 
mohli věnovat vcelku nerušeně.Luzný zjev pražského buršáka
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Reportér Egon Erwin Kisch, důvěrně zasvěcený do buršáckých zvyk-
lostí, o tom napsal: „Kde docházelo k soubojům? Odpověď na tuto otázku je 
jak po stránce lokálně politické, tak po stránce komunálně historické zajíma-
vější, než si myslíme, neboť podává obraz kusu dějin bizarních zapadáků.“

Buršácké spolky německých techniků Frankonia a Suevia pořádaly 
v druhé polovině 19. století souboje v hospodě zvané Smetanka mezi Žižko-
vem a Vinohrady, a buršenšaft Austria zase konával taková utkání v někdej-
ším hostinci Eggenberg za Újezdskou bránou na výšině u Kinského zahrady. 
Když pak vlastenečtí Češi rušili souboje německých „salamandrů“ – jak 
se buršákům přezdívalo – při jejich srazech a také policie větřila tyto tajné 
schůzky velkoněmeckého ražení, nezbylo buršům než se přesunout ještě 
dál na předměstí neboli „vytáhnout ve zbroji z bran Prahy ven“, jak to alibis-
ticky kamuflovali. V zažloutlých menzurních záznamech pak dále figurovala 
jména nuselských hostinců U Prokůpka, Bellevue a V Nuselském mlýně, 
dále pak hospoda U Karla IV. ve Vršovicích, Myší díra ve Strašnicích, krčma 
U Jiřího Poděbradského v Košířích a také různé polorozpadlé zájezdní hos-
tince za Prahou stejně jako „nejsmrdutější špelunky ve zkomírající asanační 
oblasti“, to jest v Židovském Městě.17 Další buršové zase putovali do Šárky, 
kde je pravidelně vítala výletní restaurace Šipkapas.

Ale ani ve vzdálenějších končinách nemuseli buršové vždycky nalézt 
prostředí tolerantní vůči vlastní svérázné zábavě. Jak napsal Egon Erwin 
Kisch, „jestliže se proti tomu energicky ohrazovali denní hosté nebo hos-
tinskému důrazně položil ultimátum nějaký předměstský spolek, který se 
večer sešel na místě, kde probíhala menzura, anebo přišla policie, musily se 
rychle sbalit kufry s plastróny, obvazovým materiálem, rukavicemi, ‚fran-
couzem‘, společnými kalhotami plnými kusů zaschlé krve a pelášit s tím 
pryč“.18 Proto buršáci k utkání putovali od jedné krčmy k druhé a útočiště 

Dávný hostinec Eggenberg u Kinského zahrady

 NAD OPILSTVÍM A Z NĚHO  
vyplývajícími výtržnostmi buršáků 
v hlavním městě Českého království se 
mohli pohoršovat i mimopražští čeští 
vlastenci, neboť burcující stati, psané 
v náležitě rozjitřeném duchu, otisko-
valy i noviny vydávané v jiných našich 
městech. Například brněnská Moravská 
orlice informovala o kraválu němec-
kých akademiků, kterého se dopustili 
v Nuslích v pátek 5. února roku 1869. 
Tento deník tehdy přetiskl – po pře-
ložení do češtiny – stať z listu Corre-
spondenz, jehož redaktoři si rozhodně 
nehodlali odpustit sžíravě ironický tón: 
„Po delší dobu již máme potěšení, vždy 
po 12. hodině v noci z pátku na sobotu 
slyšeti divoký ryk a surové řvaní němec-
kých buršů, kteří v ten večer v nuselské 
pivnici knajpu odbývají a plni ušlech-
tilé chmeloviny na cestě k domovu 
u tiskárny naší na malém Štěpánském 
náměstí se zastavují. Také tento pátek 
opakovalo se řvaní buršů, bylo však ten-
tokráte tak ohromné, že sazeči polekáni 
vyběhli ven myslíce, že se stalo neštěstí. 
Kolem tiskárny táhli burši jeden za dru-
hým, křičíce a klacky svými do oken 
 tiskárny mlátíce…“11

Egon Erwin Kisch, 
zasvěcený znalec pivomilné Prahy
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 PRÁVĚ LITERÁTI A UMĚLCI  
rozmanitého díla byli nejednou oslavo-

váni jako zvlášť zdatní pijáci. Barvitě 
a s básnickou vynalézavostí vylíčil jejich 

udatenství i spisovatel Václav Štech: 
„Štětec a sochařské dláto bylo na bře-
zích Vltavy vždy tak horlivě koupáno 

v odvarech ječmene a chmele, kterému 
se jen v naší svaté domovině daří, jak 

nikde na zeměkouli. Umění – čisté 
umění barev, zvuku a sádry upražené 

na bělostnou moučku zrovna hýřilo 
plodností u sklenic naplněných teku-

tým zlatem, u číší hrajících ohni všech 
vín, u sklínek s rozkošnými likéry, 

opalisujícími a srdce i hlavu rozpalují-
cími. Literární apoštolové nořívali své 

múzy v potoky piv chladných jak sněhy 
krkonošských ledných jam, a múzám 
to svědčilo – ba lahodilo. Žurnalisté – 
tato literární naše kavalerie – bojovali 

s odznaky lásky k božstvům pivnic a vin-
ných sklepení jako diví, péra štědře svla-
žovaná dary révy a pivovarských hvozdů 
porážela ministerstva, kácela sruby poli-

tických odpůrců a klestila cestu pravdě 
nehynoucí, pravdě věčné a jediné.“12

nalézali hlavně u hospodských, kterým se vedlo tak špatně, že ztráceli 
strach z riskování.

I novinář Egon Erwin Kisch se mohl pochlubit vlastní zkušeností s ta-
kovými menzurami: „Autor těchto řádků sám měl mimo jiné ve výčepu 
 židovské kořalny v Cikánské ulici souboj s předsedou lidově antisemitského 
čtenářského a řečnického spolku Germania, v garáži německého hotelu 
na dolním Novém Městě s jiným pánem, později významnou osobností 
ve veřejném životě republiky, a v jednom rozpadlém klášterním traktu se 
sionistickým lékařem z Černovic,“ napsal „zuřivý reportér“ ve stati, zařazené 
do souboru Pražská dobrodružství.19

Když se v průběhu posledních desetiletí habsburského mocnářství 
vztahy mezi Čechy a Němci u nás zhoršovaly, rozjaření buršáci naráželi 
na stále silnější odpor českých národně uvědomělých vlastenců, kteří 
pochopitelně chtěli mít svůj klid i ve svých oblíbených štamlokálech. Proto 
prý nejeden pražský hostinský, který se odhodlal propůjčit své místnosti 
německým studentům, hledal – alespoň podle Kischova tvrzení – pro tento 
rozporuplný čin vlastenecké zdůvodnění, vyjádřené mírně zlomyslným 
přáním: „Ať se jen rozsekají!“ 

Česká vlastenecká agitace hodlala z těchto kraválů německých buršáků 
vytěžit patřičný politický kapitál, což se jí celkem snadno dařilo. Buršáci byli 
v prostředí Prahy nepřehlédnutelní, budili pohoršení svým vystupováním 
za střízliva, natož pak v opojení, nabytém mocným popitím jejich oblíbe-
ného piva. Ale kromě toho jim mazaní čeští propagátoři národní myšlenky 
vymysleli náležitě ušlechtilý protipól, kterým nemohl být lépe nikdo jiný 
nežli akademikové čeští. Podle této propagandy byli prý čeští studující úpl-
nými beránky. Přesto je nutné přijímat přece jen se značnou obezřetností 

Poněkud zidealizované srovnání českých studentů s německými burši
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 K BOHÉMŮM BYL ŘAZEN  
i Mikoláš Aleš, a jistě právem, neboť ho 
tak líčili i lidé, kteří mu byli nejblíže. 
V knize, jíž Emanuel Svoboda, malířův 
zeť, dal příhodný název Rozmarné čtení 
o Mikoláši Alšovi, napsal tento zasvě-
cený životopisec doslova: „Dobrým truň-
kem Aleš nikdy nepohrdl. Byl rozeným 
malířem-bohémem a zejména v mlad-
ších letech bouřlivákem ‚nad Otavu dra-
vějším‘.“ Už v sedmnácti letech, v roce 
1869, na vlastní vysvědčení z třetí třídy 
písecké reálky nakreslil Aleš karikaturu 
svého mirotického kamaráda Böhma 
a také sebe, jak spolu kráčejí ku Praze, 
načrtnuté jednoduchou siluetou Hrad-
čan v dáli. A pod postavy, na pentle 
splývající od palety, napsal rozpustile: 
„Kumšt a chlast je naše slast.“13

slova neznámého šlechetného vlastence, otištěná v roce 1937 v časopisu 
Hostinský obzor-Fastr ve vzpomínkové stati věnované časům na přelomu 
19. a 20.  století: „Naši studenti nenapodobovali tehdejší buršáky, kteří pořá-
dali pitky a pak rámusili po ulicích. Při sodovce, jednom nebo dvou pivech 
dovedli se pobaviti a žili s dobou a s lidmi.“20

Nebylo to ojedinělé tvrzení tohoto typu. Také mnoha jinými posuzovateli 
pijáckých výkonů pražských akademiků byli čeští studenti oproti němec-
kým buršákům velebeni jako podstatně umírněnější. Snad v tom byl kus 
pravdy: neboť i když naši studující chodívali do pražských hospod holdovat 
pivu, nikdy tam – jak každý s obdivem kvitoval – prý nepili organizovaně 
a plánovitě, jak to dělali právě buršáci.21

Nadměrnému pijáctví však nikdy neholdovali pouze lidé, o kterých se 
říkalo, že nejsou ničím výjimeční, nýbrž že jsou vcelku obyčejní. Netřeba 
zastírat, že mezi vyhlášenými pražskými pijáky všech stavů a profesí byla 
i celá řada významných osobností umění, literatury, vědy a kultury i veřej-
ného života a národního hnutí.

Některé z těchto celebrit měly snahu tento svůj sklon, považovaný 
obecným mínění za přestupek vůči dobrým mravům, maskovat, jiné se 
naopak holedbaly svými bohatýrskými výkony. O pijáctví některých osob-
ností se dokonce vedly spory, kdy jedni znalci oslavovali jejich pivomilnou 
zdatnost, druzí naopak velebili jejich uměřenost a zdrženlivost. K takto 
sporným flamendrům patřil i spisovatel Jakub Arbes, autor nejen mnoha 
novel a romanet, ale třeba také spisu Nesmrtelní pijáci, a ovšem po celé 
Praze vyhlášený noční chodec, ze svého štamlokálu pravidelně kráčející 
za doprovodu věrných druhů k domovu, ovšem s četnými zastávkami, tak-
říkajíc od hospody k hospodě. Kupodivu právě ohledně Arbesova pijáctví 
se názory znalců poněkud rozcházely. Zatímco třeba humorista Jaroslav 
Hašek napsal, že Arbes byl bohatýr v pití, jiní zarputile tvrdili něco zcela 
opačného. Například básník Jiří Karásek ze Lvovic ve svých pamětech uvádí, 
že Arbes nebyl „nesmrtelným pijákem“, jak autor romanet nazval jednu 
ze svých knih, že sice dovedl dlouho sedět v hostinci, ale při jednom pivě, 
a poté měl rád nějaký zakouřený lidový lokál s černou kávou nebo horkým 
punčem a pokud možno s brnkající harfou. To teprv přicházel do nálady 
a debatoval a polemizoval, že byla rozkoš naslouchat jeho svrchovaně vtip-
ným improvizacím.22

Také pamětník František Mathesy tvrdil, že Jakub Arbes sice rád navště-
voval útulné malostranské hospůdky, ale přítelem přespřílišného požívání 
piva nebyl, byl pijákem velmi střídmým. „Přesvědčil jsem se o tom na vlastní 
oči, neboť kolikrát jsem s ním seděl u jednoho stolu a viděl jsem, že jeho 
‚cech‘ nebyl nikdy velký, vyznačuje se na pivním tácku pravidelně třemi 
nebo čtyřmi čárkami. Spíše byl milovníkem sousedské družnosti a rád se 
zasmál,“ velebil Arbesa Mathesy.23

Zcela nepřehlédnutelnou společenskou vrstvou byla pražská bohéma – 
mladí umělci, zejména výtvarníci, literáti a hudebníci, spolu s nimi také 
mnozí studenti, zvláště pak ti věční, a všichni kolem nich. K bohémě bujaré 
pijáctví přímo patřilo a stalo se neodmyslitelnou součástí jejího životního 
stylu, jímž se dosti výrazně odlišovala od valné části ostatních lidí, což 
bylo mnohokrát ozřejmeno v memoárech klasiků, v jejich životopisech 
i jiných svědectvích. Herec Jaroslav Pulda vzpomínal po několika deseti-
letích, jak kdysi, v devadesátých letech 19. století, „praštiv s medicínskou 
vědou, chtěl mermomocí jíti k divadlu“, zapadl právě mezi jednu takovou 
nevázanou  pijáckou družinu: „Z domova jsem byl vyděděn a tak jsem žil Jakub Arbes v karikatuře J. Líra
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 MEZI BOHÉMSKÉ REKORDMANY 
v pití piva se sice jenom na čas, v době 
Národopisné výstavy českoslovanské 
v roce 1895, ale zato rychle a s úspě-
chem zařadil i Jan Pellár, legendární 
muzikant z Valašska, který vyhrával 

a zpíval se svou kapelou na holešovic-
kém výstavišti ve valašské hospodě 
Na Posledním groši. Od nadšených 

posluchačů dostával totiž nejen slušné 
peníze – vždyť třeba místodržitel Fran-

tišek Antonín hrabě Thun dal za pís-
ničku na svou počest dokonce deset zla-

tých, což byla mimořádně velká suma, 
vskutku hodná zástupce císařského 

Veličenstva v Českém království –, ale 
také mu poroučeli a platili pivo. Strýc 

Pellár stačil vypít skutečně hodně, třeba 
i na třicet džbánků za den. Ale v neděli 

jich obvykle dostal od rána, za celé 
odpoledne a za večer tolik, že si předem 

zaplacené pivo uspořil na druhý den, 
neboť pondělí „bývalo slabší“.14

v Praze  bohémský život s přáteli malíři a sochaři, psal drobné črty, feuille-
tony i lokálky a žil, jak jsme akademicky říkali: ‚na facky‘.“24

Již citovaný spisovatel Václav Štech velebil pijáky z uměleckých kruhů 
jako nezničitelné hrdiny, „kteří se nezachvěli ani před celými várkami, 
a dovedli obléhati sklepy dokonale vyzbrojené třeba po celé dny a noci. 
Až zvítězili. Padli někdy – pravda: také padli – ale to na poli cti a věrného 
sloužení věčné a tajemné Žízni. Padli a zase vstali, když uznali za vhodno 
a spravedlivo. Neboť člověk musí zmoci hmotu, chce-li, aby pokrok na světě 
se šířil.“25

Řada pražských bohémů svým pijáctvím a flamendrovstvím doslova pro-
slula, a to natolik, že si je mnozí z jejich bližních snad ani neuměli představit 
„za střízliva“. Takové renomé provázelo i humoristu Jaroslava Haška. Jeho 
přítel, spisovatel František Langer, pak s pobavením poukázal na skutečnost, 
že pro velký okruh známých, i pro ty, kdož znali Haška jedině z anekdot, 
bylo Haškovo pití vlastně vcelku přirozeným doplňkem jeho bohémské 
svobodomyslnosti, znakem nespoutaného chlapáctví. Takové pijáctví sice 
mohlo být v očích mnohých neřestí, ale natolik legendární gargantuovské 
osobnosti, jako byl Hašek, vlastně docela slušelo.26

K ryzí bohémě reprezentované skutečnými kumštýři i mistry pera se 
i v Praze odedávna přimykali, anebo se jí dokonce snažili konkurovat lidé, 
kteří si takové označení ani nezasloužili. Byli to flamendři, kteří si na umělce 
přinejlepším jenom hráli, neboť toho mnoho neuměli. V časech konce habs-
burského mocnářství se jim říkalo gigrlata, což značilo šviháky a zhýčkané 
zahaleče z řad pražské zlaté mládeže. Jak tvrdili věci znalí čeští vlastenci, 
pravé pražské gigrle pocházelo nejčastěji z rodiny bohatých Němců anebo 
německy mluvících židovských podnikatelů. Což jistě odpovídalo pravdě 
pouze z poloviny: takoví nápadně nastrojení hejskové a floutkové, vymetající 
pražské lokály všeho druhu, byli i ryze české provenience.

Rekordmani v pití kupodivu nikdy nechyběli ani mezi nejvěhlasnějšími 
pražskými vědci, přestože – jak známo – oproti kumštu vyžaduje seriózní 
bádání přece jen větší střízlivost. Novinář Josef Pachmayer vzpomínal, jak 
v letech na přelomu 19. a 20. století v pivnici U Pinkasů nejednou s ustrnu-
tím počítal třicet a více čárek na tácku Josefa Schöbla, věhlasného badatele 
a vůbec „výborného učence našeho“, lékaře a profesora Univerzity Karlovy, 
ale také zoologa zabývajícího se studiem korýšů, hlavonožců a netopýrů.27

Hrabě Thun uměl dát za písničku  
i 10 zlatých
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Všechno má svůj konec a má ho i kniha Praha u piva, 
jež byla napsána s cílem potěšit všechny, kterým chutná 
pivo, život bez něho si snad ani neumějí představit, ale 
také se o něm chtějí něco pozoruhodného dozvědět. 
Současně je však práce určena všem, kdož mají rádi 
Prahu a zvláště její hostinská zařízení, jež tak spoleh-
livě odedávna skýtala a dodnes skýtají tento báječný 
nápoj. Snad se nám na předchozích řádcích podařilo 
vystihnout alespoň to nejdůležitější ze světa pěnivého 
moku a jeho ctitelů v našem hlavním městě. Zejména 
pak připomenout, jak dávnou a slavnou tradici pití piva 
česká metropole má, jak pestrý a veselý byl život v celé 
té plejádě hostinských podniků, které ho měly na čepu 
(či alespoň v lahvích), kolik bodrých, veselých a druž-
ných Pražanů, ale třeba i přespolních návštěvníků met-
ropole mu s chutí často a rádo holdovalo při nejrůzněj-
ších příležitostech. Stejně tak věříme, že jsme čtenáře 
nejen poučili, ale také alespoň trochu pobavili. Vždyť 
pivem se nejen spolehlivě zaháněla žízeň a báječně se 
jím zapíjely různé pochoutky, ale konzumace tohoto 
opojného nápoje odedávna povznášela ducha kvasících, 
rozvíjela jejich představivost i posilovala kuráž, což pak 
dalo vzniknout nejedné vzletné myšlence či přimělo 
mnohé k odvážnému i veselému konání. Pro to vše bylo 
pivo nápojem nejen samotářů, ale hlavně vzácným tme-
lem, který držel pohromadě celé kolektivy jeho ctitelů, 
družně komunikujících a společně se srdečně bavících. 

Závěrečná

Právě pivo leckdy bylo tím nejdůležitějším, co Pražany 
vábilo do krčeného prostředí a co je tam také spoleh-
livě drželo jak po celý večer nebo i kus noci (a třeba 
i jinou část dne), tak i opakovaně, znovu a znovu, často 
a pravidelně.

Ovšem zrovna tuto roli onoho božského nektaru, jak 
se pivu vzletně říkalo v dílech básníků, již se jím rovněž 
rádi nechávali okouzlit, by bylo záhodno dále sledovat. 
Neboť v prostoru nám daném jsme jistě dokázali vylíčit 
pouze některé, věřme, že nejdůležitější okolnosti, bez 
nichž se pití piva v Praze neobešlo. Stranou tak musela 
zůstat patřičně rozsáhlá pojednání například o slavných 
stolních společnostech, zejména těch bohémských, lite-
rárních a uměleckých, jejichž hrdinové společně zase-
dali u piva ve vytříbeném kruhu přátel, bavili se a dob-
rou vůli spolu měli. A stejně tak by dále bylo záhodno 
připomenout bujaré slavnosti Bakchusovy, odbývané 
kdysi ve slavných pražských pivovarských pivnicích. 
Což jsou ovšem témata, kterým by rovněž mohly být 
věnovány samostatné svazky, pokud ne celá řada výprav-
ných spisů. Věříme proto, že už knihou Praha u piva 
získáme své čtenáře natolik, že záhy dostanou chuť 
počíst si o hospodách, hostincích a pivnicích, jakož 
i o jedinečném Gambrinově moku v české metropoli 
v oné příslovečné zlaté době hostinských zařízení ještě 
i něco dalšího z našeho pera.

Karel Altman
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