
Hned samotný název hřbitova je zavádějící, neleží totiž na Malé Straně. Nepomůže nám ani označení přilehlého kostela Nejsvětější 
Trojice, který je nazýván Košířským. Přitom hřbitov rozprostírající se na ploše 2,2 ha i kostel se nacházejí na území současného 
Smíchova. Na místě dnešního hřbitova se poprvé začalo pohřbívat v době moru, který Prahu postihl kolem roku 1680. Využíván 
byl i při dalších morových epidemiích v letech 1713–1714. Následně toto místo ztratilo charakter hřbitova. Toto určení získalo 
opět až po zásadní změně v pohřbívání, ke které došlo za vlády Josefa II. Tehdy byly zrušeny hřbitovy kolem kostelů a z hygienic-
kých důvodů bylo povoleno zakládat hřbitovy pouze mimo osídlení, za městskými hradbami. Proto byl r. 1786 na místě někdejšího 
morového pohřebiště založen hřbitov nový, určený pro Malou Stranu, Hradčany, Smíchov a Košíře. V té době jej obklopovalo jen 
několik hospodářských stavení s vinicemi.

Průmyslový rozvoj Smíchova, především pak založení Ringhofferovy továrny v r. 1852, ovlivnil růst bytové zástavby, která hřbitov 
postupně obklopila. V  r. 1884, tedy necelých 100 let od jeho založení, zde bylo pohřbívání ukončeno. Mnohé z  hrobů byly 
zrušeny, ostatky zemřelých byly přemístěny na jiné hřbitovy. Obrovský průmyslový rozmach této části Smíchova začal kolem  
r. 1910 ohrožovat samotnou existenci Malostranského hřbitova. O  jeho záchranu se v této době zasloužil především Klub Za 
starou Prahu. Zvedla se velká vlna protestů, v jejímž čele tehdy stál Jakub Arbes. S dalším velkým nesouhlasem s likvidací hřbitova 
přišlo v r. 1916 Velikonoční memorandum, jehož iniciátorem byl např. Alois Jirásek.

Vzrůstající provoz na Plzeňské třídě si pak ve dvacátých letech minulého století vynutil dvakrát její rozšíření na úkor hřbitova. 
V roce 1927 byly hroby u jeho severní zdi zrušeny a přeneseny na jiné místo (osud hrobu Josefíny Duškové). K dalšímu rozšíření 
Plzeňské třídy v neprospěch Malostranského hřbitova došlo v letech 1951–53. Při rušení části hřbitova byly ostatky exhumovány 
a přeneseny s původními pomníky kolem hlavní cesty od kostela do blízkosti centrálního náhrobku pasovského biskupa Leopolda 
Thuna–Hohensteina. V roce 1958 byl Malostranský hřbitov prohlášen nemovitou kulturní památkou. I přes několik pokusů o zá-
chranu vzácných náhrobků však postupné chátrání pokračuje. 

V  r. 2010 bylo založeno Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova. Jeho záměrem je, aby se hřbitov, který upadl zcela 
v  zapomnění dostal mezi významné a  navštěvované kulturní památky Prahy. Snaží se o  to publikační činností, obnovením 
tradičních slavností a částečným zpřístupněním hřbitova (po dohodě s SPH). Doufáme, že vzbudíme zájem také u institucí, které 
by jeho stav měl zajímat především.

Malostranský hřbitov patří Magistrátu HMP, pověřeným správcem je Správa pražských hřbitovů. Zatím uniká pozornosti Minister-
stva kultury a Národnímu památkovému ústavu (výjimkou je Ing. arch. Bartoš z NPÚ).

PROČ JE MALOSTRANSKÝ HŘBITOV JEDINEČNÝ
Malostranský hřbitov patří k unikátním památkám na území České republiky. Jsou zde pohřbeni význační představitelé národního 
obrození jako Gustav Pfleger Moravský, Josef Tandler, Ignác Cornova, Václav Pešina z Čechorodu či Adolf Pinkas. Poslední místo 
odpočinku zde nalezli význační architekti, sochaři a malíři jako Dietzenhoferové, Platzerové, Antonín a Václav Mánesovi, Adolf 
Kosárek a Vincenc Morstadt. Najdeme zde význačná díla sochařů 19. století: díla několika generací Platzerů, Václava Prachnera, 
Josefa Malinského, Josefa Maxe a dalších. Blízkost usedlosti Bertramka připomíná, že zde leží generace přátel W. A. Mozarta: 
František X. Dušek a Josefína Dušková, Václav Tomášek, Jan Vitásek.

Navíc: přesně vymezená doba fungování hřbitova (1786–1884) mapuje sociální rozvrstvení tehdejších obyvatel Prahy (od 
příslušníků nižší šlechty až po obyvatele chudobinců), dává přehled o  tehdy existujících ekonomických poměrech, ukazuje  
na délku života.

Dnešní návštěvník jistě ocení zdejší klid a romantická zákoutí, která kontrastují s rušným okolím. 

Jana Trojanová, předsedkyně Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova
e-mail: jana.troja@seznam.cz, tel.: 272 936 078, 608 702 476
www.malostranskyhrbitov.cz
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1. Václav Pešina z Čechorodu, 
autor: Emanuel Max 

2. Jan Vitásek, hudební skladatel, 
autor: Josef Max

3. Barbora Laumannová, autor: Josef Malinský
4. Karel Mašek, autor: Josef Max
5. Leopold Thun–Hohenstein, 

autor: Václav Práchner
6. Josef Malinský, vlastní náhrobek
7. Josef Böhm, významný astronom
8. Ignác Cornova, osvícenský filosof
9. Josefina a František Duškovi, 

přátelé W. A. Mozarta
10. Eduard Novotný, zakladatel čs. těsnopisu
11. Žofie Valdštejnová, autor: Václav Práchner 
12. Josef Tandler, český buditel, spisovatel 

(pamětní deska ukradena, nyní cihly)
13. Václav Veleba, zakladatel „Májových 

slavností“, autor: Josef Kranner
14. Adolf Pinkas, právník a politik
15. Adolf Kosárek, malíř (symbolický hrob)
16. Anna Degenová, „svatá holčička“, 

autor: Josef Max
17. Václav Tomášek, hudební skladatel, 

autor: Robert Platzer
18. František Holina, kaligraf, otec 

„věčné nevěsty“ Jana Nerudy
19. Robert Platzer, náhrobek vlastní práce 

sochaře (nyní zřícený) 
20. Společná hrobka 28 příslušníků 

premonstrátského řádu (mj. Hieronymus 
Zedidler, Adalbertus Hron, Erwinus Weyrauch, 
Gilbertus Koblasa, Michael Martinovský)

21. Gustav Pfleger Moravský, spisovatel
22. Jan Panzsky, autor: Václav Práchner
23. Dorota Hámová, nejstarší český náhrobní 

nápis z r. 1795
24. Vincenc Morstadt, malíř


