
 

Malostranský hřbitov patří k unikátním památkám na území České republiky. Jsou zde pohřbeni 

význační představitelé osvícenectví a národního obrození jako Gustav Pfleger Moravský, Jakub 

Tandler, Ignác Cornova, Václav Pešina z Čechorodu či Adolf Pinkas. Původně zde byl pohřben i 

Karel Jaromír Erben a František Martin Pelcl. Poslední místo odpočinku zde nalezli 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 Emanuela Maxe a dalších. Blízkost 

usedlosti Bertramka připomíná, že zde leží generace přátel a ctitelů W. A. Mozarta: František X. 

Dušek a Josefína Dušková, Václav Tomášek, Jan Nepomuk Vitásek. Hřbitov se stal také inspirací 

českých spisovatelů, kupříkladu Jana Nerudy, Jakuba Arbesa, Jiřího Karáska ze Lvovic či Evy 

Vrchlické.  

Na místě dnešního hřbitova se poprvé začalo pohřbívat v době moru v roce 1680, využíván byl i 

při dalších epidemiích v letech 1713–1714.  Za vlády Josefa II. byly zrušeny hřbitovy kolem 

kostelů. Zakládat nová pohřebiště bylo možné pouze mimo osídlení. Proto byl r. 1786 na místě 

někdejšího morového pohřebiště založen hřbitov nový, určený pro Malou Stranu, Hradčany, 

Smíchov a Košíře (odtud tedy název Malostranský hřbitov). Kvůli rozrůstání okolní bytové 

zástavby bylo v roce 1884, tedy necelých 100 let od jeho založení, pohřbívání ukončeno. Mnohé 

z hrobů byly zrušeny, ostatky zemřelých byly přemístěny na jiné hřbitovy. Hřbitovu hrozil zánik 

a následná parcelace. O jeho záchranu se zasloužil především Klub za starou Prahu. Ve 20. století 

došlo dvakrát ke zmenšení plochy hřbitova ve prospěch Plzeňské ulice.  

V roce 1958 byl Malostranský hřbitov prohlášen nemovitou kulturní památkou. I přes několik 

pokusů o záchranu vzácných náhrobků však postupné chátrání pokračovalo. Kvůli útokům 

vandalů byl nakonec pro veřejnost uzavřen. V roce 2010 vzniklo Sdružení pro záchranu 

Malostranského hřbitova (nyní Spolek Malostranský hřbitov), které na špatný stav památky 

upozorňovalo, pořádalo komentované vycházky i vydávalo publikace. V roce 2014 se Správě 

pražských hřbitovů podařilo získat prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 

I. etapu revitalizace, spočívající zejména v obnově někdejší hřbitovní zdi, instalaci kamerového 

systému a úpravě komunikací a zeleně. V červnu 2016 byl opravený hřbitov slavnostně opět 

otevřen pro širokou veřejnost.  V současné době dále pokračuje restaurace historicky cenných 

náhrobků. 

 

 

Více informací a seznam akcí naleznete na: www.malostranskyhrbitov.cz 

 

 

 

 

http://www.malostranskyhrbitov.cz/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 (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  

20.  Společná hrobka 28 příslušníků premonstrátského 

řádu  

21.  Gustav Pfleger Moravský, spisovatel 

22.  Dorota Hámová, nejstarší český náhrobní nápis z r. 

1795 

23.  Vincenc Morstadt, malíř 


