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PŘÍBĚH TŘÍ MIKULÁŠŮ OD VĚŽE 
Příspěvek k otázce jejich totožnosti

MARTIN MUSÍLEK

Studie se snaží poukázat na skutečnost, že na přelomu 13. a 14. století se setkáváme s celkem třemi Mikuláši, píšícími se shodným 
přídomkem od Věže. Na základě užívaných erbovních znamení je zřejmé, že se jednalo o příslušníky tří měšťanských rodů – pražských 
Velfloviců (břevno), tišnovské rodiny od Věže, kteří se psali podle Věže (Věžek) u Tišnova (věž s cimbuřím) a brněnského krajského rychtáře 
Mikuláše od Věže, který v pečetním poli užíval krokev ve štípeném štítu. V žádném případě nelze posledního ze jmenovaných ztotožňovat 
s pražským Mikulášem od Věže, jak činila v návaznosti na studii Mileny Flodrové dosavadní literatura.

THE STORY OF THREE MEN NAMED NICOLAS OF THE TOWER. A CONTRIBUTION TO THE QUESTION OF THEIR IDENTITY

This study refers to the 13th/ 14th century archival evidence of three men named Nicolas of the Tower. The use of heraldic signs indicates 
members of three burgher families – Prague Velflovic line (crossbar), Tišnov family named after the Tower (Věžky) by Tišnov (a crenelated 
tower) and the reeve of Brno district named after the Tower, who used a rafter on a split shield as his seal. By no means the last one can-
not be identified with the Prague Nicolas of the Tower as appeared in recent published references following the study of Milena Flodrová.
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V domácí historiografii doposud nebyla věnována soustavná pozornost měšťanským rodům, a až 
na vzácné výjimky chybí biografie jejich významných představitelů.1 Nelze se proto divit, že se 
historici dopouštějí omylů v identifikaci měšťanů a občas dochází ke ztotožnění několika různých 
jedinců, nebo naopak jedna osoba je považována za více příslušníků daného rodu. Podnětem 
k sepsání předkládané studie byla právě jedna podobná a dlouhodobě tradovaná záměna třech 
významných měšťanů, kteří žili na přelomu 13. a 14. století v Praze a Brně a nesli stejné křestní 
i rodové jméno – Mikuláš od Věže.2 Jak se pokusíme doložit na následujících stránkách, ve sku-
tečnosti je od sebe nutno odlišovat Mikuláše od Věže, příslušníka pražského rozrodu Velfloviců, 
a  dále dva stejnojmenné brněnské měšťany. Jeden z  nich byl příslušníkem známé tišnovské 
rodiny od Věže, druhý také sídlil v Brně na Rybném trhu (dnešní Dominikánské náměstí) a nějaký 
čas působil jako brněnský krajský rychtář. Situaci nesmírně ztěžuje skutečnost, že přídomek „od 
Věže“ byl ve středověkých městech poměrně obvyklý, i když ne vždy musel souviset s obydlím 
majitele – věžovým domem. Někdy se tak označovali pouze měšťané, kteří vlastnili nemovitost 
nedaleko nějaké pro město charakteristické věžové stavby, ať už se jednalo o věž kostelní nebo 
městského opevnění. Velmi často také kolísá u jedné a téže osoby samotné označení od Věže 
(de Turri) nebo ve Věži (in Turri, případně im Turm). Jak již bylo řečeno výše, predikát od Věže byl 
navíc ve středověkých městech často užíván, a jak bude ukázáno níže, nelze vyloučit, že se tak 
mohlo uvnitř jedné městské aglomerace titulovat i více různých měšťanských rodin.

Nejvíce zpráv se nám dochovalo o Mikuláši od Věže, jenž byl synem pražského měšťana Velfla 
(1264–1288).3 Jeho otec byl zakladatelem jedné z nejmocnějších pražských rodin – Velfloviců. 
Velfl sídlil v domě nedaleko kostela sv. Mikuláše. S největší pravděpodobností se jednalo o dům 
s věží čp. 27/I (u Tomka domy 27f/I a 27h/I), který se nacházel v srdci Starého Města pražského 

1 Výjimku představují například biografické údaje k  jednotlivým pražským rodinám, které shromáždil již Václav Vladivoj 
Tomek v příslušných dílech svého monumentálního díla Dějepisu města Prahy (Tomek 1892a, 301–329; 1982b, 435–498). 
Tato práce je někdy považována za vyčerpávající souhrn všech dostupných pramenných údajů pro genealogii pražských 
měšťanských rozrodů. Vzhledem k pokročilé editorské činnosti však lze stále nacházet nové a nové údaje, umožňující 
zpřesnit naše poznání. Navíc podobné výzkumy lze dnes ještě doplnit doposud málo využívanými sfragistickými pa-
mátkami, které se často stávají jediným dokladem příbuznosti těch kterých měšťanů. Krátké biografické medailonky 
nejvýznamnějších pražských rodin sestavil mendl (1924, 58, pozn. 4). Z novějších studií cf. např. Hoffmann (1980), Velímský 
(1991), suliTkoVá (1995), doležel (2003). Velké pozornosti se dostalo těžaři Jindřichu Cruciburgerovi (Jan 1988; Velímský 
2002; Jan 2004; doležel 2004). Biogramy nejstarších brněnských měšťanů nejnověji sestavili Rudolf ProcHázka a Veronika 
WiHodoVá (2011). K rodině pražských a kutnohorských Poplinů musílek (2012). Prosopografický rozbor pražských radních 
elit provedl mezník (1990). Velké pozornosti badatelů se již několik desetiletí těší vídeňské městské elity. Z dnes již ne-
spočetných prací a studií cf. např. Perger (1967–1969a; 1967–1969b), lecHner (1959–1960), Brunner (1950). 

2 Poprvé tyto měšťany ztotožnil ve své studii raaB (1904, 455).
3 Roky uvedené u jednotlivých jmen (což platí i v rodokmenech) nejsou životními daty, ale označují první a poslední zmínku 

o dané osobě v písemných pramenech. Pokud se objevuje pouze jeden údaj, znamená to, že je příslušník rodu zmiňován 
pouze jednou.


