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mlynářského cechu asistencí při obhlídce stavu věže novoměstskými šestipanskými úředníky 
a aby posoudili škody na „vodárně do gruntu zvrácené skrze nenadálé rozvodnění řek a potokův 
k městům pražským se sbíhajících v velikém zvejšení vody s násilnou prudkostí...“1 

Staroměstští konšelé tak učinili několik dní po obdržení žádosti. na počátku června pak cechovní 
písař zapsal do mlynářských knih zprávu o vejchozu, který společně podnikli mlynáři a zaměst-
nanci šestipanského úřadu. v jejich posudku mimo jiné zaznělo: „co se vodárny dotýče, zda-li by 
tu, kde předešle vodárna stála, pro stroj nětco se vystavěti mohlo. uznáváme za dobrý, pokudž 
gruntem pohnuto není, že tu z tý strany k nový mlejnci zase stroj přistrojiti se může. ale však 
není potřeby, aby tak jako 
předešle rozšířena byla, to-
liko dosti 7 loket zšíři a zdýli 
po vodě dolů, tak jako grunt 
od věže ukazuje, zvejši osmi 
nebo 9 loket. než prospěš-
nější fedruňk vodou na ten 
čas mohl by stroj v  přední 
mlejnci připraven býti a k té-
muž jedno kolo mlejnský 
potřebovati by se muselo, 
odkudž voda cukem nyní 
hnáti by se mohla.“2 proč 
se ke stavbě nakonec při-
stoupilo až o tři roky pozdě-
ji, není jasné. v dubnu roku 
1658 podali mlynáři zprávu 
o svém dalším vejchozu do 
těchto míst, tentokrát už 
kvůli stavbě nové věže.3

Tato zpráva již zmiňuje sta-
vitele věže, byť pouze obec-
ně jako pana paumistra.4 
Jméno Jana decapauliho se 
pak objevuje až v  samotné 
smlouvě, uzavřené se zá-
stupci novoměstské obce 
dne 21. 5. 1658.5 decapauli 
pojal barokní věž jako dva 
soustředné kvádry, mezi 
kterými stoupalo levotočivé 
schodiště z dubového dřeva. Jednalo se o jednoduchý utilitární objekt (Baťková 1998, 180). při 
stavbě se měly zčásti využít pozůstatky věže předchozí. Smlouva tak popisuje mezi stavebním 
materiálem, který měl stavitel k dispozici „…všechen kámen, jak od quadrštyků, tak i drobný, co 
ho pak na obci, tak mlýních nových po předešlé vodárně před rukama jest…“6 zvenku měla být 
věž od základů až ke střeše, která je stanového tvaru s námětky, zhotovena z tesaného kamene. 
Stavba má čtvercový půdorys a šest pater, původně vyznačených profilovanými kordonovými 
římsami, které jsou dnes zcela osekány; zůstaly jen zbytky na jižním průčelí (obr. 2). v každém 
patře je umístěno jedno obdélné okno, v nejvyšším patře pak tři vyšší polokruhově zakončená 
okna, všechna s vnějším pískovcovým ostěním (obr. 3). portál vstupních dveří (obr. 4) byl zho-
toven z červeného, s největší pravděpodobností sliveneckého mramoru, zatímco ostatní portály 
měly být vytesány z pískovce dováženého z kamenných Žehrovic a okenní šambrány z pískov-
ce pocházejícího z hloubětínského kamenolomu.7 podobně ostatně využil žehrovický pískovec 

1 aHmp rkp. 3018, fol. 151v. Tyto a následující informace k jednání o stavbě nové věže nebyly dosud publikovány.
2 aHmp, rkp., sign. 3018, fol. 152r.
3 aHmp rkp., sign. 3018, fol. 172r.
4 aHmp rkp., sign. 3018, fol. 172v.
5 aHmp rkp., sign. 335; fol. 226v-228v.
6 aHmp rkp., sign. 335, fol. 228r.
7 odolný pískovec z kamenných Žehrovic je zaznamenán jako stavební materiál v praze již při stavbě katedrály sv. víta 

nebo karlova mostu. Hloubětínský kamenolom si v 17. století na čas od řádu křižovníků s červenou hvězdou pronajala 

Obr. 4. praha 1-nové město, no-
vomlýnská vodárenská věž. Hlavní 
vstup (foto l. bartoš, 2014).




