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novomlýnská vodárenská věž a její stavItel  
jan decapaulI

RADKA TIBITANZLOvÁ

Novomlýnská vodárenská věž tvoří jednu z nejnápadnějších dominant nábřeží Ludvíka Svobody a dodnes ji lze spatřit v její barokní po-
době. Budova za ni vděčí svému staviteli, jehož jméno, stejně jako podrobnější okolnosti vzniku stavby nebyly dosud známy. Na základě 
komparace několika pramenů a smlouvy editované v příloze lze nyní rekonstruovat průběh celého stavebního podniku.

NOvOMLýNSKÁ wATER TOwER AND ITS BUILDER JAN DECAPAULI

The Novomlýnská water Tower forms one of the most striking landmarks of the Ludvik Svoboda riverfront and it can be seen today in 
its Baroque appearance. The building behind it is the credit of its builder, whose name, just like the more detailed circumstances of the 
construction, were not yet known. Based on a comparison of several sources and contracts edited in the annex, the course of the entire 
construction company can now be reconstructed.
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Novomlýnská vodárenská věž, jinak též dolní novoměstská nebo také Petrská, dnešní čp. 827/3a 
(obr. 1, 2) se poněkud nezvykle nachází přibližně 100 metrů od pravého břehu řeky vltavy, neda-
leko jižního vyústění Štefánikova mostu v místě bývalých pražských Nových mlýnů, od nichž se 
odvozuje její název. Nebylo tomu tak ale vždy. Původně budova stála přímo na břehu řeky a její 
dnešní poloha je dána historickými říčními naplaveninami a zejména regulací břehů a výstav-
bou náplavek, které věž postupně vzdálily vltavě. všechny tyto faktory ze stavby učinily jedinou 
pražskou historickou vodárenskou věž, která nestojí přímo u řeky. Mlýny se v těchto místech 

Obr. 1. Praha 1-Nové Město, Novo-
mlýnská vodárenská věž. Celkový 
pohled ze severovýchodu (foto 
P. vaňous, 2007).

Obr. 2. Praha 1-Nové Město, 
Novomlýnská vodárenská věž. 
Celkový pohled z jihovýchodu (foto 
P. vaňous, 2007).

nacházely prokazatelně od 14. století, kdy se podle tehdejšího majitele Bernarda Seidla z Písku 
nazývaly Bernáškovými. Od roku 1484 se již označovaly jako Nové Mlýny a od konce 16. století 
se staly součástí obecního majetku (soukuP 1905, 33).

v uvedeném roce 1484 je u mlýnů poprvé písemně zmíněna rovněž vodárna, která zajišťova-
la dodávání vody do celého dolního Nového Města pražského. vodárenská věž je zachyce-
na jako budova postavená ze dřeva, materiálu používaného běžně také u dalších pražských 


