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Pražský dvůr císaře Rudolfa II. a jeho podpora vědních i uměleckých oborů
dodnes vzrušuje naši představivost a poutá zájem jak široké laické
veřejnosti, tak profesionálních historiků, spisovatelů a záhadologů.
Jak o něm v jeho době napsal Daniel Eeremita, člen toskánského poselstva:
“Císaře proslavila jeho ohromující znalost všech věcí, zralý úsudek a
zkušenost, svou přátelskostí, pevností ve víře a mravní bezúhonností dosáhl
obliby. Na těchto pilířích se zakládala jeho vynikající a podivuhodná vláda,
která mu získala obdiv celého světa.“
Tomuto věhlasnému mecenáši se z Prahy v krátké době podařilo vytvořit
významné centrum vědeckého i uměleckého dění a soustředit zde nejen
věhlasné vědce a umělce, ale i výkvět alchymistických badatelů a zlatodějů.
O výsledcích jejich pokusů se můžeme ale pouze dohadovat. V duchu
pravidel Alberta Magna a také ze strachu ze svaté inkvizice, se žádný z
mistrů hermetických nauk příliš nešířil o výsledcích svých bádání. Svoje
laboratoře schovávali před zraky lidí a své zápisky psali tajným pískem,
mem,
které se, jako například u rukopisů Johna Dee, doposud nepodařilo
rozluštit.
Můžeme-li důvěřovat ne zcela ověřeným zprávám z kronik, po smrti
Rudolfa II. objevili v jeho sbírkách popelavě šedou tinkturu, osmdesát čtyři
centýře zlata, slitých ve formě cihel a šedesát centýřů stříbra, slitých ve
formě cihel, v soupise uváděných jako výsledky alchymistických pokusů
výroby zlata a stříbra transmutací.
Umístění alchymistické dílny v této části Rudolfínské Prahy, je zcela
pragmatické. Židovské náboženství bylo vůči magii a okultním vědám
mnohem vstřícnější než křesťanství. Vždyť i sám císař Rudolf II. riskoval
podporou hermetických badatelů a obstaráváním kabalistických spisů
nepřízeň katolických duchovních, tak jak lze vyčíst z dokumentů z jeho
pozůstalosti.
Poodhalte s námi doby pozdního středověku a ranného novověku, kdy
mystika a věda byla úzce spojena a badatelé se pídili po “vyšším záměru” a
“harmonii sfér”, které by jim pomohly odhalit tajemství přírody.
Ochutnejte s námi z tajemství “Elixíru života” a přeneste si kousek této
magické energie i do svého života.

L.P. 900

První doložená písemná zpráva o zástavbě na tomto místě.

L.P. 1412

Dochované zápisy o ceně domu, kdy byla uvedena trhová cena této strategicky významné
nemovitosti na levé straně Vltavy na 30 kop grošů.

L.P. 1579

Písemný popis záhadných jevů v okolí domu o ohnivých spřeženích páchnoucích kozlů.

L.P.1591

Písemná zmínka o prodeji zázračných léčivých mastí a lektvarů v tomto domě.

L.P. 1689

Poškození domu při požáru - řečeném francouzském, kdy vyhořelo celé pražské židovské
ghetto. Při opravě byl proveden značný zásah do objektu barokní přestavbou.

L.P. 1702

Písemný popis rozsahu provedené opravy a nového stavu budovy provedený “Královskou
berní zemskou” pro tento rok.

L.P. 1729

V plánech stavitele Veselého je již objekt popisován jako čtyřkřídlý, s vnitřním dvorem
(současná podoba).

L.P. 1769

¨Ve známém Hubertově panoramatu (nárys), kde je objekt č.p. 795 vyobrazen se čtyřosou

fasádou, uprostřed s průjezdem a s dvojicí valbových střech, který má v přízemí 6 pokojů,
z toho 3 zaklenuty, 3 komory, 4 kvelby, kuchyňka, 2 sklepy, studna, v patře 6 pokojů, 3
komory, kvelb, na dvůr dva pokoje, moučná komora a 2 kuchyně.

L.P. 1790

Jsou vypracovány k tomuto domu stavební plány stavitelem Huberou.

L.P. 1812

Stanovena odhadní cena nemovitosti 12 000 zlatých.

L.P. 1829

Vypracovány plány od stavitele Františka Hegery na odstranění stavebně závadných částí
budovy.

L.P. 1831

Byly dokončeny stavební práce na odstranění stavebně závadných částí budovy.
Langweilův model Prahy z roku 1826-1827 a jeho postupné doplnění až do roku 1831 již
zachycuje budovu po této přestavbě.

L.P. 1896

Zařazení domu do asanačního plánu při bourání pražského židovského ghetta.

L.P. 1900

Dům byl při asanaci z neznámého důvodu vynechán. Asanace skončila vlevo od domu
(vyvýšená ulice) a pokračovala dál vpravo od domu (vyvýšená ulice).

í

Původní popisky Edwarda Kelleyho
k nákresům alchymistické dílny z 16. stol.

Na dobovém obrázku z kroniky čtvercový dům s atriem.

První zmínky se v kronice o domě číslo popisné 595/1 datují
k roku 900. K celému zákoutí, odjakživa nazývaném Kozím pláckem,
se váže mnoho legend.
Jedna z nejznámějších legend vypráví o spřežení ohnivých kozlů,
které se na plácku občas zjevovalo a mizelo zpět do podzemí před
tímto domem. Legenda, která se traduje z generace na generaci,
popisuje doprovodné jevy tajné alchymistické dílny, zápach a občasný
ohnivý výbuch při nezdařeném pokusu, kdy se plameny na povrch
dostaly štěrbinami z tajné chodby, která z domu vedla pod Kozím
pláckem směrem ke Staroměstskému náměstí. Vzápětí po odeznění
výbuchu zase plameny pro pozorovatele záhadně v podzemí zmizely.

Alchymistická laboratoř
byla vybavena
několika typy pecí.
Pomocné nádoby
ze skla a kameniny
byly usazeny v písku
nad žárovištěm.
Různé druhy křivulí,
baňky neboli cucubrity,
alembiky, fióly, kolby,
recipienty.
Používaly se podle
potřeby i v sestavách.

Přízemní prostor vlevo od vchodu sloužil k prodeji produktů z alchymistické
a sklářské výroby. V zadní části prostor se nachází byt a pracovna alchymisty.
Knihovna v pracovně skrývá vchod do podzemí. Po spuštění důmyslného
mechanismu se otevře tajný vchod do pražských katakomb.
Alchymistická dílna z 16. stol., skrytá před nechtěnými zraky kolemjdoucích,
s neopakovatelností magické atmosféry, seznámí návštěvníka se středověkou
činností alchymistů, na kterou navazují mnohé současné vědecké obory.

Původní latinské názvy prvků psané Allesandrem Scottou.

Je historicky doloženo, že z neznámých důvodů skončila asanace přesně na
hranici tohoto domu, přestože byl do asanace zařazen a v jeho okolí neušly
zbourání architektonicky mnohem hodnotnější stavby. Proč bylo toto místo
zachováno, nedokázal až do současnosti nikdo zodpovědět.
Objev alchymistické dílny rabbiho Lowa v katakombách tohoto domu tuto
záhadu vysvětluje. Magická síla, kterou rabbi Lov vložil do šému Golema
v této alchymistické dílně, působí stále pozitivně a blahodárně na okolí a její
účinky chrání dům.
Pouhá návštěva místa, kde působí takto silně kladná magická energie, má
i kladný účinek na návštěvníka. Nejvíce nápoje zde připravené dle nalezených
receptů, např. "elixír věčného mládí", mají neobvykle blahodárné účinky.

Dle dochovaných zápisků prošlo touto dílnou
mnoho zvučných jmen,
mimo jiné Tadeáš Hájek z Hájku, Edward Kelley, John Dee,
Michal Sendivoj, Bavor Rodovský z Hustitřan a další.
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Alchymistické náčiní.

pelikán
alembik (medvěd)
retorta
matrass (pštros)

Jednou z nejmagičtějších záležitostí v Praze je „energetický trojúhelník“, který propojujetři místa
s nejvyšším výskytem energie Vyšehrad, Hradčany a dům rabbiho Lowa v Haštalské ulici.
1 Vyšehrad
Osídlení Vyšehradského vrcholku na pravé straně Vltavy se datuje do neolitu kolem roku
3200 před Kristem. Na tomto energeticky silném místě se nachází jedna z nejstarších
megalitických observatoří na světě. Observatoř ve tvaru trojnožky kamenných sloupů, nazývaná
„Čertovy kameny“, je podle demologické literatury považována za jeden z nejpřesvědčivějších
důkazů o existenci pekla. Dalším zdrojem magické síly je Libušina lázeň, jejíž moc je popsána
v mnohých starých pověstech a bájích.
Na tomto místě byl již v 10. století postaven půdorys Grétského kříže, kamenný kostelík.
2 Hradčany
Na levém břehu Vltavy se nachází posvátný pahorek Žiži, který je prastarým pohanským
kultovním místem. V mystické symbolice má toto místo umožňovat přechod z jednoho světa
do druhého. Osídlení tohoto místa Unětickou kulturou a kulturou Šňůrové keramiky se datuje
do neolitu kolem roku 3200 před Kristem. Do 12. století stálo na tomto kultovním místě kamenné
křeslo, na kterém docházelo k intronizování nově zvolených knížat.
Roku 895 915 zde Spytihněv I. vystavěl opevněné hradiště a položil tak zákady dnešního
Pražského hradu.
3 Dům u rabbiho Lowa
Jde o významné pohanské kultovní místo na pravé straně Vltavy, se silnou energií, které uzavírá
magický energetický trojúhelník. Stejně jako u prvních dvou vrcholů se datuje osídlení tohoto místa
do neolitu, tentokrát však do roku 3500 před Kristem.
Kolem roku 870 byl na tomto místě postaven strategický kamenný dvůr, který utváří podobu
dnešního domu v Haštalské ulici číslo 1.
Na tomto významném energetickém místě byl v roce 1233 1234 založen Anežkou Přemyslovnou,
známou jako svatá Anežka česká, a králem Václavem I. klášter a toto místo zvoleno za pohřebiště
králů.

Děsivé spřežení ohnivých kozlů.
Dle pověstí vybíhalo v temné noci z kamenného domu, přiléhajícího průčelím ke kupecké stezce Grand Via,
za ohromného hřmotu spřežení páchnoucích ohnivých kozlů, které se úprkem hnalo směrem na Staroměstské náměstí.
Tam se zarazilo, pak hnalo zase úprkem zpět a zmizelo pod domem. Kdo se tomuto spřežení připletl do cesty,
padl mrtev nebo v mdlobách k zemi.
Po objevení alchymistické dílny v podzemí tohoto domu, s tajnou chodbou na Staroměstskou radnici, lze předpokládat,
že tato pověst byla mezi lidi šířena k zakrytí nepodařených alchymistických pokusů, kdy plameny a zplodiny
za ohromného hluku prolétly tajnou chodbou na Staroměstské náměstí a na povrch se dostaly plameny
a páchnoucí výpary mezi dlažbou z kočičích hlav. Po odeznění výbuchu se plameny vrátily opticky zpět do epicentra výbuchu.
Mdloby náhodných svědků se dají přičíst na vrub jedovatým zplodinám.

Grand Via

Grand Via byla jedním z nejznámějších a nejdůležitějších evropských obchodních spojů,
který zásoboval Prahu nejrůznějšími exotickými pochutinami a novinkami z celé Evropy.
Její začátek se nacházel v království Leon, na území dnešního severního Španělska,
dále pak pokračovala přes celou Evropu, skrze Krakov a Kyjev a končila kdesi na Dálném
Východě.
V Praze vedla přímo před druhým nejstarším domem na Haštalském náměstí,
kde se v 16. století vyskytovaly alchymistické dílny, které právě Grand Via zásobovala
cizokrajnými, zde nedostupnými bylinkami. Vltavu protínala dvěma brody, jeden se
nacházel na území dnešního Klárova a druhý poblíž kostela svatého Klimenta
v Holešovicích.
Zásluhou Grand Via byla Praha v centru dění a mohla se pochlubit nejnovějšími informacemi
z evropských královských dvorů, neznámými předměty a jídly, a právě toto spojení nejspíše
Praze pomohlo, aby se stala nejvýznamnějším renesančním kulturním centrem Evropy.

Francouzský požár 1689
Dne 21. července 1689 byl dům zapálen francouzským agentem Vavřincem Procházkou
z Volduch. Tento agent, přezdívaný později Ohnivým Vavřincem, byl naverbován k záškodnickým
akcím v Čechách lidmi kolem francouzského Krále slunce Ludvíka XIV. krátce poté, co na
Rýnské radnici při francouzském výpadu padl do zajetí. V převleku za vojenského vysloužilce,
pomocí zápalné směsi ze střelného prachu, síry, ledku a dřevěného uhlí, nechal na znamení
současně na několika místech založit požár, při kterém lehlo popelem v Praze 800 domů,
6 kostelů, 10 synagog a mrtví se počítali na stovky. Odměnou za tento teroristický čin dostal
20 rýnských.
Vavřinec Procházka byl dopaden v Krči u Protivína a odsouzen na dvojí smrt. Nejprve byl napůl
uškrcen a v okamžiku, kdy kat smyčku povolil a odsouzenec zalapal po vzduchu, vzplála pod ním
připravená hranice.
Vstupy do ruin vyhořelého domu byly na podzim roku 1689 zazděny.

