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Martin Mayer
ranlékař, purkmistr města Prachatice v letech 1820 - 1836
~ 9. listopadu 1786 Prachatice
† 10. listopadu 1875 Prachatice
Martin Mayer pocházel z lékařské rodiny. Jeho děd Jakob byl lékařem v městě Bludenz ve Vorarlbersku,
otec také jménem Jakob byl chirurg, který se usadil v Prachaticích a roku 1783 se zde oženil s Katharinou,
dcerou místního měšťana a ševcovského mistra Petra Maurera. Maurerovi vlastnili dům na náměstí, který
dnes nese čp. 8, a zde se v roce 1786 Martin narodil. Pokřtěn byl 9. listopadu. Věnoval se profesi svých
předků a stal se zkoušeným ranhojičem a magistrem porodnictví. Po studiích se vrátil do Prachatic
a 12. února 1811 se zde oženil s Barbarou, dcerou měšťana a barvíře Adalberta Spinky. V červnu téhož
roku převzal od rodičů rodný dům v ceně 600 zlatých. Manželům se narodilo celkem osm dětí. Po
nejstarší Marii Katharině (*1811) následovala Klara (*1813), pak Ernest (*1815), Rosalia (*1816), Juliana
(*1818, † 1818), Magdalena (*1820, † 1820), Balbina (*1822) a Heinrich Alexius (*1827, † 1827).

Prachatice, Velké náměstí čp. 8 a vchod
do sálu Národního domu /na místě bývalého
čp. 9. Foto 17. 7. 2011

Prachatice, Kostelní nám., dům čp. 116.
Foto 23. 10. 2011.

V roce 1820 byl Martin Mayer postaven do čela města a jeho působení v této funkci bylo nejdelší z celé
řady magistrátních purkmistrů, trvalo celkem 16 let. V roce 1823 Mayerovi prodali dům v koutě náměstí
Wenzlu a Theresii Kastmüllerovým a následujícího roku odkoupili od švagra a bratra v jedné osobě
Franze Karla Spinky, zkoušeného rady ve Vídni, jeho dům na Kostelním náměstí nesoucí dnes čp. 16.
Funkční údobí purkmistra Mayera bylo dne 13. dubna 1832 poznamenáno požárem prakticky celého
vnitřního města, pro Prachatice nejtragičtější událostí 19. století. Tato pohroma podstatně změnila tvář
města, což ovšem vyplývalo z reálných potřeb a požadavků doby, které purkmistrova osoba prakticky
neovlivňovala. Martin Mayer se dožil nejen chvíle, kdy jeho jediný žijící syn Ernest byl promován
doktorem medicíny a chirurgie, ale také, když týž byl roku 1861 zvolen starostou města Prachatic a stal se
i ve veřejné funkci následníkem otcovým. Martin Mayer zemřel v domě na Kostelním náměstí ve věku
89 let a jednoho dne.
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