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HRÁDEK NAD PÁCHEM V KUTNÉ HOěE.
Od Františka Beneše.
Kutná Hora zasluhovala by vlastního popisu v ohledu umČlecko-historickém. Její památky
jsou, jako málo kde jinde, plodem obecního mČšĢanského života, kterýž se zde mocnČ vyvinul,
podporován jsa bohatstvím dolĤv stĜíbrných.
Pan professor Jan Erazim Vocel a v nejnovČjším þase také uþitel na Pražské umČlecké
akademii, Bernard Grueber, popsali již církevní a svČtské stavby toho mČsta, mnohou vČc tím
objasnivše a pozornost všech pĜátel umČní k HoĜe obrátivše.1)
Hrádek stojí na ostrém kraji výšiny, která polední konþiny mČsta s chrámem sv. Barbory a
s bývalou Jesuitskou kollejí spojuje. Jest to znamenité, vysoké a pevné stavení ve spĤsobu
skuteþného hradu; stojí docela o samotČ a panuje nad úzkým údolím, kterým se od Malešova
pĜicházející Pách þili Vrchlice proplítá. Výteþné ovocné zahrady jsou podle Hrádku na
východní a polední stranČ, úzké uliþky zas na druhých stranách. Šedivé, na jedné stranČ
dvoupatrové, na jiné jen jednopatrové stavení ještČ nyní jest jakýmsi parkánem ohraženo, do
nČhož se vlastním vchodem vejíti mĤže. Na jihozápadní stranČ jest pĜi stavení zahrada ve dví
rozdČlená, jíž Ĝiditel Kutnohorské hlavní školy užívá, neboĢ slouží místnosti Hrádku již od
Josefinských þasĤv této hlavní škole za sídlo.
Širokým prĤjezdem vcházíme do úzkého, koutkovitého, v celku þtverhraného dvora, z
nČhož nČkdy kamenné schody a chodby vzájemnČ se proplétajíce do vysokých, svČtlých, smČle
vyklenutých síní a komnat navštČvovalele pĜivádČly. Na jihozápadní stranČ vypíná se v rohu
vyšší oddČlení hradu toho, majíc podobu vČže; mívalo nČkdy vysokou sedlovou stĜechu, potom
stĜechu mansardskou, kterou nyní v jednoduchou valbovnou stĜechu promČnili. V prostĜedním
patĜe této vČže bývala parádní síĖ, nahoĜe komory, ale tam nyní prázdno jest.
Znamenitá jest zpodní stavba hradu toho, a nalézají se v ní dva ještČ potĜebované a dva
spustlé sklepy, do kterých se chodí dlouhými chodbami.
PĜízemí, vypadajíc od strany potoka jako první patro, obsahuje tĜi školní sínČ, pĜíbytek
ĜiditelĤv o þtyrech pokojích a pokoj školníkĤv, mimo to ještČ dvČ silným klenutím opatĜené
špižírny, v kterých nyní palivo se chová.
V prvním poschodí jest patero školních síní a pĜíbytek uþitele náboženství o dvou
pokojích, potom výše spomenutá parádní síĖ, v které jest složena školní knihovna a jiné školní
vČci. V polední stranČ vychází se úzkým prĤchodem do zahrady.
Jak znamenitČ musel nČkdy tento hrad vypadati, když všecky stĜechy kryty bývaly
pestrobarevnými, polévanými taškami, z nichžto se ještČ mnoho kusĤv v rumovišti vyskytuje.
R. 1830 musely se tyto tašky, protože velice tížily spukĜelé krovy, shoditi, a dán jest šindel
místo nich. R. 1861 udČlána nynČjší stĜecha kĜidliþná.
Na severovýchodním rohu toho stavení stojí krásný arkýĜ ozdobený znaky a zvíĜecími
tvary, které jsou obroubeny bohatými, prutovými rámci. Tento arkýĜ náleží k hradní kapli a
stojí v nČm oltáĜ sv. Vácslava.
Patero úzkých, gotických oken, v nichž jest kružba složená z trojlistĤv a plamenĤv,
osvČtlují pČknou tuto kapli, na jejíchžto venkovských rozích nahoĜe pod Ĝímsou šestero znakĤv
zazdČno bylo. Nyní jest jich pČt, neboĢ šestý byl zkažen a shozen. První znak jest hašpléĜský:
dva horníci rumpálem toþící.
Druhý jest znak rodiny SmíškĤv z VrchovišĢ: vyskakující veverka.
TĜetí jest znak království ýeského: lev.
ýtvrtý znak nákladníkĤv þili tČžíĜĤv (kverkĤv): kĜížem položené kladivo a pemrlice.
1
) Druhý to ovšem þinil svým známým spĤsobem v Mittheilungen der k. k. Centralcommission. Wien
1861. Red.
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Pátý jest nyní prázdný.
Šestý znak mincíĜĤv þ. prejíĜĤv: tĜi nad sebou postavené mincovní matice.
Silný pilíĜ, na kterém arkýĜ té kaple spoþívá, jest ve svém vypouštČní þtyrykrát se opakujícími žlábky a laloky velmi soumČrnČ oživen a splývá s arkýĜem v krásný, soumČrný celek.
Také má ten hrad ještČ druhý arkýĜ, a sice na západní stranČ. Pod ním jest sloup, po kterém
se široké pásky proplétají; na sloupu jest bohatČ ozdobený nosiþ þili ležina tĜikrát vypuštČná, a
na té spoþívá štíhlý arkýĜ sám s vysokými, úzkými, þtverhranými okny. Plochy dvou kosmých
oddČlení pokryty jsou pČkným, lehce propleteným lupením; v tĜetím nejdolejším oddČlení
rozhojnČno jest totéž lupení podobami dČtskými a zvíĜecími tvary, a vypadá to v celku velmi
ušlechtile, tak že tento arkýĜ sám sebou skuteþnČ velmi krásný dojem þiní, a nic na nČm není
pĜehnaného, co by oko zaslepiti chtČlo.
VČtší díl oken a dveĜí již od JesuitĤv byl pĜedČlán a pĤvodního rázu zbaven, a zmizelo
jejich prutové lemování a jejich svislé Ĝímsy. Jenom nČco se zachovalo, a nyní tím více se liší
od stĜízlivých, sprostých forem ostatních oken, což v každém plodí cit jakési nelibosti.
PodobnČ to vypadá uvnitĜ Hrádku, a þlovČk tu zĜejmČ vidí, jak velice sobČ nynČjší úþel stavby
podmanil tyto staré, hmotné zdi a k službČ své je upravil.
Znamenitá brána hradu ozdobena jest na závČrníku svého oblouku znakem SmíškĤv z VrchovišĢ; prĤjezd má kĜížovou klenbu s pČknými žebry, v pravo v levo jsou dvéĜe do vysokých
a svČtlých pokojĤv, z nichž jeden vrátnému, druhý školníkovi za pĜíbytek slouží. Z tohoto
druhého pokoje vchází se do nejbližší školní sínČ dveĜmi, které mají podobu prohnutého
lomeného oblouku, a nahoĜe ozdobeny jsou kĜížovou kytkou. Však, pohĜíchu, kytce i lupení v
lemování jest již valnČ uškozeno a hrubé vrstvy nátČru všechno znešvaĜují.
Dávno zmČnČný vzhled vnitĜního dvora prozrazuje nicménČ povahu bývalého hradu, a sice
v nČkolika oknech a úzkých dveĜích, které do hlubokých podzemních sklepĤ a komor vedou.
Na východní stranČ bývala krátká chodba na dvou obloucích, které se o spoleþný jonický sloup
opíraly; tato chodba pĜi lonských opravách domu zcela zmizela, a na jejím mistČ octnula se
dvČ zcela všední okna. Mezi tČmi okny nyní zazdČn jest dobĜe vytesaný znak rodiny KutovcĤv
z Úrazu, kterýž jsem pĜed tĜemi lety v západním arkýĜi pod hromadou smetí našel.2)
Stará ležina vyþnívá ještČ ze zdi nade širokým vchodem do sklepa, a bývala na ní dĜevČná
pavlaþ, kterou Jesuité odstranili. OstatnČ tu není již niþeho starožitného, a pĜi poslední obnovČ
zmizel i ten letopoþet 1793, který tu dĜíve býval.
Celý Hrádek jest z drobného lámaného kamene vystavČn, a jen hrany jsou tesaným kamenem obloženy. Hrubost zdí v pĜízemí nestejná, vČtším dílem obnáší þtyry, pČt stop.
Mezi þtyĜmi pokoji, v nichž Ĝiditel hlavní školy obývá, nejpamátnČjší jest pokoj v jihový2
) PĜedstavuje v modrém poli bílého orla, kterýž do polovice v zlatém polomČsíci vČzí a v zobáku
zlatý prsten s þerveným kamenem drží. Našel jsem tyto barvy erbu ve skvostné erbovní knize biskupské
knihovny LitomČĜické, kdež pod erbem stojí jméno: Benjamin Kutnovec z Aurazu, PjsaĜ menssjch desk
zemských. Že tento Kutnovec byl v jistém spojení s Kutnou Horou, o tom þteme v zajímavých PamČtech
Mikuláše Daþického z Heslova v Rpse v ýes. Mus. fol. 151 následující:
„1581. V nedČli po památce omnium Sanctorum panna Anna, Kašpara Fifka, horníka bohatého na
Horách Kutnách, vezena do Prahy k manželství Benjaminovi Kutnovcovi. Byvše jemu zasnoubena
vČnováno mu po ní za 1000 kop výpravy, a 2000 hotových.“
Fol. 143. k roku 1599: „Benjamin Kutnovec z Úrazu jsa hofrychtáĜem mČst králové v království ýeském, a odjevše z Prahy pĜed morem, umĜel v Solnici, po jehož smrti dán jest ten úĜad Janovi Bunsonovi.“
Benjaminova tchána Fifka popisuje Daþický takto Fol. 153. k roku 1583: „Bohatý þlovČk, vdovec,
jenž poĜádku a tovaryšem Ĝemesla kožišnického byl - Germanus - umĜel. MČl pČt manželek, a dostal se na
Hory Kutny tu se osadil, dostav poĜád pČt manželek pomocí statku a handlováním vin uherských a lichvou
zbohatl a nabyl.“.
K král. deskách v bílém kvat. pamČtn. þ. 58. K. 7. þiní se r. 1566 také zmínka o Janu Kutnovci z Úrazu, kterýž na SmíchovČ nČjakou usedlost mČl.
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chodním rohu. DČlá þtverhran nepravidelný,
trochu pĜešoupnutý, jest vysoký a svČtlý, a
pČknČ i jednoduše þlánkované pasy kĜížového
klenutí sbíhají do kulatého závČrníku, na
kterém vytesán jest znak slévaþĤv, totiž
vidliþka, pohrabaþ a sbČraþ. Klenbové pasy
spoþívají na pČkných, ale nezbednČ porouchaných nosiþích, v úhlech pokoje, jež tak
hrubá vrstva nátČru pokrývala, že se zcela
niþeho na nich rozeznati nemohlo. Teprv pĜi
lonské obnovČ byl tento nátČr dílem vlastní
rukou nynČjšího velezasloužilého Ĝiditele
škol, p. Josefa Mazáþe, oškrábán, a tu teprv
objevily se pČkné Ĝezby pod samými nosiþi;
tvary lidské, ježto všecky, jako figury mistra
Rejska na Prašné vČži v Praze, páskami na
nápisy opatĜeny jsou. Tyto Ĝezby pĜedstavují
všeliká poprsí mužĤv.
První nosiþ pĜedstavuje muže bradatého s jakousi toþenicí þili s turbanem na hlavČ,
obtoþen jest páskou, a jest zcela zachovalý (fig. 3.).
Druhý nosiþ (fig. 2.) pĜedstavuje šaška v staroþeské þamaĜe s kuklí na hlavČ, na které jsou
rolniþky; v ruce drží nČjakou dýku neb jinou zbraĖ. Ruce a konec nosu jsou uraženy.3)
TĜetí nosiþ (fig. 4.) má pravou bláznovskou þepici s ušima a rolniþkami na hlavČ. OdČv
jeho jest pĜiléhavý, pod prsoma na spĤsob tĜepení vykrojený. Nápisová páska otáþí þtyrykrát
(jestli se nemýlím) jeho pravou ruku, a pod ní spatĜuje se koĖská hlava, klerá vypadá, jakoby k
nČjakým dudám byla náležela. TváĜ obstárlá, krátce obrostlá, jakoby nČjakého veselého
zpČváka pĜedstavovala.
Na þtvrtém nosiþi (fig. 1.) pĜedstaven jest mužský objímající tČlo ženské. Pravá ruka
mužova jest neporušena a drží váþek, jakýž v stĜedním vČku hospodynČ nosívaly. Hlava není
niþím pĜikryta. Ženská postava má však hlavu i ruce uražené. Význam toho skupení dá se
snadno uhodnouti; starší vČk nevidČl v tom urážku slušnosti, pĜedstavujíc nebeskou radost
výkonem pohlavního pudu, a zachovaly se dotud Ĝezby podobného významu i v kostelích ano i
na Božích mukách.
Plastická provedenost tČchto Ĝezeb jest mnohem dokonalejší, nežli se vČtším dílem spatĜuje
na ĜezbáĜských útvorech z onoho þasu, a zvláštČ v nich vyniká jakási pČkná zaokrouhlenost v
neodČných þástech lidského tČla, þím se velice liší od mnohých chybnČ kreslených Ĝezeb na
chrámČ sv. Barbory, a jenom s Ĝezbami na tak zvaném „Kamenném domČ“ v Kutné HoĜe
porovnati se dají, ano se zdá, že tyto taktéž od lepšího ĜezbáĜe pocházejí.
V hoĜejším poschodí, kde se jak spomenuto školní sínČ a pĜíbytek uþitele náboženství
nacházejí, bývaly pĜekrásnČ sklenuté pokoje, v nichž sám domácí pán obýval; velké jejich
3
) Postavu šaška máme také na chrámČ sv. Barbory na nejvyšší venkovské pavlaþi k pĤlnoþní stranČ.
Stojí tu ve skupení s dvČma jinými soškami na zábradlí pavlaþe. ProstĜední soška drží v ruce hodinky, a
ukazuje druhou rukou na rafiji dávajíc tím znáti, kterak rychle þas ubíhá. PĜi pasu má mČĜidlo a váþek
jakožto znaky své hodnosti. Dívá se vítČznČ po dovršené stavbČ chrámového kĤru. Máme tu mistra pĜed
sebou, jak s lešení svou cechovní Ĝeþ mluví, a že to nemĤže býti nikdo jiný nežli náš výteþný Rejsek, k
tomu ukazuje již místo, kde celé skupení stojí, právČ tam, kde uvnitĜ chrámu nápis oznamuje, že to dílo
dokonal roku 1499 bakaláĜ Rejsek. (Viz Pam. III. 113.) Vedle mistra stojí tovaryš po pravé, uþenník po
levé stranČ. Tovaryš jako šašek s bláznovskou þepicí na hlavČ provází Ĝeþ mistra svého smČšnými posuĖky,
uþenník nevrle se odvrací a pĜedstavuje lenivost a závist.
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prostory byly snad již r. 1793 velmi nehezky a zcela libovolnČ pĜíþkami rozpĤleny a
zmenšeny, avšak pĤvodní klenby zĤstaly. Všude na závČrnících v oblouku skví se znak
SmíškĤv z VrchovišĢ. Zde také jest zmínČná síĖ parádní. Štíhlý, kulatý, uprostĜed stojící sloup
podpírá klenutí, jehož pasy do nČho sbíhají. Ve všech okenních výklencích byly a dílem ještČ
jsou kamenná sedadla, jako se vĤbec v starých hradech spatĜují.
Kaple sv. Vácslava s arkýĜem jest uvnitĜ velmi jednoduchá. Všecko, þím tu kapli nČkdy
Albrecht z Gutšteina dal okrášliti, zniþeno a zatĜeno jest. TĜi stupnČ vedou k dĜevČnému
oltáĜíþku, který od JesuitĤv pochází a umČlecké ceny nemá. Presbyterium v arkýĜi zamyká se
zvláštními, sklenČnými dveĜmi. PĜední þást kaple þiní pĜešoupnutý þtverhran, jehož dobĜe
rozþlánkované klenbové pasy þtvero oddČlení dČlají. Na dvou nosiþích pasĤv ukazují se také
poprsí lidská, ale hrubá vrstva nátČru je k nepoznání pokrývá. Na klenbovém závČrníku
spatĜujeme úplný znak SmíškĤv z VrchovišĢ, kterýž v takové úplnosti jen ještČ na jednom místČ
se zachoval, totiž na náhrobku obnovitele Hrádku, Jana Smíška z VrchovišĢ, u sv. Trojice pĜed
mČstem, kterýž jak se zdá podle tehdejšího spĤsobu pomalován býval. Štít jest na þtyry pole
rozdČlen: v prvním a þtvrtém poli ukazuje se vyskakující zlatá veverka na modré pĤdČ, v
druhém hnČdá sova na bílé pĤdČ a v tĜetím vyskakující bílý chrt se zlatým obojkem na þervené
pĤdČ. Barvy takto udané nalézám v RenzovČ sbírce erbĤv v ýesk. Mus.
UvnitĜ nahoĜe popsaného druhého arkýĜe k západní stranČ obráceného jest úzký pokojík s
hladkými stČnami, z nichž vyrĤstají þistČ pracované pasy klenbové, sbíhajíce v hladký, kulatý
závČrník. Jest to vlastnČ jen výstupek pro vyhlídku, neboĢ všecko muselo tudy okolo jíti z
mČsta ku chrámu sv. Barbory.
Jako vČtším dílem pĜi hradních a mČšĢanských staveních naší vlasti scházejí nám také o
Hrádku všecky zprávy o jeho založení a vystavení, taktéž o staviteli nevíme ani o okolnostech,
v kterých toto zajímavé dílo dospČlo.
Z þasĤv pĜedhusitských pocházejí snad jen sklepy, hmotná zpodní stavba a jádro silných
hlavních zdí; všecko ostatní, jak to podnes spatĜujeme, povstalo na konci 15. a v první polovici
16. století, proto že právČ tenkráte dlouho pĜetržená slavitelská a umČlecká þinnost jako v celé
vlasti, tak zvláštČ v Kutné HoĜe novČ se oživila, když tam slovútný mistr Hanuš, kameník, po
nČm náš znamenitý umČlec Matouš Rejsek, koneþnČ genialní Beneš Lounský a mistr Mikuláš za
pĤlstoletí (1498-1548) pracovali, a znamenité pomníky svého umČní zde pozĤstavili. Na
zaþátku té doby byl Hrádek spustlý, a povstal pak v obnovené kráse, když jej právČ roku
vstoupení JiĜího z PodČbrad na trĤn þeský, 1458, pan Jan Smíšek z VrchovišĢ koupil, a štČdrou
rukou z nČho nádherný pĜíbytek pro sebe udČlati dal.
Tento bohatý a nábožný vládyka smiloval se také okolo r. 1490 za mČstem stojícího a
tehdáž nedostavČného koslela sv. Trojice, a dal tento památný, aþ malý, ale na tĜi lodi
rozdČlený chrámek velmi bedlivČ a umČle vlastním nákladem dostavČti. V skutku ale také
mnohé umČlecké podrobnosti Hrádku se shodují s vyozdobením onoho, nyní velmi
zanedbaného kostela. SpatĜujeme zde i tam jetelový a srdcovitý list, trojlist a plamen v
kružbách okenních, štíhlé, kulaté pilíĜe bez Ĝímsy a bez hlavice, tak že klenbové pasy ze
samých pilíĜĤv vyrĤstají a po klenbČ se rozcházejí; a jako zde v parádní síni tak též i v
prostĜední lodi u sv. Trojice spoþívá klenutí na jediném, kulatém sloupu. Také profily
klenbových pasĤ jsou zde i tam stejné, a vše ukazuje, že obČ tyto stavby vyšly z ruky jediného
mistra, který zajisté mezi znamenité umČlce náležel, a samé rázné tvary tvoĜil.
———————
Co jsem o minulých osudech Hrádku sebrati mohl, tuto podávám, nemysle žeby to vše
bylo úplné. Že byl Hrádek již za prvního rozkvČtu Kutné Hory v dobách pĜedhusitských od
nČkterého znamenitého nákladníka hor založen a sice co stavení již tehdáž nad jiné v tom
mČstČ vynikající, k tomu pĜisvČdþuje již pradávné pojmenování jeho. Však nám ale o tom
všecka historická dáta scházejí. Nejstarší listinami zjištČný vlastník Hrádku jest jakýsi Ambrož
4
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Krtek, který pro dluhy z ýeské zemČ ušel, následkem þehož okolo r. 1436 Hrádek Michalovi
Preklerovi prodán byl.
R. 1458 koupil Hrádek bohatý nákladník Jan Smíšek z VrchovišĢ, an byl právČ již velmi
spustlý, a jak jeho všude umístČný erb ukazuje a mČstské knihy dosvČdþují, dal jej pro sebe
velmi úpravnČ obnoviti.4) Rod SmíškĤv, jemuž blízká ves Libenice5) a podací právo v Gruntu
P. Marie v Líbeznici náležely, byl bohatý a dobroþinný, Kutnohorské listiny a letopisy þasto o
nČm spomínají.
Jan Smíšek z VrchovišĢ umĜel na Kutné HoĜe roku 1501, a byl spolu se svou mladistvou
dcerou Ludmilou, která pĜed ním r. 1494 v den památky pĜenešení sv. Ludmily umĜela, v
kostele sv. Trojice za mČstem, jejž byl dostavČti dal, pochován, kdež vedle jeho vchodu vzhĤru
postavený náhrobní kámen se spatĜuje.
Kaple sv. Vácslava na Hrádku teprv tenkráte novČ byla zĜízena, an ji r. 1504 staĜiþký
Sidonský biskup Filip z Villanovy ke cti ss. Vácslava, JiĜího a VojtČcha posvČtil. Tato zpráva
jest jediná, která se dotýká stavby tohoto stavení, a jest také velmi dĤležitá.6)
Zdali slovútný Michal Smíšek z VrchovišĢ, dvorský sudí, který r. 1511 co staĜiþký muž a
primator na Horách Kutných umĜel, a ve své kapli v kostele sv. Barbory, ježto bezpochy jeho
nákladem postavena byla, pochován byl, nČjaké úþastenství na Hrádku mČl, o tom se nikde
nedoþítávám. PĜed rokem 1517 byl ale Hrádek v rukou Krištofa Smíška z VrchovišĢ, kterýž jej
nevČdomo jakým spĤsobem postoupil HeĜmanovi ZvíĜetickému z Wartenberka. Náš Mik.
Daþický o tomto posledním pánu následující událost vypravuje k roku 1517 (fol. 47):
„Pan HeĜman ZvČĜetický z Wartenberka sĢal na Hrádku služebníka svého spícího.“
K roku 1519 (fol. 48) vypravuje zas: „Páni šepmistĜi a spoluradní poslali rychtáĜe svého
mČstského s houfem žoldnéĜĤv na Hrádek tu v mČstČ HoĜe Kutné, aby vzal pana Krištofa
Smíška z VrchovišĢ do vČzení šatlavního, i nenašli ho. NazejtĜí pak též pan Krištof vzdal panu
HeĜmanovi ZvČĜetickému z Wartenberka všecek svĤj statek pod šos tu na Horách Kutnách
jemu náležející u pĜítomnosti pana mincmistra.“
Tu vidíme, ani se dva vlastníci Hrádku nemilým spĤsobem potkali, odstupující Smíšek z
VrchovišĢ, a ZvíĜetický z Wartenberka, kterýž úĜední pomocí v majetek svĤj uveden býti
musel, a kterému také tvrz Lorec na Horách Kutných náležela.
Neznámy jsou okolnosti života tohoto pana HeĜmana ZvíĜetického z Wartenberka;
Daþický jenom to o nČm poznamenal: „1522. P. HeĜman z Wartenberka zabil Burgana Košíka
na Peþkách blíž Hory.“
Takových pĜíbČhĤ mladé i staré šlechty þeské onoho vČku uvádí Daþický velmi mnoho,
však bylĢ on sám poĜádný rváþ, jak nám jej jeho životopisec F. Mikovec v ýasopise ýes. Mus.
4
) V knize dČdických smluv (lib. hereditatum ab ao 1436 pag. 37) v mČstském archivČ þteme o nČm:
„Hrádek nad Pachem þili Vrchlicí prodán Michalovi Preklerovi, jelikož jeho držitel Ambrož Krtek
zadlužen jsa ze zemČ prchl. Týž Hrádek koupil od Preklera 1458 Jan Smíšek z VrchovišĢ, jejž zcela
obnoviti dal.“ Za toto dátum dČkuji p. P. M. Veselskému, Ĝiditeli kĤru, kterýž sobČ o Kutnohorské letopisy
a mČstský archiv mnoho zásluh získal.
5
) Libenice, ves blíž Kutné Hory, jejíž zámožní obyvatelé, vČtším dílem vyznání helvetského, svou
modlitebnici tam mají. NynČjší hospoda þ. 1. ukazuje ještČ stopy vnitĜ i zevnitĜ bývalé tvrze, podle níž se
Smíškové psali Libeniþtí z VrchovišĢ. V starožitném, ještČ z pĜedhusitských þasĤv pocházejícím kostele v
Gruntu P. Marie leží nČkteĜí údové toho rodu, jako Jan Libenický z VrchovišĢ † 1589, Všebor Libenický z
VrchovišĢ † 1592.
6
) V diarium þili denníku biskupa Filipa Sidonského, v Kutnohorském mČstském archivu chovaném,
þteme následující dĤležité místo: „Feria quinta pĜed povýšením sv. KĜíže udČloval opČtnČ knČžím první
tonsuru u pĜítomnosti mistra Jakuba Pacovského, arcidČkana Svatomíra a ostatních knČží, a sice v kapli sv.
Vácslava v domČ Smíškovském, kterážto kaple v den ten od nejdĤstojnČjšího otce v Kristu a pána pana
Filipa de Villanova z Boží a apoštolské milosti biskupa Sidonského a biskupa þeského ke cti sv. Vácslava,
sv. JiĜí a sv. VojtČcha muþedlníka a všech milých svatých dne 12. mČsíce záĜí 1504 posvČcena byla.“
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1854 str. 78 líþí. Místa, kde tehdejší páni šlechticové takové své kousky provádČli, bývala pĜed
branami a v krþmách zdejších u SvobodĤ, u BakaláĜĤ, u Kulhavého slona, u SviĖákĤ, u PyšĤ a j.
Tak þteme hned na listu 38. dále: „1532 posekal Jan Benešþin JindĜicha Smíška z
VrchovišĢ, a on JindĜich rozvádČjícímu Janu Prenerovi prsty pĜeĢal“ atd.
Od toho þasu pĜetržena jest všeliká historická souvislost zpráv o majetnících Hrádku.
Teprv k r. 1544 podává Daþický následující dĤležitý zápisek:
„Hrádek, dĤm veliký, šosovný Ĝeþený Hrádek nad Páchem v mČstČ HoĜe Kutné, nákladnČ
od N(?) Smíška z VrchovišĢ, horníka bohatého, vystavČný, osvobozen jest od práva šosovného
a vysazen listem od J. Msti krále ýeského Ferdinanda na to daným panu Albrechtovi z
Gutšteina. (Fol. 55.)
Totéž dokládá též Jan KoĜínek ve svých „Starých PamČtech Kutnohorských“ vyd. J.
Devotýho str. 229.
,,ýtvrtá kapla na Hrádku (jest dĤm veliký nad Pachem ležící, nČkdy knihami mČstskými,
nyní deskami se Ĝídící) nachází se ke cti sv. dČdice našeho sv. Vácslava od Jana Smíška z
VrchovišĢ, jenž tento dĤm stavČl, vyzdvižená, a od Jana Albrechta z Gutšteina, jenž nČkdy ten
Hrádek držíval, ozdobená.“
Albrecht z Gutšteina, bohatý a ode mnoha let na Kutné HoĜe osedlý, byl velmi horlivý
katolík, a míval s mČšĢany a nákladníky hor, kteĜí byli nejvíce utrakvisté, vČþné hádky. Král
Ferdinand I. ustanovil téhož Albrechta z Gutšteina r. 1534 na HoĜe za král. mincmistra. R.
1542 došly sváry mezi ním a horníky tak daleko, že král pana Jaroslava z Šellenberka, Krištofa
z Gerštorfu, Vácslava Žehušického a Floriana Griespeka jakožto král. kommissary do Kutné
Hory poslati musel, aby nastalé nepoĜádky vyšetĜili, radu mČstskou obnovili a nČkteré
protivníky Gutšteinovy vyslýchali. Vykonavše, co jim bylo uloženo, odejeli tito pánové zase,
aniž co znamenitého spĤsobili.7)
Za úĜadování tohoto Albrechta z Gutšteina zatopen byl dĤl Osel podzemními vodami, a
požehnání stĜíbrných hor náhle klesati zaþalo.
Dokud Osel bude Ĝváti,
Hora bude dobĜe státi!
Toto pĜísloví se nyní potvrdilo. Z veĜejného života jeho víme, že ze staré radnice pivovár
dal uþiniti, v nČmž se tak nazvané „Páchovské pivo“ vaĜívalo. ěíkali tomu pivu dĜíve
„smrdal“, pozdČji „musil“.
R. 1539 slavil pánČ AlbrechtĤv syn Krištof z Gutšteina ve Vlaském dvoĜe, kde otec
úĜadem sídlel, nádhernou svatbu s Uršulou z Weitmile.
Avšak r. 1542 zbaven byl pan Albrecht z Gutšteina úĜadu svého mincmistrovského, jejž po
devČt let zastával, a král ustanovil na jeho místo tchána jeho syna, Šebestiana z Weitmile. „Za
nČhožto (Albrechta z Gutšteina) mnoho rĤznic a nevolí bylo, píše Daþický, falše a soudové
pĜed králem Ferdinandem mezi ním a horníky o práva a svobody Hor Kuten, a nátiskové
nemalí pro religion.“
Albrechtovi z Gutšteina náleželo tenkráte veliké panství Kolínské,8) potom Žirovnice9) a
Štítné.10) Jeho syn mu dČlal málo radosti. PíšeĢ o nČm Daþický: „R. 1543 Pan Krištof, syn p.
Albrechta z Guttenšteina, mincmistra, posekal hanebnČ Jakuba Hubáþka, proþež potom
nesnáze byla. A musel p. Krištof za to dáti 900 kop gr.“ A dále píše o nČm k r. 1545: „Brychta,
Ĝezník v Žirovnici (v Táborsku) pĜistihl ženu svou s panem Krištofem, synem pana Albrechta z
Guttenšteina, zabil téhož pana Krištofa nožem Ĝeznickým, potomnČ sĢat jest, nebo byl poddaný
týchž pánĤv z Gutšteina.“ (Fol. 33.)
7

) Daþický, list 55.
) Palackého PĜehled souþasný.
9
) D. Z. kvat. pam. druhý þervený 44. G. 21.
10
) D. Z. kvat. pam. þerný 46. A. 11.
8
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Dlouho-li Hrádek zĤstal v rukou GutšteinĤv, a jak se dostal v majetnost Sigmunda Kozla z
Riesenthalu, nemohl jsem v zemských deskách vynajíti.
Sigmund Kozel z Riesenthalu nabyl Hrádku dle knih mČstských Kutnohorských roku 1590,
a prodal ho zas r. 1597 i se statkem KĜesetickým11). Jeho životopis nalézá se v díle:
Beschreibung der böhm. Privatmünzen u. Medaillen 12. Heft. Prag 1856, ale nestojí tam, že by
byl vlastníkem našeho Hrádku býval; jen že mČl dĤm na Rybím trhu v Kutné HoĜe, tam se
pĜipomíná. CísaĜ Maxmilian II. povýšil ho do stavu vládyckého a dovolil mu psáti se z
Riesenthalu. Pramenem jeho štČstí a bohatství byla nyní spustlá šachta ŠtČstí na Kuklickém
vrchu. Již r. 1584 byl urburním písaĜem, pozdČji stal se horním hofmistrem a radním mČsta, a
r. 1592 primatorem v Kutné HoĜe, a nemalé jsou jeho zásluhy o školu u sv. Jakuba, nad jejímiž
dveĜmi jeho erb se nachází. R. 1595 koupil blízké KĜesetice, vsi Peršteinec, Chrast a Krupou,
pĜevzal také tvrz a dvĤr v Býkanci a Zemanovský dvĤr v Týništi, prodal ale oba statky hned
roku 1597 ve þtvrtek po sv. Jiljí obci mČsta Kutné Hory, která dle svČdectví mČstských knih z
dĤchodĤv jejich kostely a školy lépe opatĜiti zamýšlela. Sigmund Kozel z Riesenthalu umĜel r.
1598 na Kutné HoĜe a byl v kostele u sv. Barbory pochován. Daþický o nČm píše (fol. 174):
„Byl zdvoĜilý a frejovný, a penČzi to pĜemáhal, což mu smrt pĜetrhla.“ Žeby však také Hrádek
byl držel, o tom Daþický, aþ jemu spoluvČký, nespomíná. Jemu ke cti byly dva peníze s erbem
a nápisem raženy, které nyní ve sbírkách velmi vzácny jsou.
StĤj zde také zpráva o neštČstí, kterou Daþický podává (fol. 151): „1580 ve þtvrtek pĜed
památkou Narození Krista Pána syna Božího upadl kus zdi od Hrádku proti lázni, jenž u Kola
sluje na Horách Kutnách, a zasula pacholátko jdoucí z též láznČ po zmytí, kteréž tu do Hory
Kutny z Slezska z mČsta Nisy na uþení dáno bylo, a hned tu mrtvé žalostivČ vyrumováno a
dobyto.“
Roku 1600 byl na Hrádku vodovod zĜízen, a odtud také dolejší lázeĖ u Kola potĜebnou
vodou zaopatĜena jest.12) Nyní toho každá stopa zmizela.
R. 1615 dostal se Hrádek Vácslavovi Chotouchovskému z Nebovid, kterýž prodav své
velké panství žlebské za 60.000 kop gr. HeĜmanovi ýernínovi na Kutnou Horu se pĜestČhoval
a na našem Hrádku sídlel.13)
Tenkráte zase bylo náboženství mocnou pákou politického hnutí v naší vlasti, a tisícero
vášní pobouĜilo se, když známé vyhození místodržitelĤv z oken královského hradu Pražského
dalo heslo k povstání stavĤv pod obojí. Jak mohla Kutná Hora neúþastniti se toho? Tehdejší
nejvyšší mincmistr Vilém VĜešovec z VĜešovic opustiv rychle Kutnou Horu do cizích zemí se
odebral. Po nedlouhé nepĜítomnosti vrátil se, aby poznal, jak vČci stojí. Však nebylo mu
dlouhého zĤstávání ve mČstČ, kde všechno jen vĜelo; opČt se vzdálil, aby nČkde jinde lepších
þasĤv vyþkal. Stavové þeští ustanovili za správce Kutnohorské mincovny zmínČného Vácslava
Chotouchovského z Nebovid sedČním na Hrádku, jemuž k ruce pĜidali ještČ Pavla Škretu
Šotnovského z ZávoĜic, Radslava Hlavsu z LiboslavČ a Sigmunda Kozla z Riesenthalu.
Chotouchovský byl muž tČlnatý, širokoplecí, prudký a svárlivý, a nepanoval dlouho.
Konec jeho života líþí Daþický velmi dojímavČ takto (fol. 215):
„R. 1618. Pan Vácslav Chotouchovský, jenž k spravování Hor Kuten naĜízen byl, pĜijev s
Lommersdorfem, NČmcem, jehož se pĜidržoval, do mČsta krajského ýáslavi, kdež stavové
království ýeského pozdvižení nČco lidu vojenského mČli a naĜídili, uþinil tam nevoli a
šarvátku s jedním vojákem, pravČ jej býti svého poddaného, a žeby mu nČco provinil chtČje již
11

) Dle zprávy od p. Veselského mnČ podané.
) O tomto vodovodu podává pilný Daþický podrobnou zprávu. Jmenuje nám tutéž luþní studánku u
sv. VojtČcha u Bylan, z které Kutná Hora do dneška svou studniþnou vodu dostává. Od ní byla voda na
dvanáctero míst ve mČstČ vedena a také „na Hrádek nad Páchem jdouce k kostelu Barborskému, kdež pĜed
lety pan Albrecht z Guttenšteina jsa nejvyšším mincmistrem sídlem byl.“ (Fol. 180.)
13
) Daþický fol. 205.
12
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vyzdvihnouti. I ujali se toho jiní soldati, odpor tomu uþinivše. Když pak též pan Vácslav
Chotouchovský s jinými z mČsta jel, dali se ti nČkteĜí soldati po nČm v pĜedmČstí, a tu jej i
téhož Lammersdorfa a jeho služebníka do smrti postĜíleli, a to se stalo v témž pĜedmČstí
ýáslavČ mČsíci Septembris. PĜívezeni jsou týž p. Chotouchovský a Lammersdorf mrtví do
Hory Kutné, Lammersdorf ku pohĜbu do kláštera Sedleckého (nebo Ĝímského náboženství byl)
jest dopraven, a p. Chotouchovský v kostele Barborském na Horách Kutnách v kapli
mincéĜské pohĜben, kdež také nad hrobem dva práporcové s jinými aparaty jsú zavČšeny.
Tlustý, široký, hnČvivý, svárlivý þlovČk byl, zanechav po sobČ v vdovství manželky své paní
Aleny rozené Bohdanecké z Hodkova bez dČtí.“
Nyní se stal náš Hrádek tichým vdovím sídlem této právČ Ĝeþené paní do roku 1619, kdež
pak po roce a jednom mČsíci ruku svou panu Vácslavovi Heraltovi Liebšteinskému z Kolovrat
podala.14)
Tu padla tČžká rána na Bílé hoĜe, a potmČšile þíhající Vilém VĜesovec vrátil se zas co král.
nejvyšší mincmistr na Kutnou Horu. Tento þlovČk slepou vášní uchvácený, plný úkladĤv,
jakých mu podšeptávaly ctižádost, chtivost a pánovitost, postavil si památku v letopisech
Kutnohorských ovšem velmi podivnou, totiž bezohledným a násilným uvedením katolické víry
do utrakvistického mČsta.
Bezpochyby se pan Liebšteinský z Kolovrat, nový spolumajetník Hrádku, jakožto katolík k
VĜesovcovi vĜele pĜipojil, neboĢ spatĜujeme jej hned pĜi prvním nábožném prĤvodu ze Sedlce
na Kutnou Horu vedeném tomuto muži po boku jíti. Daþický tento výstup jakožto tvrdý
utrakvista takto líþí (fol. 222):
„1621 v pátek po kvČtné nedČli pĜed hody velkonoþními Bartholomeus Pica (Skraka) opat
Sedlecký a s ním spolu pan Heralt Vácslav Libšteinský z Kolovrat, jenž tu v mČstČ HoĜe Kutné
na Hrádku nad Páchem potokem tak Ĝeþeném obýval, též pan Vilém z VĜesovic, nejvyšší
mincmistr, šli z kláštera Sedleckého v processí s monstrancí do mČsta Hory Kutné až na
Vlaský dvĤr, a tu náboženství své konali. NČkteĜí žáci školní z Kanku i Horští s nimi jíti a
zpívati museli.“
Jak se manželství pana Liebšteinského skonþilo, o tom píše Daþický takto (fol. 223):
„1621 ve þtvrtek po památce seslání Ducha svatého na apoštoly PánČ v mČstČ Hor Kuten
na Hrádku nad Páchem umĜela jest paní Alena rozená Bohdánecká z Hodkova, manželka pana
Heralta Vácslava Liebšteinského z Kolovrat, již byl týž pán vdovou po panu Vácslavovi
Chotouchovském z Nebovid pozĤstalou k manželství pojal, a v chrámČ sv. Panny Barbory pĜi
kapli mincéĜské pohĜbena jest.“
Roku 1623 slavila se svatba na Hrádku, jak Daþický (fol. 237) píše: „V pondČlí post
dominica protector. 18. Septembris vstoupil v stav manželský Georgius Henrici Srzidonius (?)
z KouĜími mČsta, jsa tam prvním konšelem mČstským, s pannou Justinou dcerou nebožtíka
Vácslava Sixta ýáslavského na Horách Kutnách. Actum na Hrádku nad Páchem, pánČ z
Kolovrat. PĜi þemž mše jest sloužena, nebo ten ženich náboženství Ĝímského byl.“
Náramné neštČstí, tehdáž na ýeskou zem spadlé, uvrhlo všecko co nebylo katolické a byĢ
bylo sebe šlechetnČjší, v záhubu a zkázu. Mocné slovo císaĜe Ferdinanda II., že žádného kacíĜe
v zemích svých trpČti nechce, ovanulo jako morový dech krásnou a požehnanou zemi ýeskou,
otþinu tolika výteþných a ušlechtilých duchĤv. Všechna radost byla zaplašena, všechen
prĤmysl mČšĢanský umrtven.
Kutnohorští, všech svých krásných statkĤv pozbaveni, chtČli ještČ jednou rozhnČvanému
Ferdinandu II. oddanost svou osvČdþiti, obČtujíce mu v dar stĜíbrnou sošku horníka, an drahé
rudy podává. Za tento dar poslal Ferdinand Kutnohorským za tĜi léta - Jesuity.
Byl to císaĜský dar novoroþní k roku 1626: „pĜi kterémžto uvozování tČch JesuitĤv
14

) Daþický fol. 218.
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mluveno jest k horníkĤm pĜítomným, že jim to J. M. C. darovati ráþí leta nového - - ale není z
toho bezdČþného daru od nich podČkováno,“ píše Daþický, fol. 253.
Jesuité obdrželi statky Kutnohorským vzaté, jmenovitČ KĜesetice, Býkanec, TýništČ,
Chrast, Krupou, PĜedboĜice, ýerníny, Bahno, Peršteinec, Neškaredice, ýejetice a PuchéĜ, z
kterých se pak vČtším dílem pozdČjší panství KĜesetice skládalo. Ferdinand II., co vdČþný
vychovanec JesuitĤv, dal jim tyto statky také do desk zemských vložiti, pĜi þem se ale o
Hrádku zmínky nedČje,15) jakkoliv se vždy za to mČlo, že i Hrádek k tomu darování náležel.
Jesuité do Kutné Hory poslaní byli zde za prvního katolického arcidČkana Matiaše Apiana
o novém roce 1. ledna 1626 ku chrámu sv. Barbory s velikou slavností uvedeni. Líþení této
slávy nalézáme u Daþického na listu 253, a uvedeme je zde, jakkoliv k samému Hrádku se
nevztahuje:
„NepĜestávalo se od Ĝímského religionu o to usilovati, aby kostel Svatobarborský na
Horách Kutnách Jesuity osazen byl, a konalo se to ve þtvrtek den zaþetí léta tohoto
šestnáctistého dvadcátého šestého, a jest jim ten kostel i se školou skrze k tomu naĜízené
postoupen a v jich moc a právo uveden, pĜi þemž jeden prapor knechtĤv vojenských, jenž tu na
Horách Kutných položeni byli a zĤstali, naĜízeni byli, - s bubnováním, troubením a z mušketĤv
stĜílením po vojensku atd. Jak to dáleji stálé a trvanlivé bude, to v moci Boží.“
Svobodný pán Jan Rudolf Trþka, aþkoliv ještČ nebyl sám katolíkem, postoupil JesuitĤm r.
1627 dĤm svĤj na Kutné HoĜe, aby si na jeho místČ kollej postaviti mohli, a k tomu cíli
koupeno a darováno ještČ patnáct jiných domĤ. Ve þtyrech letech dostavČna byla kollej o tĜech
vČžích, jejížto rozklad ukazuje písmČ F jakožto vdČþná památka císaĜského zakladatele, a
Jesuité se do ní již mohli pĜestČhovati. Zplna dodČlána byla ovšem teprv roku 1680, v
kterémžto roce udČlány jsou okrasy na stavení a též i chodba na podloubí, která spojuje kollej s
chrámem sv. Barbory. Dá-li BĤh, snad se zrušení a rozmetání té chodby, která kostel hyzdí,
brzy doþkáme. Proto také uþinil Bohuslav Balbin k výše zmínČnému roku poznámku:
„Coenobium Cutnense perficitur,“ t. j. dokonán jest klášter Kutnohorský.
Vrátíme se ale nyní k našemu Hrádku. Daþický roku 1626 zemĜel, proþež také pĜestává
nyní každá dĤležitČjší zpráva o Hrádku v letopisech Kutnohorských.
Heralt Vácslav Libšteinský z Kolovrat, pĜítel JesuitĤv, zĤstal také dost dlouho jejich milým
sousedem. ěád se zamČstnával stavbou svého sídla, vychováním a vyuþovaním mládeže a
horlivými missiemi po všech okolních krajinách; také mČl brzo vlastní pivovár a koupil statek,
jehož jmeno Jandau neznám, kterýž ale zas r. 1689 s povolením vlády prodal.
Jak se Hrádek ale dostal z rukou pana Libšteinského v držení paní Haugvicové z Biskupic,
zĤstalo mnČ dosud tajemstvím. Tato paní prodala jej r. 1677 mČstské obci Kutnohorské za
2000 zl., a obec jej pak postoupila za 1800 zl. JesuitĤm.16)
Jesuité, uvázavše se ve Hrádek v samém sousedství jejich kolleje stojící, zĜídili v nČm
semináĜ pro své kleriky, a Hrádek pozbyl odtud svého pĤvodního jmena, a zval se pouze
semináĜem. Již s poþátku poþítalo se v nČm 50 pacholat, na nČžto mnozí dobrodincové byli
uþinili vČtší menší nadání. NejvČtší nadání takové uþinil Rudolf StĜela svob. pán z Rokyc,
odkázav k tomu úþelu své statky Krasenovice a Želivec (na pozdČjším statku Zruþském),17) jež
ale Ĝád již o deset let dĜíve, nežli své školy na Hrádek pĜenesl, totiž r. 1667 zase prodal.18)
Jedno z vČtších nadání k tomuto semináĜi v pozdČjším þase uþinČných bylo od kn. Jana
Vácslava Brunnera, faráĜe Kojetického na MoravČ z r. 1718. SložilĢ 1200 zl., z jejichž úrokĤv
se mČl tuto chovati chlapec z jeho pĜíbuzenstva anebo z Nymburka rodilý. Právo navrhovací

15

) Historia Soc. Jesu provinciae Bohem. Pars III. lib. 3. 5. 6. Authore Joanne Schmiedl S. J. 1747.
) Merkwürdigkeiten der k. fr. Bergstadt Kuttenberg v. Georg Megerle v. Mühlfeld. Wien 1825 str. 71.
17
) Histor. Soc. Jes. Pars III. lib. 5. et Par. IV. lib. 6.
18
) Megerle str. 71.
16
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náleželo Nymburskému dČkanu, a nadání obnášelo roþnČ 42 zl.19)
Spomeneme-li sobČ na starodávné Kutnohorské školy, jak slavné bývaly, jací znamenití
mužové zde uþívali a literarním svČtlem klesajícího 16. století vČdu obohacovali: nemĤžeme
totéž Ĝíci, žeby od Ferdinanda II. zde založené jesuitské gymnásium podobné ovoce bylo neslo.
Býval obyþej v tomto gymnasiu, že jeden uþitel zároveĖ dvČ tĜídy obstarával, a když byl
jesuitský Ĝád zrušen, zavĜeno jest i toto zdejší málo navštČvované gymnasium.20)
Tedy témČĜ po pĤldruha století zrušen jest i v Kutné HoĜe 4. záĜí 1773 Ĝád jesuitský. KnČží
smČli ještČ 8-10 dní v kolleji pohromadČ zĤstati, až si každý zaopatĜil jiný odČv, stravu a byt,
naþež každému 120 zl. dáno. Pak se rozešli. Vláda ujala se všech jejich statkĤv, stavení a
svrškĤv, pĜevzala zde Hrádek a statek KĜeseticko-Úmonínský a každému knČzi 16 zl. mČsíþnČ
až do jiného zaopatĜení vykázala. Tak vzal tento mocný Ĝád u nás za své, pĜes 8 millionĤv zl.
na jmČní a statcích, a 1130 údĤ v ýechách a na MoravČ poþítaje.21)
Hrádek a kollej staly se vlastností novČ zĜízeného náboženského fondu; z kolleje staly se
kasárny pro cís. vojsko, Hrádek, bývalý semináĜ, jehož jmČní pĜi zrušení Ĝádu obnášelo 25.875
zl., uþinČn c. k. nČmeckou hlavní školou. Magistrát Kutnohorský pĜispČl k této škole pČti sty
zlatými, a z normálního školního fondu pĜiplácí se na ni roþnČ 100 zl. a dalších 500 zl. na platy
uþitelstva.22)
Když se zde r. 1777 tato normalní hlavní škola zaĜizovala, mnoho se v stavení
pĜejinaþovalo, mnoho zanedbalo a ještČ více pokazilo. Kaple sv. Vácslava, v níž Jesuité
každodennČ mši sv. sloužili, zĤstala službám Božím vČnována; vysoká brána, kterouž nyní jen
v zahradČ ĜiditelovČ vidČti mĤžeme, a která podle jesuitského spĤsobu drahným poþtem
parukových kudrlinek pĜistrojena byla, jest tehdáž zazdČna, a zĤstal jen pĤlnoþní vchod do
stavení otevĜen, nad kterým bývaly sochy sv. Barbory a sv. Rosalie s andČlíþkem, kterýž držel
štítek s jmenem Ježíšovým I. H. S. Všecky tyto sochaĜské práce zdají se býti dílem sochaĜe J.
Bauguta, kterýž pro Kutnou Horu a celé okolí velmi mnoho pracoval. Jeho díla jsou ale
prázdna vší umČlecké ceny, a tyto vČci zde, co byly nad vraty, dostanou nyní jiné pĜimČĜenČjší
místo. PĜipravení Hrádku pro hlavní školu bylo tehdáž bývalému Jesuitovi, kn. Ant. StĜechovi
svČĜeno, a ten když všecko podle naĜízení provedl, stal se pak Ĝiditelem této školy. K zaĜízení
školy doslal 500 zl. a potĜebné dĜíví z panství studijního fondu KĜeseticko-Úmonínského.
Tento kn. StĜecha zmodernisoval nČkterá okna, vystavČl nové schody s kosmými svČtlovými
otvory, dal odstraniti dĜevČnou pavlaþ ve dvoĜe, zĜídil chodbu s jonickým sloupem, a dal pod
ni písmena A. S. s letopoþlem 1793 udČlati. UmĜel zde ve svém postavení co školní Ĝiditel.
Jej následoval K. Schmidt, rodem NČmec, který zde dlouho pĤsobil, pozdČji odtud odvolán
byv v Klatovech umĜel.
Jeho náslupce byl Josef Raaz, kterýž se potom dostal za officiala do studijního oddČlení pĜi
þeském guberniu, koneþnČ co Ĝiditel židovské hlavní školy v Praze umĜel.
R. 1815 stal se kn. Josef Heržan, jsa dĜíve katechetou pĜi dívþí škole u Uršulinek, Ĝiditelem
této školy. Náležel k nejznamenitČjším osobám novČjšího þasu v Kutné HoĜe, a jeho zásluhy o
školu a lid jsou posud v dobré památce. On spĤsobil, že se r. 1827 slavila padesátiletá památka
založení télo školy, pĜi které pĜíležitosti držel nadšené kázání ve chrámČ sv. Barbory, kteréž
pak do tisku dal, a z vytČžených penČz, z pĜídavkĤv jiných pĜátel školství a vlastním
pĜíspČvkem docílil sumu 1000 zl., z jejíchžto úrokĤv roþnČ þtyĜi žáci za nejlepší výkresy
odmČny dostávají. Položil také z vlastního 400 zl., aby z jejich úrokĤv nejpilnČjší uþenníci,
kteĜí nedČlní a opakovací školu navštČvují, odmČny dostávati mohli. R. 1837 dne 27. února byl
kn. Heržan za arcidČkana u sv. Jakuba v Kutné HoĜe jmenován, a mČl 27. bĜezna téhož roku
) Schaller Top. d. ýásl. Kr. str. 51.
) Cornova Stranský's Staat v. Böhmen. I. díl. str. 102 a 103.
21
) Pelzel Gesch. v. Böh. Díl 2. str. 955 a 956.
22
) Megerle str. 71 a 72.
19
20
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dojímavé kázaní na rozlouþenou ve chrámČ sv. Barbory, v kterém po 25 let povinnosti kazatele
výteþnČ vykonával. MČsto poctilo veliké zásluhy toho výteþného muže þestným mČšĢanským
právem, a cís. František I. zlatou civilní medalií. Narozen byl v mČsteþku Dašicích 21. bĜezna
1783, a umĜel 14. dubna 1844 náhle, když právČ byl ve shromáždČní otcĤv chudých.
Za nČho, když se arcidČkanem stal, ustanoven jest 1837 za Ĝiditele hlavní školy kn. Frant.
Šafránek, který tu až do r. 1855 byl, a pak nČkam za faráĜe se dostal.
PoslednČ zmínČného roku pĜetvoĜena jest hlavní škola podle nového školního poĜádku, a
dodán sem za Ĝiditele v listopadu téhož roku pan Joser Mazáþ, kterýž nejenom þtyrtĜídní
hlavní školu ale také trojtĜídní mČstskou farní školu, též na Hrádku umístČnou, a jeden roþník
pĜípravní školy Ĝídí. Ve všech osmi tĜídách tČchlo škol poþítalo se r. 1861 912 žákĤv.
Nyní musím ještČ nČkolik slov vČnovati pĜestavovacím pracím, které se na Hrádku od jara
do podzimku roku 1861 vykonaly.
Na vzdor všem vČtším dílem škodlivým zmČnám, které se od r. 1777 na Hrádku staly,
nebyl nikdy dokonale pĜimČĜen úþelĤm školním, a pĜi tom celé slavení tak zchatrnČlo, že se
bylo obávati spadnutí nČkterých zdí a zhrknutí stĜech. Již r. 1856 uþinily se první kroky úĜední,
r. 1858 byl rozpoþet opravních staveb od c. k. ministerstva schválen, a naĜízeno, aby se 1859 s
opravami poþalo. Ale studijní fond byl tehdáž tak vyþerpán, že se všecko zas odložiti muselo.
Teprv r. 1860 dne 11. Ĝíjna pĜišlo povolení k stavbČ, a sice ke zĜízení nového bytu pro uþitele
náboženství, k dĤkladné opravČ zdí celého domu, k vybílení všeho a k pokrytí novou
kĜidliþnou stĜechou. Dva dni pĜed udČlením toho povolení, totiž 9. Ĝíjna 1860 hrozil požár
zniþením celého starožitného stavení, neboĢ vzĖaly se saze v komínČ a zaþaly již trámy poblíž
komína hoĜeti. Na štČstí bylo nebezpeþenství záhy spozorováno a odvráceno. Spisovatel tohoto
þlánku uþinil co konservator ýáslavského kraje dne 1. ledna 1861 oznámení o povolení k
pĜestavování této starožitné památky k c. k. centrální kommissí pro zachování starožitností,
zároveĖ pak žádal 6. ledna t. r. okresní stavitelský úĜad, aby se pĜi nastávajících pracích
patĜiþný ohled bral na starobylé tvary toho stavení, a aby co zde ještČ starožilného jest,
všemožnČ ušetĜeno bylo. Byl jsem pak následkem toho od c. k. krajského úĜadu i od c. k.
místodržitelství vyzván, abych o cenČ starobylostí Hrádku své mínČní sepsal, což také ochotnČ
jsem uþinil. Však nejvČtší zásluhu o zachování starobylého rázu toho stavení má spolu i pan
Ĝiditel Josef Mazáþ, který k mému vyzvání od poþátku prací až do jich skonþení nejen úþel
školní na zĜeteli mČl, ale také sám ruky pĜikládal k vyþištČní starožitných umČleckých ozdob a
k zachování všeho, co se vĤbec zachovati dalo, pilnČ pĜihlížel.
Bylo by dobĜe bývalo, kdyby se všecka v pozdČjších þasích zjinaþená okna v pĤvodním
slohu byla obnovila, což velmi snadno bylo, ale že to trochu nákladnČjší kamenickou práci
požadovalo, nestalo se to pro spoĜivost shĤry naĜízenou. PĜedce se ale tolik vymohlo, že
cibulovitá báĖ s arkýĜe pĜi kapli byla snešena, a vysokou, osmihranou stĜechou do pyramidy
nahražena, na jejímž vrcholku se nyní skví gotická kĜížová kytka z litého železa.
Také p. Emanuel Haller, c. k. okresní inžinýr, vČrnČ se pĜiþiĖoval o zachování starobylého
rázu toho stavení, a co pĜíliš stĜízlivČ bylo provedeno a v þem nadČje nesplnČna zĤstala, to
nejménČ jemu za vinu se klásti mĤže.
Celá obnova stála 11.824 zl. 80 kr. r. þ.; ale zbývají ještČ oba arkýĜe, aby se Ĝezby na nich
vyþistily, škody zubem þasu na nich spĤsobené nahradily, a všecko slušným nátČrem v
soumČrnost uvedlo s ostatním stavením. Doufám, že kroky, které jsem vzhledem toho uþinil, a
které již tolik spĤsobily, že již pĜišlo vys. naĜízení, aby se na jaĜe 1862 i tyto arkýĜe pĜimČĜenČ
obnovily, koneþnČ k úplnému provedení této obnovy povedou, a že takto v starožitnickém a
umČleckém ohledu jedno z nejzajímavČjších stavení staroslavné Kutné Hory na dlouhá léta
zachováno bude.
Památky archeologické, r. 5 (1863) s. 33-40
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Dodatek.
O hrádku nad Páchem v HoĜe Kutné podal v „Pam.“ díl V. r. 1863 str. 33. c. k.
konservator pan František Beneš dĤkladný a podrobný popis, jakého tato starobylá a v ohledu
umČní stavitelského památná budova skuteþnČ zasluhuje. Tamtéž se však na str. 39. uvádí:
„Jak se Hrádek z rukou pana (Kolovrata) Liebšteinského v držení paní Haugvicové z Biskupic
dostal, zĤstalo mnČ posud tajemstvím. Tato paní prodala jej roku 1677 mČstské obci
kutnohorské za 2000 zl., a obec jej pak postoupila za 1800 zl. jezuitĤm.“ Jest mi proto
potČšením, že zprávu tu svého veleváženého pĜítele nyní dle nalezených pĤvodních listin
doplniti mohu, ana se jimi objasĖuje nejen zpráva o pĜejití domu toho ve vlastnictví paní
Haugvicové, nýbrž i pĜíþiny, proþ jej obec kutnohorská koupila, jakož i pohnutka, proþ se ho
opČt zbaviti hledČla nabízejíc jej jezuitĤm. Podávám toho všeho listiny v úplném pĜepisu, jež
se v archivu mČstském Hory Kutné nalézají, a k objasnČní celé této záležitosti též privilegium
císaĜe Ferdinanda I., které Albrechtovi z Guttenšteina, když týž v držení domu toho byl, roku
1544 udČlil, a kterého v zmínČném pojednání pánČ BenešovČ vzpomenuto není, totiž:
My Ferdinand atd. Oznamujeme tímto listem všem, že jsme poníženČ prošeni od
urozeného Albrechta hrabČ z Guttenšteina vČrného Našeho milého, abychom jemu z milosti
Naší dĤm jeho, jmenem Hrádek u Hory Kutné ležící nad Páchem, kterého nČkdy Smíšek
Horník v držení byl, milostivČ osvoboditi ráþili. K jehožto prosbČ naklonČni jsouce, s dobrým
rozmyslem Naším, jistým vČdomím mocí královskou v ýechách svolili jsme k tomu, a dotyþný
dĤm již psanému Albrechtovi hrabČti z Guttenšteina osvobozovati ráþíme, a tímto listem
mocnČ osvobozujeme, tak aby jmenovaného domu s dČdici potomky a budoucími svými
svobodnČ a bez pĜekážky všelijaké užívati mohl a moc mČl, a z toho domu žádných daní,
poplatkĤv, nyní i napotom s dČdici, potomky a budoucími svými, kdožby domu toho v držení
byl, dávati, ani þím toho odbývati povinen nebyl. Protož pĜikazujeme všem obyvatelĤm a
poddaným Našim ze všech stavĤv království þeského, a zvláštČ poctivým šepmistrĤm a
konšelĤm na Horách Kutnách, nynČjším i budoucím, vČrným milým, abyste þasto psaného
Albrechta hrabČ z Guttenšteina, dČdice, potomky a budoucí jeho pĜi této Milosti a osvobození
Našem jmČli, drželi a neporušenČ nyní i na budoucí þasy zachovali, žádných jemu v tom
pĜekážek neþiníce, ani komu jinému þiniti dopouštČjíce; chtČjíce tomu, kdykolivČk vyšší i
menší úĜedníci desk zemských dotyþného království þeského za to požádáni budou, aby jemu,
Albrechtovi hrabí z Guttenšteina, dČdicĤm, potomkĤm a budoucím jeho dĤm i s listem tímto
ve dsky zemské vepsati a vložiti rozkázali bez odpornosti, pod uvarováním nemilosti Naší
královské i budoucích králĤv þeských. Kdožby tento list svrchupsaného Albrechta z
Guttenšteina, neb dČdicĤv, potomkĤv a budoucích jeho dobrou a svobodnou vĤli jmČl, ten má,
a míti bude plnú moc a právo ke všemu, což se v tomto listu píše, jako on sám hrabČ z
Guttenšteina, bez umenšení.
Tomu na svČdomí peþeĢ Naši královskou k listu tomuto pĜivČsiti jsme rozkázali.
Dán na HradČ pražském v sobotu po sv. Diviši (11. Ĝíjen) léta božího tisícího pČtistého
þtyĜicátého þtvrtého, a království našich Ĝímského þtrnáctého a jiných osmnáctého.
Ferdinand m. p. (L.S.)
Henricus Boj. Misner
S. R. Bohemiae Cancelarius.
Hrádek ten, jak z pojednání pánČ Benešova na str. 38 vidno, pĜešel pojmutím vdovy po
Václavovi Chotouchovském, z Nebovid Aleny, rozené Bohdanecké z Hodkova, na pana
Václava Heralta Kolovrata Liebšteinského, který doby té, a zvláštČ v dobČ kruté persekuce
Hory Kutné po bitvČ bČlohorské zhusta se pĜipomíná. PĜi této rodinČ, jak z následujícího
poznáme, setrval Hrádek až do r. 1676, kdy jej byla obec kutnohorská koupila, podavši za
povolení koupČ té ku kr. komoĜe þeské tuto odĤvodnČnou žádosĢ:
12

Kutnohorsko 10/08

Milostiví páni, páni!
Vašim hrabČcím Excelencím a Mtem. oznamujeme, kterak po vykroþení z tohoto svČta, z
prostĜedku živých, urozené paní, paní Izabely, ovdovČlé Kolovratové, rozené z GirgerĤ, tu na
Horách Kutnách jeden dĤm svobodný „Hrádek nad Páchem“ Ĝeþený, a od JMCé Ferdinanda I.
i také následovnČ druhého, slavné a vzácné pamČti králĤv þeských privilegírovaný a dskami se
Ĝídící zanechaný pozĤstal, kterýž nyní na urozenou paní Marii Eleonoru Haugvicovou rozenou
Vasqueovu z UmanĤ vlastní dceru její právem nápadným ab intestato pĜipadl, a od ní k trhu
prohlášen jsa, my jakožto bližší mČsta na nČj pobídnuti jsme.
I netajíme toho pĜed Vašimi Excelencemi a Mtmi, že strany téhož domu a svobody jemu
udČlené, netoliko pĜedkové naši, anobrž i my, jak za svaté pamČti císaĜe Rudolfa tak i
Ferdinanda druhého i tĜetího jakožto kralujících králĤv þeských, o ten dĤm a v nČm
prakticírovaní a požívání všelikých živností mČstských nemalé soudy a zaneprázdnČní jsme
mČli, nemalé útraty a náklady na zabránČní takových požívaných živností vedli a vynakládali, i
poslednČ v létu 1651 k tomu pĜivedli, že takové živnosti v nČm provozovati zamezeny a
inhibírovány byly. Nyní pak jsouc takový dĤm jakž doloženo, svobodný a privilegovaný na
prodej, my a obec kutnohorská k vykoupení jeho od pana Haugvice pobídnuti, obáváme se,
dopustíme-li jej nČkomu jinému z vyššího stavu koupiti, že by snadnČ pĜi JMCé nové milosti a
obdarování nepochybnČ získati mohl, která by obci kutnohorské, horám a privátnČ mČšĢanĤm
a obyvatelĤm kutnohorským k veliké škodČ a zlému praejudicium sloužiti mohla, jakž toho
patrný pĜíklad na domČ Platejzském v král. Starém mČstČ jest.
Z té tedy pĜíþiny, aby budoucí zlé od mČsta toho horního odvráceno a vymknuto býti
mohlo, k Vašim hrabČcím Excelencím a Mtem v poníženosti reparírujeme, za to poslušnČ
žádajíce, že nám, bychom netoliko takový dĤm k prospČchu a budoucí potĜebČ obecní, (k
odvozováni mnoho škodných útrat a nákladĤv, jichž dosti na mnoze pĜedkové naši i my sami
pĜed 25 léty jsme zakusiti musili) stržiti a koupiti, ale k tomu cíli nČkde asi 1000 zl. se
vydlužiti mohli, své milostivé povolení udČliti oblíbiti ráþíte. Neb jak pĜedkové naši takž i my
již po kolikráte mnohem více k obránČní svobod quo ad emolumenta civilia proti excessĤm v
témž domČ požívaným jsme vynaložiti a utratiti musili, nežli bychom nyní za nČj hlavní sumy
trhové dáti smluvili. Na kteréžto poslušné ohlášení naše že od Vašich hrabČcích Excellencí a
Mtí žádanou milostivou resolucí podČleni budeme, poníženČ se dĤvČĜujeme. Podle toho
nejmocnČjší ochranČ poruþena se þiníce, zĤstáváme
Vašich hrab. Excelencí a Mtí
k službám poníženČ poslušní
šepmistĜi a rada na Horách Kutnách.
Na Horách Kutnách dne 13. Martii 1676.
VyĜízení žádosti té nedalo dlouho na se þekati, neboĢ už ze dne 23. bĜezna 1676 došlo
šepmistrĤv z kr. komory þeské vyĜízení takto: „Supplikujícím vydati a oznámiti, že jest JMCé
král. komora þeská k tomu své povolení dala, aby oni k ruce obce jich vnitĜ dotknutý dĤm,
však z dĤchodĤv obecních, a bez vydlužení se na to odjinud penČz koupiti mohli.“
Koupí tou, kterou tedy obec jedinČ z té pĜíþiny podnikla, aby všech dalších sporĤ, jakých s
majiteli domu toho o provozování v nČm živností mČšĢanských a þepování piva i vína po
mnohá léta mívala, se sprostila, uvalila však na sebe veliké bĜemeno, a zajisté jí bylo vítanou
pĜíležilostí, když se jezuité o koupi domu toho ucházeti poþali. Aby však dĤm ten opČt prodati
mohli, musili k tomu zase prvé od kr. komory þeské míti povolení, za kteréž tuto žádosĢ
podali:
Milostiví Páni, Páni!
Jakož jest Jeho vys. hrabČcí Excelencí pán pan president komory království þeského na
obnovené ohlášení velebného pana Patera Kašpara Komety, Soc. Jesu seminarium zdejšího
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regenta po vykonané tČchto renovací úĜadu šepmisterského a konšelského pĜi nás milostivČ
naĜíditi ráþil, abychom ještČ zprávu na slav. JMCé komoru þeskou o tom, proþ jsme dĤm
Hrádek nad Páchem k obci koupili, na jaký zpĤsob a z jaké pĜíþiny zase prodati chceme,
uþinili a obnovili.
Proþež tak poslušnČ þiníme, z jaké pĜíþiny neb pohnutky takový dĤm jsme koupili a o
milostivé povolení r. 1676 zakroþili, pĜikládajíce žádost naši a povolující dekrét slav. kr.
komory þeské sub dato 23. Martii 1676, jimžto nám povoleno bylo takový dĤm od urozené
paní Marie Eleonory Haugvicové rozené Vasqueovy z UmanĤ za sumu 2000 zl. hotových
koupiti.
Že pak nyní nadepsaný Pater regens spolu s celou velebnou kolejí dĤm pro zpĤsobení z
nČho seminarium k chování a cviþení mládeže míti žádá, aþ toliko 1800 zl. za nČj podává, nic
bychom naproti tomu nemČli jim takový dopĜíti pro pĜíþiny následující:
1. Že nás per solemnem contractum s povolením a konsensem dĤstojnČ velebného pána
Patera provinciála zavĜenu býti majícím ujistiti chtČjí, že opáþný dĤm k žádnému jinému cíli
koupiti nechtČjí, nežli pouze k zpĤsobení z nČho seminarium, a tak by ta pĜíþina a
zaneprázdnČní, kterého jsme se my a pĜedkové naši již zemĜelí obávali eo ipso minula, aniž
také mĤže se nám a obci (pĜíkladem nebož. urozené paní Isabely Kolovratové, rozené z
GirgerĤ) jaká pĜekážka šenkem cizího piva a vína, neb chování v nČm pekaĜĤ a ĜezníkĤ v
živnostech sousedských státi, ponČvadž ten dĤm mimo to, že od slavné a svaté pamČti císaĜe
Ferdinanda I. z šosu mČstského vyĖat, za svobodný, dskami se Ĝídící vysazen, privilegován a
kontribucí sproštČn jest, žádné jinší výsady a obdarování nemá.
2. Že tu versíruje bonum publicum jakožto k vycviþení mládeže, a my toho sami vČdomosĢ
máme, že ten dĤm, kterého nyní za seminarium užívají, k zpĤsobení z nČho seminárium pánĤm
paterĤm Soc. Jesu pĜíležitý není, a k tomu na stavení velmi sešlý.
3. Že na témž domČ nČjaká ruina dosti nebezpeþná se spatĜuje, a jsouc stavení nad
hlubokým údolím a na skále pĜíkré vyhnané, kdyžby díl jeho in praecipitium se ssouti mČl, že
by reparací jeho nemalého nákladu potĜebovala. My pak, neužívajíce ho niþímž jiným mimo
sypání nČjaké þástky obilí obecního, nenacházíme pĜíþiny, aby proto obec do velké útraty
vedena býti mČla; nýbrž že by lépe bylo na místČ toho dĤm v mČstech pražských (pĜíkladem
plzeĖských) pro dobré obecní a uspoĜení útrat na hospodách, když k jakému Ĝízení a komisím
tu osoby z prostĜedku svého vysíláme neb povoláni býváme, koupiti.
K þemuž zdali Vaše Excelencí a Mti pĜedce a na jaký zpĤsob milostivČ povoliti ráþíte, na
další milostivou resoluci poslušnČ oþekávati budeme, a podle toho k milostivé vysoce vzácné
protekcí poníženČ poruþena se þiníce, zĤstáváme
Vašich vysoce hrabČcích Excelencí a Milostí
vždycky poníženČ poslušní
šepmistĜi a rada na Horách Kutnách.
Datum na Horách Kutnách 22. Novembris 1684.
Když byla žádosĢ ta vrchním horním úĜadem co hospodáĜským poruþníkem všech horních
mČst schválena, byl r. 1685 výnosem kr. komory þeské ze dne 25. bĜezna odprodej Hrádku
jezuitĤm povolen, naþež oni v nČm seminarium zĜídili, které tam až do zrušení Ĝádu potrvalo. Od doby té ztratilo se jméno Hrádek z obyþejné mluvy Kutnohorských, a podnes používá se
toliko pojmenování „Seminarium“.
Petr Mil. Veselský.
Památky archeologické, r. 11 (1878-1881) s. 284-287
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HRÁDEK NAD VRCHLICÍ ýILI NAD PÁCHEM.
Studie historicko-architektonická.
Napsal prof. v. v. Otakar Hejnic, c. k. koservator.

Nákladem obce kutnohorské. - Tiskem Karla Šolce v Kutné HoĜe. 1911

Na terasovitém, pĜíkrém úboþí hluboké rokle, již divoká Vrchlice v mČkkém pískovci,
uloženém na prahorním žulovém a rulovém podkladČ, vyhloubila až do hloubky 31 m., strmí
vČkopamátná, massivní budova, jejíž starodávné jméno „Hrádek“ vykazuje její úþel. Ona jest s
historií Kutné Hory tČsnČ spojena. PĜeþkala všecky fáse vývinu mČsta našeho od poþátku jeho
vzniku až po dnešní den, jsouc dĜíve zbudovaná než Kutná Hora sama. Není divu, jestli
Hrádek svou starobylostí poutal k sobČ zájem starožitníkĤ a byl-li popisován þastČji. Bylo o
nČm psáno spisovateli s rĤzných hledisek; jeden pĜihlížel k stránce stavitelské, jiný obíral se
umČleckou výzdobou budovy, a opČt jiní sledovali prostČ cíle prĤvodcĤ pro turisty. Proto jsou
stati dosavadní kusé a struþné. Spisovatelé statí o Hrádku jsou: 1. Prof. Bernard Grueber
(Mitteilungen der k. k. Zentralkommission 1861 Wien); 2. Frant. Beneš, c. k. konservator
(Památky archaeologické. V. p. 33 etc.); 3. Petr Miloslav Veselský a 4. Jan ěehák, oba
vydavatelé prĤvodcĤ po Kutné HoĜe; 5. Ot. Hejnic (PĜíloha k Podvysockým ListĤm na den 7.
srpna 1897); 6. Dr. August Sedláþek (Hrady a Zámky XII. p. 258); 7. Jos. Šimek (Památky
archaeologické XXIII. p. 41.).
Vracíme-li se k této, jak historicky, tak architektonicky zajímavé budovČ znovu, þiníme tak
proto, ponČvadž chvatnČ se blíží obnova budovy a jest tudíž neodbytnou povinností podrobnČ
popsati nynČjší její stav, zejména rozdČlení místností, protože se zamýšlí po peþlivém
prozkoumání vrátiti k stavu dĜívČjšímu, k stavu, ve kterém nebylo ještČ rĤzných pĜestaveb, jež
bezpeþnČ možno zjistiti a které více ménČ rušivČ pĤsobí na pĤvodní disposici. Bude tedy popis
náš jakýmsi zápisem zmČn na stavbČ uþinČných, což bude práce pro budoucno jak užiteþná, tak
nutná. Mimo tento úþel máme ještČ jiný cíl na mysli a sice buditi v mládeži lásku k památkám,
svČdþícím o zdatnosti našich pĜedkĤ, o jich kulturní vyspČlosti, kteréžto poznání nejen že její
lásku k vlasti utvrdí, ale po pĜíkladČ skvČlých stop praotcĤ našich k dalším pracím ji nadchne,
aby nezĤstala na sto honĤ za pĜedchĤdci svými. A toho, aby se docílilo, z celé duše si pĜeji a
žádám.
HRÁDEK PO STRÁNCE HISTORICKÉ.
Veselský ve svém PrĤvodci1) praví, že Hrádek se Žlunicí a Cimburkem stával pĜed
vybudováním Kutné Hory, a bezpochyby sloužil k obranČ zemské stezky, která šla pralesem
od Malína na Habry a dále k jihu. K tĜem hradĤm zmínČným pojil se þtvrtý hrádek lovþí,
VáclavĤv, který pozdČji dostal jméno „Vlašský dvĤr“, protože v nČm Václav II. usadil vlašské
mincíĜe k nám povolané k bití nové mince „pražských grošĤ“. Než však se tak stalo, byly v
dobách královských lovcĤ jak lovþí hrádek, tak také Hrádek a Žlunice2) asi sídlem královské
1

) Král. horní mČsto Kutná Hora, 1867 p. 19.
) Žlunice stávala v Šipþí.

2

Kutnohorsko 10/08

15

družiny lovecké. Než nechme tyto domnČnky stranou a uvećme jen to, co lze doložiti.
Nejstarší dČjinný doklad o majiteli Hrádku máme v jisté smlouvČ z r. 1312 o mincování
uþinČné s Teodorichem Langschenklem ze Žitavy, chované ve státním archivu Drážćanském.
Mezi mČšĢany kutnohorskými, jako plnomocníky jednání, uvádí se též Hermanus de Castro HeĜman ze Hrádku. Však po celé století další chybí dosud zprávy známé. Vypálením Hory za
dob husitských vzalo mnoho listin z té doby za své. V dobČ husitské vládli Hrádkem páni z
Donína. Jedna z dcer toho rodu, Anežka, jsouc provdána za Rudolfa z Bece držela Hrádek.3)
Po její smrti, neznámo kdy, spadl Hrádek na mČsto právem odúmrtním, kteréž mu bylo králem
Václavem IV. r. 1386 propĤjþeno. Obec prodala Hrádek r. 1461 podle zápisu v Registrum
hereditatum 1442-1478 za 100 kop grošĤ þeských Petrovi Perštýnskému z Mlékovic;4) zápis
svČdþí, že rozloha tehdejší a nynČjší se nezmČnila, jen že z pĜední zahrady stalo se pĜeddvoĜí.
Po smrti PetrovČ pĜešel Hrádek dČdictvím na jeho syna Jana, jenž prodal Hrádek r. 1474
mocí zápisu v Liber hered. antiquus 1426-1489 za 95 kop gr. þ. zemskému frzoucháĜi
(Versucher) þi zkoušeþi pĜi minci Ambroži Krtkovi,5) zlatníku z Prahy.
Však úĜedník tento zadluživ se králi i jiným, zavedl nČkteré své známé v rukojemství a
nevČda pak jiné pomoci utekl pro dluhy do ciziny. Král Vladislav II. ujal Hrádek na srážku
dluhĤ a jsa rukojmími Ambrožovými prošen, - zejména Benešem z Weitmile, Mikulášem ze
Skalice, ZachaĜem z Božetína, vesmČs to úĜedníky mince na Horách Kutných, kteĜíž dluhy
Hrádkem neukryté zaplatiti musili, - popustil majestátem jim všem dohromady Hrádek do
vlastnictví. Noví majitelé prodali jej r. 1485 mocí zápisu v Liber heredit. ant. 1426-1489 za
110 kop gr. šir. Michalovi Preklovi, mČšĢanu kutnohorskému.6)
3

) Aug. Sedláþek: Hrady a zámky, XII. 258.
) Arch. mČst. Registrum hereditatum 1442-1478 fol. P. 1. Slovutný Petr Perštýnský kúpil jest sobie i
svým budúcím duom Hrádek Ĝeþený u pánuov konšel i u pánuov obecních za sto kop gr. zavdav 40 kop gr.
hotových a 10 kop gr. dáti na svatého Jakuba a potom v rok na svatého Ducha 50 kop gr. penČz ostatních.
A páni prodali jsú dČdicky jemu v témž právČ, jakož jsú sami jej mČli a drželi nápadem po smrti panie
Doninské a pana Rudolfa, i se vším k tomu domu pĜíslušenstvím, jakožto z zadu a z pĜedu zahradami.
Actum f. II. in pleno consilio post conductum Pasce. 1461.
5
) Arch. mČst. Registr. heredit. 1442-1478 fol. U. 75. Ambrož, zlatník z Prahy, prubéĜ zemský, kúpil
duom s jeho pĜíslušenstvím Ĝeþený Hrádek od Jana z Míkovic, syna Pernštýnského, jemuž kr. Mst dal leta
a od Václava strýce jeho a poruþníka a od Chvala, kancléĜe za 95 kop gr. þeských širokých zaplativ docela.
A prodavaþi otevzdali jsú jemu dČdicky, žádného práva sobie ani budúcím svým tudiež nepozuostavivše.
PĜi tom povČdČno jest Bartošovi mincíĜovi, jenž se k tomu domu ohlašoval vedle kšaftu strýce svého, aby
zápisu neodhajoval, a, ponČvadž ten duom prodán jest od pánuov pĜedkuov našich, na to aby se ptal, kto je
penieze bral; a dá-li komu vinu, stane se jemu spravedlivé, pakli jsú kto zemĜeli, ale statek zuostal. Protož
budeš-li k þemu míti správedlivost, staneĢ se vedle práva. Actum f. II. die S. Sigismundi 1474. Bart.,
monetarius dicto Rosental presidente.
6
) Arch. mČst. Lib. heredit. antiquus 1426-1489 fol. P. 36' = 176'. Jakož Ambrož Krtek frcouchar na
Horách Kutnách zadluživ sie králi JMsti pánu našemu najmilostivČjšímu dluh znamenitý, k tomu také i
mnohé dobré lidi v rukojemství zavadiv ušel jest pryþ, potom král JMst vedle práv psaných statek jeho i
duom, kterýž slove Hrádek ležící nad lázní, jenž slove u Kola, v ulici jdúc k sv. BarboĜe pĜede všemi obdržal jest. A potom JMst královská patĜe na jiné dobré lidi, že jsú slíbivše peþetmi svými za téhož Ambrože
za sumu znamenitú musili své dáti, jsa prošen od urozeného pána, pana Beneše z Waytmille purkrabí na
KarlštejnČ, mincmistra na Horách Kutnách a Mikuláše z Skalice, hofmistra na H. K., ZachaĜe z Božetína,
úĜedníka mince JKMsti ráþil jest jim z milosti své ten jistý Hrádek právem obdržaný dáti, aby na tom, co
jsú za pĜedepsaného Ambrože svého dali, postihati mohli. A na to JMstK ráþil jest jim jistotu toho uþiniti,
dav majestát s peþetí královskú, kterýž o tom o všem šíĜe a svČtleji v sobČ drží a zavírá. Kterýžto potom
Hrádek výš psaný pan Beneš Waytmiller etc., Mikuláš hofmistr, ZachaĜ úĜedník majíc peþeti své za þasto
jmenovaného Ambrože zastavené od lidí vyvazovati, uþinivše na to dobrú vuoli, prodali jsú dále týž Hrádek slovutnému Michalovi Preklovi, mČštČnínu na Horách Kutnách tak, že týž Michal Prekl kúpil sobČ,
manželce svý i svým budúcím þasto psaný Hrádek se všemi grunty a ohradami od starodávna k tomu pĜíslušejícími od nahoĜe jmenovaných pánuov: pana Beneše z Waytmille, purkrabí na KarlštejnČ, mincmajst4
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Prekl ujav Hrádek pustil se do pĜestavby jeho, ale nedokonþiv jí, prodal sídlo své r. 1490
Janu Smíškovi z VrchovišĢ mocí zápisu v Lib. hered. ant. 1426-1489 za 500 kop gr. þ.7)
Srovnáváme-li cenu, za niž Prekl Hrádek koupil (110 kop v r. 1485) s onou, na niž jej
prodal (500 kop v r. 1490), nemĤžeme jinak souditi, než že pĜestavba, nákladem Preglovým
vykonaná byla velmi rozsáhlá, protože v krátké dobČ 5 let se cena statku skoro zpČtinásobila.
Soudíme dále, že v hlavní þásti pĜestavbu Prekl ukonþil a sice proto, že, aþ bohatý Jan Smíšek
nČco ještČ dostavoval, pĜece Hrádek r. 1530 za 500 kop gr. þ. se prodává, což by se sotva stalo,
kdyby byl Jan neb jeho syn Kryštof ještČ mnoho prostavČl. Jan Smíšek zemĜel r. 1501,
nedoþkav se úplného dokonþení stavby, neboĢ hradní kaple v arkýĜi na stranČ severovýchodní
byla teprve r. 1504 biskupem Filipem Sidonským z Villanuovy vysvČcena. PĜi své smrti
odkázal Hrádek dČtem svým: synu Kryštofovi a dcerám DorotČ, provdané za Štollara z
Chocenic, a Voršile, provdané za Václava Johannesova ze Skalice. Kryštof Smíšek byl však
þlovČk mysli lehké. Jak Daþický k r. 1519 vypravuje,8) vyslalo právo na Hrádek houfec
žoldnéĜĤ, aby vzali Kryštofa do vČzení šatlavního. Kryštof šatlavČ ušel tím, že se skryl; nenašli
ho. Den na to, boje se trestu penČžního, prodal na rychlo svĤj veškeren statek panu HeĜmanovi
ZvíĜetickému z Wartemberga u pĜítomnosti pana mincmistra. Za krátký þas však ujal pan
Kryštof svĤj statek zpČt, jelikož pán z Wartemberga podmínkám koupČ nedostál, a musil býti
žalován. Protože Hrádek byl statek nedílný a vázly na nČm podíly sester i bratĜí, vznikly mezi
sourozenci Smíškovými rĤznice o jmČní, jež se urovnaly r. 1524 „ubrmanským“ výrokem9)
rytíĜe JindĜicha Kutnauera z Kutnova, jemuž rozvadČné strany pĜi svou k rozhodnutí svČĜily;
výrok vyznČl tak, že sestry Dorota a Voršila bratru Kryštofovi do vlastnictví vše to popustí, co
na panu ZvíĜetickém z Wartemberga vysoudí, za to ale že Kryštof jim dvČma - jelikož zatím
všichni ostatní sourozenci zemĜeli - 350 kop gr. þ. na Hrádku zapíše. OceĖoval se tudíž Hrádek
více než 500 kopami. Kryštof Smíšek podmínce svých sester vyhovČl a brzy na to zemĜel.
DČdicové jeho: Dorota Štollarová a sirotkové ze Skalice, dČti to zemĜelé Voršily, pĜedali
Hrádek r. 1530 zápisem v lib. heredit. nigro10) panu Albrechtovi, hrabímu z Guttenštejna a na
ra král. þeského, Mikuláše z Skalice, hofmistra na Horách Kutnách, ZachaĜe z Božetína, úĜedníka mince za
sto kop gr. a za 10 kop gr. vše širokých þeských, zaplativ penČzi hotovými docela a dokonce. A prodavaþi
þastopsaní prodali jemu dČdicky a odevzdali dobrovolnČ v týchž mezech a právech, jakož od starodávna
toho užíváno, sobČ ani svým budúcím tu práva žádného nepozuostavivše, jakož pak dobrá vuole, kteráž na
to od pánuov pĜedepsaných Michalovi témuž Preklovi udČlaná šíĜe to v sobČ drží a zavírá.
A protož on Michal Prekl, manželka jeho i jich budúcí mají moc ten jistý Hrádek se všemi jeho
pĜíslušnostmi dáti, prodati aneb si smČniti a s tím vedle své dobré vuole uþiniti bez odporu þlovČka
všelijakého. Intabulatum f. IV. ante beat. Thome, appost. 1457.
7
) Arch. mČst. Liber heredit. antiquus 1426-1489 fol. P. 37' = 177'. Slovutný Jan Smíšek z Vrchovišt
koupil sobČ i svým budúcím duom, jenž slove Hrádek v ulici MincíĜské, jdúc k svaté pannČ BarboĜe se
všemi grunty a ohradami od starodávna k tomu pĜíslušnými od slovutného Michala Pregle za 500 kop gr.
þeských. Zaplatil zúplna a docela; a Michal Pregl prodal jemu dČdicky a spraviti to pĜiĜekl vším svým
statkem, aþ by kdo pana Smíška z toho naĜiekati chtČl. A v tom urozený pan pan JiĜík KĜinecký JMst maje
moc i všecko právo odevzdané toho Hrádku a poruþené od Michala Pregla skrze pana Humburka
služebníka svého odevzdal sie jest témuž panu Smíškovi v plné radČ pĜede pány napĜed od pĜedepsaného
Michala Pregle, také pana JiĜíka KĜineckého JMsti toho Hrádku dČdicky práva žádného jim i jich dČdicóm
tu nepozuostaviv.
A protož již psaný Jan Smíšek má moc i plné právo ten Hrádek s jeho k tomu od starodávna
pĜíslušnostmi a ohradami dáti, prodati, smČniti a s tím uþiniti vedle své dobré vuole, jak sie jemu líbiti
bude i jeho budúcím po jeho smrti, jako s svým vlastním dČdictvím bez odporu a pĜekážky þlovČka
všelijakého. Intabulatum f. V. beate Lucie vig. 1498.
8
) Daþický-Rezek, PamČti Mikuláše Daþického z Heslova. I. 123.
9
) Lib. flaveum chybnČ oznaþená jako Memor. 1515-1524. K. 5.
10
) Arch. mČst. þ. 611. koncept a zápis in lib. heredit nigro de anno 1514-36 fol. K. 32. Urozený pán,
pan Albrecht z Guttnštejna a na Ronšperce etc. koupil jest sobČ a dČdicĤm svým spravedlnost na domČ
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Ronšperce, kterýž stal se pozdČji nejvyšším mincmistrem v Kutné HoĜe. Styky jeho s obcí se
bČhem þasu neutČšenČ vytváĜily; hádky a nesvornosti zavládly a pĜíkoĜí þinČna navzájem z
obou stran. Byla tudíž panu Albrechtovi závislost Hrádku, jako statku šosovního t. j.
pravomoci mČstské podléhajícího, ve mČstČ nepĜíjemná, tĜeba by byl Hrádek již r. 1539 své
manželce AnnČ, rozené Holické ze Šternberka, na ten zpĤsob poruþil, že ona Hrádek teprve po
AlbrechtovČ smrti nastoupí, jak zápis v knize smluv (zelené) 1528-1543 nasvČdþuje.11)
Závislosti své od mČsta, prostĜedkem Hrádku vyplývající, zbavil se tak, že si vymohl r.
1544 na Ferdinandovi I. majestát,12) jímž byl Hrádek sproštČn svazku šosovního a za deskový
Hrádku, ležícím nad „Kolem“, lázní od Jana Štolara z Chocemicz na místČ Voršily z WrchovišĢ, manželky
jeho a od JiĜíka a Jana, bratĜí vlastních, synĤv nebožtíka Václava Joanesova z rybného trhu, leta spravedlivá podle práva majících, i na místČ mladších sirotkĤv nČkdy Jana Perštejnského let nemajících. Kteréžto
spravedlnosti pĜedjmenovaní prodávající mají na témž domČ i na jiném všem statku mČstském i horním 3½
sta kop gr. þes. vedle zápisu, který jest uþinil nČkdy Krištof Smíšek DorotČ, mateĜi sirotkĤv pĜedjmenovaných, a Voršile, manželce Jana Štolara, tak jakž týž zápis v knihách blankytných J. 4 to v sobČ šíĜ ukazuje
a zavírá. A koupil jest pĜedjmenovaný pan Albrecht na témž domČ Hrádku té spravedlnosti 2½ sta kop gr.
þes. též 2½ set kop gr. þ.; zavdati pak má pan Albrecht 50 kop gr. þ. o sv. Havle nejprve pĜíštím po uþinČní
zápisu tohoto; placení pak poþnúc na sv. JiĜí v polouletí najprvé pĜíští a tak potom vždy v rok poĜád pĜicházející na sv. JiĜí po 50 kopách gr. þ. až do zaplacení té vší summy hlavní trhové, tČch 2½ set kop gr. þ.
právem purkrechtním. Toto však pĜi tom jest vymínČno, jestliže by se kdežkoli a jakéhožkoli statku buć
pod mČstským nebo horním právem on Jan Štolar na místČ Voršily manželky své a sirotci pĜedjmenovaní
uptali, aby na témž statku tČch 100 kop gr. þ. sobČ dovzali, aby jim tČch 3½ sta kop gr. þ. podle zápisu od
Kryštofa Smíška uþinČného mohlo vyjíti. A kdežby se koli co takového statku mimo dĤm Hrádek uptalo,
na to pan Albrecht z Guttnštajna, dČdicové a potomci jeho šahati (!) ani žádné pĜekážky þiniti nemají. Pakli by se žádného takového statku neuptalo a uptati nemohlo a on Jan Štolar z Chocemic a tíž sirotci tČch
100 kop gr. þ. nedosahli, tehdy pan Albrecht má sirotkĤm let nemajícím po Janovi Pernstejnském zĤstalým
25 kop gr. þ. dáti, když by k letĤm pĜišli. A jest-li že by jim dáno nebylo, aby k témuž domu Hrádku mohli
tíž sirotci podle práva purkrechtního hledČti a tu svého postíhati, ect. etc. - - - A pĜišly-li by jaké závady
aneb pĜekážky od kohožkolivČk nadepsanému panu Albrechtovi aneb dČdicĤm jeho, ty Jan Štolar s tČmi sirotky aneb dČdicové a budoucí jich zĤstati a vypraviti mají a povinni budou. A jest-li že by pánu dáno bylo
250 k. gr. þ. od vČĜitelĤ tehdy také pán má zase Hrádku postoupiti. Actum die Joannis Hus Anno 1530.
11
) Arch. mČst. Kniha smluv (zelená) 1528-1543. M. 19'. Urozený pán pan Albrecht z Guttnštaina a na
KolínČ, najvyšší mincmistr král. þeského pĜiznání uþiniti ráþil, že spravedlnost svú, kterúž míti ráþí na
domu Hrádek knihami mČstskými trhem zapsánú jakž ten zápis to v sobČ šíĜe ukazuje a zavírá Heredit.
nigro K. 32, dáti a na zpuosob dolepsaný zapsati jest ráþil a tímto zápisem zapisovati a dávati ráþí urozené
paní paní AnnČ Holické z Šternberka, paní manželce své, jest-li že by pán BĤh na JMst pána smrt dopustiti
ráþil (þehož pane Bože raþ ostĜíci), aby paní Anna Holická teprĤv po smrti JMsti pána v ten duom anebo v
touž spravedlnost se uvázati, jej držeti mohla až do své smrti. A pĜi smrti své neb i prvé, když by ráþila,
aby mohla a plnú moc i právo mČla dáti a zapsati dvČ stČ kop gr. þ. komuž by koli ráþila a JMsti se zdálo a
líbilo, mocnČ a dČdiþnČ na svrchu psané spravedlnosti na Hrádku bez pĜekážky dČdicĤv a budúcích JMsti
pana pana Albrechta z Guttnštajna i každého þlovČka všelijakého odporu. A po smrti JMsti též paní Anny,
jest-li že by dČdicové téhož pána, pana Albrechta chtČli touž spravedlnost na Hrádku držeti, aby mohli
toho, komužby od paní poruþeno bylo tČch 2 stČ kop gr. þ. tomu dadúc jeho z souti (!) a túž spravedlnost
zúplna držeti bez všelijaké pĜekážky. Actum f. VI. ante Nativ. Marie 1539.
12
) Arch. mČst. þ. 931 perg. My Ferdinand z Boží milosti Ĝímský král, po všecky [þasy] rozmnožitel
Ĝíše a Uherský, ýeský, Dalmatský, Chorvatský etc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské, markrabČ
moravský, Lucemburské a Slezské kníže a Lužické markrabČ etc. Oznamujeme tímto listem všem, že Jsme
poníženČ prošeni od urozeného Albrechta hrabí z Guttštajna, vČrného našeho milého, abychom jemu z
milosti naší dĤm jeho jménem Hrádek u Hory Guttny ležící nad Páchem, kteréžto nČkdy Smíšek, horník, v
držení byl, milostivČ osvoboditi ráþili. K jehožto prosbČ naklonČni jsúce, s dobrým rozmyslem, našim
jistým vČdomím, mocí královskú v ýechách svolili jsme k tomu a dotþený dĤm již psanému Albrechtovi
hrabímu osvobozovati ráþíme, a tímto listem osvobozujem tak, aby jmenovaného domu s dČdici, potomky
a budoucími svými svobodnČ a bez pĜekážky všelijaké užívati mohl a moc jmČl a z toho domu žádných
dávek, poplatkĤv nyní i napotom s dČdici, potomky a budúcími svými, ktož by toho domu v držení byl,
18
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dĤm prohlášen, proþež i od platĤ a obecních povinností osvobozen.
Jakkoliv mČl Albrecht z Guttenštejna jako nejvyšší mincmistr byt úĜední v domČ Horštarfovském vedle Vlašského dvora, pĜece sídlil na Hrádku, v domČ to daleko prostrannČjším. Tam
také strojil veselí r. 1541, když se ženil syn jeho Kryštof s Voršilou Vejtmilarovou z Weitmile,13) jak vypravuje Daþický. Však manželství Kryštofovo dlouho netrvalo; r. 1545 byl zabit
v Žirovnici Ĝezníkem Brichcou.
Nejbližší zmČna ve vlastnictví dokumentována jest listem arch. m.14) z r. 1556, v nČmž Jan
z Weitmile a na ChomutovČ se šepmistrĤ dožaduje, aby mu opČt vodu na Hrádek pustili, jak
bývalo za Gutnštejna. Domníváme se, že na rod Weitmilský pĜešel Hrádek od paní Anny
Gutnštejnové ze Šternberka na Voršilu Gutnštejnovou, její snachu. Místo nepĜítomného Jana z
Weitmile vykonával správu Hrádku úĜedník jeho pan Ctibor Budský z Budþe, za nČhož vznikla
velká nevĤle pro šenk piva i vína v Hrádku provozovaného, aniž by se ungelt pro obec platil.
Došli tedy k panu Ctiborovi poslové šepmistrĤ, aby zaplatil dávky obecní. Ale pan Ctibor
zastíral se Ferdinandovým majestátem. Se strany obce bylo mu odporováno, že majestát sice
má, ale ten že nezní tak, aby mohl dĤchody obecní tenþiti; nebude-li platiti, þím jest povinen,
vezme se mu šenk. A tak se také stalo r. 1558, jak svČdþí knihy memorabilní.15) Hádky o
zapravování dávek nápojových obci však tím nepĜestaly, nýbrž se ustaviþnČ opakovaly,
ponČvadž majetníci provozovali šenk na úkor obce jak v XVII. tak XVIII. století, leþ o tom se
šíĜiti nebudeme.
Jakým zpĤsobem pĜešel Hrádek z rukou WeitmilarĤ ve vlastnictví Jana Bohemického z
Bohemic, nejvyššího prubíĜe zemského, jenž r. 1573 o nČm kšaftuje, neumíme povČdČti.
Bohemický odevzdává Hrádek ještČ s jiným domem „Bojanovský“ nazvaným paní AlžbČtČ
Vrchlabské z Vrchlabí,16) kteráž však jej již r. 1578 panu HeĜmanu Bohdaneckému z Hodkova
dávati ani þím z toho odbývati povinen nebyl. Protož pĜikazujem všem obyvatelóm a poddaným našim ze
všech stavĤv království ýeského, a zvláštČ poctivým šefmistróm a konšelóm na Horách Guttnách, nynČjším i budoucím, vČrným milým, abyšte þastopsaného Albrechta hrabího z Guttštajna, dČdice, potomky a
budoucí jeho pĜi této milosti a osvobození našem jmČli, drželi a neporušitelnČ nyní i na budoucí þasy
zachovali, žádných jemu v tom pĜekážek neþiníce, ani komu jinému þiniti dopouštČjíce. Chtíce tomu,
kdyžkolivČk vyšší i menší úĜedníci desk zemských dotþeného království ýeského za to požádáni budou,
aby jemu Albrechtovi hrabí z Guttštajna, dČdicóm, potomkóm a budoucím jeho dĤm i s listem tímto ve
dsky zemské vepsati a vložiti rozkázali, bez otpornosti pod uvarováním nemilosti naší královské i budoucích králĤv þeských. A ktož by tento list s svrchupsaného Albrechta z Guttštajna neb dČdicĤv, potomkĤv a
budoucích jeho dobrú a svobodnú vĤli jmČl, ten má a míti bude plnú moc a právo ke všemu, což se v
tomto listu píše, jak on sám Albrecht hrabČ z Guttštajna bez umenšení. Tomu na svČdomí peþeĢ naši
královskú k listu tomu pĜivČsiti jsme rozkázali. Dán na hradČ Pražském v sobotu po sv. Diviši leta Božího
tisícího pČtistého þtyĜitcátého þtvrtého a království našich Ĝímského þtrnáctého a jiným osmnáctého.
Ferdinand m./p. L. S.
13
) Daþický-Rezek, PamČti I. 105.
14
) Arch. mČst. þ. 1252 a). Službu svú vzkazuji slovútné poctivosti páni šechmistĜi, pĜátelé mojí milí,
napĜed zdraví jiného všeho dohrého toho bych Vám vČrnČ rád pĜál etc. Páni pĜátelé moji milí. Zprávu
mám, kterak by ta voda rourní, kteráž prvotnČ na Hrádek tu pĜi mČstČ vašem za držení dobré pamČti pana
Albrechta z Guttnštejna šla, na tento þas již jinam obrácena byla snad z pĜíþiny té, že nČkteré zdi v tom
místČ skrze neopatrováním padly a ten Hrádek bez hospodáĜe nČkteré leto byl. I jakž jest koliv za to vás
pĜátelsky žádám pokudž na vás jesti, že poruþíte tČm, kdož tu vodu spravují, tam na Hrádek na muoj
náklad zase pustiti. O þemž jsem pak ovšem dáleji panu Ctiborovi z Budþe ect služebníku svému poruþil,
aby on s radou a pomocí vaší to zase k nápravČ pĜivésti mohl a což v tom na žádost mou uþiníte toho se
vám zase vším dobrým pĜátelstvím odplatiti míním.
Datum v Praze v sobotu den sv. Jakuba, apošt. pánČ 1561.
Jan z Weytmille a na ChomutovČ.
15
) Lib. memor. 1558. C. 4.
16
) Desky zemské, Quat. trhový modrý þ. 18. fol. C. 2. a 3.
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a na Braþicích popustila, ponČvadž mu 500 kop gr. þ. dlužna byla. Po smrti HeĜmanovČ sdČdila
Hrádek vdova jeho Lukrecie, po rodu Benedka z Neþtin, která jej r. 1609 svým poĜízením
odkázala dcerám Bohunce Skalské z Dubu a AlénČ Chotouchovské z Nebovid na rovný díl.17)
Však kšaft byl r. 1613 paní Lukrecií zmČnČn v ten smysl, že Bohunka Skalská bude dČdiþkou
jedinou, ale že vyplatí za Hrádek sestĜe své paní AlénČ Chotouchovské 500 kop míš., a
Adamovi mladšímu, svému bratru, Bohdaneckému z Hodkova rovnČž 500 kop míš. v roþních
lhĤtách po 100 kopách.
Nová majitelka prodala brzy Hrádek švakru svému Václavu Chotouchovskému z Nebovid
a ten jej ženČ své AlenČ kšaftem18) odkázal. Smrt jeho nastala 24. záĜí r. 1618, jak vypravuje
17
) Arch. mČst. þ. 6754/A = D. Z. quat. trhový stĜíb. kšaft. 1608-9 þ. 134. L. 24. Lukrecie Bohdanecká
z Neþtin a na Hostovlicích pĜiznala, že o stateþku svém, kterýž jest jí P. B. všemohoucí z milosti své dáti a
propĤjþiti ráþil takovéto poĜízení þiní:
PĜedkem a nejprvé, jakož má dĤm svĤj dČdiþný od starodávna Hrádek Ĝeþený na Horách Kutnách nad
Páchem ležící, týž dĤm Hrádek i se vším od starodávna k nČmu pĜíslušenstvím tak, jakž v svém okršku a
obmezení a jehožto sama v držení a užívání jest, odkazuje a na rovný díl dává dcerám svým Bohunce
Skalské a AlenČ Chotouchovské, sestrám vlastním z Hodkova a jich budoucím tak, aby týž sestry vlastní
pĜedjmenované a dcery její ihned po smrti její v týž dĤm Hrádek, též ve všecky svršky a nábytky, na þemž
by ty koli v témž domu Hrádku vyhledati a najíti se mohly a jakýmikoli jmeny jmenovány býti mohly
bućto samy o své újmČ a nebo s jedním komorníkem pražským se uvázati a s tím, jako se svým vlastním,
podle vĤle své vládnouti a þiniti moc mČly. A pakli by ony napĜed psané sestry z Hodkova, dcery její aneb
jich budoucí o týž dĤm Hrádek pČknČ sestersky a pĜátelsky, buć samy aneb skrze dobré pĜátely porovnati
se nemohly, tedy tomu chce, aby to buć obČ spolu aneb jedna z nich, neb jich budoucí na pány JMsti a
vladyky na plný soud zemský vznesly a komisaĜe od JMstí na pošacování domu vyžádaly a zaþ týž dĤm
prošacován bude, aby jedna druhou neb budoucí jich splatiti a polovici sumy, zaþ by týž dĤm prošacován
byl jí vydati povinna byla etc. etc.
Datum v outerý po nedČli smrtné l. 1609.
Per juxtam jest tamže zapsáno:
Leta 1613 v nedČli po památce sv. Pavla na víru obrácení kĜesĢ. Lukrecia Bohdanská z Neþtin a na
Hostovlicích v tomto poĜízení naproti psaném pozĤstavivši sobČ vejminky a moci, aby mohla a moc mČla
poĜízení toto buć na všem anebo na díle zrušiti, zmČniti, jeho pĜiþiniti, ujíti, nebo dokonce všecko zase z
desk propustiti a vymazati a to, když by se jí koliv zdálo a líbilo, podle vĤle své.
Jmenovaná pĜiznala, že vedle dotþené vejminky a moci sobČ pozĤstavené opravila a doložila jest sobČ
do téhož poĜízení svého tČchto nížepsaných artikulĤv a slov, kdež v nČm stojí tento artykul: PĜedkem a
nejprvé [etc. až po slova: jí vydati povinna byla] že ten artykul takto má státi:
PĜednČ jakož jest ona Lukrecie Bohdanecká z Neþtin Bohunce Skalské z Hodkova, dceĜi své, dlužna
dluhu pravého a spravedlivého 500 kop míš., že ji i budoucím jejím v témž dluhu napĜed jmenovaný dĤm
svĤj dČdiþný od starodávna Hrádek Ĝeþený na Horách Kutnách nad Páchem ležící tak, jakž v svém okršku
a obmezení a jakž toho sama v držení a užívání jest na nížepsaný zpĤsob odkazuje a dává, tak aby ona
Bohunka Skalská z Hodkova a b. j. ihned po smrti jí, Lukrecie Bohdanecké z Neþtin v týž dĤm Hrádek též
ve všecky svršky a nábytky, na þem by ty koliv v týmž domu Hrádku vyhledati a najíti se mohly a
jakýmikoliv jmeny jmenovány bejti mohly, bućto sama o své újmČ aneb s jedním komorníkem pražským
se uvázati a s týmž domem jako s svým vlastním podle své vĤle vládnouti a þiniti moc mČla. Však s tou
pĜitom znamenitou výminkou atd. atd.
18
) Arch. mČst. þ. 7621. D. Z. Já Václav Chotouchovský z Nebovid na Hrádku nad Páchem známo
þiním tímto listem všem vĤbec atd. atd. tímto kšaftem takto o statku svém movitém i nemovitém dČdiþném
Ĝídím, kšaftuji i nad ním také poruþníky nížejmenované zĜizuji a ustanovuji: PĜednČ dĤm mĤj dČdiþný,
svobodný a spupný od starodávna Hrádek Ĝeþený a na Horách Kutnách nad Páchem ležící i se všemi od
starodávna k nČmu náležejícím pĜíslušenstvím, se vší zvolí a plným panstvím tak jakž v svém okršku a
obmezení jest a jakž jest ho nČkdy neb urozená paní Bohunka Skalská z Hodkova maje sobČ jej od neb
dobré pamČti urozené paní Lukrecie Bohdanecké z Neþtin a na Hostovlicích poĜízením jejím dskami
zemskými uþinČným a téhož poĜízení pĜed pány ouĜedlníky pražskými k ní nemocné od úĜadu týchž desk
zemských do domu a pĜíbytku jí Lukrecie Bohdanecké z Neþtin a na dvoĜe jejím ve vsi Hostovlicích v
nedČli po památce sv. Pavla obrácení na víru kĜesĢanskou obrácení leta 1614 vyslanými opravením, kteréž
v kvaternu trhovém stĜíbrném L. 24 zapsáno jest, odevzdaný v držení a užívání byla, a ten jsem já potom
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Daþický,19) následkem poranČní, jehož ve rvaþce s vojáky v ýáslavi utržil. ZemĜel bezdČtek.
Alena Chotouchovská z Hodkova nezĤstala dlouho vdovou, neboĢ se r. 1620 znovu provdala
za Václava Heralta Libštejnského z Kolovrat.20)
Alena nebyla douho provdána; zemĜela již r. 1626, þímž Hrádek pĜešel do rukou
Libštejnských z Kolovrat. Za tohoto rodu byla obnovena výsada Hrádku jako statku deskového
Ferdinandem II. novým majestátem r. 1628.21)
Po Heraltovi sdČdil Hrádek jeho syn ZbynČk Leopold Libšteinský, jenž bezdČtek zemĜev
zanechal vdovu Janu Izabelu, rozenou z GirgerĤ, jíž poruþil též své sídlo. Nová majitelka se
opČt provdala za jenerala ve vojštČ Vasquesa z UmanĤ. Když zemĜela bez testamentu, spadl
Hrádek právem dČdickým na dceru z posledního manželství vzešlou, Marii Eleonoru
Vasquesovou z UmanĤ, kteráž byla provdána za JindĜicha Haugvice z Biskupic.
Paní poslednČ zmínČná prodala starobylé své sídlo roku 1676 za 2000 zl. rýn. a 50 zl.
klíþného obci kutnohorské s tou výminkou, že budou jí i manželu vyhrazeny 3 obytné pokoje v
Hrádku a že bude moci v HoĜe jiný šosovní dĤm zakoupiti.22)
od ní paní Bohunky Skalský koupČ jej sobČ od ní postoupený mČl a ten mnČ, dČdicĤm a budoucím mým i
tomu každému, komuž by ode mne ukázáno bylo, ve dsky zemské
19
) Dr. Rezek - PamČti Mik. Daþického z H. II. 183.
20
) Dr. Rezek. Pam. II. p. 193 a 202.
21
) Arch. mČst. þ. 8307. orig. perg. s peþetí. My Ferdinand Druhý z Boží milosti volený ěímský císaĜ,
po všecky þasy rozmnožitel Ĝíše a Uherský, ýeský, Dalmatský, Charvatský etc. král. etc. arcikníže
Rakouské, markrabČ Moravské, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický markrabČ oznamujeme tímto
listem Naším, že jsme od urozeného Václava Heralda Libštejnskýho z Kolovrat, rady a komorníka našeho
též hejmana kraje þáslavského, vČrného milého poníženČ prošeni, abychom listu neboližto majestátu od
nejjasnČjšího knížete a pána Ferdinanda, toho jména Prvního, ěímského císaĜe, Uherského a ýeského
krále, pana dČda Našeho nejmilejšího nČkdy urozenému Albrechtovi hrabČti z Guttnštejna daného,
kteréhož datum na hradČ Našem Pražském v sobotu po sv. Diviši leta PánČ 1544 na dĤm v mČstČ Našem
HoĜe KutnČ ležící, jenž Hrádek nad Páchem slove svČdþícího, kterýž on z Kolovrat i s týmž domem
poĜádnČ sobČ dskami zemskými postoupený má a jeho nyní v Ĝádném a pokojném držení a užívání
zĤstává, milostivČ potvrditi ráþili. Kteréžto ponížené prosbČ, též k vČrným a platným službám Nám i
Našemu slavnému domu Rakouskému, jak od osoby tak i pĜedkĤv jeho každého þasu stále prokazovaným,
milostivČ naklonČni jsouce, a vidouce týž majestát celý a neporušený bejti, s dobrým rozmyslem Naším,
jistým vČdomím, s radou vČrných Našich milých a mocí, jakožto dČdiþný král ýeský svrchupsaný majestát
ve všem jeho znČní a položení, v punktích, klausulích a artykulích ne jináþe, než jakoby v tento list Náš
slovo od slova vepsán byl, schvalujem, obnovujem a mocnČ potvrzujem. Chtíce tomu koneþnČ, aby on z
Kolovrat i s dČdici a budoucími svými držiteli téhož domu Hrádek nad Pachem Ĝeþený, i s tČmi svobodami
v témž majestátu obsaženými v pokojném držení a užívání bez pĜekážky jednoho každého þlovČka
zĤstával a v niþemž tom od žádného aby hindrován nebyl. Proto pĜikazujeme všem stavĤm a poddaným
Našim království Našeho dČdiþného ýeského a obzvláštnČ šefmistrĤm a radČ mČsta Hor Kutten, vČrným
milým, abyšte nadepsaného Václava Heralta Libštejnského z Kolovrat, dČdice a budoucí držitele poĜádné
téhož domu pĜi tomto schválení, obnovení a potvrzení Našim jmČli, drželi a neporušitelnČ zachovali,
žádných jim v tom nejmenším pĜekážek, jak sami neþiníce, tak ani komu jinému þiniti nedopouštČjíce nyní
i na budoucí vČþné þasy, a to vše pod uvarováním hnČvu a nemilosti Naší císaĜské a královské, dČdicĤv a
budoucích Našich králĤv þeských.
Tomu na svČdomí peþet Naši císaĜskou a královskou k tomuto listu pĜitisknouti jsme rozkázati ráþili.
Dán v mČstČ našem ZnojmČ v pondČlí po památce sv. Jana KĜtitele jinak dvacátého šestého dne
mČsíce þervna leta pánČ 1628 a království Našich ěímského devátého, Uherského desátého a ýeského
jedenáctého.
Ferdinand m./p. L. S.
Gulielmus Comes Slavata Reg. Boh. a S. Cancellarius.
Ad mandatum Sac. Caes. Majestatis proprium Rafael Mnišovský m./p.
22
) Arch. mČst. þ. 1169/1. Léta pánČ 1676 ve þtvrtek v den památný sv. ěehoĜe papeže jinak 12. bĜezna
stala se smlouva trhová, dobrovolná, celá a dokonalá mezi urozenou paní Marií Eleonorou Haugvicovou,
rozenou Vasquezovou z UmanĤ, vlastní manželkou urozeného a stateþného rytíĜe pana JindĜicha Haugvice
z Biskupic a na KeblovČ prodávající s jedné a urozenými též slovutné a mnoho vzáctné poctivosti JMC
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Horníci - jak se mČšĢanĤm kutnohorským obecnČ Ĝíkávalo - neradi vídali osazování šlechty
ve mČstČ z té pĜíþiny, že ona zastírajíc se stavovskými výsadami, vymykala se dávkám a povinnostem mČstským, þímž dĤchody obecní bývaly ztenþovány a pĜíþiny k rĤznicím vznikaly.
Tím byla také výhodnost koupČ Hrádku se strany obecní zdĤvodnČna, když se jednalo o schválení koupČ dozorþím orgánem komorou þeskou a o povolení zápĤjþky, kterou obec chtČla kupní cenu splatiti. Byl to dĤvod podstatný, neboĢ od þasĤ Guttenšteinových byla obec na dávkách
ze šenku na Hrádku plynoucích zkracována stále, þasem více neb ménČ. ObzvláštČ prudký spor
propukl za dob KolovratĤ; byl r. 1651 krajskými hejtmany tak urovnán, že šenk na Hrádku byl
vĤbec zapovČzen, protože to byla živnost mČstská, tudíž stavu šlechtickému nepĜíslušná.
Hrádek zĤstal v majetku obecním jen 10 let. Obec vyhradivši si právo pĜedkupné, prodala
jej kolleji jezuitské roku 1686,23) která do budovy pĜenesla své gymnasium þi seminarium z
král. panem rychtáĜem, pány šepmistry, radou, staršími obecními, osmisoudci i na místČ a k ruce celé obce
na Horách Kuttnách jakožto kupujícími z strany druhé a to taková smlouva a trh: Jakož jest po vykroþení z
tohoto svČta prostĜedkem smrti þasné k oné vČþné a neskonalé slávČ urozené paní, paní Hanny Isabelly
ovdovČlé Kolovratové rozené z GirgerĤ dĤm svobodný, privilegovaný a dskami zemskými se Ĝídící, od
starodávna Hrádek nad Páchem Ĝeþený, vlastní dČdiþný a zaplacený pozĤstal a ten na dotþenou urozenou
paní Marii Eleonoru Haugvicovou, rozenou Vasquesovou z UmanĤ vlastní dceru a dČdiþku po ní zĤstalou
právem dČdickým ab intestato legitimè pĜipadl tak jakž k ponížené prosbČ a vyhledávání nČkdy vysoce
urozeného pána, pana Albrechta hrabČ z Guttnštejna etc. (tit.) od JMC slavné a vzáctné pamČti Ferdinanda
toho jména prvního v leta 1544 z šosu mČstského vyĖat atd. atd. - - - - prodává JMC panu rychtáĜi, pánĤm
šepmistrĤm, radČ starším obecním a osmi soudcĤm na místČ a k ruce celé obce na Horách Kutnách i budoucím potomkĤm jich za summu hlavní trhovou 2000 zl. rejn, každý zlatý po 60 kr. poþítaje, k jmČní, držení, užívání, dČdiþnému vládnutí a s ním jakožto svým vlastním, co by se jim za dobré zdálo a vidČlo disponirování a uþinČní, kteroužto summu nadepsaní páni kupující prodávající paní Haugvicové takto vyplniti
a zaplatiti pĜislíbili a se zavázali. atd. atd. Jížto jest datum na Horách Kutnách leta a dne svrchu psaného.
L. S. Marie Eleonore Haugvicin geborene Vasquesin von Uman m./p.
Peþet kutnohorská
L. S. Bernard Franc pán z VČžník m./p.
L. S. Ferdinand Rahenhaupt z Suché.
23
) Arch. mČst. þ. 12714/2. Léta pánČ 1686 dne 5. Julii stala se smlouva trhová dobrovolná, celá a
dokonalá s jistým k tomu povolením JM. hrab. Excell. a Mstí pana p. presidenta, vicepresidenta a pánĤv
rad JMC slavné komory þeské (titul) a to mezi slovutné a mnoho vzáctné poctivosti JMC. král. panem
rychtáĜem, pány šepmistry a radou, staršími obecnímí, osmisoudci i na místČ celé obce na Horách Kutnách
jakožto prodávajícími z jedné a velebným panem p. JiĜím Rectoris S. J. na ten þas kolleje na Horách
Kutnách sv. P. Barbory rektorem (k ruce dvojctihodného p. P. Alše Pachty, jakožto na ten þas zĜízeného
regenta seminarium Kutnohorského) kupujícím strany druhé a to taková:
Jakož jest dotþený pan P. rektor s pĜedcházejícím vČdomím dĤstojnČ velebného pana P. MatČje Tannera S. J. v þeské provincii provinciála pĜi nadjmenovaných JMC panu rychtáĜi, páních šepmistĜích a radČ
snažnČ vyhledával, aby dĤm Hrádek nad Páchem Ĝeþený a skrze specialní privilegium slavné a svaté pamČti císaĜe Ferdinanda toho jména I. v letu 1544 z šosu mČstského vyĖatý atd.… a v letu 1676 od urozené
paní Marie Eleonory Haugvicové z Biskupic rozené Maškovcové (síc!) z UmanĤ jistou smlouvou trhovou
pod datum 12. mČsíce bĜezna obci Hor Kuten prodaný, koupiti mohl a to praecisè k spĤsobení z nČho
seminarium se všemi pĜípadnostmi potĜeb domácích a osob, pro cviþení ke cti a slávČ Boží školní mládeže
a vzdČlání sv. víry katolické a k žádnému jinému cíli. V kteréžto pĜíþinČ, uþinivše dotþení páni šepmistĜi a
rada pĜi vejš pĜipomenuté sl. komoĜe þeské své poslušné ohlášení a milostivý konvens k takovému prodaji
toho jsou také pĜi J. Ex. a M. jistou resolucí, kteréž datum na hradČ Pražském 23. Martii An. 1686 obdrželi
a vedle toho (však proti jistému reversu téhož p. P. rektora kupujícího v též milostivé resolucí obsaženého
strany nevedení v nČm žádných živností sousedských) k opaþnému prodají se resolvirovali. A podle toho
vejš jmenovaný JMC pan rychtáĜ, páni šepmistĜi a rada, starší obecní, osmi soudcové i na místČ celé obce
dotþených H. K. prodali jsou a touto smlouvou trhovou prodávají oznámený dĤm svĤj Hrádek nad Páchem
Ĝeþený a žádnému v niþemž nezávadný, tak jakž v okršku svém a ohradČ se vynachází, nic odtud nevymiĖujíc a nevyjímajíc, jakož i se vším, co hĜebem pĜibito a k okrase jeho aplicirováno jest a to z poþátku
jmenovanému p. P. rektorovi k ruce nadepsaného p. P. Alše Pachty regenta seminaria K. H. za summu
22
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nedostateþného již, ze þtyr domĤ sestávajícího „starého seminaria“, rozloženého v místech
nynČjšího krajského soudu. Tím vzniklo místo „Hrádku“ jméno „seminarium“, kteréžto se až
do dneška udrželo.
Hrádek jako seminarium zĤstal v držení jesuitĤ až do r. 1773, do zrušení Ĝádu v Rakousku.
Ze jmČní zrušených jesuitských klášterĤ a sídel byl utvoĜen „studijní fond“, jemuž také budova
Hrádku, jako souþást jmČní kutnohorské kolleje pĜedána byla. Státní erár, který „studijní fond“
spravoval, vládl Hrádkem od 1773 až do r. 1911, v nČmž mocí smlouvy zavĜené mezi státem a
obcí kutnohorskou24) pĜešlo vlastnictví na tuto obec za cenu 30.000 K.
hlavní trhovou 1800 zl. rejn. penČz hotových ihned pĜi stvrzení smlouvy této na dobré stĜíbrné a vĤbec
berné minci prodávajícím proti specialné kvitanci vysazených. Atd. atd.
24
) Smlouva, která byla dne a roku nížepsaného mezi c. k. zemskou školní radou v ýechách jménem c.
k. eráru na základČ výnosu c. k. ministerstva kultu a vyuþování ze dne 19. Ĝíjna 1904 þ. 4630 a ze dne 16.
þervence 1906 þ. 37.356 ex 1905 a s výhradou ratifikace tohoto ministerstva se strany jedné, a mČstskou
obcí král. horního mČsta Kutné Hory na základČ prohlášení ze dne 20. února 1904 þ. 982 vyhotoveného dle
usnesení obecního výboru v HoĜe Kutné ze dne 26. února 1898 þ. 1240, ze dne 23. þervence 1902 þ. 4139
a ze dne 23. þervence 1903 þ. 4061 a schváleného okresním výborem Kutnohorským dne 1. bĜezna 1904 a
prohlášení ze dne 20. ledna 1905 þ. 467 vyhotoveného podle usnesení obecního výboru ze dne 19. ledna
1905 þ. 483 se strany druhé uzavĜena takto:
1. C. k. erár prodává obci mČsta Kutné Hory a tato kupuje od c. k. eráru usedlost zapsanou v knihovní
vložce þ. 28 katastrální obce Hory Kutné c. k. eráru (c. k. studijnímu fondu) náležející a sestávající se
stavební parcely þ. kat. 23 dĤm þ. pop. 28 a zahrady þ. kat. 39 v K. H. za kupní cenu v obnosu 30.000 K,
slovy tĜicet tisíc K.
2. Kupní cenu v obnosu 30.000 K jest obec mČsta K. H. povinna u c. k. hlavního berního úĜadu v K.
H. zaplatiti, jakmile naĜídí c. k. zemská škol. rada, aby pĜedmČt koupČ byl obci mČsta K. H. skuteþnČ
odevzdán.
Odevzdání to má se státi, až usedlost þ. p. 28 v K. H. k úþelĤm c. k. ústavu ku vzdČlávání uþitelĤv
nebude na dále zapotĜebí.
3. C. k. erár neruþí za výmČru a jakost prodaných parcel a za stavební stav prodané budovy a za
nároky tĜetích osob na pĜedmČt koupČ.
4. Držení, nebezpeþí a užitek, jakož i povinnost k uhrazení daní s pĜirážkami, pĜíspČvkĤ a kterýchkoliv
veĜejných dávek z pĜedmČtĤ koupČ vypadajících pĜejdou na obec K. H. mČsto od doby skuteþného
odevzdání dle þl. 2. této smlouvy.
5. Obec mČsta Kutné Hory propĤjþuje ohlednČ budovy þ. pop. 28. v K. H. následující služebnosti:
a) že tato za žádných okolností a sice zejména za pĜíþinou regulace mČsta aneb za podobnou pĜíþinou
nesmí býti úplnČ aneb þásteþnČ sbourána bez pĜedchozího svolení c. k. ministerstva kultu a vyuþování.
b) že této budovy nesmí býti jinak použito než zpĤsobem její vysoké umČlecké cenČ odpovídajícím a
že nebude jejího historického významu žádným zpĤsobem tknuto a že pĜináleží c. k. státní správČ právo v
pĜípadČ potĜeby v tomto smČru odpor podati.
c) že rozšíĜení, pĜizpĤsobení nebo jiné opravy a obnovení na této budovČ nesmČjí býti provádČny bez
pĜedchozího schválení c. k. ústĜední komise pro zachování umČl. a historických památek, pokud se týþe c.
k. ministerstva kultu a vyuþování.
6. Obec mČsta K. H. vČnuje a odevzdává c. k. eráru a tento pĜejímá od obce mČsta K. H. k vystavČní
budovy pro c. k. ústav ku vzdČlání uþitelĤv v K. H. a ku zĜízení botanické zahrady pĜi tomto ústavu
bezplatnČ do úplného, neobmezeného bezvadného vlastnictví:
a) z nemovitostí zapsaných v knih. vložce þ. 687 katastrál. obce K. H. stavební parcelu þ. k. 853/2
dĤm þ. p. 40 z pozemkové parcely þ. kat. 428 role þást ve výmČĜe 22 arĤ 91,56 m2 oznaþenou v
pĜipojeném podstatnou þást této smlouvy tvoĜícím polohorysu ddto v ýáslavi dne 10. dubna 1905 jako þ.
kat. 428/2 z pozemkové parcely þ. kat. 431 zahrady þást ve výmČĜe 22 arĤ 70,63 m2 oznaþenou v
polohorysu shora uvedeném jako 431/1.
b) z pozemkĤ zapsaných v seznamu veĜejného statku z pozemkové parcely þ. kat. 2765/1 ulice þást ve
výmČĜe 12,54 m2 oznaþenou v polohorysu uvedeném jako þ. kat. 2765/3 z pozemkové parcely þ. kat.
2765/2 pĤdy neplodné þást ve výmČĜe 3 arĤ 15,4 m2 oznaþenou v uvedeném polohorysu jako þ. kat.
2765/5.
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7. Pozemkové plochy ve þl. 6. uvedené budou c. k. eráru ihned skuteþnČ odevzdány, jakmile to c. k.
zemská škol. rada od obce mČsta K. H. žádati bude. Od doby skuteþného odevzdání pĜejdou na c. k. erár
držení, nebezpeþí a užitek i povinnost k hražení daní s pĜirážkami, pĜíspČvkĤ a kterýchkoliv veĜejných
dávek z tČchto pozemkĤ vypadajících.
8. C. k. erár nepĜejímá žádných bĜemen a obec mČsta K. H. se zavazuje, že do 3 mČsícĤ od podpisu
této smlouvy pĜípadná knihovní bĜemena na vlastní útraty vymazati dá, aneb c. k. eráru odevzdá souhlas
knihovních zájemníkĤ k bezvadnému odepsání shora uvedených pozemkĤ z Kutnohorské vložky þ. 687
aneb na vlastní útraty provede Ĝízení k úþeli bezzávadného odepsání podle zákona ze dne 6. února 1869 þ.
18. Ĝ. z.
9. Obec mČsta Kutné Hory zavazuje se, že se postará o to, aby byla v dobČ zapoþetí novostavby c. k.
ústavu ku vzdČlání uþitelĤv hĜebþinecká stanice nalézající se na pĜilehajícím pozemku z blízkosti jejího
výhradnČ nákladem obce odstranČna.
10. Obec mČsta K. H. zavazuje se, že cestu pro pČší, nalézající se jižnČ od projektované novostavby c.
k. ústavu ku vzdČlání uþitelĤv na þ. kat. 2775 ještČ pĜed pĜevzetím zamýšlené novostavby k užívání
výhradnČ nákladem mČstské obce Kutné Hory v makademisovanou (válcovanou) silnici pĜimČĜené šíĜky
pĜemČní.
11. ObČ strany vzdávají se práva odporovati platnosti této smlouvy pro zkrácení nad polovici obecní
ceny.
12. C. k. erár svoluje, aby bylo na základČ této smlouvy a kvitance o zaplacení kupní ceny v knihovní
vložce þ. 28. kat. obce K. H. vloženo právo vlastnické na stavební parcelu þ. kat. 23 dĤm þ. pop. 28. a
zahradu þ. kat. 39. v K. H. pro mČstskou obec král. horního mČsta K. H.
13. Obec mČsta K. H. svoluje, aby na základČ této smlouvy v knihovní vložce þ. 28. kat. obce K. H.
ohlednČ domu þ. pop. 28 v K. H. vloženy byly následující služebnosti v prvním poĜadí pro c. k. státní
správu:
a) že budova tato za žádných okolností a sice zejména za pĜíþinou regulace mČsta aneb za podobnou
pĜíþinou nesmí býti úplnČ aneb þásteþnČ sbourána bez pĜedchozího svolení c. k. ministerstva kultu a
vyuþování,
b) že této budovy nesmí býti jinak použito než zpĤsobem její vysoké umČlecké cenČ odpovídajícím a
že nebude jejího historického významu žádným zpĤsobem tknuto a že pĜináleží c. k. státní správČ právo v
pĜípadČ potĜeby v tomto smČru odpor podati.
c) že rozšíĜení, pĜizpĤsobení anebo jiné opravy a obnovení na této budovČ nesmČjí býti provádČny bez
pĜedchoziho schválení c. k. ústĜední komisse pro zachování umČleckých a historických památek, pokud se
týþe c. k. ministeria kultu a vyuþování.
14. Obec mČsta K. H. svoluje, aby na základČ této smlouvy
a) z nemovitostí zapsaných v knih. vložce þ. 687 kat. obce K. H. stavební parcela þ. kat. 853/2 dĤm þ.
pop. 40 z pozemkové parcely þ. kat. 428 role þást oznaþená v pĜipojeném a podstatnou þást této smlouvy
tvoĜícím polohorysu ddto v ýáslavi dne 10. dubna 1905 jako þ. kat. 428/2 z pozemkové parcely þ. kat. 431
zahrady þást oznaþená v polohorysu shora uvedeném jako þást 431/1,
b) z pozemkĤ zapsaných v seznamu veĜejného statku z pozemkové parcely þ. kat. 2761/1 ulice þást
oznaþená v polohorysu uvedeném jako þ. kat. 2765/3 z pozemkové parcely þ. kat. 2765/2 pĤdy neplodné
þást oznaþená v uvedeném polohorysu jako þ. kat. 2765/5 byly bezzávadnČ odepsány a aby bylo právo
vlastnické c. k. eráru k tČmto pozemkovým parcelám ve zvláštní knihovní vložce vloženo.
15. Knihovní zápisy v þláncích 12. a 13. uvedené smČjí toliko souþasnČ provedeny býti, zápis v þl. 14.
uvedený mĤže se státi dĜíve a zvlášĢ.
16. Náklad spojený s vyhotovením této smlouvy a knihovním provedením jejím, jakož i polovice
poplatku z pĜevodu, která ohlednČ prodaných nemovitostí pĜedepsána bude, nese obec mČsta K. H. sama
ze svého.
17. C. k. erár bude touto smlouvou teprve tehdy vázán, až dojde ratifikace c. k. ministerstva kultu a
vyuþování; ohlednČ udČlení ratifikace není toto ministerstvo žádnou lhĤtou vázáno, zejména ne lhĤtou
§ 862. obþ. zák.
18. Smlouva tato vyhotoví se v obou jazycích zemských ve dvou stejnopisech, z nichž kolkovaný
obdrží c. k. erár, nekolkovaný obec mČsta K. H. Oba texty jsou stejnČ autentické.
19. V právních sporech, jež ze smlouvy této snad vzejdou a které nejsou dle zákona výluþnČ
vyhraženy zvláštní pĜíslušnosti soudní, jest c. k. erár, vystupuje-li jako žalobce oprávnČn, zakroþiti také u
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Zbývalo by ještČ, abychom uvedli pĜíþiny, proþ se obec kutnohorská rozhodla velepamátnou a starobylou, ale také velice schátralou budovu koupiti pĜes to, že byla c. k. úĜady ke školským úþelĤm, jimž déle jak dvou století sloužila, za nezpĤsobilou uznána. Byla to jedinČ péþe
o památky po praotcích sdČdČné, které ukazují, na jakou vysokou kulturní úroveĖ staĜí Horníci
vyspČli; a proto považovala obec za svatou povinnost, aby zachránila tak vynikající dílo, o
nČmž prof. Bernard Grueber, proslulý to znalec stavebních stĜedovČkých památek, napsal v
Mitteilungen der k. k. Zentr. Kommission roku 1861 „ProtČjškem k Vlašskému dvoru jest starý
hrad v Kutné HoĜe, kdysi sídlo patricijského rodu SmíškĤ z VrchovišĢ.“ Na jiném místČ téhož
pojednání na str: 224. praví: „Jestliže již pĜedem starožitnickému pátrání úzké meze vytþeny
jsou a my jen podĜízené otázky Ĝešiti mĤžeme,“ narážeje tím na nedostatek pramenĤ z doby
pĜedhusitské, „jeví se stránka umČlecká popisovaných dČl tím bohatČjší a rozmanitČjší. Poznáváme tu k úplné samostatnosti vyspČlou, ohraniþenou stavitelskou školu, jejíž velkolepé
þinnosti se obdivujeme, aniž bychom jeji vznik a vývoj zevrubnČ mohli sledovati.“
A jiný odborník, A. Riegel, pronesl se o starých umČleckých památkách v tato slova:
„Cena památky, záležející v její starobylosti, má totiž pĜede všemi oslatními idealními
hodnostmi umČleckého díla tu výhodu, že má nárok, aby obracela se ke všem, platila pro
všechny bez výjimky. Ona prohlašuje o sobČ, že jest povýšena nejen nad rozdíly v konfessí,
nýbrž také nad rozdíl mezi vzdČlanými i nevzdČlanými, nad znalci umČní i neznalci. A vskutku
jsou poznatky, dle nichž se cena starobylosti pozná, pravidlem tak prosté, že mohou ocenČny
býti i od lidí, jichž intellekt jinak úplnČ jest zaujat neustálou péþí o tČlesné dobro a o produkci
hmotných statkĤ … Tato výhoda ceny stáĜí vystupuje zvlášĢ zĜetelnČ naproti historické cenČ,
jež spoþívá na vČdeckém podkladČ a k níž lze dospČti oklikou pĜes rozumovou reflexi, kdežto
cena stáĜí se jeví bezprostĜednČ: na základČ nejpovrchnČjšího, smyslového (optického)
pozorování a mĤže proto mluviti bezprostĜednČ k citu.“24)
VĜelá tato slova uznávaných odborníkĤ pĜikazují potomkĤm, aby svérázné, ke cti þeskému
výtvarnictví sloužící dílo prve dotþené školy nadál zachováno tím více, že jest dĤležito jako
vývojový stupeĖ gotického slohu nejen pro ýechy, ale také pro celou Ĝíši. Proto obec uvažujíc
tuto vývojovou dĤležitost Hrádku pro dČjiny výtvarného umČní, doufá, že až se bude dovolávati blahovĤle jak zemského snČmu tak vlády, najde pĜíznivého porozumČní a úþinné finanþní
vČcnČ pĜíslušných soudĤ v sídle c. k. finanþní prokuratury v Praze.
Tomu na doklad následují podpisy smlouvajících stran.
ýís. 5473 r. 1906.
Za král. horní mČsto H. K. schválená usnesením obecního zastupitelstva ze dne 30. srpna 1905 þ. prot.
5642.
V HoĜe Kutné, dne 3. záĜí 1906.
Starosta mČsta: J. Macháþek. MČstský radní: Boh. ýerný.
ýlen obec. zastupitelstva: Josef Beneš. ýlen obec. zastup. Otakar Adamec.
ýís. 19976/07
z. š. r.
Na základČ zmocnČní c. k. ministerstva duchovních záležitostí a vyuþování ze dne 19. Ĝíjna 1904 þ.
4630 a 16. þervence 1906 þ. 37.356 v zastoupení c. k. eráru: C. k. zemská školní rada v Praze. dne 5. kvČtna 1907.
Za c. k. místodržitele c. k. vicepresident: Zabusch. (L. S.)
Legalisaþní formule podpisĤ Jana Macháþka, Bohumíra ýerného, Otakara Adamce a oddČlenČ Josefa
Beneše.
ý. 1538 schvaluje se dle usnesení okresního výboru na základČ § 65. zákona o okresních
zastupitelstvech.
Okresní výbor v Kutné HoĜe, dne 2. srpna 1907.
Okresní starosta: Al. Výborný. (L. S.)
Z. 41899.
Wird genehmigt. Wien, am 18. November 1907.
Für den Minister für Kultus u. Unterricht: Podpis neþitelný. (L. S.)
24
) A. Riegel: Der moderne Denkmalkultus. Str. 28. a Národ. Listy 1911 þ. 119. „Crimen laesae
majestatis.“ pg. 9.
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pomoci, neboĢ jest jisto, že zĜízení a upravení Hrádku bude pĜesahovati penČžité síly mČsta
Kutné Hory, kteráž ani prĤmyslem ani obchodem neslyne a jejíž dávný zdroj bohatství - ruda
stĜíbrná - schudnul.
HRÁDEK PO STRÁNCE STAVITELSKÉ.
Jestli v pĜedešlé stati postupovali jsme
od dob starých k dobám nynČjším, nastoupíme v Ĝádcích následujících cestu opaþnou,
cestu, která vyjdouc od stavu dnešního bude
vyhledávati zmČny, kterým budova byla
poznenáhlu podrobena, mČla-li svým úþelĤm
a úkolĤm, jimiž dobou byla povČĜena, dobĜe
dostáti. Ale tento zpĤsob jest ještČ nesnadnČjší, nežli prvý a sice pro sporost pramenĤ,
které zmČny stavební by dokumentovaly,
jelikož jejich aktuelnost výstavbou a jejím
schválením pĜestala, a po þase byl akt zniþen, neboĢ se stal nepohodlnou pĜítČží. Jen
málo listinných dokladĤ se zachovalo, které
by osvČtlovaly dĜívČjší stav budovy a jejího
rozþlenČní. PĜece ale nejsme beze zpráv. Pod
omítkou zraku ukryty zĤstaly známky, které
bezpeþnČ nám prozrazují zmČny, jež byly na
budovČ pĜedsevzaty. Jsou to zazdČné veĜeje,
profilování oken, rĤzné zdivo pĜíþek a jiné,
což vše Ĝeší a rozĜeší mnohou otázku, již si
Situace Hrádku.
archaeolog položí. Ovšem nelze zmČnu
pĜesnČ datovati, ale jistČ lze ji do urþité doby, lépe periody, položiti. Budeme-li tudíž stĜízlivČ
uvažovati a se známými historickými záznamy srovnávati, jistČ dospČjeme k pĜibližnČ
správnému názoru o stavu, v nČmž se Hrádek v nČkterých dĤležitých obdobích nacházel.
A za tyto stČžejní doby máme: 1. zaĜízení hlavní školy r. 1776, 2. vestČhování se
jesuitského gymnasia r. 1686, 3. pĜestavbu Preklovu a Smíškovu r. 1485-90 a 4. stav pĜed
touto pĜestavbou; celkem tedy þtyry rĤzné doby.
Ustanovivše si roztĜídČní dob, v nichž pravdČpodobnČ stavební promČny závažné nastaly neboĢ nové úkoly vyžadovaly nové úpravy, zejména jiného þlenČní - pokusíme se mínČní své
buć písemnými doklady, neb aspoĖ rozumovými dĤvody podepĜíti.
Nejprvé popíšeme stav nynČjší.
AĢ pohlížíme na Hrádek z kterékoliv strany, vždy jeho ráz jako hradu jest zĜejmý. Již mohutná, z kvádrĤ stavČná vČž tomu svČdþí, že nebyl urþen pĤvodnČ za sídlištČ mírného mČšĢana.
Ráz jeho nemČnily ani pozdČjší doby, jak ukazují vyobrazení z rĤzných dob. Nejstarší obraz
Hrádku z poþátku XVII. vČku zachovaly sbírky
Strahovského kláštera v kresbČ WillenbergovČ.
Druhá kresba zachována jest v díle P. KoĜínka
„Staré pamČti kutnohorské“ z r. 1675, kteráž se
shoduje se souþasnou skulpturou basreliefu
„Synové Zebedeovi“ v chrámČ sv.-Jakubském v
Kutné HoĜe. JeštČ jiná dvČ vyobrazení svČdþí, že
ani konec XVIII. století ani poþátek XIX. vČku
starého rázu s budovy nesetĜel. Shrneme-li svá
Pohled od severu na Hrádek a zahradu
dle Jana Willenberga ze XVII. stol.
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pozorování v koneþný úsudek, vyzní tento v ten smysl, že zevnČjšek Hrádku zĤstal
nepromČnČný, až na frontu jihovýchodní k Vrchlici obrácenou a tvar stĜech.
Celkem þtvercový pĤdorys budovy jest svými rohy obrácen k þtyĜem svČtovým smČrĤm,
proþež kĜídla þi fronty její mají smČr pohoĜí ýechy vČnþící.
Jednotlivá kĜídla jsou takto upravena:
Fronta severovýchodní jest þlenČna as ve tĜi pČtiny plochy od severního rohu poþínajíc
pČkným arkýĜem, pČti stranami pravidelného octogonu ze stČny vystupujícím. Patka arkýĜní,
bohatČ prutovaná, opírá se o pČtiboký (1,16 m) sloup, který bez soklu pĜímo ze zemČ vyvírá.
Sloup, jako celý arkýĜ, jest z kamene tesaného. ArkýĜ má pČt soumČrnČ rozložených štíhlých
gotických oken s jednoduchými kružbami trojího spoĜádání. Hrany arkýĜe jsou sesíleny
hranolovými þtyrbokými sloupky s pĜeþnívajícími Ĝímsami, z nichž opČt jiné slabší sloupeþky
vybíhají a ukonþeny jsou poprsími štítonošĤ, kteĜí nesou štíty, na nichž po ĜadČ spatĜujeme
znak hašpléĜĤ (rumpál toþený dvČma postavami), znak SmíškĤv z VrchovišĢ (jednorožec),
znak zemský (lev s dvojitým ohonem), znak havíĜĤ (dvČ skĜížená kladívka), místo prázdné, as
poškozené, kde býval bezpochyby znak šmelcírĤv a koneþnČ znak mincíĜĤ a pregéĜĤ (tĜi nad
sebnou umístČné štancny). ArkýĜ jest korunován pĜevislou, jednoduše profilovanou Ĝímsou,
kterouž pĜikrývá jednoduchá, stanová, bĜidlicí krytá stĜecha ukonþená nevkusnou plechovou
fialou nové práce, jako jest celá stĜecha.
V pĜízemí hned u sloupu podpĤrného jsou dvČ okna nového pĤvodu blízko sebe, která r.
1817 ještČ nebyla. RovnČž tak nebylo asi okno pĜízemní po levé stranČ arkýĜového sloupu.
Vedle zmínČného dvouokní blíž k ulici sv.-Barborské jest široký gotický vjezd, již hodnČ
schátralý, jehož kamenná obruba prozrazuje pĤvodní bohaté dílo. PĜi samém rohu severním
nalézá se bohatČ profilované ostČní okna nyní znaþnČ zmenšeného. Nad tímto oknem, v
prvním poschodí jest vyþnívající na samém rohu umístČný výpustek.
Mezi arkýĜem a tímto výpustkem jsou tĜi velká okna; ona bezpochyby prokáží po oklepání
obmítky, že jsou pĤvodního založení a jen pĜizpĤsobena v pozdČjší dobČ. Pod prostĜedním z
nich umístČna jest votivní deska gotická na poþest prvého Ĝeditele uþitelského ústavu Dr.
Gustava Lindnera, kterýž Ĝídil ústav v letech 1870-1883, kdy se stal universitním professorem
v Praze. Po levé stranČ arkýĜe jsou blízko nad kordonní Ĝímsou proražena dvČ okna moderní.
Fronta do ulice sv.-Barborské, jdeme-li od severního rohu Hrádku ulicí vzhĤru ku
kasárnám, pĜijdeme k osmiúhelníkovému, však zapuštČnému z þásti soklu, z nČhož vybíhá
šroubovitČ kroucený sloup jako podstavec arkýĜové patky, která s hlavicí sloupu tvoĜí jeden
sice celek, ale v jednotlivých þástích rĤzným ornamentováním pĜece þlenČný. Hlavice sloupu
ozdobena jest ornamentem, jehož prvky jsou vzaty z motivĤ
zvíĜecích (lev), kvČtinových (bodlák) a figurálních (putti) a
spojeny bohatČ páskami a listeny se proplétajícími. Spodek
vlastního arkýĜe byl též kdysi propletávajícími se listeny
krášlen, ale pĜi nČkteré opravČ (1860?) byly defektní þásti
nahrazeny nevkusnými maltovými napodobeninami. ArkýĜ
sám jest dosti jednoduchý; holé jeho stČny jsou prolomeny
úzkými, ale vysokými profilovanými, obdélníkovými okny.
StĜecha nad arkýĜem jest kamenná, pĤvodní. Trakt mezi
arkýĜem a vČží jest þlenČn v prvním poschodí tĜemi, bohatČ
prutovanými okny, z nichž prostĜední vykazuje nejbohatší
ozdobu. Pod tČmito, ale v pĜízemí, jsou umístČna tĜi okna
nová, adaptovaná, jež osvČtlují místnosti, které kdysi za
konírny a pak v dobách, kdy Hrádek školám byl vČnován, za
dĜevník sloužily. DĜíve svČtlo tam padalo as malými, vysoko umístČnými skulinami.
Hlavní vjezd.
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Hrubá vČž, v západním rohu budovy umístČná, má dvČ do ulice vybíhající podpČry z
tesaných kvádrĤ. VČž má nyní dvČ patra; dĜívČjší podsebití, na svrchu zmínČných všech
vyobrazeních ještČ patrné, bylo v XIX. vČku sneseno. Bývala tudíž vČž, jsouc kryta ještČ
vysokou, gotickou sedlovou stĜechou, znaþnČ vyšší. Stopy po pĜipojení starých krytĤ jsou
dosud patrny na severovýchodní stČnČ vČže.
V pĜízemí jsou dvČ okna, jak se zdá, nová; v prvém poschodí dvČ gotická prutovaná; v
druhém patĜe pak tĜi jednoduše profilovaná. V pokraþující hradební zdi, která smČrem k sv.
BarboĜe bČží, jsou umístČna 28 krokĤ od vČžního rohu vzdálená vrata, jichž úprava se hlásí na
konci XVII. vČku.
Fronta jihozápadní. Façada vČže na této stranČ, kteráž hledí do zahrady, má v pĜízemí
jedno okno starého pĤvodu, ale upravené; v prvém poschodí jsou opČt dvČ profilovaná okna,
ponČkud jednodušší tČch do ulice Barborské jdoucích.
Druhé patro vykazuje jen dvČ okna s týmže profilem jako jsou ona téhož patra do ulice
vedoucí.
Prvé poschodí a pĜízemek pĜiléhajícího kĜídla jest po celé délce oddČleno kordonní gotickou Ĝímsou. Okna pĜízemku, þtyĜi na poþet, zdají se býti pĤvodu novČjšího. Bývaly místnosti
ty upraveny za soukaþskou dílnu, v níž nČkteré dČti školní v konci XVIII. století pro továrnu
Bräuerovu pracovaly za odmČnu.25) Okna asi byla v té dobČ zĜízena, jinak by byla karakter
hradní v dobách dĜívČjších rušila. Proto byla místnost, posléze hudební síĖ, zvána „Industrialsaal“. Po pravé stranČ oken pĜízemních jsou dvéĜe, jimiž se vcházelo do zahrady. Zkoumáme-li
ale zdivo, snadno poznáme, že þtyrhranné dvéĜe jsou vpraveny do zazdČné brány polokruhovitČ sklenuté, která ukonþuje prĤjezd valenČ sklenutý a vyúsĢující do vnitĜního nádvoĜí.
V prvém poschodí z pČti oken jeví se tĜi býti starými, neboĢ staré jich profily jsou
znatelny. Také staĜí lidé pamatují ze své školní návštČvy v seminariu na obou stranách laviþky
okenní u vnitĜku. ObČ krajní okna byla však teprve v r. 1878 proražena. Vedlejší malé okno
starého díla propouští svČtlo do pĜedsínČ. Na konci tohoto traktu, v rohu jižním, vyþnívá starý,
však v r. 1878 znaþnČ rozšíĜený pĜístavek do zahrady jdoucí, v nČmž jsou umístČny záchody.
Fronta jihovýchodní. Díváme-li se na stranu
tuto od Vrchlice, aĢ z „HoĜejšího Páchu“, aĢ z
cesty pod Hrádkem jdoucí, postĜehujeme ihned
þtyry oddíly stavební. Prvý, þást onoho pĜístavku,
jenž byl v hoĜejších Ĝádcích zmínČn, jest dílo z
poslední þtvrtiny XIX. století. Druhý oddíl starý,
vyznaþený jasnČ kordonní Ĝímsou, jest ukonþení
na Pách kĜídla jihozápadního, jež neslo vysokou
sedlovou stĜechu s lomenicí, kterou na obrázcích
zĜíme. TĜetí þást nejširší, vyznaþující se dvojokny,
zdá se býti jakoby prosedlou, neboĢ výše oken
neodpovídá výši oken þástí sousedních ani po levé, ani po pravé stranČ, ani v poschodí, ani v pĜízemí, kteréž s této strany pro útvar terénu prvním
poschodím se býti zdá. Okna této þásti mají ráz
pozdní renaissance. Poslední oddíl, þtvrtý, opČt
vyznaþen jest patrnou Ĝímsou kordonní. Má nahoĜe tĜi okna, jichž ráz od pĜedešlých se valnČ liší,
jsou z nové doby; však okna spodní mají pČknou
profilací a hlásí se zĜejmČ do gotické doby. Také
25

) Viz Program reálky Kutnohorské r. 1878, p. 25.
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VeĜeje starého schodištČ a svČtlík.

v té þásti postihujeme stopy krakorcĤ, které nesly dĜíve jakési
pĜístavky, jež byly odstranČny bezpochyby, aby se chatrnému a
zatíženému zdivu ulehþilo, kterémuž mínČní by þetné kleštČ v
této þásti umístČné nasvČdþovaly.
Tím jsme popsali zevnČjšek Hrádku na všech þtyrech
stranách a pĜikroþíme k popisu vnitĜního nádvoĜí.
Projdeme-li hlavním vchodem v severovýchodní frontČ,
jakož i pČknČ kĜížovČ sklenutým prĤjezdem, otevírá se nám
rozhled do nádvoĜí gotickou branou, jejíž Ĝímsování jest
zajímavé a ukazuje na konsolkách, z nichž se hruškovité pruty
vyvíjejí, figurálné tvary.
Pohlížíme-li do nádvoĜí, spatĜíme hned po levé ruce schodištČ, vystavené teprve poþátkem XIX. století; schodištČ jest
trojdílné. Po pravé stranČ za vchodem s ostČním bohatČ profilovaným nalézá se staré schodištČ þtvercovité, s velmi pohodlVchod do dĜevníka
nými, toþitými schody.
(dĜíve koníren).
Ve výši 1,1 m nad obrubou vchodovou vidíme gotický profilovaný svČtlík pro schodištČ; druhý, výše položený, padl za obČĢ nové chodbČ v r. 1877 zbudované. Za rohem tohoto schodištČ zjevuje se nám gotický, znaþnČ stlaþený portál skoro polokruhový, k nČmuž se vystupuje po pČti pozdČji zĜízených stupních. V pĜíþce za odpoþivadlem
jsou dveĜe do bývalé I. tĜ. cviþné školy. V celém tomto traktu, až k vČži sahajícím, jest
zachováno v prvém poschodí jen jediné okno. K traktu pĜiléhá vČž v rohu západním. Na celé
viditelné, do nádvoĜí obrácené frontČ vČže, ovšem v nejvČtší þásti omítkou kryté, není známky,
že by byla nČjak prolomena; jen jediné zazdČné, vysoké, gotické, špiþaté okno ve výši 285 m
nad zemí svČdþí, že jím byla síĖ pod rytíĜským sálem (tČlocviþna) osvČtlena. V rohu, mezi vČží
a kĜídlem jihozápadním jest nový pĜístavek r. 1877 zĜízený, jen pĜízemný, v nČmž jest vchod
do pĜízemního sálu hudebního a po nČkolika stupních též do tČlocviþny. Nad schodištČm jsou
stopy zazdČného gotického, do hudebního sálu vedoucího okna s jednoduchým profilem. V šíji
pod schodištČm jest starý lomený gotický vchod do
sklepa pod tČlocviþnou.
Vedle právČ popsaného pĜístavku jest ještČ ve
frontČ kĜídlové, již ve dvoĜe, druhý vchod pĤlkruhovitČ sklenutý do jiných sklepĤ pod kĜídlem se
nalézajících. V jižním rohu nádvoĜí jest východ v
podobČ brány, souhlasný s tou, kterou jsme shledali ve frontČ zahradní téhož traktu. Není ji vidČti,
ponČvadž jest zakryta pĜední stČnou zazdČných
arkád traktu jihovýchodního.
V poschodí do nádvoĜí hledí dvČ stará profilovaná okna, pod nimiž skoro uprostĜed celé stČny
jihozápadní trþí spodní þást gotického krakorce.
PĜehlížíme-li frontu nádvorní k jihovýchodu, tu
vidíme v pĜízemí dvojdílné, nyní þásteþnČ zazdČné,
þásteþnČ sklenČným vchodem uzavĜené arkády, polokruhovČ sklenuté, nestejného rozpČtí. UzavĜení
jich stalo se teprve v dobČ nové, v roce 1877. Arkády nesou spojovací chodbu v prvním poschodí
též zavĜenou. V prostĜedním pilastru, v nČmž se asi
skrývá jonický sloup, jest zazdČn znak rodiny KuVchod do Ĝeditelny.
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tovcĤ z Anurazu, který v letech 1860 byl nalezen v arkýĜi do
ulice jdoucím pod hromadou smetí. Chodba hoĜejší jest
osvČtlena dvČma dvojokny. Ve východním rohu jest umístČna masivní stavba vČžovitá, vykazující místnosti tmavé.
V koutČ mezi traktem severovýchodním a právČ zmínČnou
budovou jest pĜístavek se schodištČm, o nČmž byla uþinČna
již zmínka. Pod schodištČm jest vchod do sklepĤ, které se
rozprostírají pod kĜídlem severovýchodním. Mimo to
spatĜujeme v nČm ještČ jiné dveĜe, které vedou do malé
komĤrky. Poschodí schodištČ jest osvČtleno dvČma okny.
Zahneme-li okolo rohu, máme po pravé ruce ústí schodĤ
nahoru vedoucích a pĜed sebou vchod, jímž jsme do nádvoĜí
pĜišli. Nad vchodem vidíme na železné traverse novČ
pĜistavenou chodbu (r. 1877) osvČtlenou jedním oknem.
Dokonþivše tím popis budovy, jak se nám v nádvoĜí
jevila, nastoupíme pout ve vnitĜních místnostech, pĜi þemž
budeme registrovati zbytky úpravy staré, pokud jsme na nČ

Znak šmelcíĜĤ × v býv. kuchyni ĜeditelovČ a ozdoby rĤzných
svorníkĤ v jiných místnostech.
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ProstĜední opČrný sloup na stČnČ
v ĜeditelnČ.

pĜišli oklepáváním omítky, kde bylo
lze cosi tušiti. Protože však oklepání omítky nemohlo býti vykonáno
soustavnČ, nýbrž jen v proužcích,
nebyly ovšem zjištČny všecky pozoruhodné momenty dosud pod omítkou utajené. Na ty se teprve uhodí,
až bude pĜikroþeno k racionelní
rekonstrukci Hrádku.
VnitĜek: Vejdeme-li hlavním
vchodem do budovy a díváme-li se
k nádvoĜí, jest na pravé stranČ pČkného kĜížovČ sklenutého prĤjezdu
(v jehož svorníku spatĜuje se znak
SmíškĤv z VrchovišĢ - jednorožec
-) vchod do jizby prostranné, která
byla posléze obydlím školníkovým.
Ani jizba sama, aþ klenutá, ani
vchod nynČjší se niþím nevyznamenávají; ale okno má krásné prutované ostČní na severní stranČ. Po levé
stranČ prĤjezdu vidíme vchod do
bývalé sborovny. Tato místnost,
kdysi tĜída hlavní školy, jest osvČtlena dvojoknem proraženým k severovýchodu; v dobách pĜed r. 1817
však nebylo pĜíþky mezi prĤjezdem
a sborovnou, takže obČ þinily jedinou velikou pĜedsíĖ osvČtlenou jediným velikým oknem k jihozápadu
obráceným, jehož špaletu do dneška

spatĜujeme a jeho ostČní lze pod omítkou
na schodech v nádvoĜí do patra vedoucích
postihnouti. Jelikož r. 1817 okno ještČ
místnost osvČtlovalo, jak zachovaný
úĜední protokol svČdþí, jest nezvratným
dĤkazem, že schodištČ bylo teprve kol let
1820 vystavČno, þímž domnČnka Šimkova, kterýž klade stavbu schodĤ do dob
jesuitských, jest neudržitelna, již také pro
slohovou úpravu pĜístavku.
PĜedsíĖ, þi jak u našich pĜedkĤ se nazývala mazhaus, jistČ mČla podlahu níže
položenou než nyní, a po stupních se
vstupovalo z mazhauzu do veliké sínČ,
která v posledních dobách byla Ĝeditelnou, krásným ozdobným portálem, jehož
veĜeje bohatČ profilované sklenuty jsou v
pĜevýšený oslí hĜbet s Ĝímsou krášlenou
kraby, vybíhající na vrcholu dle všeho v
kĜížovou fialu, jež však jest uražena. Pod
fialou jest znak dČlený kolmo na dvČ pole, pĜíslušící asi pánĤm z Vartemberka,
Figuriny (nosiþe) v býv. kuchyni ĜeditelovČ.
kteĜí podobného štítu zlatoþerveného užívali. Jak jsme vidČli v þásti historické, držel Hrádek skuteþnČ v l. 1519-1523 HeĜman ZvíĜetický z Wartemberka tĜeba na krátko. Vstoupíme-li tČmito dveĜmi, octneme se v místnosti tvaru
obdélníkového, v níž upoutá naši pozornost krásná klenba její: sestává ze dvou polí od sebe
oddČlených pásem žebrovitým, který se opírá o válcovité, dosti nízké sloupky. ObČ pole klenbová nesena jsou žebry na šesti sloupcích opĜených. Jeden z prostĜedních podáváme ve vyobrazení. Na svornících u prostĜed polí jsou znaky: pĜední, štít se dvČmi kladívky (havíĜský), jejž
drží dva havíĜi v perkytlích; zadní, štít s jednorožcem. Místnost jest osvČtlena dvČma okny:
menším, bezpochyby novým, na severovýchod, vČtším starým s profilováním na jihovýchod.
Odtud jdeme úzkým, v nové dobČ udČlaným prĤchodem po nČkolika
schĤdcích do klenuté sínČ, která bývala kuchyní k Ĝeditelskému bytu náležející. JeštČ Ĝeditel Josef Mazaþ jí užíval, ale pozdČji stala se depositáĜem, jelikož za Ĝeditele Lindnera byla kuchynČ jinam pĜemístČna. ýást
tato patĜí k pĤvodnímu zdivu. Ostatní místnosti k bytu Ĝeditelovu patĜící,
tĜi za sebou sledující pokoje a zazdČné arkády, jsou pĤvodu mladšího;
zazdČní jich dokonce velmi mladého. Ukazuje tomu zcela jiný ráz kleneb
a uspoĜádání oken jak do dvora tak i na Pách. Okna mají ráz pozdní
renaissance. Jsou to ona prosedlá, tedy níž umístČná okna, o nichž jsme
se zmínili, popisujíce zevnČjší trakt jihovýchodní. Poslední místnost, již v
kĜídle jihozápadním se nalézající, po r. 1870 až do nejnovČjších dob za
kuchyni sloužící i se starým digestáĜem ve výbČžku do zahrady jsou z
doby Preklovy a Smíškovy. MČly-li tĜi pokoje klenby kĜížové hladké, bez
žeber, má poslední podobnou klenbu o hodnČ vyšší, ale s pČkným žebrovím, které se sbíhá ve svorníku, na nČmž spatĜuje se znak šmelcíĜĤ.
Patky, o nČž žebra se opírají, jsou zdobeny figurami dosti poškozenými. Výklad jich jest ve spise GrubrovČ a BenešovČ. V oknČ se starým
ostČním zachovala se kdys obvyklá oboustranná sedátka, z této místnosti, VeĜeje z kuchynČ
do pĜístČnku.
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která, jak z výzdoby svorníku by se souditi dalo, za laboratoĜ
sloužila, vchází se gotickými dveĜmi do malé komĤrky, asi digestáĜe, s valenou klenbou a gotickým pĤvodním oknem. Z vČtší
zmínČné místnosti vychází se do prĤjezdu, jímž bylo nádvoĜí
spojeno se zahradou, na jihozápadČ ležící. Dobu, kdy tento
prĤchod zĜízen byl, nelze dobĜe urþiti; valená klenba jest hladká.
Snad po otluþení omítky a prozkoumání klenby bude se moci
rozhodnouti, zda jest se zdí v organickém spojení þi pozdČji-li
byla zĜízena. JeštČ v letech 1870 vcházelo se z prĤjezdu do
hudebního sálu, kterýž býval dĜíve elementární tĜídou. Po
vchodu zbyla hluboká špaleta, nyní za skĜíĖ upravená.
Vejdeme-li do hudebního sálu, do nČhož nyní z pĜístavku ve
dvoĜe se vchází, uvidíme opČt ono rázovité sklenutí, jaké jsme v
jiných místnostech traktu severovýchodního spatĜili, t. j. ze
štíhlých oblých sloupkĤ vybíhající žebra, která kĜížovou klenbu
na dvČ pole dČlí a krášlí. SíĖ jest osvČtlena þtyĜmi okny na jiho- PodpČrný pilíĜ v tČlocviþnČ.
západ umístČnými, o kterých bylo v popisu zevnČjšku Ĝeþeno, že vznikla na konci XVIII.
století. Když jsme oklepávali omítku, pátrajíce po kamenných ostČních, bylo shledáno, že
dĜevČné rámy jsou zasazeny do vybourané staré stČny.
PĤvodnČ byla místnost dosti spoĜe osvČtlena velkým oknem ze dvora, jehož špalety se v
poslední dobČ užívalo jakožto skĜínČ dveĜmi uzavĜené; líc okna však lze konstatovati v ostČní
dosti jednoduchém v pĜístavku nad schody do tČlocviþny. Druhé malé okénko jest zĜejmo podle
špalety pozĤstalé; bylo asi jen výhledným. Z malého poþtu oken a sice jen jednoduše upravených jde na jevo, že síĖ byla významu jen podružného. Veliká síĖ tato pĜiléhá již tČsnČ k vČži
na západČ. Dle rysĤ ve stČnČ vČžní zdálo by se, že z místnosti po schodech byl vchod do bývalé
tČlocviþny, kteráž jsouc tmavou, na poþátku XIX. vČku sloužila za depositorium. Byla osvČtlena jen jedním oknem vysoko položeným, do zahrady jdoucím. NynČjší, do ulice hledící dvČ
okna, byla proražena teprve po r. 1870. Ve starých þasech byla tato síĖ osvČtlena ze dvora velikým gotickým oknem se špiþatou skruží, jejíž ostČní ve dvoĜe na stranČ východní postĜehujeme.
Klenba kĜížová, jednoduchá bez žeber jest nesena uprostĜed þtyrbokým, mohutným pilíĜem.
PĤvodní, dodnes zachovalý a pČknČ profilovaný vchod do této sínČ jest v pĜístavku
nádvorním ve výši 2 m nad dlažbou nádvoĜí. DĜíve vcházelo se k odpoþivadlu pĜed vchodem
po schodišti dĜevČném (viz pl. z r. 1837) a odtud asi šlo schodištČ k pavlaþi dĜevČné, po níž
zbyl kamenný krakorec pod okny I. patra. Pod tČlocviþnou jest sklenutý sklep s nosným
þtyrhranným pilíĜem ještČ mohutnČjším než onen v tČlocviþnČ; sklepní okénka nadzemní jdou
do zahrady i do ulice.
Do sklepa vede vchod gotický s lomeným obloukem jen šikmo sĜíznutý na ostČní,
umístČný pod vchodem do tČlocviþny.
K bývalé tČlocviþnČ pĜiléhá sklenutá
místnost, posléze I. tĜída cviþná (pĜed tím
dĜevník), která pĤvodnČ bývala konírnou,
byly tam pĜi úpravČ poslední nalezeny žlaby.
Místnost jest osvČtlena novČ poĜízenými
tĜemi okny do ulice, ale nedostateþnČ. Vedle
pak jest staré schodištČ, o nČmž byla již z
pĜedu zmínka uþinČna.
Vydejme se nyní na prohlídku I. patra.
Vystoupivše po 37 stupních z nádvoĜí v levo
SmíškĤv erb rozhojnČný
VladislavĤv erb.
od vchodu, octneme se v I. patĜe na þtvercocís. BedĜichem IV.
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vém odpoþivadle pĜed
dvČma kamenými ostČními pČkné práce, z nichž
jedno, po levici, vede do
bývalé kaple, druhé do
polotmavé pĜedsínČ k
školním uþebnám. Navštivme nejprvé kapli, o
níž záznamy praví, že r.
1504 vysvČcena byla biskupem Filipem z Villanuovy. Na patkách prutového ustČní tohoto jsou
tvary zvíĜecí za ozdobu
Vznik žeber s karyatydami v síni pĜed kaplí.
voleny.
Kaple jest osvČtlena ze strany severovýchodní jedním oknem a pČtiúhelníkovým arkýĜem,
v nČmž ještČ gotický obČtní kámen se zachoval. Druhé okno ve protČjší stČnČ (do nádvoĜí) jest
zazdČno; v jeho špaletČ zĤstala ještČ obvyklá okenní sedadla kamenná. Líc okna jest zakryt
omítkou a vykazuje týž profil, jako mají jiná zachovalá okna téže fronty.
Z této sínČ kaplové vedly do vedlejších místností dva krásnČ prutované, nyní zazdČné, proti
sobČ ležící vchody. Klenba jest žebry rozdČlena ve dvČ pole, obČ kĜížovČ sklenutá. Ve svornících, do nichž se žebra sbíhají, spatĜuje se v pravém rozhojnČný SmíškĤv erb, v levém korunované W. Žebra nejsou opĜena o patky, nýbrž prostČ ze stČny vybíhají, jak z obrázku vidČti,
patky jsou nahrazeny jakýmis karyatydami; u vchodu rytíĜe s nekrytou hlavou - z druhé figury
zĤstaly jen zbytky nohou - pĜi arkýĜi pak jest muž v suknici a kápí; druhá figura opČt uražena.
Klenba arkýĜe jest pČknČ rozdČlena žebry, jež z jednoduchých patek vycházejí a ji síĢovitČ
þlení. Z vyobrazení jsou na klenbČ patrny zbytky starých fresk; rovnČž tak i stČny jsou jimi
zdobeny; na levé stČnČ jest sv. Václav, na pravo sv. VojtČch v nadživotní velikosti zobrazen.
Bohužel, že fresky jsou ponČkud porušeny.
Kdybychom mohli prutovaným, zazdČným
vchodem po pravé ruce projíti, pĜišli bychom do
uþební sínČ, kde býval IV. roþník pedagogĤ; ale nutno opČt vyjíti do tmavé pĜedsínČ a odtud lze teprve
novČ udČlanými dveĜmi vejíti do vedlejší právČ
dotþené sínČ. V této místnosti nezbylo pražádných
patrných stavitelských památek; avšak snad se po
odstranČní omítky lecos najde. PonČkud nápadné jest
seslabení zdí. Také vchod z kaple do druhé místnosti
sousední po levé ruce (uþebny pro 4. roþník cviþné
školy) jest zazdČný; nové dveĜe proraženy skrze
staré okno z pavlaþe, kterou Ĝeditel Dr. Lindner dal
zĜíditi nad hlavním vchodem do nádvoĜí. Místnost
také jest pČknČ klenutá a osvČtlená velikým oknem,
jak se zdá, starého pĤvodu, ovšem pĜemČnČným.
Pozorujeme-li stČnu severozápadní postihujeme, že
gotický prĤlom byl pozdČji zazdČn a že jistČ tato
místnost s vedlejší souvisela, tvoĜíc s ní veliký sál.
Druhá þást tohoto sálu, nyní oddČlená, - sloužila
pedagogĤm za zpČvárnu - jest ozdobena jednoduFresky v ark. kapli sv. Václava.
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chým arkýĜem pČtiúhelníkovým, k západu obráceným. OsvČtlení místnosti se dČje jednak tímto
arkýĜem ze západu, jednak oknem, asi starým, ze
severovýchodu. KĜížové klenutí jest žebry zdobeno. Nyní se vstupuje do místnosti novým vchodem ze starého, toþitého schodištČ.
Z místnosti této vyþnívá k severu kamený
pĜístavek, jehož se od nepamČtných dob až do þasu
novČjšího užívalo jakožto záchodu. K této rohové
místnosti pĜiléhá jiná nepravidelného pĤdorysu,
kdysi 2. tĜída školy cviþné, do níž se též z toþitého
schodištČ vcházelo. Místnost jest nyní bez klenby,
aþ jest pravdČpodobno, že bývala klenutá; od
západu jest osvČtlena tĜemi starými okny pČkným
ostČním vroubenými. PĜíþka dČlící tĜídu od
chodbiþky jistČ nebývala, proþež mívala rozsáhlá
místnost tato svČtlo ze dvou stran, ze dvora i z
ulice. Z místnosti pak vedl starý vchod gotický,
nyní zazdČný, do nádherné, klenuté, vysoké
místnosti, jež se dnes jmenuje „síní rytíĜskou“ a
která se ve vČži nalézá. Klenutí uprostĜed neseno
štíhlým, válcovým sloupem s pČknou gotickou
StĜední opČr. sloup v rytíĜské síni.
patkou, ale žádnou hlavicí, neboĢ 8 žeber vybíhá
pĜímo ze dĜíku sloupového. Klenba jest rozdČlena ve þtyry kĜížovČ sklenutá pole od sebe žebry
dČlena. Svorníky jsou kruhové a hladké. OsvČtlení sínČ dČje se tĜemi okny starého pĤvodu,
jedním do zahrady, dvČma do ulice. Až do poslední opravy roku 1877 byla okna opatĜena
obvyklými sedátky kamenými; byla odstranČna proto, aby prý se nabylo místa.
Celým svým rázem i výzdobou, jejíž stopy polychromní a zlacení byly opravami minulých
þasĤ dĤkladnČ setĜeny, jeví se tato místnost jako representaþní a byly tudíž do ní as skvostné
vchody. PonČvadž ale zazdČné veĜeje gotické ve zdi k severovýchodu jsou jen jednoduché,
druhé dveĜe do chodbiþky vedoucí jsou nové, lze tušiti ornamentální vchod ze strany
jihovýchodní.
Jest asi pod dĜevČným pažením nynČjšího vstupu ze sálu
kreslicího (též III. roþ.) ukryto prutoví starého vchodu. Strop
v sále tomto jest rovný; býval-li dĜíve sklenutý, bude moci se
zjistiti po otluþení omítky. SvČtla se tomuto sálu dostává
sedmi okny, z nichž pČt jde do zahrady, tedy k jihozápadu,
dvČ pak jsou ve stČnČ protČjší. Tato dvČ okna, jakož i tĜi
prostĜední, do zahrady obrácená, jsou stará a mívala, jak se
staĜí lidé pamatují, okenní laviþky; krajní okna však byla v
roce 1877 proražena, ponČvadž se nedostávalo svČtla ku
kreslení potĜebného.
Vycházejíce ze sálu vchodem ve stČnČ na jihovýchod,
všimnČme si bohatého prutování, kteréž jest rozmnoženo
Ĝímsou lomenou, na jejichž patkách byly erby; po pravé
stranČ jest patrný štít s jednorožcem Smíškovým. Octli jsme
se v pĜedsíni, kteráž osvČtlena jest z jihozápadu oknem
starého pĤvodu, jehož profil o jednoduchém sĜíznutí svČdþí o
podružném významu místnosti. NovČ proražená chodbiþka
Vchod do kreslírny. (III. roþ.)
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vede k záchodkĤm. OtevĜené veĜeje ve stČnČ protČjší také vpouštČjí dostateþné svČtlo. Vedle
nich jest zazdČné okénko; tesané ostČní jeho svČdþí, že bylo ho užíváno, ale pĜi postavení
chodby traktu jihovýchodního zastaveno.
Z pĜedsínČ vchodem proti svrchu popsanému portálu do kreslírny vejdeme do poslední
místnosti, nárožní tohoto traktu; má ráz starý. Nepozorujeme ho sice na prvý pohled, ale
ohledáme-li obČ okna, jimiž svČtlo pĜichází, vidíme, že jich ostČní jsou stará. Místnost byla asi
vybráním zdiva zvČtšena a jen lepenicí upravena; bezpochyby mČla táflování, ale gotický
pĜístČnek, do nČhož z ní vstupujeme jest klenutý a ve svorníku opČt se spatĜuje jednorožec.
Chceme-li prohlédnouti místnosti vedlejší traktu jihovýchodního, na Pách jdoucího, nelze
pro nedostatek pĜímého spojení jinak, než z místnosti se vrátiti do pĜedsínČ a otevĜenými
veĜejemi na chodbu jíti, odkud vedou dvoje nové dveĜe do uþebny malé (3. tĜída cv. školy) a
uþebny velké (III. roþník pedag.). V místnosti menší není zajímavostí, o nichž by bylo nutno se
zmíniti. Avšak ve veliké jest tĜeba si všimnouti, že na stČnČ severovýchodní ve výši 20 cm nad
podlahou zĤstala þást gotické Ĝímsy kordonní kĜídla severovýchodního, jež svČdþí, že fronta
proti jihovýchodu obrácená pĜi pĤvodní stavbČ PreklovČ a SmíškovČ jevila rozsáhlé pĜerušení
tam, kde nyní jsou dvČ uþebny právČ dotþenČ. Tehdy nebylo vĤbec patra v této þásti prostĜední
a jen nižší ohradní zeć z té strany nádvoĜí uzavírala, jsouc v zad odsunuta, þímž byl uvolnČn
pĜístup svČtlu i vzduchu do dvora. Místo nynČjší chodby zaujímala asi pavlaþ, jež obČ kĜídla
spojovala, sprostĜedkujíc pĜechod; svČdþí tomu oboustrannČ umístČné gotické veĜeje. Touto
chodbou pĜicházíme opČt do oné tmavé pĜedsínČ, o níž jsme promluvili na str. 39. (zde 33),
když jsme pout prvým patrem nastoupili. Vyšších pater mimo vČž budova nemČla.
Druhé patro vČže tvoĜila veliká síĖ osvČtlovaná 3 okny do ulice, dvČma do zahrady, v
nichž se nalézala okenní sedátka. Vchod byl gotickými, dobĜe zachovalými dveĜmi, nyní
zazdČnými, ale nepĜístupnými, ponČvadž vysoce položenými, protože trakt do ulice sv.
Barborské byl bezpochyby snížen, jak svČtle dokazuje toþité schodištČ, jež nás až na nynČjší
pĤdu vede. Vstup z pĤdy do vČže byl umožnČn probráním zdiva vČžového a novČ udČlanými
stupni. Tím se ukonþuje popis veškerých místností.
Seznavše prohlídkou budovy, že se zmČny na budovČ staly v rĤzných dobách, pokusíme se
ze sporých listinných zpráv ustanoviti þas tČch pĜemČn.
Pokud pamČt souþasníkĤ šla, zmínili jsme se pĜi popisu o þasu zmČny stavební; byly
provedeny v poslední tĜetinČ XIX. století po r. 1870, kdy budova byla za stánek c. k.
uþitelskému ústavu urþena i se cviþnou školou upravenou dle nového škol. zákona z r. 1869.
ýasovČ nejbližší opravu budovy r. 1861 líþí Frt. Beneš v pojednání svém v Pam. arch. V.
p. 33 r. 1862. ZmiĖuje se, že úkol opravy byl, zachovati starý ráz budovy co nejvíce, pokud
staršími úpravami nebyl již setĜen. Protože ale byla s hĤry naĜízena spoĜivost, nedalo se
obnovení starých oken prosaditi pro drahotu kamenické práce. Oprava se provádČla již za
dozoru centralní komisse ve Vídni. Byla pĜi ní dĜívČjší krytina šindelová nahražena bĜidlicí.
Daleko rušivČji ve smČru architektonickém zasáhla oprava v letech 1830, jak Beneš uvádí,
ponČvadž barevné tašky ze spukĜelých krovĤ byly odstranČny a nahrazeny šindelem.
As pĜi výmČnČ krovĤ r. 1854 byly vysoké lomenice, jež na obrazech spatĜujeme, odstranČny a novou nižší stĜechou nahrazeny, jistČ na úkor malebnosti a þlenitosti budovy. PĜi tom asi
bylo také chatrné zdivo jak traktu severozápadního, do ulice sv. Barborské jdoucího, tak i podsebití vČže, která vyhoĜela, sneseno, þímž se stal trakt znaþnČ nižším a kobka ve vČži se stala
nepĜístupnou. Však velká promČna ve vnitĜku, zdá se, že se nestala; svČdþí tomu zachovaný
plán z r . 1837, z nČhož pouhým pohledem postihujeme zmČny proti nynČjšímu stavu.
Však ještČ jest možno jíti dále. Když se r. 1817 jednalo o rozšíĜení školy mČstské o jednu
tĜídu - bylaĢ ona také ve Hrádku pod dohledem Ĝeditele hlavních škol umístČna - byl poĜízen
zápis o prohlídce budovy, jenž se až na naše dny uchoval a který jasnČ podává vnitĜní
rozdČlení budovy v tom roce. Protokol jest nČmecký a položíme sem pĜeklad popisné té statČ o
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veškerých místnostech:
„PĜedevším byla elementárná tĜída vyšetĜena a shledáno, že uþebna ta jest pro mládež
malá, temná a svou polohou nezdravá a proto že jest neodbytnČ potĜebno ji jinou místností
nahraditi.
BČželo tudíž o vyhledání jiného „locus physicus“ v hlavní škole. Po spatĜení všech
stávajících místností jest budova v tomto stavu:
a) v pravo od vchodu jest ono svrchu popsané elementarní oddČlení;
b) v levo, proti ní nalézá se prostranná pĜedsíĖ (posléze sborovna), s jedním oknem, ze které
se do
c) první tĜídy hlavní školy pĜijde (Ĝeditelna).
d) Ve dvoĜe v pĜízemí v levo bydlí Ĝeditel škol (byt ĜeditelĤv);
e) v pravo, naproti jest dĜevník a
f) v levo od nČho jest veliké sklepení, v nČmž kdysi školní náþiní uchováváno bylo (tČlocviþna);
g) hloubČji ve dvoĜe, k zahradČ, jest 2. oddČlení elementární (síĖ hudební);
h) po schodech vzhĤru pĜijdeme do pĜedsínČ, v níž se nalézá posvČcená kaple; z pĜedsínČ jde
se
i) na pravo do 2. tĜídy hlavní školy (IV. roþník);
k) na levo do 3. tĜídy (4. tĜ. cviþná).
l) Na zdČné chodbČ v levo jest byt katechetĤv.
m) vedle nČho 4. tĜída hlavní školy (3. tĜída cviþná);
n) k níž tČsnČ pĜiléhá byt pomocníkĤv „Schulgehilfe“ (kabinet).
NB. Místnosti ad l), m) a n) jsou nad bytem Ĝeditelovým.
o) Naproti pomocníkovČ bytu, nad 2. oddČlením elementárky jest kreslírna a zároveĖ
zkušební sál (III. roþník).
p) za ním jest veliký, svČtlý, þtyrmi okny osvČtlený gotický sál, v nČmž jsou kresebné
potĜeby, modele, stroje a pokusné pĜístroje uschovány (rytíĜská síĖ).
q) Z tohoto sejdeme po 6 stupních dolĤ do nevypravené místnosti o dvou oknech do ulice a
jedním do dvora, v níž v dĜívČjších þasech prý divadlo se hrávalo; do téže místnosti lze
vstoupiti zdola po toþitých schodech, jež dále na pĤdu vedou.
r) Z tohoto schodištČ po nČkolika stupních pĜijde se do malé svČtnice o dvou oknech (þást
zpČvárny ?);
s) vedle této jest jiná ještČ, menší s jedním oknem, která na 3. tĜídu hlavní školy pĜiléhá
(druhá þást zpČvárny).“
Tím popsání se konþí. V protokolu jsou dále projednávány návrhy, jak by se danému problému - vyhledati novou tĜídu - vyhovČlo. Nebudeme se šíĜiti o tom, nýbrž uvedeme, že návrh
Ĝeditele školního byl na konec pĜijat a tĜída nová tím zpĤsobem zĜízena, že þást pĜedsínČ ad b)
upravena na síĖ pĜepažením mazhauzu pĜíþkou v pasu, do níž pár dveĜí vsazen a prolomena
dvČ nová okna ve stČnČ k severovýchodu, tak jak do dnešního dne ve sborovnČ spatĜujeme.
Že i nová podlaha se zĜídila a topení svedlo se do kuchynČ Ĝeditelovy podotýkáme jen
mimochodem.
Druhý návrh na pouhé pĜemístČní lokalit nebyl pĜijat. Mezi dĤvody, jejž Ĝeditel proti nČmu
uvádČl, má pro nás dĤležitost tu, že škola elementárná, jíž bylo pĜemístiti, byla by poĜádek
všech 4 tĜíd školy hlavní, od 36 let ustanovený a zachovávaný, porušila. Z podotknutí
uvedeného jde, že od založení hlavní školy žádná zmČna ve vnitĜní úpravČ a rozložení tĜíd se
nestala, tudíž, že zmČny stavební r. 1793, ba i 1776, se staly jen na zevnČjšku,
Z uvedeného výše protokolu jest zjevno toto:
1. Mazhaus - pĜedsíĖ - zmČnČna teprve po r. 1817 v nynČjší podobu.
2. Gotické okno, jehož špaletu ještČ dnes vidíme, nebylo zazdČno.
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3. SchodištČ ze dvora teprve
po roce 1817 jest postaveno, bezpochyby as r. 1830, s kterýmžto
þasem úprava façady jeho dobĜe
souhlasí.
DĜíve šlo schodištČ jinak,
bezpochyby od odpoþivadla pĜed
pĜedsíní kaplovou podél zdi kolmo na trakt severovýchodní, aþ
ani toto jeho umístČní nemáme za
pĤvodní, nýbrž máme za to, že
pĤvodní panské schodištČ bylo ve
vČžovitém pĜístavku dvorním, v
nČmž se spatĜuje na plánu z r.
1837 Ĝeditelova kuchynČ dole,
Hrádek od severu.
nahoĜe pĜedsíĖ katechetova bytu,
a které bylo právČ tak založeno jako ono gotické, dosud zachovalé. Jinak nelze si organické
spojení onoho pĜístavku s budovou vysvČtliti. DomnČlé pĜíþiny, proþ toto schodištČ as zrušeno
bylo, uvedeme až pĜi adaptacích jesuitských. Beneš ve svém již zmínČném þlánku na str. 40.
uvádí pĜístavby za Ĝeditelování Ant. StĜechy r. 1793 provedené, opíraje se o písmena A. S.
1793, umístČná pod loggií s jonickým sloupem uprostĜed a dvČma polokruhovými oblouky arkadami -, kteréž dnes zazdČny þiní chodbu traktu jihovýchodního. Že pĜi zĜizování loggie
padla za obČt stará, as otevĜená pavlaþ, jako i ona na stranČ jihozápadní, po níž ještČ do dnes
krakorec zbyl, jest velmi pravdČpodobno. Však pavlaþ dĜevČná na traktu severovýchodním
daleko pozdČji vzala za své; bezpochyby teprve pĜi stavbČ schodištČ. (1830?) PĜi škole nebylo
jí potĜeby, ale dokud býval Hrádek obydlím, byla naprosto nutna.
Nebyl-li Hrádek r. 1817, jak jsme vidČli z protokolu, úplnČ obsazen a využit - nacházela se
tam síĖ divadelní jako neupravená - snadno pochopíme, že pĜi zĜízení hlavní školy v r. 1777,
jak se doþteme v III. oddČlení této studie, bylo vhodných místností s dostatek. Již mČstem
povolený pĜíspČvek na upravení školy, 500 zl., svČdþí, že se zaĖ mnoho oprav a úprav
nemohlo poĜíditi ani v tČch dobách. Proto mĤžeme skoro bezpeþnČ souditi, že Hrádek pĜi
promČnČ ze seminaria na hlavní školu jen velmi málo se pozmČnil. ZĤstal takým, jakým byl za
dob jesuitských, t. j. od r. 1686-1773. Zadní vjezd vraty zahradními byl r. 1777 zazdČn a jen
vchod nynČjší ze strany severní ponechán. Nad tímto byly sochy sv. Barbory a sv. Rosalie s
andČlíþkem, kterýž držel štítek s emblemem jesuitským J. H. S. Sochy byly ale pĜed r. 1860 již
odstranČny, jelikož Beneš ve svém þlánku píše „bývaly“.
Proto bude zapotĜebí, aby stav budovy za jesuitĤ, jakožto majitelĤ, zevrubnČ byl vyšetĜen.
Jak jsme ve stati prvé se doþetli, koupili jesuité Hrádek r. 1686 proto, že jim stará seminarní
budova, sestávající ze þtyĜ domĤ prvé obytných, v poĜadí nynČjšího krajského soudu
umístČných, nedostaþovala.
PotĜebovali místností prostranných, jakých v obytných domech nenalézali. Protože
gymnasia tehdy byla pČtitĜídná, bylo zapotĜebí mimo pČti tĜíd nejménČ ještČ bytu regentova a
svČtniþek nČkterých pro chovance a je obsluhující personál, neboĢ byly školy z velké þásti
internáty. Bylo nutno míti dostateþné množství místností po ruce. ýítáme-li všecky místnosti,
které jsou goticky upravené, napoþteme jich, prĤjezd a mazhaus þi pĜedsíĖ za jedno berouce v
pĜízemí i v patru, celkem 17 i s onČmi maliþkými digestoĜi ve vyþnívajícím pĜístavku, kterých
se mohlo jen za karcery užíti. Bylo tedy místností málo. A z té potĜeby pojali jesuité myšlenku,
prostoru mezi kĜídlem severovýchodním a jihozápadním na stranČ k Páchu jen jednoduchou, k
patru sáhající zdí uzavĜenou, novým kĜídlem zastavČti a nový prĤjezd v traktu jihozápadním
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udČlati, ponČvadž pĜíjezd k budovČ mČstem
byl dosti nepĜíhodný svým terénem. Za
prĤjezd volili síĖku pĜed nynČjším sálem
hudebním, jíž se z nádvoĜí do zahrady na
stranČ jižní procházelo. PrĤchod oboustrannČ opatĜili tesanými, polokruhovitČ ukonþenými branami a valenČ jej sklenuli.
PonČvadž zachovalá gotická síĖ (poslednČ kuchyĖ Ĝeditelova bytu) diktovala ve
spojení s prĤjezdem šíĜku projektovaného
nového traktu, musila hlavní zeć dopadnouti do prostĜed vČžovité budovy, v níž
bývalé schodištČ panské tušíme, þímž
vchod do nČho byl nepĜístupným uþinČn.
Tím se vysvČtluje dobĜe široká špaleta na
Ideální pohled na Hrádek.
plánČ z r. 1837. Protože þela obou kĜídel
pĤvodních neležela v jedné pĜímce, vypadla þelní zeć k Páchu zlomená. RozdČlení místností
nového traktu vyžadovalo, aby dosavadní schodištČ, jemuž ze strany východní zcela, z jižní z
velké þásti bylo svČtlo vzato, bylo strženo a jinam pĜeloženo, as tak, jak na str. 48. (zde 37)
domnČnku projevujeme. VČžovitá stavba bývalého schodištČ byla znova pĜeklenuta, þímž byly
získány dvČ nad sebou ležící, ale dosti tmavé jizby, z dolejší stala se kuchynČ, již ještČ na
plánu r. 1837 spatĜujeme, a z hoĜejší pĜedsíĖ katechetova bytu.
SouþasnČ s vypsanými promČnami vznikly též ony již na str. 28. (zde 29) popsané otevĜené
arkady, protože zpĤsob klenutí úplnČ souhlasí jak s klenbami síní Ĝeditelova bytu, tak s
klenbou kuchynČ svrchu zmínČné.
Takový byl stav budovy r. 1686. Kdybychom ale si odmyslili v prvém poschodí zdi
vyšrafované na plánu r. 1837, ponechávajíce tČch v pĜízemí, nabyli bychom obrazu, jaký
Hrádek od východu skýtal pĜed r. 1686. Pohled ten potvrzují úplnČ stará vyobrazení. Ony
arkýĜovité výstavky z Willenbergova vyobrazení jsou schodištné svČtlíky se sedátky, na nichž
se mohlo odpoþinouti. Jest sice pravda, že by bylo nutno, kdybychom se chtČli navrátiti k stavu
Hrádku pĜed r. 1686, snésti také byt ĜeditelĤv v pĜízemí a zĜíditi jednoduchou ohradní zeć;
ponČvadž ale sínČ jsou velmi pČknČ sklenuty, bylo by jich škoda a zachováním jich, zĜídila by
se nad nimi plochá terrasa tak uspĤsobená, aby prosakování vody zabraĖovala, neutrpČl by
pohled na Hrádek ze strany východní žádné promČny; a pohled s terrasy do údolí Vrchlice i na
planinu k ýáslavi i Železným horám byl by pĜekrásný, úchvatný.
Podáváme po bedlivém uvážení všech okolností perspektivní obraz Hrádku, sestrojený na
základČ plánu z r. 1837, který by povstal odstranČním šrafovaných zdí v I. poschodí. Ubyly by
sice dvČ svČtlé, ale niþím nevynikající sínČ v prvém patĜe, za to by celý Hrádek po stránce
estetické i hygienické velice získal.
Ideální tento pohled podává asi stav, v nČmž vyvrcholila pĜestavba Preklova a Smíškova.
Zdivo partií zachovalých z té doby jest dobĜe lomný, ale dosti Ĝídký a tudíž zvČtrání naklonČný
pískovec.
ýásti zdiva, které by patĜily ještČ starší dobČ, tedy dobČ pĜedhusické, nelze dnes bezpeþnČ
stanoviti. Proto se nepokoušíme je urþovati, jelikož bychom se jen na poli domnČnek
pohybovali.
Konþím pojednání své vyjádĜením díkĤ slav. redakci Archaeologických Památek, že se
svolením pana Ĝeditele Jos. Šimka, autora þlánku „O Hrádku“ v XXIII. roþníku Památek
uveĜejnČného, zapĤjþila k našemu þlánku Ĝadu štoþkĤ zhotovených podle fotografií, jež poĜídil
pan PhC. Josef Šimek, a kreseb pana uþitele Mira Vyþítala.
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Z DċJIN HRÁDKU.
Vyþetše po ĜadČ všecky známé držitele Hrádku, kteĜí bezpochyby všichni také v budovČ
této pĜebývali, hodláme pĜiþiniti ještČ nČkteré zprávy o ruchu, kterým se þetné a rozsáhlé
prostory velepamátné budovy této oživovaly. Dokud byla budova v držení rodĤ velmožných,
bývalo tu hluþno a veselo. PĜevodem do rukou tovaryšstva Ježíšova promČnila se budova v
tichý a zamlklý stánek ĜeholníkĤ a jich žákĤ, kteréž vychovávali. KoneþnČ byl Hrádek
pĜetvoĜen ve veĜejnou školu a byl tudíž útulkem snah vychovatelských a stal se svČdkem
upĜímného snažení i nevinného þtveráctví studující mládeže. V dobách váleþných - zejména za
válek francouzských - hostil Hrádek v jizbách svých þasto ranČné neb choré vojíny a tehdy
mnoho asi žalostných vzdechĤ se odráželo o klenby krásnČ sklenuté. V síních Hrádku
vystĜídaly se takto velmi rozmanité fase života.
Málo která budova má tak pestrou minulost a proto není podivem, že se mnoho zpráv
zachovalo, jež by dosti obšírný spisek vyplnily. Ze všech vybéĜeme jen jedinou episodu ovšem dlouho trvající a dĤležitou - založení a rozvoj hlavní školy v Kutné HoĜe i všech
uþebných útvarĤ z ní vzniklých, jsouce k takovému omezení látky nuceni rozmČrem místa,
þlánkĤm programovým vymČĜeného. Doufáme, že pĜíspČvek náš ku poznání snah kulturních
našeho národa nebude bez užitku pro kulturní historii ýech a že bude povzbuzovati studující
mládež, aby ona, pamČtliva jsouc pĜíkladĤ pĜedkĤ našich, si oblíbila ušlechtilé cíle a ideály.
Hlavní školy v seminariu þi Hrádku.
Vyuþování mládeže útlé v XVI. až XVIII. vČku dČlo se hlavnČ ve školách privátních þi
dČtinných, které vedeny byly preceptory þi pedagogy více ménČ povolanými. Školy veĜejné
þasto si trpce stČžují do privátních, jak jim žákĤ ubírají. Vyšší vzdČlání spoþívalo ovšem jen na
školách veĜejných.
V ýechách od první tĜetiny XVII. století skoro výhradnČ studia gymnasijní opanovali Jesuité. V století XVIII. zaþaly s nimi o primát závoditi jiné Ĝády knČžské, zejména Piaristé a to s
prospČchem rozhodným. Zrušením Ĝádu jesuitského r. 1773 nastala ve školství vyšším, obecnou potĜebu pĜevyšujícím, dĤležitá zmČna. Vylíþíme tento obrat pokud se týþe Kutné Hory.
Rok 1773 tČžce se dotkl mČsta - ne sice bezprostĜednČ, ale prostĜedeþnČ -, protože s Ĝádem
jesuitským zrušeno i gymnasium r. 1626 založené a od r. 1686 v Hrádku umístČné. Gymnasium bylo zúplna Ĝádem vydržováno z velkého jmČní, jež bylo cís. Ferdinandem II. Kutné HoĜe
konfiskováno a Ĝádu dáno, protož obec žádného nákladu na nČ nenesla, aþ vyuþování dČlo se
zdarma jako na všech jiných jesuitských gymnasiích. Po vyzdvižení gymnasia mČli Horníci
dítky své dávati na vzdálené latinské školy, z nichž nejbližší byla Praha. Proto rozhodla se
obec na nejvyšším místČ žádati za ponechání „humanior“, jak se tehdy gymnasia zvala, v Kutné HoĜe. Vláda však shledávajíc v jesuitském vyuþování jisté vady a zamýšlejíc provésti úplnou reformu školství ve smyslu svých dalekosáhlých centralistických ideí k tomu se nesoucích, aby rĤznojazyþné Rakousko prostĜedkem nČmþiny stalo se jednotným státem, nepĜistoupila k této žádosti. Povolila gymnasium jen pro jediný ještČ rok 1775. (ýís. 19.232 mČst. arch.)
I opČtovaná žádost obce byla rozhodnutím ze 4. ledna 1775 zamítnuta. Tím by byla Kutná
Hora, mČsto tehdy po Praze jedno z nejpĜednČjších, utrpČla ujmu pĜevelikou, ponČvadž ani
nižšího školství nemČla, neboĢ toto za doby rozvoje gymnasia jesuitského na dobro pokleslo.
VeĜejné školství sestávalo z dvojtĜídky, na níž sice bylo 7 osob uþitelských, ale z nich byly jen
dvČ osoby kvalifikované a zabývaly se skuteþnČ uþením. Ostatní pĤsobily více na kĤru a pĜi
pohĜbech; jen co þasu pĜebylo, bylo vČnováno škole a to ještČ jen musice a zpČvu. Vláda
nahlížejíc nezavinČnou pohromu Kutné Hory, nabídla obci tak zvanou „k. k. Hauptschule“
podle Ĝádu a osnovy ze 6. prosince 1774 zĜízenou. (ýís. 19236 m. a.)
Škola ta byla jinou než stará gymnasia, kteráž kladla hlavní váhu na nauþení se latinČ a
hovČla humanismu; proþež i vyuþovací jazyk byl latinský. Školy nové kladly za cíl vychovati
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mládež ve smČru praktického života; jakožto vyuþovací jazyk zvolen jazyk nČmecký, podružnČ
mateĜský.
Bude zajisté pĜípadným, vyložíme-li podrobnČji podstatu nových škol již proto, že nové
pokolení jich nezná, any se prodlením doby jinak a jinak pĜetvoĜovaly.
Organisace jich byla tato: Vrchní dozor Ĝízení nad veškerými školami v ýechách mČla
„školní komise“, která sestávala ze dvou neb tĜí gubernialních (místodržitelských) radĤ,
pĜidČleného jim sekretáĜe, delegáta ordinariátu, a jednoho Ĝeditele normální školy. Normální
školou slula hlavní škola jen v hlavním mČstČ provincie. Školy se þlenily na „hlavní“ a na
„obecné þi trivialní“; prvé mČly býti zĜizovány ve vČtších mČstech - v každém kraji aspoĖ
jedna - a pak sluly „k. k. Kreishauptschule“ oproti podobným školám v menších mČstech, jež
se nazývaly „Hauptschule“. Druhé - obecné - mČly obstarávati uþení v mČstysích a na vsích
tam, kde byly kostely farní neb filialní. NejvČtším rozsahem pĤsobnosti obdaĜena byla škola
normální, u ostatních se jevilo omezení. Jevilo se to nejen v rozsahu uþiva, ale i v poþtu tĜíd, z
nichž hlavní škola sestávala a tudíž také v poþtu uþitelĤ. Pravidlem bylo, aby mimo Ĝeditele a
katechetu tolik uþitelĤ obstarávalo uþení, kolik tĜíd bylo.
Normální škola mČla 4 uþitele, hlavní školy 3 neb 2 a obecná škola 1. Z toho patrno, že
rozsah uþiva na jednotlivých kategoriích škol nebyl stejný; uþilo se na nich þesky i nČmecky.
Na školách obecných, jež nesly název „gemeine deutsche Schulen“, dle organ. statutu vedle
katechety uþil jediný uþitel v mateĜštinČ. PĜi škole normální byl pravidlem též kurs pro
vzdČlání uþitelĤ, jenž slul „preparanda“. Podobné kursy byly též pĜi nČkterých hlavních
školách ve vČtších mČstech. I Kutná Hora jej mČla.
PĜedmČty, které byly pro hlavní školy pĜedepsány, Ĝídily se poþtem tĜíd tČchto. Že na všech
stupních se náboženství katolickému uþilo, jest samozĜejmo.
Mimo náboženství þlenily se uþebné pĜedmČty na:
A) vČdomosti základní, jako þtení, psaní a pravopis, poþty s úþetnictvím a návod ku
slušnému chování „Sittenlehre“ a
B) nauky k dalšímu vzdČlání potĜebné: jako mluvnice mateĜského jazyka, návod k
písemnictví, poþátky latiny, domácího a polního hospodáĜství, pĜírodopisu a pĜírodozpytu,
pokud by živnostníkĤm byl na prospČch a pokud jej mládež chápati mĤže, dále historie a
zemČpis hlavnČ se zĜením na vlast, kreslení volné i rýsovaní se zĜetelem k pracím
zemČmČĜickým a stavitelským.
Tento vytþený rozsah uþiva platil ovšem jen pro školy normalné þtyrtĜídní. Byl ponČkud v
oddČlení B) zúžen školám hlavním dvojtĜídním více, než trojtĜídním, aþ i to záviselo nejen na
poþtu žákĤ a jich schopnosti, ale i na þase vyuþování vymČĜeném.
Celkem však bylo cílem, dáti stejnou mČrou vzdČlaní všem žákĤm hlavních škol.
Školám triviálním pĜikázáno uþiti mimo náboženství s dČjepravou a „Sittenlehre“, - kteráž
byla vykládána na základČ þlánkĤ v þítankách, ještČ þtení rĤzných tiskĤ i písem, psaní a
poþítání. Vedle toho byl dáván návod k správnému žití a hospodaĜení, upravený v þláncích
zvláštní uþebnice.
Nelze upĜíti, že reforma školy lidu obecného nesla se za cílem novým, vyšším. Aby
vytþenou látku na všech školách žákĤm zdolati bylo možno, vydány tabulky uþebné i knihy, v
jichž þláncích byla látka pĜimČĜenČ spracována.
Za pĜíþinou jednotné methody, podle které mČlo býti vyuþováno, byly pro uþitelstvo vytištČny methodické nástiny a pokyny, jež zachovávati bylo pĜísnČ naĜízeno; jimi se Ĝešily úkoly,
jak si má uþitel v jednotlivých pĜípadnostech svého úĜandu vésti. Byl tedy zamýšlen a proveden nejþirejší centralismus. PĜedpisovalo se uþitelstvu vše, ale s dobrým úmyslem, ponČvadž
úroveĖ vzdČlanosti tehdejšího uþitelstva nebyla vysoká, a ani nemohla býti, ponČvadž se o
dorost uþitelstva pĜed tím nikdo nestaral. Teprve statutem pro normální školy zĜízeny byly ony
„preparandy“, na nichž vzdČláváni ti, kteĜí se buć vyuþování veĜejnému neb privátnímu jako
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vychovatelé oddati chtČli.
Na kursech bylo proto vykládáno o vlastnostech dobrého a správného uþitele, o povinnostech z toho vyplývajících, probírány nauky, jimž uþitel budoucí uþiti mČl, preparandisté
zasvČcováni do správných dle tehdejšího náhledu method uþebních, které nacviþiti a upevniti
se mČly hojnými praktickými pokusy. Chovanci navádČni byli dále, jak si mají vésti pĜi vedení
katalogĤ, pĜi udržování káznČ pĜi rĤzných vyšetĜováních, vzhledem na vyuþování po domech
privátních byli pouþeni, þeho mají dbáti jako informátoĜi. Bylo toho zapotĜebí, protože dle
zámČrĤ vládních nemČlo býti nezkoušených uþitelĤ ani na škole veĜejnČ, ani pĜi vyuþování
domácím.
Náboženství uþiti bylo výhradnČ knČžstvu odevzdáno, ale uþitel mČl za povinnost, se žáky
je opakovati, proþež mČl býti hodinám náboženským pĜítomen. PĜedmČtĤm ostatním mohl
uþiti knČz i neknČz, prokázal-li zkouškou pĜed komisemi zvláštními, že je ovládá.
Ve školách veĜejných se uþilo dennČ od 8 do 11 hodin dopoledne, od 2 do 4 hodin odpoledne v zimČ, v letČ od 7 do 10 hodin; hlavnČ na venku. Vyuþovalo se od 3. listopadu až do sv.
Michala t. j. do konce záĜí ve dvou od sebe oddČlených kursech, zimním a letním. Prvý, zimní
kurs konþil sobotou pĜed kvČtnou nedČlí, letní zaþínal pondČlkem po první nedČli svatodušní.
Tak bylo ve mČstech. Na venkovČ zaþínal zimní semestr 1. prosince a trval do konce bĜezna.
Sem spadalo hlavnČ vyuþování dČtí od 9. do 13. roku a to proto, že dorĤstající mládež rodiþĤm
v létČ v pracech polních vypomáhala, proþež nebyla nucena letní semestr navštČvovati.
Letní semestr na venkovČ zaþal i konþil s mČstským, jen v þase žní byl na tĜi nedČle
pĜerušen. NavštČvován byl hlavnČ dČtmi od 6 do 8 let, protože v zimČ spatné cesty a drsné
poþasí by docházce školní pĜekáželo.
Nebylo však rodiþĤm zbraĖováno ani v letním ani v zimním semestru, chtČli-li dČti školou
nepovinné, t. j. vČtší dČti v letČ, menší v zimČ do školy posílati. Ony však mČly ve zvláštních
hodinách vyuþovány býti, aby nebyly na úkor tČm žákĤm, kteĜí semestr navštČvovati musili. Z
toho patrno, že vyuþování školní v poslední tĜetinČ 18. století bylo na venkovČ vlastnČ
polouletní, v mČstech ale celoroþní, ovšem potud, pokud nedbalá návštČva tomu nevadila.
PrĤbČhem kursu mČla se pĜíslušná látka úplnČ vyþerpati a tak podati, aby ji žactvo zažíti
mohlo. Tato dosažená meta potvrzovala se veĜejnými zkouškami, na konci semestru konanými
za úþasti veškeré místní honorace a dozorþích orgánĤ. O prospČchu vydána vysvČdþení. Žáci,
kteĜí nepostaþili, což bylo hlavnČ pĜi psaní, musili kurs opakovati, tĜeba vícekráte, až obtíže
pĜemohli. AĢ hoch þi dČvþe stalo se 7 lety školou povinné a zĤstalo jím až do 12 neb 13 let.
Na venku a v menších mČstech chodili hoši i dČvþata do stejných uþeben, ale sedČli
oddČlenČ jsouce stejnČ vyuþováni.
V Kutné HoĜe bylo o vyuþování dívþího dorostu postaráno od r. 1712 klášterem Uršulinským, jenž až do dnešního dne úkol svĤj plní. V HoĜe nebylo tudíž spoleþného vyuþování
hochĤ a dČvþat. Žáci každé tĜídy byli rozþlenČni dle svých schopností do tĜí oddČlení: na
oddČlení nejlepších, prostĜedních a slabých. Všichni byli jediným uþitelem zamČstnáni; nebylo
proto hledČno k stejnému vČku žákĤ, jako spíše k stejné míĜe chápavosti.
Z toho všeho patrno, že nová škola byla znaþným pokrokem. PĜes to byla by obec radČji
volila gymnasium, kdyby jí to bývalo dáno na vĤli, ale vidouc nezbytí, pĜijala hlavní školu.
Jednání o školu bylo dosti složité a protáhlo se na dvČ leta od r. 1775 až 1776, jelikož obec
ochuzená jednak rekvisicemi sedmileté války, jednak obrovským požárem dne 12. srpna 1770,
nemohla lehce na nČjaké nové závazky školní vejíti. Gubernium šlo obci na ruku tím, že
vyslalo k jednání školního radu P. Ferdinanda Kindermanna. Týž pĜijel do Hory as 15. srpna
1776. V protokole o jednání sepsaném (þís. 19572/2 m. a.) vytþena jest jako hlavní závada pro
zĜízení školy, že není potĜebné budovy školní na snadČ. MČsto sice nabízelo k tomu úþeli dĤm
t. zv. „kassa“, který stál v místech nynČjšího Havlíþkova pomníku. Stará gotická budova, aþ
dosti rozsáhlá, nebyla z té pĜíþiny za vhodnou uznána, že v ní byly umístČny mČstské vČznice a
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tudíž dČti školní by z toho mohly mravní úhonu bráti.
ArcidČkan Novomlejnský poukázal na vhodnost Hrádku, který se zatím dostal v majetek
studijního fondu, jenž byl naĜízením císaĜským ze dne 17. záĜí 1773 a 25. þervna 1774 zĜízen
ze jmČní zrušených klášterĤ, residencí, konviktĤ jesuitských. Hrádek pro chatrnost stavební
mČl býti fondem prodán. Kindermann ukázal se mČstu benevolentním; slíbil o to se pĜiþiniti,
aby Hrádek byl zamýšlené hlavní škole v Kutné HoĜe vČnován a též slibu svému dostál, neboĢ
dvorním dekretem ze dne 19. Ĝíjna 1776 byl Hrádek skuteþnČ hlavní škole vykázán. Odevzdání
budovy stalo se však pod tou podmínkou, že propĤjþuje se k úþelĤm školy, pokud jí nebude
potĜeba užíti k úþelĤm vojenským. Z této závaznosti vyplynula ta pozdČjší svízel, že škola
þasto se musila vystČhovávati, aby uþinila místo vojenským špitálĤm. Teprve od r. 1816 na
usilování Ĝeditelstva škol zĤstala budova již výhradnČ škole.
Než nepĜedbíhejme udalostem. PĜi jednání obce s Kindermannem smluveno vydržování
uþitelĤ hlavní školy; mimo Ĝeditele a katechetu v jedné osobČ, ustanoveni ještČ tĜi uþitelé.
Všechny þtyĜi vydržoval studijní fond. ěediteli-knČzi bylo vymČĜeno 200 zl., prvému uþiteli
100 zl. z fondu studijního a 100 zl. od mČsta, tedy celkem 200 zl., druhému 150 zl. a tĜetímu
120 zl. Nejstaršímu uþiteli zavázalo se mČsto pĜispČti k vykázaným mu 100 zl. ještČ 100 zl.
proto, že svoji trivialní školu, která mČstem vydržována byla a ze dvou tĜíd se dvČma uþiteli se
skládala, zrušila, þímž se o 100 zl. mČstu ulehþilo.
K upravení Hrádku za školu novou a poĜízení školního náþiní a bytĤ uþitelských vČnovalo
mČsto 500 zl., protože se dĜíve uvolilo dĤm obecní za školu nákladem obecním upraviti, který
však pro nevhodnost výše zmínČnou pĜijat nebyl. (ýís. 19572/2 m. a.) TČmito opatĜeními byla
právní stránka školy zabezpeþena. K zahájení uþení bylo zapotĜebí míti též uþitelĤ. Kutná Hora
již bČhem r. 1775 vyhovČla uþinČnému jí vládou vybídnutí, aby za pĜíþinou získání uþitelstva
na projektovaných školách poslala na kurs v Praze zĜízený ku poznání nové methody vyuþovací vhodné osoby, tím, že poslala bývalého exjesuitu a svého uþitele Ignáce Vítka, který v Ĝádu
po 7 let historii, zemČpisu, mathematice a filosofii se uþil, þesky a nČmecky znal, do kursu.
Druhý z Hory kursista byl P. Konrad Jenson, kaplan, jenž však pĜes vĤli arcidČkanovu, na
nátlak pražské konsistoĜe, toho docílil. KnČžím-absolventĤm slibovaly se vládou lepší
prebendy. ObČma vyslaným byly po þas kursu vypláceny denní diety 24 kr. každému.
Vítek, který svĤj uþitelský kurs þtyĜnedČlní na poþátku r. 1776 vykonal, byl komisí za
oprávnČného uznán a povČĜen, aby hned po velikonoci v letním semestru školu zahájil a
kandidáty, kteĜí by se k auskultování pĜihlásili k svému vyuþování pĜivzal a do nové methody
zasvČtil. Ovšem oprávnČní, aby smČli uþiti, nemohl jim Vítek poskytnouti, toho musili pĜi
zkušební komisi hledati a dosíci.
Vítek tedy uþil prozatím na škole triviální, dokud císaĜ školu hlavní nepovolil. I druhá síla
v osobČ Frant. Vávry byla bČhem r. 1776 získána. Vítek byl jmenován správcem školy
prozatím. Protože Hrádek nebyl škole ještČ odevzdán a ani pro školu ĜádnČ upraven, uþil Vávra
prozatímnČ v jedné tĜídČ dosavadní školy v starém dČkanství (dĤm þ. 18.) a Vítek ve svém
bytu. KoneþnČ došlo Nejvyšší schválení z Ĝíjna 1777 (ýís. 19.233 m. a.), þímž byla hlavní
škola definitivnČ zaĜízena a exjesuita P. Antonín StĜecha za Ĝeditele nominován. Uþitelský sbor
byl doplnČn o nČco dĜíve tĜetí silou Ignácem Paganem, rodákem ze Slaného, bývalým mistrem
punþocháĜským, jenž po 10 letém uþitelování na pokoutní škole v HoĜe Kutné, praktikoval pĜi
Vítkovi a po sedmitýdenním kursu v Praze vykonaném nabyl oprávnČní uþiti na školách
hlavních. (ýís. 19.732 m. a.)
Jelikož však na Hrádku práce se zĜizováním tĜí vyuþovacích síní a 5 obytních svČtnic pro
uþitele, celkem 8 místností, nebyly skonþeny, posunulo se zahájení vyuþování až na 7. leden
1778. (ýís. 19.847 m. a.)
PĜi zahájení vyuþování byl stav školy následující. (ýís. 19.845.) ZĜízeny byly tĜi vyuþovací
sínČ, þtvrtá se pĜipravovala; všechny byly potĜebným opatĜeny. Otop padl na obec pro prvý
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rok, pak jej stát pĜevzal. Budova vydržována státem z pĜíspČvku 500 zl. (na zaĜízení obcí
poskytnutého) a z roþních 100 zl. z fondu pro školy normálné povoleného. Sbor byl celkem
mladý: Ĝeditel StĜecha þítal 30 rokĤ, Vítek 28, Vávra 27 a nejstarší Pagan 36 let. Vítek uþil
pĜedmČtĤm vyšším, Vávra kaligrafii a realiím, Pagan ostatním. Všichni mluvili þesky i
nČmecky, škole vČnovali všecky síly, nejsouce zamČstnáni ani hudbou, ani kostelními
službami, jak bývalo dĜíve zvykem. Požívali vytþených dĜíve dĤchodĤ, jen Ĝediteli StĜechovi
pĜilepšeno bytem a pĜívarkem 6 sudĤ piva za náhradu jeþmena a danČ. Vítek mČl od mČsta 60
zl. pĜídavku osobního na byt. Od r. 1780 dostalo se každému pĜívarku 3 sudĤ pod obvyklými
podmínkami, jak mČl StĜecha.
Uþilo se dle plánu následujícího, ve þtvrtek odpoledne bylo prázdno.
Hodina
½8-8
8-9
9-10
10-11

1-2
2-3
3-4

I. uþebna
II. uþebna
III. uþebna
Žáci obcují pod dohledem tĜídního uþitele službám Božím vyjma menších, kteĜí, zvláštČ v zimČ,
jsou osvobozeni
TĜída pro poþty
TĜída pro psaní
TĜída pro þtení
PĜírodopis v II. sem.,
Zaþátky poþtĤ
Slabikování
hospodáĜství v I. sem.
Katecheta uþil v pondČlí: nižší tĜídu katechetickou a rozšíĜený katechismus v III. uþebnČ
úterý: zemČpisu v I. uþebnČ
stĜedu: nižší tĜídu katechetickou v III. uþebnČ
þtvrtek: dČjepisu v I. uþebnČ
pátek: biblickou dČjepravu v II. uþebnČ
sobota: výklad epištol v II. uþebnČ
Mluvnice v I. sem.,
Poþátky psaní
Slabikování
písemnosti v II. sem.
Latina (katecheta)
TĜída pro psaní
TĜída pro þtení
Katecheta uþil v pondČlí: nauce o mravech (Sittenlehre)
úterý: úvod v 1. þítanku
stĜedu: vyšší tĜídu katechetickou
pátek: pravidla zpĤsobnosti
sobotu: výklad evangelií.

Aþkoli bylo napoþteno v HoĜe na 500 školou povinných chlapcĤ, navštČvovali nové školy
jen 202 žáci jednak proto, že lidé dČti do obvyklých škol pokoutních posílali, jednak že škola
byla novum, které se ještČ nevžilo. Snad i zavedený sobotáles pĜekážel, neboĢ se za dob
jesuitských školné neplatilo. Plat tento vždy v sobotu uþitelem vybíraný obnášel v I. tĜídČ 2 kr.,
v II. 4 kr., v III. 6 kr. týdnČ. OstatnČ byl vybírán jen od zámožnČjších, chudí byli jím
osvobozeni. Nebyl však žádnou novinou, neboĢ trval od staletí na školách partikulámích i
privátních. V HoĜe zaveden byl v základČ specialného císaĜského naĜízení.
Na nedbalou návštČvu žactva, aþ chudí knihy dostávali, a na nezdvoĜilosti, jež rodiþi po
žácích uþitelĤm vzkazovány byly, stČžuje si dopis StĜechĤv ze dne 3. února 1778.26) Jedno
takové vzkázání bylo:
„Pantáta nic nebude platit, ponČvadž uþitelové darmo uþit musejí; pakli by pĜece platit mČl,
tak že mne více do školy nepošle, aniž sobČ to komu poruþiti nechá, aby mne posílat musel.“
Také tČžce nesli jak žáci, tak jich rodiþe, byli-li onino pro pĜestupky trestáni na pĜ.
kleþením. Tu bylo hned vyhrožováno opuštČním školy. Aby takovým vyhrĤžkám bylo þeleno,
bylo se vším dĤrazem Ĝeditelem StĜechou požadováno zrušení pokoutních škol vesmČs. (þ.
19.847 m. a.)
Snad výronem této malé lásky k novým školám byla žádost nČkolika obþanĤ, podaná 19.
prosince 1778, aby bylo jednáno obcí s Ĝádem AugustianĤ o zĜízení Ĝádového gymnasia v
HoĜe, kteréžto jednání asi sotva bylo zahájeno, ponČvadž se o nČm žádné stopy nezachovaly a
) Arch. m. þ. 19844.
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ani nebylo opportunní, jelikož mČsto žádající o rozliþné podpory novým školám, bylo by
rušivČ pĤsobilo na zahájenou akci v tomto smČru.27)
PĜes všechny vylíþené ústrky nabývala hlavní škola pĤdy v lidu sice pomalu, ale jistČ pro
své zdravé jádro. Škola pĤsobila na širší vrstvy každoroþními pĜedstaveními dramatickými,
komedie nazvanými, které mČly ukázati po zpĤsobu gymnasií jesuitských vyspČlost žactva jak
v ovládání jazyka, tak také zpĤsobnost v chování. Byly pĜedvádČny námČty hlavní mČrou
oslavné neb pouþné. R. 1781 k 19. záĜí zapsána jest v memorabilích zpráva, že nČkteĜí páni z
rady, byvše na té od veleb. p. P. StĜechy ve škole producirované komedii pĜítomni, vzali
pohoršení z komedie proto, že ona líþila zásluhy, jež si P. StĜecha o školu a její vzrĤst získal,
jako samojediného þinitele a pominula veškeré snažení magistrátu a obce, jakoby tyto
korporace nebyly k rozvoji niþím pĜispČly. Bylo tudíž v radČ sneseno, aby P. StĜecha byl do
plného senátu povolán a mČlo se mu to „stížiti“. Taková divadelní pĜedstavení chovanci
provádČná, byla však pozdČji vládou zapovČzena.
Ale ještČ neukonþen první školní rok, již se škola i s Ĝeditelem musila 23. þervence 1778
vystČhovati do domu mČstského rychtáĜe Václ. Ign. Strnada, neboĢ bylo naĜízeno Hrádek za
vojenský špitál upotĜebiti, ponČvadž se Rakousko utkalo s Bavorskem v boji o posloupnost.
Škola se vrátila teprve po plném roce do svého Ĝádného bydlištČ. Jakmile se dostala do svých
obvyklých kolejí, žila svým stejnomČrným tempem dále. Hned od poþátku bylo hledČno k
dorostu Ĝemeslnému, aby vzdČláván byl. V máji 1778 žádá Ĝeditel za opatĜení, aby uþedlníci ke
cviþením kĜesĢanským pĜidržováni byli a aby mládež v hlavní školy mČla pĜíležitost uþiti se
musice. Magistrát to opatĜil. V boji proti školám pokoutním bylo sneseno, že jen 4 „mládenci“,
t. j. uþitelé mladí k ruce kantorĤ mají býti ponecháni i s jich školami, ostatní školy mají býti
zavĜeny. Boj proti školám postranním nebyl ostatnČ tak snadný, protože bylo navštČvování jich
zvykem staletým. Nic neprospívalo jich zapovídati; ony se udržely až do let 1860. Ba nadešly
nČkdy doby, že škola hlavní se o nČ opírala a sice v dobách, kdy tĜídy její byly pĜeplnČny a
mČly se otvírati tĜídy nové, což vždy léta trvalo, než se tak stalo. A tu se stalo, že sama
doporuþovala dČtem je navštČvovati motivujíc to, že jsou vedeny uþiteli novou methodu
znajícími, ano nabízela se na takové školy buć Ĝeditelem neb nČkterým uþitelem dohlédati.
Bylo to ovšem jen v þasech nouze. Lépe bylo, aby mládež chodila do škol postranních, než aby
vĤbec školy nenavštČvovala.
Hlavní škola zĤstávala trojtĜídní až do r. 1784. Tu se promČnila v þtyrtĜídní rozmnožena
jsouc o IV. roþník. Osnova uþební r. 1785 vrchním Ĝeditelstvím škol schválená nakazovala vyuþovati: v I. a II. tĜídČ náboženství, þtení, psaní a poþtĤm v jazyce þeském; v III. tĜídČ: náboženství, dČjinám náboženským, výkladu evangelií (spoleþnČ se žáky IV. tĜ.), Ĝeþi nČmecké,
diktandu, poþtĤm, psaní kurrentnímu (švabachu), latinskému a kanceláĜskému a þtení latinskému; ve IV. tĜídČ: náboženství (vČrouce), návodu k písemnostem, zemČpisu, poþtáĜství, stavitelství, kreslení i rýsování a krasopisu. Pro vyuþování v prvých tĜech tĜídách vymČĜen poþet
hodin pro dobu zimní na 20 hodin týdenních, ve IV. na 25; v letní pak rozmnožen poþet hodin
ze 20 na 25 a ve IV. tĜídČ na 31 a sice proto, že v letním semestru pĜibyla v III. tĜídČ nauka o
domácím hospodáĜství a pojednání o lásce k vlasti, ve IV. tĜídČ dČjiny mocnáĜství a místo
stavitelství strojnictví.28) Na novČ utvoĜenou tĜídu pĜistoupil k dosavadním tĜem uþitelĤm nový
- poduþitel hlavní školy a od r. 1786 pátý samostatný katecheta. Podle této osnovy vyuþovalo
se až do r. 1819, kdy zase nastala zmČna, ale již nepatrná v ten zpĤsob, že bylo vynecháno to,
co pro letní semestr ve III. tĜ. pĜidáno, za to ale vČtší dĤraz na nauþení se nČmþinČ položen.
Na „preparandČ“ - kursu pedagogickém, mČli se vyuþovati dle osnovy r. 1819 po šest
mČsícĤ jen kandidáti starší 17 let. TČm, kteĜí se pro þeské školy pĜipravovali, doporuþeno pilné
) Arch. m. þ. 19843.
) Viz: Program reálky K. H. 1876, p. 29.
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þtení knihy P. Gottfrielda Dlabaþe: „Krátké vypsání ýeského království“ a knihy Mich. KadanČ: „PrĤbeþka užiteþná a kratochvilná ze známostí pĜirozených vČcí“. Prvá þetba mČla seznámiti uþitelstvo se zemČpisem vlasti, druhá rozšíĜiti vČdomosti pĜírodovČdecké. Aby se uþitelé
na školách nižších dále cviþiti mohli, naĜízeno studijní komissí dne 30. Ĝíjna 1819 pĜi každém
školním dozorství založiti knihovnu. ýasopis, který od konce vČku XVIII. obstarával 12 krát
do roka pedagogické pouþení, slul „Schulfreund“, v pĜekladu þeském od Tomsy „PĜítel mládeže“.
Tato osnova zase po dvacet let trvala. R. 1841 bylo naĜízeno, aby na hlavní škole místo
„Schönlesen“ se uþilo pĜírodopisu, proþež se mČly zakoupiti pro každou hlavní školu a reálku
obrazy živoþišstva, založiti herbáĜ a sbírku nerostĤ nejménČ o 60 ti pĜedepsaných druzích.
Postihujeme z toho ustaviþné prohlubování vČdomostí pĜírodopisných a pĜíklon k realnému
smČru.
VnitĜní organisaci lze posouditi ze zápisu v „Knize pamČtní sv. I.“, chované v mČstském
archivu kutnohorském. Tam jest k r. 1836 zaznamenáno:
P. Josef Herzán, Ĝiditel škol a uþitel vyuþoval v III. tĜídČ hlavní mluvnici 2 hod., pravopisu
2 hod., v IV. tĜídČ hlavní mluvnici 2 hod., fysice 1 hod., pĜírodopisu 2 hod., celkem 9 hodin.
P. Frant. Šafránek, svČtský knČz a katecheta uþil v I. hlav. tĜídČ náboženství 2 hod., v II.
hlav. tĜídČ náboženství 2 hod., v III. hlav. tĜídČ s bibl. dČj. a evang. 4 hod., ve IV. hlav. tĜídČ
výkl. epištol 3 hod., celkem 11 hod.
Uþitel Josef Kaplan, uþitel v II. tĜ. hl. mluvnici 3, diktandu 2 hod., v III. tĜ. hl. poþtĤm 3,
opak. nábož. 1, písemnostem 2 hod., ve IV. tĜ. hl. zemČpisu 2, písemnostem 1 hod., celkem 14
hod.
Uþitel Josef ěemeslo uþil v IV. tĜ. hl. kreslení 10, poþtĤm 3, krasopisu 2, mechanice 1,
polnímu mČĜictví 2 hod., celkem 18 hodin.
Uþitel Tomáš VanČk uþil v II. tĜ. hl. krasopisu 3, poþtĤm 3, þtení 3, opak. nábož. 2, pĜekládání 2 hod., v III. tĜ. hl. krasopisu 2, nČm. a latinské þtení s diktandem 3 hod., celkem 18 hod.
Pomocník uþitelský Athanáš Kopecký uþil v I. tĜ. hl. þtení 3, krasopisu 3, pĜekládání 2,
poþtĤm 3, opak. nábož. 2, mluvnici 3, diktandu 2 hod., celkem 18 hod.
NávštČva hlavní školy v r. 1836 byla v I. tĜídČ 120 žákĤ, II. tĜ. 120 ž., III. tĜ. 116 ž., IV. tĜ.
59 ž., celkem 415 žákĤ.
Na trivialní þi mČstské škole uþil uþitel Havránek ve 3. oddČlení v 18 hodinách
vyuþovacích všem pĜedmČtĤm triv. škol i s opakováním náboženství.
Josef Kohlmann, pomocník, uþil v 2. oddČlení v 18 hod. vyuþovacích všem pĜedmČtĤm
trivial. škol vedle opakování náboženství.
I. oddČlení mČlo z parallelky, na nichž uþili Václav Šafránek a Ludvík Vorel pĜedepsaným
pĜedmČtĤm pro školy trivialné.
NávštČva školy této byla v III. oddČlení 105 žákĤv, v II. 120 žákĤ, v I. 225 žákĤ, celkem
459 žákĤ.
Roku 1842 rozdČlena IV. tĜída hlavní školy na dva roþníky, ze kterých se po 10 letech, t. j.
1852, vyvinuly dvČ tĜídy reálky, školy to moderní, která v prvé tĜetinČ XIX. vČku zĜetel
prakticky smýšlející intelligence k sobČ poutala. I v Kutné HoĜe r. 1836 vznikla popudem
Emanuele Kreuze snaha mČstu školu takovou vymoci jako Rakovniþtí mČli.
Za tou pĜíþinou podali ke dvoru petici, která obsahovala prosbu za reálku, Ĝízenou Piaristy.
Úhradu vydání svalovali na výtČžek Loreckého pivovaru. Výlohy páþily se as na 90.000 zl.
konv. m., z nichž 60.000 pĜipadalo na fond, z nČhož by se vyplácely platy uþitelské, a 30.000
zl. na opatĜení budovy. Obec však poukazujíc na neblahý stav financí mČstských se postavila
na odpor plánu tomu uvádČjíc, že žádost jest podána jen za pĜíþinou získání si popularity a že
zdejšímu obþanstvu, které z nejvČtší þásti ze živnostníkĤ se skládá, dobĜe jest poslouženo
zdejší hlavní školou. Žádost obþanstva byla r. 1837 odmítnuta, ale ponČvadž obsahovala
nČkterá obvinČní magistrátu, naĜízeno z Nejvyšších míst vyšetĜování, zdali jsou obvinČní ta
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podstatná þi nic. Bezpochyby invektivy v žádosti obsažené vyvolaly nepĜíznivé rozhodnutí.
Nebudeme se rozvojem reálky více zabývati, jednak, ponČvadž historie její již projednána
podrobnČ v programech této školy pro rok 1876 a r. 1908, k nimž odkazujeme, jednak, že
reálka r. 1858 Hrádek opustila a do nové budovy své se pĜestČhovala. A jako reálka vznikla z
hlavní školy, tak byla také tato matkou jiné škole - a sice obecným školám chlapeckým.
Vylíþiti vývoj tČchto škol buć úkolem dalších Ĝádek.
Bylo již svrchu Ĝeþeno, že obec po založení hlavní školy svoji školu trivialní r. 1775
zrušila. Avšak ne na dlouho. Když se žactvo prvé tĜídy hlavních škol tak rozmnožilo, že
místnosti školy nepostaþovaly, žádal r. 1785 Ĝeditel StĜecha za zĜízení nové, jednotĜídní
trivialní školy, podle statutu z r. 1774, která by þást žactva absorbovala a tím hlavní škole
ulehþila. Než však došlo ku otevĜení školy uplynulo 5 let. Za uþitele s platem 72 zl. rýn. byl
ustanoven Ignác Zajíþek, který zaþal uþiti v obecním domČ r. 1790. Protože dohled nad školou
trivialní vedl doþasný Ĝeditel hlavní školy, navrhl Ĝeditel Antonín Raaz r. 1805, aby byla
trivialní obecná škola z obecního domu na Hrádek pĜemístČna, že dohled na ni bude
intensivnČjší a úþinnČjší, a pro hlavní školu žádoucí, neboĢ žáci z trivialní školy, aspoĖ nČkteĜí,
stávali se žáky hlavní školy. Bylo mu vynesením gubernia ze dne 28. prosince 1805 þ. 43.993
vyhovČno a trivialní škola stala se na Hrádku pĜípravkou a souþástí školy hlavní. Uþitel
Zajíþek pĜešel sebou. Rozvojem populace, získáním si obliby a potĜebou vzdČlání však byla i
tato tĜída opČt v brzku pĜeplnČna, takže se ukázala potĜeba rozšíĜiti jednotĜídní trivialku o
druhé oddČlení r. 1808, na nČmž byl ustanoven pomocníkem Ferdinand BČlonožník, jenž uþil
na nČm v r. 1809-13, do doby, kdy byl jmenován uþitelem v Krchlebích u ýáslavČ.
Po jeho odchodu dostalo se uprázdnČného místa Václavu KĜenkovi. KĜenek se stal r. 1819
po ZajíþkovČ smrti uþitelem a zastával je až do poþátku r. 1828, kdy odešel na lépe dotované
uþitelské místo ve VilímovČ. Na uprázdnČné pomocnické místo r. 1819 po KĜenkovi byl
ustanoven Josef Havránek. Však za správcování KĜenkova shledala se potĜeba opČt školu
rozšíĜiti o jednu tĜídu. Jednání zaþala 1817, ale než se tĜída otevĜela, pĜišel r. 1824. Nového
místa pomocnického dostalo se JiĜímu Teplému, dosud po tĜi leta v ýervených Janovicích
pĤsobícímu. Týž pĤsobil v HoĜe jen 5 let stav se r. 1829 uþitelem ve VeletovČ.
Dle gubernialního vynesení ze dne 13. února 1826 þís. 64.303 bylo trivialním uþitelĤm
služné upraveno pĜídavkem. Uþitel mČl pĜidáno 80 zl. a pomocník Havránek a Teplý po 50 zl.
v. þ.
Josef Havránek stal se po odšedším KĜenkovi r. 1828 z pomocníka uþitelem. Jeho místo
obdržel Josef Kohlman, kdežto pomocnictví uprázdnČné odchodem Teplého nastoupil 17.
bĜezna 1829 Václav Šafránek. Poslední zĤstal na trivialní škole až do r. 1843, naþež
resignoval, protože bratr jeho P. Frant. Šafránek stal se Ĝeditelem školy hlavní a tudíž jeho
pĜedstaveným, což bylo nepĜípustné. Mezi tím však se ukázala potĜeba na trivialní škole r.
1835 opČt novou tĜídu otevĜíti a byl za poduþitele þi pomocníka pĜibrán Ludvík Vorel.
Po resignaci ŠafránkovČ postoupil Vorel na jeho místo a na Vorlovo místo dostal se Jan
PĤlpán. Tenkrát se Ĝídil postup uþitelstva délkou pobytu na škole. NejpozdČji pĜibylý byl
zamČstnán v I. tĜídČ. Však tĜídu utvoĜenou r 1835 nebylo možno více v Hrádku umístiti pro
naprostý nedostatek místa. Najaty proto v protČjším domČ ŠtolbovČ dvČ místnosti, jedna za
školu, druhá za byt uþitelĤv.
PĤlpán zĤstal na škole až do r. 1856. Jemu následoval Josef ZvČĜina r. 1857, jenž mimo
krátké roþní pĜerušení r. 1859, kdy ho zastoupil jeho bratr Jan ZvČĜina, uþil až do r. 1891. Jako
ZvČĜina, tak i Vorel pĜerušil od r. 1862-4 službu, kterouž zastal Josef Mann, jako poduþitel.
Když se Vorel r. 1864 vrátil ke škole, tu Mann pĜešel na c. k. hlavní školu zde.
Konþíme pĜehled uþitelstva obecných škol þi, jak dĜíve byly nazývány, elementárních vlastnČ trivialních r. 1864, ponČvadž se tyto 4 tĜídy ustavily jako samostatná farní hlavní škola
mČstská, která se z Hrádku vystČhovala a po jakési Odyssei se ocitla koneþnČ ve vlastní budo46
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vČ pod vlastní správou. Podrobnosti najde laskavý þtenáĜ v þíslech 19., 20., 22. „Podvysockých
listĤ“ z r. 1910, v programu školy mČšĢ. v Kutné HoĜe z r. 1908 a ve spisu „Kutnohorsko“.
Nám se vymykají z daného rámce vystČhováním se z Hrádku.
Nyní zbývá promluviti ještČ o zmČnách ve sboru uþitelstva hlavní školy od r. 1776 až do
1870. RozdČlíme je na þtyĜi kategorie: zmČny ĜeditelĤ, katechetĤ, uþitelĤ a poduþitelĤ. Podotýkáme, že vČĜíme v úplnost posloupnosti v prvních tĜech kategoriích. Ne tak ve þtvrtém oddílu.
Tam jsou snad mezery jak na poþátku, tak na konci založené na nedostatku zdejších pramenĤ.
K úplnosti bylo by tĜeba jíti do archivu místodržitelského a biskupského v Hradci Králové.
PĜehled jich jest proveden jen do r. 1870, do zaĜízení c. k. uþitelského ústavu, protože
dČjiny tohoto jsou uveĜejnČny v programu uþitelského ústavu pro r. 1911, na nČjž laskavého
þtenáĜe poukazujeme.
ě e d i t e l é h l a vn í š ko l y .
Od r. 1777 až do r. 1795 Ĝídil školu P. Antonín Fidelis StĜecha. Posledním rokem školu
opustil, ponČvadž se stal faráĜem v Drahobudicích. Byl dobrým organisátorem. Vše svČdþí o
jeho zdravém nazírání na život a o bystrém chápání þasových potĜeb, což dokládáme tím, co
napsal o nČm Zach v Programu 1876. Po krátkém provisoriu zastávaném katechetou P. Chudobou, nastoupil dvorní kaplan P. Václav Müller z Klatov, jenž své místo zastával až do svého
odchodu za dČkana Solnického r. 1806. UprázdnČného místa dostalo se téhož roku Antonínu
Raazovi, pĜed rokem na hlavní školu povolanému to uþiteli. Raaz Ĝídil školu po 7 let. Byl
poþátkem roku 1814 do Prahy pĜeložen, stav se kancellistou pĜi studijním oddČlení gubernia.
Po dvouletém prozatímním Ĝeditelování katechety P. Kauna dosazen za Ĝeditele dosavadní
katecheta Uršulinek kutnohorských P. Josef Herzán dne 12. Ĝíjna r. 1815. PĤsobil až do svého
jmenování arcidČkanem kutnohorským do 27. února 1837. ýinnost tohoto vzorného knČze, aĢ
uþitelská, aĢ literární, aĢ lidumílná a vychovatelská, byla vynikající. Jeho zásluhy o chudé
žactvo a dorost živnostnický lze sledovati ve vypsání ZachovČ (Program reálky K. H. r. 1876).
Po Herzánovi stal se Ĝeditelem katecheta hlavní školy P. Frant. Šafránek, jenž je zastával
až do r. 1853, kdy se stal faráĜem v CtinČvsi. Po odchodu jeho vedl Ĝeditelství prozatímnČ katecheta P. PetráĖ, naþež byl ustanoven r. 1856 Ĝeditelem Josef Mazaþ, prve Ĝeditel hlavní školy
v Chrudimi. Mazaþ spravoval svĤj úĜad až do r. 1869, kdy se stal c. k. školním inspektorem
okresu ledeþského. PĜi pĜemČnČ hlavní školy na školu cviþnou a založení pedagogia r. 1870
pĜešel na nový ústav jako hlavní uþitel na c. k. uþitelský ústav v Kutné HoĜe.
Za poþáteþného jeho úĜadování bylo na Hrádku soustĜedČno veškeré školství mládeže
mužské. Byly tam tĜi roþníky hlavní školy, 4 tĜídy školy mČstské trivialné, a nejprv dva, pak tĜi
roþníky reálky.
K a t e c h e t o vé :
Jak bylo výše Ĝeþeno, bylo po žádosti StĜechovČ r. 1786 zĜízeno zvláštní místo katechety,
kteroužto funkci sám Ĝeditel dosud vykonával. OpatĜení to bylo nutným, aby postonávajícímu
Ĝediteli bylo ulehþeno, ponČvadž škola rozšíĜena byla jednou tĜídou a již dĜívČjší uþitelský
personal byl skrovný a tudíž pĜetížený.
Prvý na zĜízené místo jmenován byl exjesuita P. Antonín Hanke, jenž však r. 1790 jinak v
církevní správČ byl zamČstnán, naþež jmenován P. Gabriel Chudoba, želivský praemonstrant a
12 let je zastával. Po odchodu jeho, po krátkém supplování kaplanovČ obdržel katechetství P.
Václav Valenta, a konal je do r. 1812. Na to supploval a posléz obdržel místo P. Jan Kaun,
dĜívČjší kaplan mČstský. Kaun setrval ve funkci až do r. 1817, kdy se stal faráĜem v TĜebonínČ.
Jeho nástupcem stal se P. František Šafránek, jenž se stal po odchodu Ĝed. Herzana nejprv
prozatímním, pak definitivním Ĝeditelem hlavních škol. Za jeho provisoria byl katechetou P.
Cibulka a po jeho odchodu za faráĜe do ýerv. Janovic r. 1839, stal se definitivním katechletou
P. Jos. PetráĖ a zĤstal jím do r. 1857. Hned po nČm nastoupil P. Jos. ýermák, kterýž však
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dlouho v HoĜe nepobyl, nýbrž stal se r. 1859 prefektem na Boromeu v Hradci Králové.
UprázdnČného místa dostalo se P. Janu Partischovi, jenž po promČnČ hlavní školy ve cviþnou
pĜi c. k. pedagogiu v r. 1870 obojí katechetství pĜevzal.
Uþitelové:
Poþet uþitelĤ od doby založení až do r. 1870 se nezmČnil ze tĜí. První trojice byla: Ignác
Vítek, František Vávra a Ignác Pagan. Vávra prvý r. 1785 odstoupil pro neduživost. Zdá se, že
jeho místo bylo supplováno nČjaký þas Fr. Kautským až do r. 1788, v nČmž bylo obsazeno
definitivnČ Michalem Schaarem, který pak uþil až do r. 1808. Druhý odstoupil Vítek r. 1791
pĜešed do služeb kutnohorského magistratu za sekretáĜe, pak za radu. Jeho místo dostalo se
Františku Grünigerovi. Bylo zásadou, že každý novČ jmenovaný obdržel nejnižší plat a
uprázdnČním automaticky postupoval k vyššímu služnému. Grüniger zĤstal na hlavní škole až
do svého pensionování r. 1823. Nejdéle z trojlistu zĤstal na škole Pagan, jenž byl r. 1813
pensionován. Po Schaarovi nastoupil Václav VanČk, jenž r. 1809 nechal kresliþství a pĜestoupil k vojenství, þímž zĤstalo místo kresliþské neobsazeno až do r. 1814, jelikož jeho
supplování pĜevzal Ĝeditel Raaz. Místo VaĖka nastoupil Jan Schmied pĜevzav obor RaazĤv, ale
byl již r. 1812 vystĜídán Janem Hartmannem. Po pensionování PaganovČ byl r. 1814 ustanoven
Jan Mrkviþka jako nejmladší uþitel. Uþil mimo kreslení, neboĢ Raaz pĜeložen byl do Prahy, též
geometrii, mechanice, stavitelství. Mrkviþkou, ovšem po schválení vyšších úĜadĤ, zaĜízena
byla r. 1817 kreslicí škola, v níž dostávalo se Ĝemeslnictvu odborného pouþení.
Nejbližší zmČna byla teprve r. 1824, kdy po pensionování Grünigera byl dosazen na jeho
místo Josef Kaplan, který pĤsobil až do r. 1860. V roce 1829 po Mrkviþkovi, odšedším na
pražskou normálnou školu, bylo kresliþské místo svČĜeno Josefu ěemeslovi. Nedlouho po tom
starý již Hartmann se rozstonal a byl Tomášem VaĖkem, nedávno jmenovaným pomocníkem
hlav. školy supplován a r. 1835 zemĜel. Jeho místo pĜipadlo VaĖkovi, jenž pĤsobil až do nové
organisace školy r. 1870, o níž dále bude promluveno. UprázdnČné místo po Kaplanovi
supploval nČkolik let p. Hervert a odešel pak na def. místo v Sadské.
P o d u þ i t e l é h l a vn í š ko l y.
Vznikli teprve zaĜízením nové tĜídy r. 1784. Byla to tĜída nejnižší. Posloupnost uþitelstva
jejího jest sotva úplná; þasto se stĜídala. Plat poduþitele byl z poþátku nepatrný, obnášel jen 25
zl.29) - až teprve k naléhání StĜechovČ byl zvýšen. Kol 1800 se udává na 101 zl.
Byl-li Flekel, jenž r. 1788 dostává pochvalu od krajského úĜadu þáslavského za pČkné
výsledky ve vyuþování v latinČ, prvním jejím uþitelem30), aneb Jan Koutský, jmenovaný k r.
1787, nevíme povČdČti. Teprve až r. 1805 zaþínají listiny zachované urþitČji mluviti. Toho
roku objevuje se poduþitelem Antonín Valášek. Od r. 1808 jmenuje se Antonín Fiegel, jenž
však pĜestoupil od uþitelství k vojsku, stav se fourierem. Na to následuje Josef Vorlický 180814. Tento stal se uþitelem v NČmeckém BrodČ. Po nČm nastoupil Jan Radník 1815-27, kdy se
dostal za uþitele v Lošanech. V HoĜe pĜejal poduþitelství Tomáš VanČk a když tento r. 1831
pĜejal supplování za onemocnČlého Hartmanna, bylo jeho poduþitelské místo zastáváno
nejprve Ant. Spudilem a po odchodu jeho na školu v Chebu Athanášem Kopeckým. Tento
pĜejal pak poduþitelství po Tomáši VaĖkovi, který r. 1835 stal se uþitelem hlavní školy po
Hartmannovi.
Jestli hned po Kopeckém následoval Josef ýernovský, nevíme povČdČti. ýernovský uþil až
do r. 1852, kdy zemĜel, a na jeho místo nastoupil Alois Patzelt. PĜi nové organisaci, jež vešla v
život r. 1864, bylo zĜízeno místo druhého poduþitele, za nČhož zvolen Josef Mann a zastával je
až do roku 1867, kdy odešel do Prahy za cviþného uþitele nČm. normální školy. Místo
29

) Program reálky Kutnohorské 1876, p. 25.
) MČst. arch. þ. 21022 m. a.
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poduþitelské v HoĜe obdržel pak r. 1868 Frant. Cinner, jenž pĜešel na školu cviþnou, když se
roku 1870 hlavní škola na ni pĜemČnila.
N o v á o r ga n i s a c e š ko l y.
Vylíþeným pronikáním a pĜemČĖováním školy hlavní se školou elementární, kteráž byla
pod patronátem mČstským, pak pĜemČĖováním školy hlavní, jež byla ve správČ státní, v obecní
reálnou školu, staly se právní pomČry þasem dosti spletité, ano i nejasné. Hlavní škola
zmČnami: odlouþením elementárních tĜíd ve þtyĜech oddČleních na samostatnou farní školu
hlavní, a rozložením IV. tĜídy ve tĜídy reálné, které pak se v obecní reálku ustavily, byla
okleštČna jen na tĜi tĜídy s jedním poduþitelem a dvČma uþiteli. Bylo tedy zapotĜebí jejího
upravení podle zákonných pĜedpisĤ.
Na návrh místodržitelský ze dne 9. záĜí 1860, po schválení jeho Jeho Veliþenstvem dne 15.
Ĝíjna 1862 provednena organisace v ten smysl, že hlavní škola v Hrádku doplnila se první
tĜídou elementární tak, aby hlavní škola stala se opČt þtyrtĜídní, která by podle plánu pro hlavní
školy schváleného dobĜe pĜipravila mládež pro gymnasia a reálky. Žactva smČlo se pĜijmouti
do jedné tĜídy jen 80. Na žádný zpĤsob ale nesmČl pĜekroþiti poþet žákĤ 100.
PomČr upravené hlavní školy k odlouþené farní hlavní škole (mČstské) utváĜil se tak, že
tato prohlášena za povinnou školu osadní pro mládež. Podle nové organisace musila míti tolik
oddČlení a místností, rovnČž i uþitelĤ, kolik jich podle poþtu žákĤ zákon vyžaduje. V r. 1860
mČla škola mČstská tĜi tĜídy 5 oddČleních. Sem byli chlapci chodit nuceni, kdežto na hlavní
školu mohl se žák pĜihlásiti dobrovolnČ, ale pĜijat býti nemusil.
Školu reální, která vzešla z poslední þtvrté tĜídy hlavní školy po svolení ministeria ze dne
31. þervence 1854, þ. 11.282, naĜízeno místnČ odlouþiti. ěediteli reálky se nedovolilo Ĝíditi
hlavní školu, proþež se Jos. Mazaþ pĜípisem ze dne 11. kvČtna 1861 místa Ĝeditelského vzdal a
zĤstal Ĝeditelem hlavní školy. ěeditel hlavní školy smČl však Ĝíditi farní hlavní školu jen dokud
ona v Hrádku pobývala. Po vystČhování musila míti svého správce. Takovým zpĤsobem
dĜívČjší spletité pomČry mezi školami byly upraveny.
PĜi této reorganisaci pĜešel poduþitel mČstské školy Mann na novČ otevĜenou tĜídu I.
hlavních škol. Na hlavní škole zĤstali: Josef Mazaþ, jemuž svČĜeno Ĝeditelství, P. Jan Partiš
jako katecheta, Kaplan, ěemeslo a Tomáš VanČk jako uþitelé a Alois Patzelt jako 1. poduþitel.
Patzelt dán však r. 1870, když byla hlavní škola pĜetvoĜena na školu cviþnou pĜi novČ
zĜízeném pedagogiu, do pense.
Z hlavní školy pĜešel na reálku Josef ěemeslo, ale již r. 1858 šel do pense. Místo
ěemeslovo na hlavní škole pĜevzal Josef Burger, technický uþitel.

NČkteré další práce o kutnohorském Hrádku:
Josef Šimek: Hrádek nad Vrchlicí v Kutné HoĜe. Památky archeologické r. 23 (1909), s. 41-52, tab.
XXI-XXIII.
Eva Šamánková: Stavební vývoj kutnohorského Hrádku. Zprávy památkové péþe r. 11-12 (195152) s. 282-300.
Eva MatČjková: K novČ odkrytým malbám v kutnohorském Hrádku. Zprávy památkové péþe r. 20
(1960) s. 233-236.
Eva MatČjková: K památkovým úpravám kutnohorského Hrádku a k jeho kulturnímu využití.
Památková péþe 1/22 (1962) s. 232-236.
ZdenČk Fuþík, Petr Justa: Restaurování gotického arkýĜe Hrádku v Kutné HoĜe. Zprávy
památkové péþe r. 54 (1994) s. 240-241.
Vít Jesenský: PozdnČ gotický srub v Hrádku v Kutné HoĜe. DČjiny staveb 2003, s. 133-138. PlzeĖ
2004.
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Kostel sv. Jakuba v Kutné HoĜe:
Matka ZebedeovcĤ prosí Ježíše za své syny.
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„Synové Zebedeovi“, Ĝezba ve dĜevČ v chrámČ sv. Jakuba
v Kutné HoĜe.
Napsal prof. Otakar Hejnic.

Mezi význaþnými kutnohorskými památkami uvádí se v literatuĜe polovypuklá lipová
dĜevoĜezba, vroubená pČkným barokním rámem prolamované práce.1) Tvar díla jest obdélník
340 cm šir., 370 cm vys. s pĜipojeným polokruhem nahoĜe o prĤmČru 250 cm, poþítaje v to i
rám, jenž jest 25 cm široký.
ěezba pĜedstavuje výjev, jak manželka Zebedeova Salome pĜistupuje se svými dvČma
syny Jakubem a Janem ke Kristu, žádajíc, aby udČlil jim nejpĜednČjší místa v království svém
(Matouš kap. 20., v 20. a násl.). Celkem jest zobrazeno osm osob ve dvou skupinách tak, že
Kristus se þtyĜmi uþedlníky jest v jedné, matka s obČma jinochy v druhé. Ve stĜedu obrazu,
trochu v pozadí, stojí vzpĜímená postava Krista a pĜed ním kleþící žena. Pozadí þiní silhueta
Kutné Hory, nad níž se klene širá obloha. Svršek oblohy a hlavnČ polokruh vyplnČn jest
stylisovanými oblaky, na kterých trĤní žehnající BĤh Otec, opírající se levicí o zemČkouli. Pod
poprsím Boha Otce vznáší se Duch svatý v podobČ holubice. NČkolik andílkĤ oživuje oblaky.
PĤda, na níž Kristus s ostatními osobami stojí, okrášlena jest nČkolika vypukle Ĝezanými
kvČtinami.
Zajímavo jest pozorovati, jakým zpĤsobem umČlec vyznaþil Krista, chtČje vytknouti jeho
božskou podstatu. PĜednČ jeho osobu osamotnil pošinuv ji ponČkud do pozadí, ale za to ji
uþinil znaþnČ urostlejší, než všechny figury ostatní, takže o celou hlavu nad ostatní vyniká,
tĜeba by perspektiva byla vyžadovala její zmenšení. I postava kleþící ženy jest proti ostatním
osobám ponČkud vČtší, asi proto, že umČlec v ní druhou hlavní složku své komposice
spatĜoval. Klidná a vznešená posa Kristova a rušnČji vznícený pohyb prosebný ženin þiní milý
kontrast komposiþní. Pohybem rukou Kristových k ženČ sprostĜedkuje se vniterná spojitost
obojí skupiny. Vypracování díla jest peþlivé a prozrazuje vlivy italské. Záhyby rouch splývají
pĜirozenČ a nenucenČ pĜilínajíce k formám tČla lidského. Charakteristika postav umČlcem jest
pĜípadná a neupĜílišnČná. Tvar a porost pĤdy vyznaþen jest ponČkud primitivnČ.
Nyní umístČn jest relief tento v podvČžní kapli. Byl tam dán pĜi poslední opravČ chrámu r.
1883; dĜívČjší jeho umístČní bývalo, jak Frant. Beneš uvádí (Pam. arch. VI. 295) na stČnČ k
jihu blíž hlavního choru, pĜed tím visel nad kaplí Ruthartskou do r. 1876.
Beneš i Veselský ve svém PrĤvodci (PrĤvodce po kr. hor. mČstČ Kutné HoĜe p. 23. 1877)
praví, že Ĝezba jest bývalým oltáĜním obrazem, ale liší se urþením þasu, do nČhož vznik díla
kladou. Kdežto Beneš pokládá je za výtvor z konce XVII. vČku, domnívá se Veselský, že jest
dílem mistra Jakuba þili dílem poþátku XVI. století. Kritický ěehák pronáší se v té pĜíþinČ ve
svém dílku »Kutná Hora a její okolí« 1879 p. 113 tČmito slovy: »Mistr bohužel není znám; od
nČkterých bývá Jakub ĜezbáĜ za pĤvodce považován, aþ dokladĤ toho není.« Vzhled díla
rozhodnČ odporuje rázu doby gotické, do které by jakožto domnČlé dílo Jakubovo patĜilo. Není
ani stopy po zpĤsobu, jakým se záhyby odČvu v dobČ gotického slohu traktovaly. Vržení rouch
na našem díle jest pĜirozené a nenucené. Beneš rozpoznává dobu vzniku správnČ, klada je na
konec vČku XVII. Kdyby se bývalo dílo dĜíve podrobnČ studovalo, mohly se najíti bezpeþné
známky, podle nichž se dalo datování obrazu v rozpČtí 40 let bezpeþnČ vykonati.
Bylo již svrchu Ĝeþeno, že pozadí Ĝezby vyplnČno jest obrazem staré Kutné Hory. Mezi
zobrazenými budovami zĜíme již dostavČnou jesuitskou kolej, o níž záznamy praví, že dokonþena byla r. 1668. Tím jest stanovena jedna þasová mez pro vznik Ĝezby. Druhá vyplývá z pozorování terrénu pĜed kolejí. Vidíme jej ještČ neupravený. Upravení tohoto prostranství, které
Kutnohorané »na mostČ« zvali, stalo se kol roku 1710, kdy bylo ohraniþeno zdí z tesaných
1

) Štoþek laskavČ zapĤjþil Dr. Zd. Wirth ze svého díla »Kutná Hora« (1912).
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kamenĤ, která byla rozþlenČna pilastry, na nČž prodlením skoro 50 let nákladem JesuitĤ aneb
jich pĜíznivcĤ byly stĜídavČ postaveny sochy svatých a okrasné vásy mistrné práce.
DospČvše tím bezpeþnČ k pĜibližnému urþení þasu o vzniku díla, hledali jsme v knihách
memorabilních i úþtech kostela sv.-Jakubského chovaných v mČstském archivu, zdali by se
nenašla bližší urþení k dílu se nesoucí. Výsledek pátrání byl tento: V knihách memorabilních k
letu 1677 na fol. E. 14'. jest zaznamenáno, že se stavČl dotþeného roku v chrámu sv.Jakubském nový hlavní oltáĜ. Toto faktum potvrzují také kostelní úþty, které vykazují:
»Vydání na postavení velikého oltáĜe u sv. Jakuba jinak Vysokého vedle uþinČné smlouvy
mezi vzáctným magistrátem a k tomu deputirovaných osob: JMC pana rychtáĜe a pana
primatora s jedné a Kašparem Eüglerem, ĜezbáĜem, strany druhé, jakž následuje« etc. ve výši
916 zl. 16 kr. rejn. Z jednotlivých položek celkového tohoto výdaje týkaly se Eüglera jen tyto:
PĜi zavĜení kontraktu o oltáĜ dne 22. Ĝíjna 1677 bylo ĜezbáĜi dáno 10 zl. závdavku. Smluvená
suma 700 zl. byla vysazena jako mzda ĜezbáĜská i truhláĜská za oltáĜ bez nátČru, který opatĜil
malíĜ Petr Timmerer za 60 zl. Zlacení þástí oltáĜních stálo 99 zl. Eügler dal se ihned po zavĜení
kontraktu do práce. Zdá se, že náþrt oltáĜe mu byl dodán z jiné strany, snad laikem JiĜíkem
Ridelem S. J., truhláĜem klášterským, což usouzeno z toho, že rada mČsta žádá od provinciala
jesuitského za dovolení pro Ridla, aby »corpus vedle obrysu postaviti mohl« (Lib. memor.
1677. G. 3.). Dostalo se mu ho, neboĢ Ridel v odmČnu za svoji pomoc mimo jiné uctČní dostal
6 zl. in specie. (Lib. memor. 1677. K. 4.) Velikou tuto práci nemohl však Kašpar Eügler
vykonati ve své dílnČ, proto byl mu vykázán radou »Hrádek«, jehož sály svou prostorností se
výbornČ za dílny hodily pro ĜezbáĜské dČlníky na pomoc pĜibrané. Kašpar pilnČ pracoval o
svém úkolu. Dne 13. bĜezna 1678 byl starý oltáĜ rozebrán a uložen. OltáĜní obraz z nČho,
»VeþeĜe PánČ« r. 1515 malovaná mistrem Hanušem Elferderem (Lib. memor. 1515-24. C. 4.),
byl zavČšen na západní stranu kaple Ruthartské v chrámu sv.-Jakubském. Dne 13. þervence,
jak úþty vykazují, nosí 12 nádeníkĤ spodní þásti nového oltáĜe do kostela; 10. Ĝíjna pak dodána
i þást svrchní. Montování oltáĜe dokonþeno v nejbližších dnech, ponČvadž 28. Ĝíjna vyplácí se
12 zl. od této práce. Dne 11. listopadu zaplaceno záduším Petru Timmererovi 14 zl. od
gruntýrování. Tím stál »korpus« oltáĜe, chybČl však »altarblatt« a výzdoba sochami. Altarblatt
vyĜezati bylo opČt svČĜeno Kašparovi Eüglerovi smlouvou z 13. srpna 1678 uzavĜenou mezi
ním a pány deputirovanými u pĜítomnosti arcidČkana Landškronského za sumu 210 zl. rýn., v
to poþítaje krucifix, který mČl zdobiti chor nad kaplí Salazarovskou. ěezba obého byla
dokonþena pĜed 25. þervnem 1679, jak vychází z poznámky v úþtech dokládající, že Eüglerovi
bylo 30 zl. na smluvených 210 zl. doplaceno. A skuteþnČ dĜívČjší splátky Kašparu Eüglerovi,
ĜezbáĜi, jsou úþty též doloženy a svČdþí, že mu po þástech, jak práce pokraþovala, bylo
spláceno. Že výzdoba oltáĜe sedmi sochami byla za 70 zl. r. svČĜena pražskému sochaĜi Davidu
Sultnerovi (Schulterovi), kterýž musil sochy též na oltáĜ umístiti, stalo se nutným, protože
Eügler byl svým úkolem dosti zabaven.1)
Dle toho, co uvedeno, možno za to míti, že basrelief byl dán na oltáĜ as koncem þervence
neb v srpnu 1679, a to do výše as 5 m nad dlažbou presbytáĜe.
Protože spodní þást naší Ĝezby, jsouc dosti hmotná, jak pĜirozeno, z rámu vyþnívala a
spodní plochou rovnou nehezky pĤsobila, odpomohl tomu Kašpar zamaskováním, jímž se
vyþnívající þást zakryla a s rámem spojila v nČj poznenáhla pĜecházejíc, aþ rám pod
pĜidČlaným prknem zĤstal neporušený.
Kostelní tyto práce byly jednou z posledních prací Kašpara Eüglera, neboĢ brzy na to
zemĜel. Smrt jeho nastala as na sv. Václava r. 1680, ponČvadž zapsáno v matrice zemĜelých k
30. záĜí: »Kašpar Aykl, ĜezbáĜ, pochován k sv. Václavu« (Kniha bapt., copul. & mortuorum.).
1

) O dalších pracích našeho umČlce pro chrám sv.-Jakubský, jako o zhotovení korpusu varhan atd.
nebudeme se zmiĖovati, ponČvadž s pĜedmČtem tohoto pojednání nesouvisí; jen podotkneme, že pĜíslušný
kontrakt byl uzavĜen 30. srpna 1679.
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BČží ovšem o to, aby zjištČno bylo, zdali uvádČný »Altarblatt« jest totožný s popisovanou
námi Ĝezbou. Pozorujeme-li sv.-Jakubský oltáĜ a nynČjší jeho ozdobu, PalkĤv obraz olejový
»StČtí sv. Jakuba staršího«2), seznáme, že obraz se k architektonickému uspoĜádání oltáĜnímu
dobĜe nehodí, protože do stĜedního pole jest ponČkud úzký a pĜíliš protáhlý, þímž se k oltáĜní
obloukovité Ĝímse nemírnČ tiskne. PĜed záĜím r. 1762 bylo tam tudíž nČco jiného. Soudíme, že
to byla naše Ĝezba, která se též táhne k životu sv. Jakuba, jemuž kostel jest posvČcen. Byla-li
tato Ĝezba oltáĜním obrazem, musily by rozmČry její zplna odpovídati architektonickému
uspoĜádání, protože oltáĜ i Ĝezba byly souþasnČ zhotoveny, jsouce jakožto organický celek
komponovány. VyšetĜivše mČĜítkem rozmČry shledali jsme, že šíĜka pole urþeného ozdobČ
oltáĜní - »altarblattu« - vynáší 343 cm, což úplnČ souhlasí se šíĜkou naší Ĝezby, kteráž obnáší
340 cm. Zakreslíme-li i rozmČry výškové shledáme, že i ty rozmČrĤm oltáĜe lahodí, ba lépe než
rozmČry Palkova obrazu r. 1762 zavČšeného.
Basrelief sloužil tedy oltáĜi za ozdobu od r. 1679 až do r. 1762. Nebylo tudíž divu, jestliže
za dobu více jak osmdesátiletou dĜevo rozpraskalo, prach a þmoud se usadil a snad i jiné škody
hmyzem povstaly, což vše nutkalo šepmistry a správce záduší, aby valnČ poškozenou Ĝezbu za
nový obraz vymČnili, ponČvadž správa jeho nebyla snadna. Zaspárování by bylo za krátkou
dobu opČt seschlo, nové dĜevo by se barvou lišilo a jiné závady by se byly objevily. Z té
pĜíþiny byla Ĝezba z oltáĜe odstranČna a do postranní lodČ zavČšena.
Psaní jména pĤvodce reliefu je velice rĤzné. Prohlížíme-li zápisy týkající se našeho mistra
neb þlenĤ jeho rodiny, užasneme nad neustáleným zpĤsobem, kterým rodinné jich jméno se
psalo. A pĜece není o totožnosti osoby ani nejmenší pochyby, neboĢ zkomolené jméno v
zápisech se váže s nepromČnným reálním majetkem, což jasnČ prokazuje, že osoby v zápisech
dotþené jsou þleny téže rodiny. Abychom zjistili pravdČpodobnou variantu, bude zapotĜebí
chronologicky uvésti zápisy dotþené:

Lib. contr. ab 1656 = Lib. alb. hered. = þ. 56 v knih. úĜadČ pĜi kraj. soudu v Kutné HoĜe praví:
»Kašpar Eytel, sobČ, MagdalénČ, manželce své, dČdicĤm … koupil dĤm Henyochovský Ĝeþený vedle
domu Jakuba Longsimona, soukeníka s jedné, a podle domu Jakuba Fialy, pekaĜe, proti Hrádku z strany
druhé ležící od Zachariaše Tollera … (1659 18/12). Ke koupi svoleno šepmistry dle knih pamČtních zápisem
ze dne I/12 1659. »Kašpar Aichl (opraveno Eichl) davše obeslati Zachariaše Tollera a podal smlouvu
trhovou oznamujíc, že od nČho dĤm koupil, žádajíce, aby zápis na nČj uþinČn byl a on za souseda pĜijat.
Sneseno: jest mu k zápisu povoleno a za souseda pĜijat; co mČl za sousedství odvésti poraženo mu od erba,
který jest k krucifixu udČlal.« Dle þ. 7991. arch. mČstského, oddČlení horní, zachována jest smlouva o
zhotovení oltáĜe sv. Václava k sv. Jakubu, kteráž zní: »Leta PánČ 1671 dne 22. oktobru uþinČna cedule
mezi nižepoznamenanými stranami, totiž: nám, staršími nad havéĜi JMC hor stĜíbrných na Horách
Kutnách s jedné a Kašparem Aychlerem, ĜezbáĜem, sousedem a Horníkem též na H. K. strany druhé…«
Bohužel, že vlastnoruþní podpis umČlcĤv z nČhož by se bylo nejlépe rozpoznalo jméno rodinné, jest z
listiny vystĜihnut. Dle úþtĤ sv.-Jakubských jest umČlec psán Kašpar Eügler, ĜezbáĜ, jindy jen Eügl.
Matrika úmrtní nazývá ho »Kašpar Aykl, ĜezbáĜ«. V knize Lib. rub. min. oblig., fund. et caut. 1657-1729
L. 13-14 jest porovnání dČdicĤ umČlcových zapsáno. Praví se v nČm: »V pĜítomnosti urozených …
komisaĜĤv k rozdČlení pozĤstalosti nebožt. Kašpara Aykle, ĜezbáĜe, souseda a Horníka na H. K,
deputirovaných mezi bratry: na místČ Václava nezletilého Andresem Wagnerem jako poruþníkem, sestrou
KateĜinou, nyní Štoþkovou a Andresem nejstarším, Aykli, stalo se porovnání a podČlení takové: Jakož jest
neb. Kašpar Eykl rozliþné ĜezbáĜské dílo pĜed morem dodČlávati mČl, po vykroþení jeho ab intestato z
prostĜedku živých, ponČvadž syn Andres té pozĤstalosti se ujal, ji nedČlenou do 2½ leta užíval a rozdČlané
dílo dĜívím a nádobím otcovským dodČlávajíc, za nČ peníze pĜijal, nČkteré dluhy v inventáĜi položené
2
) O obrazu PalkovČ nám memor. knihy zaznamenávají zápis k 23. þervenci 1762: »Psaní [došlo] od
pana malíĜe Balko oznamující, že obraz sv. Jakuba na oltáĜ velký do chrámu PánČ sv. Jakuba hotový má.
Bude pro nČj posláno a od záduší Lošanskýho 100 zl, od Matky Boží 50 zl a z Janovkovských penČz 50 zl
na zaplacení p. malíĜe prozatím založeno«, a dále k 1. záĜí stojí: »PamČt, že vþerejšího dne obraz sv.
Jakuba v kostele na velký oltáĜ zavČšen jest, jenž (!) pan František Xaverius Balko, vznešený malíĜ,
maloval, a vedle s ním uþinČné námluvy 800 zl koštuje.«
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odtud zaplatil a zaplatiti se uvolil. Na to pozĤstalost otcovská a mateĜská teprve leta 1682 dne 17. aprile
prošacována a podČlena takto: DĤm proti Hrádku stojící mezi domy pí Magdaleny Fialovy, vdovy, a
Václava Turnovského s zahrádkami dvČmi pĜi témž domČ…« (1682 17/4). DĤm otcovský ujímá syn Andres
zápisem v Lib. transact., cess. et contr. 1656-1712 L. 29'. = Lib. aureo-viridis = þ. 48, jenž zní: »Andreas
Aykl, ĜezbáĜ, sobČ, Lidmile Veronice, manželce, dČdicĤm … ujal dĤm Henyochovský Ĝeþený po otci jeho
Kašparovi Ayklovi, ĜezbáĜi, zĤstalý a na nČj spolu s bratrem Václavem a KateĜinou sestrou právem
dČdickým pĜipadlý, proti domu Hrádku … mezi domem Holana Turnovského s jedné a nebožt. Jakuba
Fialy, pekaĜe oboustranČ ležící…« (1686 18/1)

Srovnáme-li snesený jmenný materiál, poznáme, že tam, kde jednání bylo ústní, pĜichází
tvar Eichl, Eykl, Aichl, Aykl, tam ale, kde se jednalo písemnČ, - jako pĜi kontraktech - jest tvar
Aichler, Eügler; pĜipomeneme-li si dále, že NČmci koncovku er hrdelnČ a temnČ vyslovují, tu
lehce se objeví z tvaru druhého forma prvá, taková, jakou þeské ucho nČmþinČ nezvyklé
slyšelo. A jakmile jednou jméno zobecnČlo, zĤstalo pevnČ v lidu tkvíti a na konec mu majitel
sám pĜivykl. Zbývají tudíž jen dvČ varianty jména umČlcova: Aügler (Šilhavý ?), aneb Eichler.
Druhé znČní pĜichází þastČji.
Konþíme toto pojednání v pĜesvČdþení, že umČlec, který Ĝezbu ZebedeovcĤ provedl, byl
Kašpar Eichler, jenž (snad z krajiny nČmecké) na cestách na zkušenou do Kutné Hory
pĜiputoval, tu se osadil a umČleckou rodinu ĜezbáĜskou dlouho kvetoucí založil.
Nejen syn OndĜej, ale i vnuk Václav, provozovali otecké umČlecké Ĝemeslo; syn v HoĜe,
vnuk v Praze. ýteme o nČm v protokole ošetĜovancĤ u Milosrdných bratĜí v Praze: »1743
November 5. Wenzeslaus Eigner (!), ein armer Bildhauer, geboren von Kuttenberg, alt 59 Jahr.
Der Vater Andreas, die Mutter Ludmilla todt. Gestorben 15. November 1743. *)
*
) Paul Bergner: Nachrichten über Künstler aus den Krankenprotokollen des Konventes der
Barmherzigen Brüder in Prag. Kunstgeschicht. Jahrbuch der k. k. Zentralkommission 19.0.
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Petr Pauliš: NejzajímavČjší mineralogická nalezištČ Moravy a Slezska.
Petr Pauliš: NejzajímavČjší mineralogická nalezištČ Moravy a Slezska II.
Petr Pauliš, Rudolf Ćuća: NejzajímavČjší mineralogická nalezištČ Slovenska.
Petr Pauliš: Minerály ýeské republiky.
Rudolf Ćuća, Petr Pauliš: Minerály Slovenskej republiky.
Petr Pauliš, Martin Beneš: Rudná ložiska a mineralogická nalezištČ severního Rumunska.
Petr Pauliš, Martin Beneš: Rudná ložiska a mineralogická nalezištČ rumunsk. Sedmihradska.
Rudolf Ćuća, Petr Pauliš: Opály Slovenské a ýeské republiky.
Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel ýerný: Uranové minerály ýR a jejich lokality.
P. Pauliš, S. Kopecký, R. Ćuća: Minerály selenu a telluru ýeské a Slovenské rep. a jejich lokality.

Ostatní
Kutnohorsko - vlastivČdný sborník 1/99, 2/99, 3/2000, 4/01, 5/02, 6/02, 7/04, 8/04, 9/08, 10/08.
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Otokar Hejnic, kutnohorský historik, historik umČní a archiváĜ
(* 29. kvČt. 1851 v Praze, † 11. záĜí 1925 v Praze). Po absolvování
þeské reálky a polytechniky a po nČkolika kratších zamČstnáních
(projekt železnice, výuka na þes. reálce v Praze, vychovatel u hr.
Thuna v Cholticích, suplent v Chrudimi, profesor v JiþínČ a TáboĜe)
pĤsobil v letech 1891 až 1904 jako profesor matematiky a fyziky na
reálce v Kutné HoĜe. V letech 1892 až 1924 pracoval v
kutnohorském archivu, dokonþil jeho uspoĜádání a soupis a vytvoĜil
podrobný popis kutnohorských mČstských a horních fondĤ. Archivní
materiály využil k sepsání Ĝady prací o dČjinách Kutné Hory, které
publikoval mj. v Památkách archeologických a Podvysockých
listech. K významnČjším pracím patĜí napĜ. ListáĜ k dČjinám školství
kutnohorského (1805), Chrám sv. Jana Nep. (1896), Mor roku 1713.
v Kutné HoĜe a „Boží muka“ (1898), Kamenný dĤm v Kutné HoĜe
(1903), PĜíþinky k dČjinám stavby chrámu Panny Marie v Sedlci u
Kutné Hory (1909), Hrádek nad Vrchlicí þili nad Páchem (1911),
Petr Brandl (1911), Archiv kutnohorský (1918), O chornicích v
Kutné HoĜe (1926). Od r. 1900 byl konservátorem c. k. centrál.
komise. (Dle hesla Hejnic Ot. v OttovČ encyklopedii a þlánku v
þasopisu Krásné mČsto þ. 2, 1971, s. 32)s
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