OTOKAR LEMINGER

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY,
DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

Kuttna Kutná Hora 2009

Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu.
Autor: Otokar Leminger.
Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš - Kuttna, 17. listopadu 97, 284 01 Kutná Hora, kuttna@seznam.cz
(62. publikace) roku 2009. Vydání první.

OBSAH
Kutnohorské doly

1

O jménech dolových koní kutnohorských v první polovici XVI. vČku

5

Horník v lidovém podání þeském

7

Nové dílo o stĜedovČkém þeském právu horním

8

PamČti OndĜeje KĜivoláþka ?

12

Staroþeské písnČ havíĜské

17

Stará þeská pĜísloví a poĜekadla z Hory Kutné

18

PĜíspČvek k pobytu humanisty J. Balba v ýechách

21

PĜíspČvky k dČjinám horních míst v ýechách a na MoravČ

21

Nové zprávy o dolech jílovských

27

PozĤstatky knihy poþtĤ mČsta Hory Kutny ze XIV. století

35

PovČst o nálezu rudních ložisk kutnohorských

39

Kutnohorské pĜíspČvky k vČdomostem o Žižkovi

46

PamČti Václava a Karla Ferd. Kubína a jejich pomČr k pamČtem Mikuláše
Daþického z Heslova

49

Seznam rukopisĤ, jež obsahují jednak pamČti Mikuláše Daþického z Heslova,
jednak pamČti, z nichž þerpal on sám nebo PráchĖanští

61

DČjiny horního práva na území republiky ýeskoslovenské

63

PĜednáška ve „VČdeckém klubu“ dne 21/12 1925. v BrnČ

67

O dolech a o minci kutnohorské

68

PĜedkládáme naší hornické veĜejnosti skrovnou sbírku vybraných statí z literární pozĤstalosti vládního rady
Ing. Otakara Lemingera, který ze soudobých odborníkĤ báĖských snad jediný s nevšední láskou, trpČlivostí i
zcela nenároþnČ se vČnoval ve svých volných chvílích studiu starých památek hornických, þerpaje všude, kde
se mu za jeho úĜedního pĤsobení i soukromČ k tomu naskytla pĜíležitost. Chceme mu posmrtným vydáním
tohoto výboru vzdáti povinný dík a projeviti pietní vzpomínku za jeho nezištnou práci na poli historie
þeského hornictví. JevíĢ se nám vládní rada Leminger v zrcadle svých prací jedním z nČkolika málo
prĤkopníkĤ studia starých hornických památek þeských. Žel, že tak záhy odešel do nenávratna v stáĜí
necelých 54 let.
Narodil se dne 6. bĜezna 1875 v Kutné HoĜe. VČnoval se po gymnasijních studiích studiu práv na KarlovČ
universitČ v Praze a po skonþení právnických studií dalšímu studiu na tehdejší báĖské akademii v PĜíbrami.
Nabyv takto vzdČlání právnického i hornického vstoupil dne 30. srpna 1901 do státní služby u báĖských
úĜadĤ. Po krátkém praktickém výcviku na závodech v Idrii byl pĜidČlen k revírnímu báĖskému úĜadu v BrnČ,
odkud v roce 1907 byl povolán do monisterstva orby ve Vídni. Zde nepobyl dlouho; byl na vlastní žádost již
v roce 1909 ustanoven pĜednostou revírního báĖského úĜadu v Plzni, odkudž po þtyĜletém pĤsobení byl
pĜeložen ve stejné funkci k revírnímu báĖskému úĜadu ve Slaném. Tento úĜad vedl až do konce roku 1918.
Poþátkem roku 1919 zúþastnil se prvních prací a organisování služby báĖsko-právní v þsl. ministerstvu
veĜejných prací v Praze. Záhy však musil místo toto opustiti, aby pĜevzal odpovČdné místo pĜednosty
revírního báĖského úĜadu v MostČ. Tam setrval plných šest let - s otĜeseným již zdravím byl v Ĝíjnu 1925
pĜeložen k báĖskému hejtmanství v Praze, kde jako referent a votant a jako zástupce báĖského hejtmana
dosloužil, zemĜev dne 1. února 1929.
(z úvodu publikace: Výbor z prací ing. Otakara Lemingra, Praha 1930)

ISBN 80-86406-53-4

KUTNOHORSKÉ DOLY.
OttĤv slovník nauþný, díl 15. (1900) str. 432-437.

Revír kutnohorský rozkládá se na nevelké prostoĜe mezi vesnicemi PĜítokou, HoĜany, Libenicemi, Hlízovem, Perštýncem a
Bilany, objímaje poslední výbČžky pahorkatiny þeskomoravské:
vrchy KaĖkovské (druhdy Špicenberk Ĝeþ.), Sukov a Kuklík. PĜevládající horninou jest tu rula, která místy na den vystupuje, místy
(hlavnČ na jihu) kryta jest kĜidovými vrstvami korycanskými, mírnČ k severu se klonícími, jež skládají se hlavnČ z pískovcĤ, vápencových slepencĤ i pevných vápencĤ, málokde ze slínĤ s moĜskou
faunou cenomanskou. Náplavy (diluviální a alluviální) rozkládají
se vČtšinou na severu v rovinČ labské a porĤznu ve znaþných rozmČrech i jinde a skládají se þásteþnČ z hlíny a štČrku, þásteþnČ z
písku. Prahorní podklad rozestírá se pod kĜidou i náplavy v celém
okolí kutnohorském a sklání se k severu; tvoĜí jej r u l a a r u l o v i t á ž u l a . Petrografický ráz tČchto hornin je na rĤzných místech
rĤzný, což podmínČno jest nejen mČnlivým množstvím živce a
kĜemene, nýbrž i slidou. VyskytujeĢ se v nČkteré rule buć biotit
buć muscovit, v jiné oboje tyto slídy v mČnlivém pomČru smíšené. Rula kutnohorská je celkem zĜetelnČ vrstevnatá a zapadá na
záp. svahu KaĖkovských vrchĤ mírnČ k jihovýchodu, na svahu
vých. však a u Kutné Hory pĜíkĜeji k severozáp. V rulovité žule
tvoĜí zdánlivé vložky velmi zajímavá mi k r o k r y s t a l l i c k á r u l a , drem Katzrem zjištČná. Z ostatních hornin kutnohorského revíru, jež jsou celkem významu podĜízeného, pĜipomenouti dlužno
amfibolitickou rulu, bĜidlice amfibolové, granáton o s n é a m f i b o l i t y, e k l o g i t y a s e r p e n t i n y. Horniny ty vystupují porĤznu a podĜadČnČ - nikoli ve velikých, souvislých rozlohách - hlavnČ v jižní þásti okolí kutnohorského. DĤležitČjší jsou
však a u g i t i c k á m i n e t a a p e g m a t i t y ž u l o v é . Prvá tato
eruptivní hornina vystupuje v dolu »na Skalce« v podobČ couku se
smČrem k 23h 10° a zapadá pĜíkĜe k východu, jsouc mocna prĤmČrnČ 20 m. (Urþil ji prof. Vyrazil.) Rozsedlina tato úþinkovala
prý na rudnatost coukĤ pĜíznivČ. V prĤvodu jejím a na mnoha jiných místech vystupují pegmatity, jež patĜí k nejzajímavČjším
horninám kutnohorským. Na dni jsou málokde pĜístupny (na pĜ. na
Kuklíku), pode dnem vyskytují se þastČji a obsahují hojné a velké
krystally þerného t u r ma l i n u (dosti þasto s vyvinutými jednoduchými plochami terminálními), dále krystally c y a n i t u .
R u d n í c o u k y kutnohorské - ne všechny dle polohy a jména
pĜesnČ urþené - jsou nejsevernČjším výbČžkem velké soustavy
coukĤ, táhnoucích se odtud k JihlavČ. Skládají se obyþejnČ z nČkolika pramenĤ a odmrskĤ jejich, mají povšechnČ smČr jihosev. a
zapadání celkem pĜíkré, dílem k východu, dílem k západu. Význaþnou známkou jejich jest velká nepravidelnost v povaze puklin
a výplnČ jejich. JsouĢ sice ve smČru svém daleko sledovatelny, ale
rudnatost jejich je promČnliva, protože pramen skládá se vlastnČ z
Ĝady þoþkovitých rudních hnízd. Tento fakt vysvČtlí snadno zprávy o bohatých výtČžcích v nČkterých dobách (na pĜ. r. 1367, kdy
»inceperunt montes … fructificare«). Jalová výplĖ couková vystupuje ponejvíce jako kĜemen (nČkdy rohovcový); jiná objevuje se
velmi zĜídka. Spíše vyplĖují rudy rozsedliny pĜímo.
NejhojnČjší rudy kutnohorské jsou: pyrit, sfalerit a galenit,
všechny stĜíbronosné. Pyrit a arsenopyrit jsou mimo to zlatonosné.
S t Ĝ í b r o r y z í v podobČ »kĖourĤ« ukázalo se þastČji v novém dolu »na Ptáku« v hloubce asi 50 m. P yr i t je nejobecnČjší a nejrozšíĜenČjší ruda revíru zdejšího. Nachází se na všech coucích, a to v
nČkolikerých formacích. M a r k a s i t je vzácný. Ar s e n o p y r i t ponČkud stĜíbronosný - vyskytuje se na couku KaĖkovském a
TurkaĖkském (zde ve velkých krystallech). Drobnozrné aggregáty
p yr r h o t i n u jakož i pČknČ vyvinuté krystally jeho nalezeny byly
v množství dosti znaþném na couku TurkaĖkském. Vlastní stĜíbronosná ruda, g a l e n i t , je vzácnČjší než pyrit. ObyþejnČ jest
jemnČ až hrubČ zrnitý a pravidelnČ pouze na místech vČtšího zrudnatČní hojný. A r g e n t i t , p y r a r g y r i t a p r o u s t i t jsou vzácny.
NejobecnČjší rudou po pyritu je s fa l e r i t , jenž obsahuje též trochu stĜíbra a olova. Jen to blejno bohato stĜíbrem, které pĜichází v
prĤvodu galenitu. Jest nepochybno, že se na rudních coucích kutnohorských vyskytuje c h a l k o p y r i t , aþ mČrou nehojnou. Zda-li
však dlužno znaþnou výrobu mČdi ve století XVI. pĜiþítati hojnČjšímu tehdy vyskytování se jeho þi pouze pyritu, jest dosud jednou
z nerozhodnutých otázek o rudních pomČrech kutnohorských. Staré zprávy zmiĖují se též o a n t i m o n i t u . Z minerálĤ coukových

bućtež dále uvedeny: t e t r a ë d r i t , z i n c k e n i t , b o u l a n g e r i t ,
h e t e r o mo r f i t , c a l c i t , d o l o m i t , a n k e r i t , s i d e r i t (nehojný), fl u o r i t , kĜ e m e n a c r o n s t e d t i t (r. 1885 na couku
Rejzském objevený). Mocným odvalĤm couku KaĖkovského a
TurkaĖkského dodává bČlavé barvy hojný a r s e n i t , zvČtráním arsenopyritu vzniklý. V erárním lomu »PráchovnČ«, kde slabé žilky
pyritu rudu prošlehují, objeven v tČchto letech c. k. cestmistrem
Fil. Hudou b r o o k i t (první nalezištČ v ýechách), a n a t a s (druhé
nalezištČ v ýechách) a p e n n i n . Všechny tyto tĜi nerosty urþil
prof. Vrba.
StaĜí þinili rozdíl mezi h o r a m i S t Ĝ í b r n ý m i a K a Ė k o v s k ý m i þi kyzovými. »Registra urburní« ze zaþ. stol. XVI. pocházející a v archivu archaeol. sboru »Vocel« chovaná svČdþí neomylnČ, že k horám StĜíbrným poþítaly se všechny couky mimo jediný KaĖkovský (což do nedávna bylo sporno), jakož i že rozlišování toto pĤvod svĤj mČlo v rĤzném pomČru pyritu k ostatní výplni coukové. KupovalaĢ se z hor StĜíbrných »ruda« (t. j. galenit
pĜevládal nad kyzem), z KaĖkovský pak »kyz«. V dobČ nejnovČjší
ujalo se rozdČlení revíru kutnohorského na þásĢ j i ž n í a s e v e r n í . C. k. báĖský rada Josef Hozák rozvrhl totiž couky kutnohorské
na h l a v n í þi jihoseverní a p Ĝ í þ n é þi sev.-vých. Jižní þásĢ revíru
charakterisována jest tím, že v ní pĜíþné couky pĜevládají, kdežto v
severní pouze couky hlavní jsou známy.
VČtšina coukĤ v s e v e r n í þásti pĜekĜížena byla v našem století štolou »14 sv. pomocníkĤ« þili »Malínskou«; sledují pak za sebou od východu k záp. takto (následující þíslování shoduje se s
þíslováním na mapce str. 433.):
1. C o u k K a r l Ĥ v (C a r o l i ), jenž smČĜuje k 0h 7° a zapadá v
úhlu 70°-80° na východ, sledován byl na 137 m severnČ od zmínČné štoly, vykazoval však pĜi mocnosti 1-3 dm všude výplĖ z rozrušeného prĤvodního kamení a pyritu. Délka štoly od ústí až k
nČmu obnáší 395 m.
2. C o u k »ý t r n á c t i s v . p o m o c n í kĤ « dostižen byl štolou
jmenovanou ve vzdálenosti 504 m od jejího ústí.
3. Dva couky nepojmenované.
4. C o u k R e j z s k ý (»R e j z í «), dosud v literatuĜe c h yb n Č
RejskĤv ci Reisserovský nebo Rousy a v Rýžích zvaný, smČĜuje k
0h 14° a zapadá 70°-80° na západ; pĜekĜížen byl štolou malínskou
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ve vzdálenosti 800 m od jejího ústí. Couk ten byl dĤkladnČ prozkoumán, a to jižnČ od štoly zmínČné na 210 m, severnČ víc než na
535 m. Jižní þásĢ jeho shledána neodplatnou, za to severní þásĢ
bohatou, aþ ani tu nebyla rudnatost souvislá, nýbrž pĜetržitá a
hnízdovitá. Na místČ nejvČtšího zrudnatČní byl couk 1,7-2,5 m
mocný a obsahoval pyrit, sfalerit a galenit. Dále na severu rozpoltil se však v odmrsky a zjalovČl. ZrudnatČní toto jest v sev. þásti
revíru kutnohorského vĤbec nejvČtší, jakého dosud bylo dostiženo.
PĜíbramská huĢ spracovala v lednu 1887 170,88 q olovČné krupice
s 0,212% stĜíbra a 580,52 q kyzového šlichu s 0,0486% stĜíbra z
tohoto couku. StĜíbra dobyto 64,477 kg, þemuž odpovídá prĤmČrný obsah stĜíbra 0,0858%. Kutání na tomto couku potvrdilo již
starou zkušenost, že bohatší rudy olovnaté nejvíce jsou vázány na
zvláštní rohovcovitý kĜemen. První nám známou zmínku o tomto
couku þiní Daþický pravČ, že r. 1477 27. ledna »Rejzí, dĤl zaþali
dobejvati, vodu z nČho táhnouce«. Z toho, jakož i z názvu samotného možno souditi, že na Rejzském couku již pĜed válkou husitskou kutáno bylo. Král Vladislav podporoval tČžbu tuto z mince 3
až 4 kopami gr. þ. O dolu Starém Rejzím mluví se ještČ r. 1616.
Mimo tento dĤl bylo zde mnoho nehlubokých dolĤ vespolek prĤkopy spojených, z nichž v 2. pol. XVI. stol. byly dĤležitČjší: Anna,
Bílá koruna þi Mladá Anna, Cvilink, ýapþoch (jejž lišiti dlužno od
dolu téhož jména na couku Oselském), ýáslavský, Dva Jani, Groše, Hellary, Hruška, Starý a Mladý JiĜí, KonváĜi, Krejcar, KĜíž,
Liška, Maršejd, Mates, MeþíĜe, Michal, MincíĜe, Noel, Starý a
Mladý Ruthart (v r. 1536 a zase v r. 1591 až 1593 na náklad obce
kutnohorské dobývaný), RĤže, SkĜivan, Trenþín, Václav, Zbytek,
Žáby. Již r. 1618 mluví se o štole »Sv. MaĜí Magdaleny jinak
Rejzské« (není to však štola »14 sv. pomocníkĤ«), jejíž »pavuĖk«
17. Ĝíjna r. 1665 obec kutnohorská ujala. Jméno pak kostelíþka sv.
MaĜí Magdaleny pĜešlo i na tento couk.
5. C o u k s v . V á c l a v a smČĜuje k 1h 7° a zapadá pĜíkĜe na
západ; pĜekĜížen byl štolou malínskou ve vzdálenosti 975 m.
6. TĜi slabé couky nepojmenované.
7. C o u k Tu r k a Ė k s k ý (TaurkaĖk), charakterisovaný velkými odvaly, jimž arsenit dodává bČlavé barvy, smČĜuje k 1h 8° a zapadá pĜíkĜe na západ. Couk ten skuteþnČ mĤžeme nazvati »trvalým«, neboĢ žádný z coukĤ tak dlouho a vytrvale tČžen nebyl jako
tento. Pracováno na nČm bylo jistČ již pĜed husitskými válkami.
Král Vladislav pĜispíval v prvních letech vlády své pomocí z mince »na Theurgank«, ale pozdČji v tom - návodem prý JiĜíka Loreckého z Elkuše, místomincmistra, - ustal, což mČlo za následek
opuštČní couku tohoto. Teprve po r. 1542 poþalo se tam opČt úsilnČji dolovati a kutalo se nepĜetržitČ až do XVIII. stol. Severnímu
svahu KaĖkovských vrchĤ Ĝíkali staĜí d o l e j š í TurkaĖk, hĜbetu
vrchĤ tČchto h o Ĝ e j š í TurkaĖk. Na tomto založen byl dĤl J e d l e
42 dumplochĤ hluboký (1 dumploch = 2,3769 m), H o Ĝ e j š í
š a c h t a þili Ta u r y a j., na onom dĤl H o l a n d r (r. 1554 opuštČný), H o l u b y , M l a d á N a d Č j e , D o l e j š í š a c h t a a jiné. K
šachtČ posléz jmenované vedla se z potoka Páchu voda struhami
kol Sedlce po polích a hnala nad ní þerpací stroj, r. 1598 Eliášem
Güntherem ze Slavkova vystavČný. - K couku tomuto hnána byla
štola 659 dumplochĤ dlouhá, od níž odboþovala výše zmínČná štola Sv. MaĜí Magdaleny þili Rejzská. Štola Malínská dostihla TurkaĖkského couku r. 1888 ve vzdálenosti 1197 m od ústí. K lepšímu vyšetĜení coukĤ jmenovaných zaražena na sever. svahu KaĖkovských vrchĤ r. 1889 nová šachta, nyní již 300 m hluboká. Ve
hloubce 90 m vylámáno nárazištČ, a do nČho proražen pomocný
pĜekop ze štoly ýtrnácti sv. pomocníkĤ þili Malínské.
8. C o u k Al ž b Č t i n smČĜuje k 1h 6° a zapadá v úhlu 60°-70°
na východ. Dolovalo se na nČm v minulém vČku a na poþ. tohoto
století.
9. C o u k N y f e l s k ý smČĜuje k 1h 11° a zapadá 60°-70° na
východ. Dolovalo se na nČm na poþ. XVI. stol. a po delší pĜestávce zas ve 2. pol. XVI. stol. R. 1582 pĜipomíná se i štola »v Nyfli«.
Již r. 1810 hledČlo se k tomu, aby štola ze Skalky vedená dostihla
couku tohoto, nebyla však až tam dohnána.
10. C o u k K a Ė k o v s k ý þi S t a r ý ý e s k ý couk smČĜuje, jak
mocné haldy, praví to velikánové, ukazují, k severu, zapadá bezpochyby na západ. Jest to asi týž couk, jenž se r. 1332 nazývá
»d e r a l t e n e w f a n g « (antiquus newfango). Na nČm byly zaraženy nejdĤležitČjší doly kyzové, prĤmČrnČ 65 dumplochĤ hluboké,
v tomto poĜadí od jihu k severu: To l p y, Š v á b y, N y k l a s y ,
4

Š mi t n a , F r a t y , P l i ml e S t a r á a M l a d á , R a b š t ý n , H o p y, N o v á š a c h t a , K yn t e r y , Š a f a r y a Tr m e n d l e . Král
Vladislav již na poþátku vlády své pĜispíval znamenitou pomocí z
mince kutnohorské k dobývání tČchto dolĤ. Ponenáhlu pĜecházely
pak šachty tyto v ruce královské a kutalo se v nich až do r. 1614,
kdy byly opuštČny pro nával vod a chudobu kyzĤ. Obec Kutnohorská byla sice donucena couk tento ujati, leþ ne na dlouho, neboĢ r. 1618 najal doly ty na 15 let nejv. mincmistr Vilém z VĜesovic. Ani tento nájem netrval dlouho. V r. 1625, povolivši nátlaku s
nejvyšších míst, ujala obec kutnohorská opČt couk KaĖkovský na
9 let i s huĢmi. DolĤm tím ovšem poslouženo nebylo; klesalo pak
dolování na tomto couku dál a dále, až koneþnČ zastaveno nadobro. Mimo jmenované doly byly ještČ na tomto couku P a n s k á
š a c h t a , teprve v 2. pol. XVI. stol. založená, K o š t o f a l a V l þ í
h o r a . Jako všechny šachty kutnohorské byly i šachty kaĖkovské
sklonité, t. j. po couku hnané, jediná Panská šachta hloubena byla
svisle na 98 dumplochĤ. K couku tomuto ražena byla štola 924
dumplochy dlouhá, o níž již r. 1486 se mluví, že král 1 kopou gr.
þ. týdnČ na ni pĜispíval. Ve starých zprávách þiní se þasto zmínka
o rudních pramenech, po pĜípadČ žilách, couk KaĖkovský provázejících, na pĜ. o prameni Špitálském, Koštofalském, Benáteckém
a j.
11. C o u k An d Č l s k ý smČĜuje k severu. R. 1664 založila na
nČm obec kutnohorská šachtu Tu r e k Ĝeþenou.
12. C o u k y »n a S k a l c e « byly objeveny teprve r. 1734 náhodou pĜi kopání studnČ. SmČĜovaly k severu a zapadaly 60° na
západ. Dolovalo se na nich pilnČ až do r. 1814, kdy štola po nich
hnaná opuštČna byla. Doly na coucích tČchto zaražené jmenovaly
se: »Svatý František de Paula« a »Sv. Karel Borromejský«. Dle
úĜedních zpráv z minulého stol. zdá se, že byly couky »na Skalce«
dosti odplatné, neboĢ mluví se v nich o argentitu, pyrargyritu a
proustitu. V letech padesátých uþinČn nesmČlý pokus kutací v
tČchto starých dílech, leþ teprve 1. þervna 1875 ujal se stát sám
ráznČ dolování. A skuteþnČ již ve hloubce 14,5 m byly dostiženy
coukové rozmrsky s výplní kyzovou a galenitovou, jejíž šlich obsahoval 0,2-0,5% stĜíbra a pozoruhodné stopy zlata (0,00020,0011% stĜíbra). Dalším dolováním do hloubky 252 m bylo sice
proraženo ještČ 5 coukĤ s výplní podobnou, ale rudnatost jejich
byla znaþnČ skrovnČjší. VĤbec za 11 let práce byl výtČžek kutání
»na Skalce« tak nepatrný a vyhlídky do budoucnosti tak málo
slibné, že r. 1886 dolování zastaveno nadobro.
Zvláštností u coukĤ v této dobČ na Skalce vyslídČných bylo, že
zapadaly pĜi smČru jihozápadnČ-severovýchodním mí r n Č (45°) k
západu a vĤbec mČly zcela nepravidelný ráz.
J i ž n í þásĢ revíru prostupují, postupujeme-li od východu k
západu, tyto couky:
1. C o u k K r a l i c k ý neboli R o v e Ė s k ý, smČĜující k 0h 8°,
zapadání jeho není známo. Již r. 1568 mluví se o dolu Staré Králici. Leþ nelze tvrditi, že dĜíve tento couk znám nebyl. Ve zprávách
z konce XVI. a poþ. XVII. stol. líþí se jako couk bohatý. Z dolĤ na
nČm zaražených jsou známy: Aron, Beran, Bílý lev, Boží pomoc,
Boží vĤle, ýerný lev, ýerný orel, ýervený lev, Filip, Mladá a Stará Kralice, Los, Michal Václav, Páv, Pavel, Pelikán, Petr, PĖov,
Požehnání (r. 1596 založila ho obec Kutnohorská), Radost, Routový vČnec, ŠtČpán, Mladý a Starý Tomáš, Tovaryšstvo, Ztracený
Petr a j. V nČkterých tČchto dolech pracovalo se až do první polovice XVII. stol. ZároveĖ k nim hnána štola Kralická. R. 1888 byla
zaražena na Rovinách šachta, jež však ve hloubce 50 m, 70 m a 96
m narazila na vodní rozsedlinu. PĜíval vod byl r. 1889 tak veliký,
že šachta tato úplnČ opuštČna.
2. C o u k O s e l s k ý , nejbohatší to couk kutnohorský, jenž již
pĜed válkami husitskými pilnČ vzdČláván byl, nebyl dosud zcela
pĜesnČ lokalisován (smČĜuje snad k 2h 0°) a vĤbec jest nám o nČm
pomČrnČ málo známo. Na nČm a nikoli na couku Rejzském (jak se
dosud na základČ práce Grimmovy stále tvrdilo) zaražen byl svČtoznámý dĤl O s e l a to pod návrším, na nČmž nynČjší kasárna stojí. Nejstarší zprávu o nČm známe z r. 1363. V husitských válkách
zatopil se jako mnoho jiných dolĤ; v následujících klidnČjších dobách pracovalo se pak jen v jižní þásti dolu, kdežto severní zĤstala
zatopena. Král Vladislav pĜispíval obrovskými summami z mince
kutnohorské na jeho dobývání, jehož se pozdČji súþastnil 8 tĜicátými (=32 kukusy). Ze zprávy Sigmunda Práška, jenž r. 1531 dĤl
tento mČĜil, dovídáme se, že šachta byla nepĜetržitČ 80 dumplochĤ

(po sklonu) hluboká. Z nárazištČ vedly chodby k jihu i k severu. Z
chodby jižní šlo do hloubky s pĜestávkami 14 šachtic, tak že dĤl
byl úhrnem 260½ dumplochu. (= 619,187 m) hluboký. Za panování Ferdinanda I. klesalo dolování na couku Oselském, až koneþnČ
roku 1546 v nedČli Spiritus spuštČny doly královské na couku
tomto ležící, jakož i pĜestala se dávati pomoc z mince na doly
kverkovské. Tím zasazena dolování na couku tomto rána smrtelná,
neboĢ mocné vody zaplavily brzy všechny doly vespolek prĤkopy
spojené. Z ostatních dolĤ uvádíme: S t a r é a M l a d é R o u s y (již
r. 1338 jmenované), F l a š a r y (r. 1401 »Carnifices« zv.), ý a p þ o c h , H u t r a j t é Ĝ e , K l i n š m í d , R o z n š t r a u c h , M l ýn ,
C i mb u r k , C i m r mu n d , An d Č l y, J i Ĝ í , S t u d n i c e a j.
3. C o u k H l o u š e c k ý smČĜuje k 0h 2°. R. 1588 jmenuje se
mezi novými couky. Hnána k nČmu dČdiþná štola 548 dumplochĤ
dlouhá, od níž dČdiþná štola Grejfská odboþovala. Z nehlubokých
dolĤ uvádíme: Barboru, ýtyry bratry, Mladý a Starý Gabriel, HavíĜský, Hložek, KováĜe, Kozu, Raroh, ěezníþek, Svornost, TvarĤžek a Veselý.
4. C o u k »K a vþ í h o r y « smČĜuje k 3h 6°. DĤl Kavky na
nČm zaražený u kostela sv. Trojice ujat byl r. 1547. Jako k vČtšinČ
coukĤ kutnohorských hnána k nČmu štola. Jinak je o tomto couku
málo zpráv zachováno.
5. C o u k s v . T r o j i c e , smČĜující k 0h, a
6. C o u k N y š p u l s k ý, smČĜující k 3h 9°, taktéž jsou málo
známy.
7. C o u k G r e j fs k ý (snad totožný s coukem Všech Svatých)
smČĜuje k 2h 3°, jsa dlouhou Ĝadou malých hald naznaþen, a zapadá 70° na východ. Již za panování krále Jana Lucemburského pĜipomíná se dĤl »Griffo«. V dobČ tĜenic náboženských r. 1419 házeli prý nenávistníci kalicha obČti své do dolĤ na tomto couku. Za
krále Vladislava dolovalo se »na Krejfu« v dolech H r u š k á c h a
Tr u h l e , jež však r. 1516 opuštČny byly pro chudobu rud. Teprve
r. 1562 zaþalo se opČt úsilnČji dolovati, a brzo zvČtšil se poþet dolĤ
mČrou neobyþejnou. Mezi jinými dala se i obec kutnohorská r.
1566 - a to na poruþení císaĜe Maxmiliána - v dobývání starých
dolĤ H r u š e k a V i š Ė o v í , leþ nepotkala se se zdarem a propavovala obrovské summy penČz. Touto dobou pracovalo se na
Grejfském couku v tČchto vesmČs asi nehlubokých dolech: Benešovu, Brhu, Broskvi, ýermáku, Danieli, Dubu, Holubu, Humenci,
HvČzdČ, ChĜástu, JahodČ, Janu, KocouĜích, KopĜivČ, Staré a
Mladé KutnČ, Martinu, Melicharu, Starém a Mladém Mnichu,
OĜechu, PaĜezu, Pleskáþi, Staré a Mladé RĤži, RytíĜi, Smole, Sokolu, SvČtniþce, Šípþí, TĜešĖoví, VáþkáĜi, Voslíku, Vyšehradu a
m. j. Grejfská dČdiþná štola, jež se štolou Hloušeckou spoleþné
mČla ústí, byla dlouhá 900 dumplochĤ. - Dne 8. kvČt. 1887 byla
»na Ptáku« slavnostnČ zaražena nová šachta, nyní 300 m hluboká.
Východním pĜekopem 100 m pod vČncem šachetním pĜekĜížen ve
vzdálenosti 57 m od šachty hlavní couk Grejfský, který sledován k
jihu i severu. PĜi dalším hloubení byl dosažen ve hloubce 144 m
pod povrchem couk témČĜ 3 m mocný s rudnatostí olovnatou, ale
nesouvislou.
8. C o u k y K u k l i c k é - a to spodní, prostĜední a hoĜejší smČĜují k 2h 7° 10m, 2h 7° 45m, 2h 12° 18m. DolĤ na Kuklíku byla
sice velká spousta, hluboké však rozhodnČ nebyly, neboĢ ani jedné
rozsáhlé haldy není vidČti. HospodaĜilo se tam loupeživČ, na což
Tomáš Hašek ze Sukova v jedné zprávČ z r. 1586 naĜíká. Zdá se,
že doly na tomto couku ani na délku velké rozsáhlosti nemČly. V
XVI. stol. ujišĢovala tradice, že se dolovalo na Kuklíce již za kr.
PĜemysla Otakara II. Písemných zpráv se o tomto couku z dob
starších nezachovalo. Ve druhé polovici XVI. stol. osazen byl
Kuklík více než 150 šachtami, proþež jich zde jménem uvádČti nelze. I ve stol. XVII., XVIII. a XIX. se zde dolovalo, až koneþnČ
tČžba erárem provozovaná r. 1844 docela zastavena. Kuklická erbštola k litlochu NČmkyni 86 dumplochĤ dlouhá dČlila se tam na
podložní (522 dumplochĤ) a nadložní (745 dumplochĤ).
9. C o u k »P t a þ í h o r y « u vsi KĜesetic s doly: Slavíkem,
Stráží, Tomášem, NČmeckým tovaryšstvem aj. a erbštolou Požehnání. O nČm jest nám snad nejménČ ze všech coukĤ známo. Kutalo
se na nČm na konci XVI. a zaþ. XVII. stol.
Mimo tyto couky mluví prameny archivní o couku N á mČ t s k é m, V š e c h S v a t ý c h a j., o nichž bližších zpráv nemáme.
Hledajíce na základČ analogických pomČrĤ ve Freiberce, na
Harcu a jinde, ne-li iniciativu, tož aspoĖ horlivou úþast pĜi poþát-

cích dolování u sedleckých mnichĤ Ĝehole cisterciácké soudíme,
že mezi jinými pĜíþinami vzájemným svazkem národnosti puzeni
jsouce povolali ze Saska a Harcu NČmce hornictví znalé. Po prvé
se uvádí jménem r. 1308 šachta »Vinea«, pĜed tím r. 1305 štola u
kostela P. Marie. Jména dolĤ ze XIV. stol. ukazují rozhodnČ na
pĤvod nČmecký. Jako mnohá jiná nyní již zaniklá mČsta horní vykazuje i K. H. nČkolik t. zv. skvČlých period, a to hl. ve XIV. stol.,
þehož mohlo býti docíleno jen tím, že buć velmi rozlehlým kutáním na mnoha místech v téže dobČ rudní hnízda byla vybrána,
anebo že se pĜišlo þastČji na znaþná zbohacení rudnatosti. Války
husitské ochromily znaþnČ tČžbu pro budoucnost, ale nezmaĜily jí
úplnČ. Aþ za vlády JiĜíkovy a Vladislavovy hory k poslední slavné
periodČ se vzchopily, pĜece již za dob Ferdinanda I., jenž všemožnČ se snažil pĜed úpadkem je uchrániti, nebylo možná blížící se
klesání slávy nevidČti. PĜíþiny tohoto neštČstí hromadily se hlavnČ
ve stol. XVI. rychle za sebou. Byly to hlavnČ: konkurrence novČ
objevených míst horních, dolování ve vČtších hloubkách, což mČlo
za následek, že vodám dolovým s tČžkem se odporovalo, zdražení
sil pracovních, nepoctivost horního a hutního úĜednictva, hlavnČ
pĜi dodávkách dĜíví, uhlí a ovsa, a nešĢastné horní zákonodárství,
jehož opravám trvalá nevraživost a boj mezi obcí mČstskou a královskými úĜady horními v cestu se stavČly. NejhlavnČjší však pĜíþinou úpadku byla nedostateþná úprava rud hutím dodávaných.
TavilyĢ se jednak rudy stĜíbrem prachudiþké, jednak od prĤvodního kamení coukového dĤkladnČ neoddČlené. Kolik pokusĤ o zlepšení processu hutního se dálo, tolik nezdaru bylo jich výsledkem
právČ proto, že na nejhlavnČjší vČc se zapomínalo. Nejv. mincmistr Karel z Bibršteina r. 1589 sám nepochodil jinak. Možno Ĝíci s
hrab. Šternberkem, že historie dolĤ kutnohorských konþí r. 1625,
t. j. nájmem jich obcí kutnohorskou. V dobách následujících dolovalo se slabČ hlavnČ na couku TurkaĖkském. Když pak stát r. 1844
všechna díla opustil, chopila se dvČ tČžaĜstva soukromá (pozdČji v
jedno splynuvší) práce, avšak ani jim se nedaĜilo. Byl to svob. pán
Konstantin Beust, jenž v studii o Kutné HoĜe r. 1871 vydané k
dalšímu dolování státem povzbuzoval, odĤvodĖuje návrhy své také tím, že kyzy kutnohorské byly by velmi vhodnou pĜísadou k
rudám pĜíbramským pĜi tamČjším díle hutním. R. 1874 byla skuteþnČ s tČžíĜstvem »ýtrnácti sv. pomocníkĤ« dojednána smlouva v
ten smysl, že veškerá práva i celý majetek tohoto tČžíĜstva pĜipadl
státu, který pak zase z budoucího þistého výtČžku slíbil 4% dosavadním majitelĤm horních podílĤ. R. 1887 ražen z novČ dobytého
stĜíbra na couku Rejzském pĜekrásnČ provedený pamČtní peníz. V
r. 1897 a 1898 narazilo se v šachtČ TurkaĖkské a »na Ptáku«, v
nichž se nyní pokusnČ kutá, na vody, pĜi þemž i dva lidské životy
v obČĢ padly. Stará díla ztČžují vĤbec kutání zdejší, neboĢ nedostává se dobrých starých map. Nutno bude jíti do vČtších hloubek,
kamž se staĜí dostati nemohli a nedostali. Též ještČ jeden dĤvod
doporuþoval by, aby se kutalo ve vČtších hloubkách. Ohyb a zlom
prahorní þeské celiny na jižním kraji velké ponoĜeniny kĜidové,
jež právČ v severním okršku revíru kutnohorského se nalézá, nutí
k úsudku, že právČ pásmo pokrajní ve vČtší hloubce þetnými rozsedlinami mĤže býti prostoupeno.
O JMÉNECH DOLOVÝCH KONÍ KUTNOHORSKÝCH
V PRVNÍ POLOVICI XVI. VċKU.1)
ýeský lid, r. 9 (1900), str. 170-175.*)

V král. horním mČstČ HoĜe Kutné byl neustále chován veliký
poþet koní jak k potĜebČ hor tak i hutí. Výdaje i pĜíjmy koní dolových2) se týkající, poþet koní pĜi dolu, jména jejich, kolik jich
prodáno a koupeno, kolik jich „umĜelo“, vše to zapisováno perkmistrem toho kterého dolu do „register koĖských“. Jakosti nejlepší
ovšem konČ doloví nebyli (na pĜ. r. 1508 D. Oculi dán do Flašar3)
z vozníkĤ krále J. M. kĤĖ „BrĤna“ kulhavý a druhý „Straka“
chromý; staþilo jen, dovedli-li dobĜe tahati, byĢ mČli i vady. Prací
jim bylo honiti „trejb“ (= stroj podobný našemu žentouru, jímž se
1

) Na registra koĖská a názvy koní z r. 1532 upozornil v III. roþ.
ýeského Lidu na str. 102-103 Dr. K. C h y t i l .
*
) Podruhé vydáno v publikaci: Výbor z prací ing. Otokara Lemingera, Praha 1930.
2
) Jednáme zde pouze o koních pĜi královských dolech; registra jiných dolĤ nejsou nám známa.
3
) DĤl na couku oselském.
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voda a ruda z dolu vážila) a voziti rudu do hutí, dĜíví k dolu a j.
Poþet jich doplĖován jednak koupí, jednak tím, že nevyhovující
konČ z maštalí královských ve Vlašském DvoĜe dáváni k jednotlivým dolĤm (viz pĜíklad svrchu uvedený). KonČ kupováni hlavnČ
ze dvorĤ, vesnic a mČst okolních: Bílejova, Dolan, Hlízova, Poliþan, Sv. KateĜiny, Nebovid, Lošan, Malína, ýáslavČ, St. Kolína,
Vilémova, Chotusic a j. v., ba ze vzdálenČjších mČst: Limburka
(= Nymburk), Prahy. Prodavaþi jsou sedláci, „koníĜi“ a formani.
Názvy koní jsou proto ryze þeské; tvoĜilĢ je lid vesnický, jenž
byl tuhým strážcem národnosti. Jsou i vtipné a pĜiléhavé; tvoĜil je
lid prostý, pĜírodČ nejbližší, jenž takoĜka pro ni žil a s ní umíral.
NázvĤ tak pČkných þlovČk jiný - aĢ dím - ani by tvoĜiti nedovedl.
Nalezli jsme také nČkolik jmen pĤvodu nČmeckého k dolování se
vztahujících (na pĜ. HašplíĜ, HavíĜ, Štolmajstr, Šafarský4). Názvy
tyto páchala chasa horní, jejíž mluva a technická terminologie
zvláštČ byla až bČda hrozná.5)
PĜejdČmež však již k názvĤm samým. Hlavní úlohou naší je
zodpovČdČti, podle þeho a po þem konČ jména svá dostávali. A.
Byl to kĤĖ sám, co svádČlo nejvíce k názvu hledanému; podrobnČji Ĝeþeno byl to: a) jeho zevnČjšek, b) jeho vlastnosti vrozené a
návyky. B. ýasto též zĤstal koni název po dobČ, kdy se narodil.
C. Po místČ, kde se narodil nebo kde byl zamČstnán. D. Po jménu
jeho pána nebo jeho národnosti nebo zamČstnání þi úĜadČ. E. Daleko ménČ je názvĤ dle práce a zpĤsobu, jak ji kĤĖ vykonával, F.
jakož i dle zpĤsobu, jak bylo domácí zvíĜe to chováno. G. NČkdy
koneþnČ dal vznik názvu okamžitý nápad a náhoda vĤbec.
A. a) Jména, jež vzala pĤvod v zevnČjšku koĖovČ, vztahují se:
1. k celkovému vzhledu, jako: Bubák, Škaredek, Malý, Velký,
Krátký, Suchý, Suchý þert, Suché leto, KĤžesáþek, Hrubý; 2. k
pohlaví, jako: Hynšt, Valach, Mládenec, Panic, Panna; 3. ke stáĜí,
na pĜ.: DítČ, Bába, DČdek, Dvúletý, Mladý, Starý, Vetchý; 4. k
barvČ, na pĜ.: Bílý, BČlík, BrĤna, Bronka, Sivý, Vraný, Vevranec,
Havran, Smolka, Koumar (= železné barvy*), Mrazek (= Eisenschimmel*), Myška, Popel, Šedivý, Sova, Sovka, Vlþek, Plesnivý z rajza, Plesnivý z vrana, Straka, Liška, ýervenka, Rezlíþek,
Ryšlavá Ryzka, Tarant (= bledČ þervený*), Podpálený (= temnČ
brunátný*), Tis (= Rothschimmel*), HnČdý, Plavý, Šafránek, BČlohĜívek, ýerná hĜíva, BČlonohý, Bílá noha, Bílá huba, Bílá ĜiĢ,
ýernohlávek, Lysý; 5. k srsti (Holej, Chloupek, Chlupatý, KadeĜávek, VrkĤþek, HĜivnáþ); 6. k nápadné známce (Bez znamení,
Bradáþ, Bradaviþka, BrĤna s šrámem, Hrb, Hlaváþ, Kolenáþ, Šrámek, Vokáþ); 7. k vadČ a nemoci, jako: Klepouchý (= se sklaplýma ušima*), Múćál (= t. j. s jedním varletem*), Tlustá noha, Slepý, Žižka (= jednooký), Šváb (= kusý*), Dajchaviþný, Kulhavý,
Prašivý, Vobloupaný, Scípáþek, VozhĜivý.
A. b) Co píchalo zrovna do oþí, byly vlastnosti koĖĤm již vrozené a rĤzné návyky jejich. Lze Ĝíci, že v této skupinČ jsou vskutku nejpodaĜenČjší a nejvtipnČjší názvy. Bujní, þiperní, rychlí konČ
dostali jména: DivĤþek, Diblík, Skokan, Žába, OuhoĜ, Štika, Fuþík, Jiskra, StĜelka. Líní, loudaví: Hlemejžć, Koumák, Ležák,
Shnilý. Neohrabaní: Cápek, Hlúpý, Nováþek, Padal, ġápal, Trdlo.
Jankoviti: Netáhlo, Netoþil. Že se rád toulal, zĤstalo takovému koni jméno: Luþák,*) Mrcniþka,*) onomu zas, že se ohánČl tlamou:
Rapáþek. Jiného nazvali, že se neustále tĜásl, Vosyþkou. Do této
kategorie patĜí dále názvy: ěehtáþek, Hudeþek, Frkáþek, Hrabáþek, HrabanČ, KĜesáþek, Brodil, KalištČ (= louže), Foukalík, Hamáþek, Roupal, KĜeþohlávek.
B. Poþet názvĤ tČchto je nevelký: Sobotka (= v sobotu zrozená), MasopĤst.
C. O tom, že konČ jmenováni po místČ, kde byli zrozeni, þteme v registrech tyto a ještČ jiné doklady: ýáslavský (koupen o
jarmarce postním v ýáslavi), KateĜinský (koupen od Martina ze
vsi Sv. KateĜiny), Kolínský (koupen od Starokolínských), Libenický (koupen z Libenic od rychtáĜe). Jiné názvy podobné najde
4

) Šafary byl dĤl na couku kaĖkovském.
) PČknČ to illustruje rukopis v univers. knihovnČ pražské chovaný
„Geographia Bohemiae et Moraviae subterranea“ (I. A 8) …Jetz höre,
wass diese Bergleuth für eine Sprach haben. Sie reden böhmisch undt
kein Böhm verstehet sie, sie reden teutsch undt kein Teutscher verstehet sie. Diese Sprach ist von teutschen Blumen undt böhmischen
Kräutern ein Salat, den man eínen Mischmasch nennen kann…
*) Dle Kottova slovníku.
5
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þtenáĜ lehce v pĜipojeném seznamu jmen. Dle místa svého zamČstnání zván as Vlþek z HopĤ (Hopy = dĤl na couku kaĖkovském), HnČdý z FratĤ (Fraty = dĤl tamže), Šafarský (Šafary = dĤl
tamže), Hutníþek.
D. Ve skupinČ této stojíme zas na pevné pĤdČ koĖských register. V nich bylo totiž vždy zapsáno, kdy, kde, od koho, kým a zaþ
ten který kĤĖ koupen. Proto lze zcela urþitČ tvrditi, že po jménu
svého pána nazváni tito konČ: Balatej (Balatý byl „koníĜem“), BČlohradský (taktéž), Daniel (koupen od Daniele), Hubáþek (koupen
od Jakuba Hubáþka), HanikéĜ (od HanikéĜe), Kavka (od Kavky,
koníĜe), Koc (od Koca), Mach (od Macha), Martin (od Martina),
Mudrlant (od Mudrlanta), Syrový (od Syrového), Štefek (od Štefka), UhlíĜ (od Jana UhlíĜe), Válka (od Války, koníĜe). Dle národnosti svého pána dostali snad jméno: ýech (?), Moravec, Slovák,
Vlach aj. KoneþnČ dle zamČstnání þi úĜadu svého pána pojmenováni: BrĤna rychtáĜova (koupena od rychtáĜe), RychtaĜík (od hlízovského rychtáĜe), PostĜihaþ („kúpil perkmistr kĤĖ za 5½ kopy
1 gr. od Vondráþka, postĜihaþe PostĜihaþ“), Sedlák, PekaĜ, HavíĜ,
HašplíĜ, Štolmajstr, Voják (koupen od Martina, vojáka).
E. Dle práce a zpĤsobu, jak ji vykonával, nazván: Kárník (tahal káry v huti), Vozník (tahal vozy); Podsedelní, Špiþný (byl na
špici).
F. Jméno k chovu se vztahující nalezli jsme jen jediné: Stádník
(= ve stádČ chovaný).
G. Skupina tato oplývá hojností názvĤ. Jsou to názvy: a) zvíĜat, a to s s a v c Ĥ : Bejþek, Kráva, Mucek (= tele*), Maška
(= Mutterschwein*), Psejkþe, NedvČd, Vopice, Rys a j. v.; p t á kĤ :
Bažant, Kohút, ýepČ (= volavka*), ěeĜábek (= kĜepelka*), Poštolka, Pštros, Zezhule a j. v.; r y b (MĜenČ, Rybka); j i n ý c h z v í Ĝ a t
(Brouþek, ýervek); b) rostlin: BobĜek (= Bitterklee*), Jeþmének,
Mrkviþka, Plícník, Konopáþ,*) ěepíþek,*) Trnka a j.; c) þást tČla:
BĜíško, Líþko, Nožiþka, Ouško, Vocas, Voþko, Zoubek; d) nástrojĤ a mČr: BĜitva, ýepel, Koleþko, Motyþka, Rajþek, ěebĜík, Sochor, Hýle (= míra u dolĤ užívaná), Korec; e) všelikých výrobkĤ:
Cihla, Kožíšek, KĜížek, Kytliþka (= Kittel), Lucerna, Medeniþka,
Pazdero, Plachta, Provázek, Šarším, ŠlojíĜ.
Mimo jména jednoduchá vyskytují se i složená, a to ze dvou
názvĤ samostatných; napoþítali jsme jich k 19%. Jedno a totéž
jméno mČlo v témž þase a tĜeba u téhož dolu nČkolik koní; pĜípadĤ
tČch je mnoho. Byla to hlavnČ tato jména: Vlþek, Plesnivý, Ryzka,
Straka, HnČdý, Popel, Tis, Šváb, Valach, BrĤna, Lysý, Smolka,
Ušal, Myška, tedy skoro vesmČs názvy vztahující se k barvČ srsti.
Pokud se tkne otázky, která skupina je názvy nejbohatší, lze odpovČdČti, že to je skupina A. a) 4. a A. b).
Co svČdþí, že lid nebyl ke zvíĜatĤm surovým, ale že spíše se s
nimi mazlil, je hojnost deminutiv (dobrá 1/5). Zbývá dodati, že k
práci této užito tČchto pramenĤ vesmČs z Horního archivu archaeologického sboru „Vocela“ v HoĜe Kutné: „register koĖských“ z
let 1507-1508, 1510-1513, 1518-1519, 1535-1537; „poþtu Pavla z
HradištČ, písaĜe vrchního“ z r. 1539-1546, a nČkolika rĤzných listin z 1. polovice XVI. stol.
Na konec pĜipojujeme úplný seznam jmen koĖských, a to z
dĤvodĤ, že mnoho variantĤ rĤzných jmen jsme nahoĜe neuvedli, a
že nČkterá slova i pĜes pilné pátrání nám zĤstala nevysvČtlitelna,
takže nezbylo nic jiného, než je prostČ uvésti. KoneþnČ domníváme se, že úplný abecední seznam tČchto názvĤ mĤže pracovníkĤm
v oboru národopisu þeského býti pomĤckou.
Ab e c e d n í s e z n a m n á z v Ĥ .
Bába (Babiþka), Bachmat, BakaláĜ, Balatej, Barnabáš, BavĤrek, Bažant, Bejþek (Bajþek), Bez znamení, BČlík, BČlohradský
(BČlohradský Vozník), BČlohĜívek, BČlohubý (Bílá huba), BČlonohý (Bílá noha, Bílá noha hlízovská), Bílá ĜiĢ, Bílá straka, Bílejovský, Bílý bČlonohý, BobĜek (BobĜík, BobĜíþek), Boþek, Bormák, Bradáþ, Bradaviþka, Brodil, Brodský, Brouþek, BrĤna
(Brouka) B. mimochodník, B. rychtáĜova, B. s šrámem, BĜíško,
BĜitva, Bubák, Budínský.
Cápek, Cihla, Cikán, ýáslavský, ýech (ý. hnČdý), ýepel, ýepČ, ýermák, ýerná hĜíva, ýernohlávek, ýervek, ýervenka.
Daniel, DČdek, Diblík (Diblíþek), DítČ, DivĤþek, Dluchomoutka, Doubek, Dvúletý.
Foukalík, Flek (Flíþek), Fousek, Fric, Frkáþek, FrĖousek, Fuþík,
Gbelský; Hamáþek, HanikéĜ, Hasemza, HašplíĜ, HavéĜ, Ha-

vran (Havránek), Heflický, Hermulík, Hlaváþ (H. mladý, starý),
Hlećata, Hlemizd (= Hlemýžć), Hlúpý, HnČdý (H. malý, mladý,
starý, z FratĤ, z HopĤ), Holej, Holoubek (Holubec), HoĜanský,
HospodáĜ, Hrabáþek (HrabanČ), Hradecký, Hranický, Hrb (Hrbek), Hrubý, HĜivnáþ, Huba (H. bílá, mladá), Hubáþek, Hudeþek,
Husák (HusaĜ), Huspeka, Hutníþek, HvČzdáĜ (H. mladý), Hýle
Stará, Hynšt.
Charouz, Chloupek, Chlupatý, ChotČboĜský, Chramza,
ChĜástal, Chudý.
Jableþko, Jan, Jeþmének, Jelen (Jelínek), Jeptiška, Jiþínský,
Jiskra.
Kabašta, KadeĜávek, Kalfák, KalištČ, Kalnas, Kalús (Kalúsek),
KánČ, Karapal, Kárník hnČdý, Kasanka, KateĜinský, Kaumar,
Kavka, Klepouchý, Klíþník, Koc, Kohút (Kohútek), Koleþko, Kolenáþ, Kolínský, Kolmarský, Konopáþ, Kopidlanský, Korec (Korþek), Koumák, KováĜ, Koza (Kozel, Kozlík), Kožíšek, Králík
(Králíþek), Krátký, Kráva, Kropáþ, Krokvice, Kroupa, KĜeþohlávek (K. malý, velký), KĜesáþek, KĜížek, Kuchynka, Kule (Kuliþka), Kutlof, KĤžesáþek dvúletý, Kytlena (Kytliþka).
LaĖka, Letošní, Lev, Ležák (L. mladý), Libenický, Líþko, Liška, Lucerna, Luþák, Ludrda, Lupina, Lysý (L. malý, plesnivý,
vraný, tis).
Mach, Malínský, MalíĜ, MaĖák, Martin (M. šedivý), MasopĤst, Maška, Medeniþka, Mezek, MČchura, Miþurna, Mihulka,
Mimochodník, Mladá huba, Mládenec, MlynáĜ (MlynáĜek), Moravec (Morávek), MoĜí noha, Mošna, Motyþka, Mráþek (M. hrubý),
Mrazek, Mrcniþka, Mrkviþka, MrĖousek, MĜenČk, Mucek, Múćál,
Mndrlant, Mýdlo, Myška (M. mladá, stará, veliká).
Nebovický, NedvČd (Nedvídek), Nechval, Nešlechta, Netáhlo,
Netoþil, Noha (N. bílá, tlustá, moĜí, Nožiþka), Nováþek.
OuboĜ, Ouško. Pdal, Páchovský, Panna, Panic, Paták, Pazdero,
PekaĜ, Píha, Plachta, Plavý (P. veliký), Plesnivý (P. z rajza, z vrana), Plícník, Podolánek, Podpálený, Podsedelní (Podsední plavý,
slepý), Pochop, Pokáþek, Polák, Popel (P. veliký, Popelek, Popílek, Popelíþek, Popílka), PostĜihaþ, Poštolka, Prášek, Prašivý,
Provázek, Psajþek, Pšeniþka (P. mladá, stará), Pštros, Ptáþek, Purkrábek.
Rachna, Rajþek, RajtaĜík, Rapáþek, Rezlíþek, Roháþ, Rohozka, Roupal, Roždíþko, Rybka, Rybníþek, RychtáĜ (RychtaĜík),
Rys, Ryšlavá, Ryzka (R. kulhavá, lysá, malá, mimochodník, vozhĜivá, Ryzyþka).
ěebínek, ěebĜík, ěehoĜek, ěehtáþek, ěepíþek, ěeĜábek.
Sanctus, Scípáþek, Sedlák (Sedláþek), Seremka, Shnilý, Sivý
kĤĖ Kalfák, Skákalík (Skoþil, Skokan, Zaskoþil, Vyskoþil), SkĜivánek, Slovák, Smetáþek, Smolka (S. malá, veliká), Sobotka, Sochor (SochĤrek), Sokol (Sokolík), Soudil, Sova (Sovka), Srna,
Stádník, Starý, Straka (S. bílá, divoká, malá, mladá, veliká; Straþka malá), StĜelba, StĜízka, Suché leto, Suchý, Suchý þert, Svoboda, Svobodný, Sýkora, Synáþek, Syrový, Sysel.
Šafarský, ŠafáĜ, Šafránek, Šarším (Š. mladý), Šedivý (Š. Martin), Šenkrle, Šesták, ŠirĤþek, Škaredek, Škrle, Šlamhák, ŠlojíĜ (Š.
mladý), Špaþek, Špiþka, Špiþný, Špucek, Šrámek, Štefek, Štika,
Štolmajstr, Štvrtce, Šváb (Š. veliký, Švábek), Švajcar.
Táborský, ġápal, Tarant, Tis (T. lysý, malý, mimochodník,
starý; Tisek), Tkadlec, Tlustá noha, Trdlo, Trnka, Trubaþ, Turek.
UhléĜ, Ušal (Chušal). VáþkáĜ, Vácha, Valach (V. mladý, starý;
Valášek), Válka, Vetchý, Veverka (VeveĜice), Vevranec, Vladyka,
Vlach, Vlþek (V. mladý, starý, zúfalý, z HopĤ), Vlþna, Vobloupaný, Vocas (Vocásek), Voþko, Vodránek, Voják, Vojtek, Vojtovský, Vokáþ, Vokál, Vopice, Voslík (Voslíþek), Vostatek, Vosyþka,
Votruba, Vozník BČlohradský hnČdý, Vraný (V. lysý), Vrkoþ (VrkĤþek), Vyskoþil.
ZádČra, Zahrádka, Zajíc, Zaskoþil, Zbejvalej, Zelený, Zeman
(Zemanka), Zezhule, Zoubek, Zúfalý (Z. vlþek, starý), Žába (Žabka), Žakecký podsední, Žižka.
HORNÍK V LIDOVÉM PODÁNÍ ýESKÉM.
ýeský lid, r. 9 (1900), str. 303-304.*)

Je-li vĤbec þeská literatura hornická chudá, jest tím spíše literatura o horníku þeském jakožto þlenu privilegované kdysi,
zvláštní tĜídy obyvatelstva, o jeho životČ, práci, vzdČlání, cítČní,
*

) Autor neuveden.

zvycích a povČrách. Všímaly si ovšem hornické kalendáĜe (na pĜ.
»ZdaĜ BĤh«) i místní þasopisy - ovšem jen za úþelem, aby pobavily své þtenáĜstvo - tohoto odvČtví literárního, ale práce tyto v dobČ, kdy ruch národopisný všude se zvedl mČrou netušenou, daleko
nestaþí.
ChtČje pĜispČti svou hĜivnou k objasnČní života a práce horníka slovanského vĤbec a þeského zvláštČ, zvolil þeskoslovanský
báĖský spolek »Prokop« v PĜíbrami (jehož þleny þinnými mohou
býti pouze þeští báĖští akademikové) tĜíþlennou kommissi, jež by
látku k práci shora uvedené sbírala.
Obracíme se proto ke všem lidem dobré vĤle, zvláštČ ke všem
pĜátelĤm þeského horníka, aby si neobtČžovali nám na jednotlivé
body dotazníku dole uvedeného laskavČ odpovČdi a zprávy zasílati. Jména všech podporovatelĤ našich snah budou uveĜejnČna v díle, jehož sestavení práci nČkolika let ovšem zabere.
Dotazník.
I. Ryžování zlata, rudy cínové a drahokamĤ.
1. PovČsti o ryžování, o zlatém jelenu (Goldener Hirsch), mravencích zlato vyhrabávajících, grejfech, zlaté kvoþnČ a j. v.
2. Zbytky dávných ryžovišĢ (sejpy, odvaly). Jak jim nyní venkované Ĝíkají a zaþ je považují (zĜíceniny mČsta, šance, „Ĝímské“
doly, obrovy hroby)?
3. Jména vesnic, mČsteþek, potĤþkĤ, studánek, luk, lesĤ, tratí,
jež opatĜena jsou pĜívlastkem „zlatý, -á, -é“ anebo vĤbec nČjaký
vztah k ryžování zlata mají.
4. ZpĤsob, jak se ryžovalo, pravidla právní, míry ryžovišĢ, nástroje.
II. Dolování.
A) P o v Č s t i :
1. O objevu ložisek rudních, uhelných a j.
2. O pádu, opuštČní, zakletí žil rudních a celých hor.
3. O nehodách v dole (zasypání, výbuchu bicích vČtrĤ, otravách „švubem“, zatopení šachet aj.).
4. O báĖském duchu, báĖském mnichu, þerném muži.
5. O kováĜíþcích (slováckých „permoþnících“; t. j. francouzský „Petit Mineur“, angliþtí „Knockers“, nČmeþtí „kleine Leute“,
„Kobolde“). Zjevují se též v podobČ myší?
6. O bílé paní, králi kovĤ (slovácký „kovlad“).
7. O strašidlech v dolech, t. j. osobách zahynulých v dolech,
jež objevují se na pĜ. jako „mrtvá ruka držící kahanec“, nebo
oznamují svou pĜítomnost hovorem, ranami, hukotem a jinak.
8. Lokální o ložiscích rudních, uhelných a j., jichž do žádné této skupiny zaĜaditi nelze.
B) P o vČ r y:
1. VČĜí horníci ve dny nešĢastné (na pĜ. pátek, nedČli)?
2. Ve znamení (na pĜ. klepot v noci; pĜejde-li žena [cizinec,
hlemýžć, králík] pĜes cestu; kokrhá-li þasnČ kohout a pod.,) pĜedtuchy, sny?
3. V moc škapulíĜĤ a amuletĤ? Nosí je s sebou? Mají pĜibitou
podkovu na trámu, které se pĜed vjetím do šachty dotýkají?
4. JeštČ nČkde v kouzelný proutek (Wünschelrute)? Užívá se
ho též k hledání vody, zlodČjĤ a t. d.? ZpĤsob jak se Ĝeže a drží?
5. Bojí se havíĜ v šachtČ hvízdati? A proþ?
C) Z v y k y :
1. Které svaté uctívají horníci (sv. Barboru, sv. Jakuba,
VavĜince, Leonarda, Prokopa, Mikuláše) a kterému z nich jsou v
horních mČstech chrámy posvČceny?
2. Mají i jednotlivé šachty své zvláštní patrony?
3. Jsou dole v šachtČ oltáĜe neb obrazy a sochy svatých? Jsou
oltáĜe neb kapliþky nad dolem?
4. Které svátky a výroþní dny svČtí lid hornický?
5. Co þiní horník v momentu, když klec se spouští do šachty
(kĜižuje se, modlí se, volá pozdrav)?
6. Jakým jménem nazývají šachty? Jakých užívají obĜadĤ pĜi
kĜtu a zaražení šachty?
7. Jak pĜijímají mezi sebe nováþky? ObĜady a zpČvy pĜi tom?
8. Jak jest vyvinuta hrdost kastovnická?
9. Tetují se horníci? Jaké obrazce si vypichují?
10. Zvláštnosti krojové.
11. Užívá se u dolu známek kovových (na pĜ. pracovních a j.)?
Jak vypadají? Jak jim horníci Ĝíkají?
7

12. Památky bývalých bratrstev þi poĜádkĤ havéĜských a pod.
(na pĜ. peþeti, prapor, insignie aj.).
D) Z p Č v y :
1. PopČvky lidu hornického; tance.
2. PĜísloví; úsloví; poĜekadla; hádanky.
3. Jak pĜezdívají pĜedstaveným, druhĤm, stávkokazĤm, nehorníkĤm?
4. Nadávky, klení.
5. Pozdrav hornický.
6. Terminy technické.
III. Hutnictví.
1. PovČsti o hutích, zpupných majitelích hutí.
2. PovČry v oddČlení II. B) 1., 2., 3. uvedené.
3. Zvyky v oddČlení II. C) 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. uvedené (zamČniti dlužno pouze šachtu hutí).
4. Vše v oddČlení II. D) 1., 2., 3., 4., 5., 6. uvedené.
IV. PovČsti o Vlaších nebo Benátþanech (Wahlen, Venediger).
Jejich knihy (Wahlenbücher). Jejich znaþky na cestách, skalách, v lese na stromech.
Prosíme za udání, zdali to, co se nám zasílá, sbČratel þetl nebo
slyšel vyprávČti. V obou pĜípadech jest pĜesné udání pramene nanejvýš nutné. Dary známek kovových, otiskĤ peþetí poĜádkĤ havíĜských, medailí, obrázkĤ a sošek patronĤ hornických, písniþek
hornických, fotografií a knih i výstĜižkĤ z novin majících nČjaký
vztah k práci podniknuté jsou velevítány.
PĜíspČvky adresovány bućtež na O t o k a r a L e mi n g e r a ,
báĖského akademika v P Ĝ í b r a m i .
Za kommissi:
Vladimír Stieber, Otokar Leminger, Jan MeþíĜ.
NOVÉ DÍLO O STěEDOVċKÉM ýESKÉM
PRÁVU HORNÍM.
Hornické a hutnické listy, r. 2. (1901) str. 53-55, 72-73, 85-87.*)

Prof. Dr. Ad o l f Z y c h a : Das böhmische Bergrecht des Mittelalters
auf Grundlage des Bergrechts von Iglau. (Berlin, 1900. 2 sv.) S podporou
cís. akademie vČd ve Vídni.

ěekl-li o fenomenální ErmischovČ edici pramenĤ freiberského
práva horního známý sloup realistické školy národohospodáĜské
prof. Schmoller,1) že zahajuje novou epochu ve studiu nČmeckého
práva horního, mĤžeme totéž Ĝíci o práci svrchu uvedené. Tím Ĝeþeno sice málo, ale vše. K povšechné této charakteristice sluší ještČ dodati, že potkáváme se u Zychy s objektivností až úzkostlivou,
vzácnou to vlastností nynČjších historikĤ nČmeckých. Jelikož dílo
toto má veliký význam pro právníky a horníky par excellence, dovolil jsem si nastíniti krátký jeho obsah v tomto þasopise a upozorniti na jeho nedostatky a chyby.
Již dávno se cítilo, že klasické dílo hrabČte Kašpara Šternberka,2) dílo sice vČþnČ svČží, dlužno korigovati a doplniti výzkumy
nejnovČjšími. Dále nedostávalo se moderním historikĤm správné
edice pramenĤ zanedbávaného dosud tohoto odvČtví vČdy právní.
Prof. Zycha vykonal þást úkolu prvého i druhého. Jak známo
vyvinul se v horním právu þeském dualismus. Jednu sféru ýech
ovládalo p r á v o j i h l a v s k é a na nČm se zakládající kutnohorské,
druhou p r á v o j á c h y m o v s k é a celá Ĝada horních ĜádĤ typicky k
nČmu patĜících. Autor posuzovaného díla vČnoval své síly vylíþení
vývoje práva jihlavského. MČl sice již pĜedchĤdce professora na
vídeĖské universitČ Dra. J. A. T o ma s c h k a , který vydal trilogii:
1. Deutsches Recht in Oesterreich im 13. Jahrhundert, auf Grundlage des Stadtrechtes von Iglau (Wien 1859.), pak: 2. Der Oberhof
Iglau in Mähren und seine Schöffensprüche aus dem 13.-16. Jahrh.
(Innsbruck, 1868), koneþnČ: 3. Das alte Bergrecht von Iglau und
*
) Podruhé vydáno v publikaci: Výbor z prací ing. Otokara Lemingera, Praha 1930.
1
) H u b e r t E r m i s c h : Das sächsische Bergrecht des Mittelalters
(Leipzig, 1887.) G. S c h m o l l e r : Die geschichtliche Entwickelung
der Unternehmungen, Abschn. IX. u. X.: Die deutsche Bergwerksverffassung von 1150 bis 1400. bezw. 1400-1600. (Jahrbuch für Gesetzgebung etc., Bd. XV. [1891], str. 660. a sld. a 963. a sld.)
2
) K. G r a f S t e r n b e r g : Umrisse einer Geschichte der böhmischen
Bergwerke (Prag, Bd. I. 1836., Bd. II. 1838.)
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seine bergrechtliche Schöffensprüche (ib. 1897.). Jevilo-li již druhé dílo nepochybný úpadek, tož zajisté dílo poslední lze nazvati
naprosto neupotĜebitelným. PĜíkĜejší odsudek mi zabraĖuje vyslovití pouze ta okolnost, že práce zmínČná vydána za tČžké nemoci
autorovy nedlouho pĜed smrtí jeho.
Po tomto úvodu pĜejdČme k vČci samé. Dílo Zychovo sestává
ze 2 svazkĤ. P r v ý jedná: a) o d Č j i n á c h p r á v a j i h l a v s k é h o
a b) o þ e s k é ú s t a v Č h o r n í v e s t Ĝ e d o v Č k u . D r u hý (daleko
hrubší svazek) obsahuje e d i c i p r a m e n Ĥ . V a) rozvinuty jsou
hypothésy o nejstarším horním právu.3)
Na zaþátku nedovídáme se celkem mnoho nového. Známo již
jest, že máme z r. 1227. první jistou zprávu o dolech jihlavských,
klasické této pĤdČ, na níž vyrostla mohutná stavba horního práva.
Tehdy bylo mČsto i doly již v rukou nČmeckých. Není tomu tak
dávno, co pĜisuzovala se priorita v dobývání rud dílem horniþím v
ýechách a i jinde SlovanĤm pĜed NČmci (byl to na pĜ. známý
saský historik Klotzsch4), pak Körner,5) Labecki6) i j.). Teprve
Ermisch pokusil se vyvrátiti bezohlednČ všecky tyto náhledy v díle svrchu jmenovaném a pronesl maximu, že NČmci vĤbec nauþili
Slovany hornictví. Zycha uvádí opatrnČji, že již pĜed 13. stoletím
Slované v ýechách a na MoravČ (tedy snad i v JihlavČ) a v Uhrách
skuteþnČ dolovali.
Ve 13. stol., ve století kolonisace mČst þeských vyvolané nedoþkavou finanþní politikou našich panovníkĤ, pĜišli ovšem do
ýech také horníci nČmeþtí, kteĜí p Ĝ i n e s l i s s e b o u p r á v o (lépe
Ĝeþeno obyþeje a zvyky právní) vyvinuté již jako hotový celek.
Následkem toho nemĤže býti o vnitĜní souvislosti mezi starým
slovanským a novým nČmeckým dolováním Ĝeþi.
Uzavírka Zychova zní (str. 8): S l o v a n é z n a l i j e d n a k
j e d n o d u c h ý z p Ĥ s o b d o b ý v á n í a z p r a c o v á n í k o vĤ v
malém, jednak ryžování. NČmci teprve zavedli dolov á n í t e c h n i c k y p o k r o þ i l e j š í a v e f o r m Č t Č ž a Ĝ s t e v (t e d y v e v e l k é m ).7)
Nastává otázka odkud tito horníci NČmci do ýech pĜišli. Zycha dokazuje pĜesvČdþivČ, - a v tom právČ zpĤsobuje pravou revoluci v názorech dosavad za plané uznávaných8) - že pĜišli z e z e m í a l p s k ý c h a nikoliv (jak se za to až dosud mČlo) ze západu, z
konþin franckých (str. 19.). Ba dokonce prý vliv práva alpského
lze pozorovati i v Míšni (hlavnČ Freiberku), kam se dostal buć
pĜímo nebo nepĜímo (p Ĝ e s ý e c h y). Strašnou ránu tím obdržela
hypothesa Ermischova, že freiberské právo jest vlastnČ matkou
práva jihlavského. Za dĤkazy slouží Zychovi kromČ jiných vČcí i
obsah právních památek samých a bavorsko-hornonČmecké náĜeþí
starých horníkĤ.
PonČvadž osada jihlavská patrnČ existovala již pĜed nálezem
žil rudních v okolí jejím, nesluší proto pochybovati o názoru
starém, že m Č š Ģ a n é jihlavští pocházeli vČtším dílem z Flanderska.
V dalším oddílu líþí Zycha osudy kodifikací jihlavského práva.
P r v n í r e d a k c e práv tČchto aĢ horního aĢ mČstského (t. j. listina A.) spadá mezi 15. a 24. srpen 1249. O pravosti t. zv. »handfeste«, na níž prvá tato kodifikace napsána, rozpĜedla se slušná literatura. JeĢ tato listina záhadným unikem v diplomatice. Výsledek Zychova bádání jest, že tu máme vlastnČ protokol sepsaný latinsky mČstským písaĜem o jednání mezi králem Václavem II. i
markrabím PĜemyslem Otakarem a mezi mČšĢany jihlavskými,
který byl potvrzen pĜivČsenou peþetí královskou (str. 55.). O pravosti její pochybovati nelze. Zajímavo jest, že horní þlánky její
3

) Zmíniti se sluší, že Z yc h a vydal již r. 1899. v BerlínČ: Das Recht
des ältesten deutschen Bergbaues bis ins 13. Jahrhundert.
4
) Ursprung der Bergwerke in Sachsen (Chemnitz, 1764.)
5
) Abhandlung von dem Alterthume d. böhm. Bergwerks (Schneeberg 1758).
6
) Górnictwo w Polsce (Varšava, 1841. 2 sv.)
7
) PĜipomínám, že již prof. Pošepný vyslovil kdysi podobnou hypothesu (Das Goldvorkommen Böhmens, tuším na str. 319.). Neznáma
zĤstala Zychova zajímavá právní pravidla rýžovací s prastarými þ e s k ý mi terminy (viz E ml e r : Deset urbáĜĤ: UrbáĜ ostrovský, str. 89.
Srovnej k tomu: Památky archaeologické, XII. str. 317.) a pČkný þlánek Dra. J. L. P í þ e: O staroslovanském dobývání a spracování kovĤ.
(Památky archaeologické díl XV. str. 74 sld.)
8
) Viz názory Ermischovy v díle svrchu uvedeném!

mČly závaznou zákonnou platnost až do r. 1854. (kdy novým horním zákonem rakouským zrušeny) a to pro všechny h o r n i c k é
o b c e v ýechách i na MoravČ, ne však pro všechna mČsta vĤbec.
D r u h á r e d a k c e (listina B.) povstala v létech 1265-1280.
(str. 64.) V následujících dobách století tĜináctého vzmáhalo se
dolování v JihlavČ a odtud i vliv práva horního utČšenČ. Jihlavské
právo nabylo platnosti p r á v a o b e c n é h o v ýechách, MoravČ,
Slezsku a severních Uhrách.9) Právo NČmeckého Brodu r. 1278.
sepsané stojí rozhodnČ pod vlivem Jihlavy. NejsilnČji však obráží
se jihlavské právo v »právu horniþím krále Václava II.«, známém
jinak falešným jménem »kutnohorského horního Ĝádu« z r.
1300.10)
Autor proslulého tohoto zákoníka vybudoval dílo svoje na základČ p r v é r e c e n s e n Č m e c k é h o z p r a c o v á n í jihlavského
horního práva. Tato recense jest prací oficielní (t. j. kodifikací na
popud mČstské rady vypracovanou.) Skladatelem jejím byl asi písaĜ mČstský. Zycha rozeznává 3 recense tohoto zpracování nČmeckého a klade první z nich do konce 13. stol.
Král Václav II. chtČl - jak známo - vydati všeobecný Ĝíšský
zákoník, avšak pokus jeho, k jehož provedení si povolal z Italie
znamenitého právníka Goczia z Orvieta, zlomil se o odpor stavĤ.
Jest pĜíliš pravdČpodobno, že tentýž uþenec složil i t. zv. »C o n s t i t u t i o n e s j u r i s m e t a l l i c i «, þemuž svČdþí romanistické
zpracování osnovy a nČkteré italské výrazy. Originál konstitucí
znám není. Nesprávné bylo mínČní nČkterých, že zákonník byl vydán specielnČ pro Kutnou Horu; vždyĢ v úvodČ samotném stojí:
»montanis per regnum Bohemiae universis.« Zycha má za to, že
zákoník vĤbec p u b l i k o v á n n e b yl ;11) o jeho pozdČjší rozšíĜení
postarala se sama potĜeba psaných právních památek. I jihlavští se
dovolávali ve svých nálezech ze 14. století tohoto zákonníka.
Velice pĜíznivČ o zákonodárci svČdþí sociálnČ-politická ustanovení, starající se o blaho dČlnictva.
Zákoník zredigován byl nČkdy v létech 1300-1305.
V následujícím oddílu (str. 97.-101.) zabývá se Zycha hlavnČ
polemikou proti Ermischovi a dokazuje, že Freiberské horní právo
kodifikované až nČkdy v létech 1346.-1375. koĜení vlastnČ na pĤdČ práv jihlavských (neznámý redaktor freiberského práva þásti B.
mČl za pĜedlohu 3. recenzi nČmeckého zpracování jihlav. horního
práva).
R. 1363. vniklo jihlavské právo i do Frank a to oklikou pĜes
Kutnou Horu. Kutnohorští poslali totiž purkrabímu norimberskému BedĜichu V. druhou recensi nČmeckého zpracování, a tento
potvrdil r. 1365. pro doly v Kronachu cizí tato práva.
Ke konci 14. stol. dostalo se latinským právním památkám
(listinČ A. a konstitucím) znamenitého pĜekladu do nČmþiny povČstným mistrem Janem z Gelnhauzen.
Co právní praxis úžasnČ zkvétala, upadalo dolování jihlavské
samo þím dál tím více. V dobách husitských uchránila si sice Jihlava nČmectví, ale za to skoro všechna ostatní mČsta horní v ýechách se poþeštila12) a tak pomČr její ke dcerským koloniím postavil se na basis úplnČ jinou.
Velká rána JihlavČ zasazena byla v r. 1467. králem JiĜím, jenž
kutnohorským zakázal, aby brali v JihlavČ nauþení a k ní jako k
vyššímu právu se odvolávali. To asi zavdalo pĜíþinu k pĜekladu
práv horních do þeštiny.13) (O nich pozdČji).
9
) PČknČ osvČtlil Zycha též otázku ŠĢávnického práva. Nejstarší rukopis jeho nČmecky psaný a dosud do dob Bely IV. (1235-70) kladený, pochází ze 14. stol. Obsah jest ovšem starší a není vlastnČ niþím
jiným než zpracováním jihlavského práva.
10
) Na str. 70. pĜihodila se Zychovi nehoda. Jest již pĜekonaným stanoviskem názor ŠternberkĤv, že »nova civitas circa sanctum
G(allum)« - a ne G(eorgium), - znaþí Kutnou Horu. Jedná se tu o Prahu. Kutnohorské žíly rudní nalezeny kolem r. 1260. (Srv. ýelakovského þlánek v OttovČ Nauþném slovníku; heslo: Kutná Hora a jeho Codex juris municipalis I. str. 720.)
11
) Zavázáni jím byli prý pouze úĜedníci královští, jimž bylo regál
spravovati.
12
) ChybnČ praví Zycha, že r. 1423. Žižka Jihlavu obléhal. To není
pravda. (Viz Tomek: DČj. Prahy IV. 288.)
13
) PĜeklad þeský listiny B. vydal Dr. J. ýelakovský (Codex juris
municipalis, sv. II. PĜeklad konstitucí vydal Jireþek, Codex juris bohemici, I.), leþ bohužel ne pĜíliš korrektnČ a bez moderního poznámkového aparátu. Jest to vážným úkolem þeských právníkĤ, aby jednou

Po krátké skvČlé periodČ upadly doly jihlavské v 16. stol. docela. Staré právo již ponenáhlu neodpovídalo novým náhledĤm a
pomČrĤm, neboĢ vČtšina zemČpanských práv k horám pĜešla z krále na vrchnosti. Energie k reformČ práv v tomto smyslu se jihlavským nedostávalo. Když pak hrabČ ŠtČpán Šlik r. 1518. vydal horní Ĝád jáchymovský (na ĜádČ Annaberském z r. 1509. úplnČ spoþívající), zaþali po nČm jako epidemicky vydávati vrchnosti i král
sám horní Ĝády pro horní kolonie; a tak zpĤsoben onen povČstný
d u a l i s m u s horního práva v ýechách. Jáchymovské právo (þi jak
mu Ĝíkali »nČmecké právo«) zvítČzilo na celé þáĜe, j e d i n á Kutná
Hora držela se houževnatČ starých práv »horských«.
HledČl sice Jan Ederlein v nové redakci nČmeckého pĜekladu
konstitucí (nČkdy pĜed r. 1556.) právo staré zmodernisovati a novým pomČrĤm pĜizpĤsobiti, ale protivy byly pĜíliš ostré a nedaly
se tak lehce srovnati.
Teprve za Maxmiliana vyskytla se nešĢastná myšlenka kutnohorské právo zreformovati þi lépe Ĝeþeno sestaviti 2 horní Ĝády:
jeden pro Kutnou Horu a hory právem jejím se Ĝídící, druhý pro
Jáchymov a ostatní hory. Leþ kutnohorská obec dĤraznČ potírala
osnovu tuto14) vidouc v ní zniþení horní autonomie obce mČstské;
tak z pokusu nestalo se nic, a k o n s t i t u c e z Ĥ s t a l y v p l a t n o s t i . - R. 1604. vydal císaĜ Rudolf II. v náhradu nepodaĜeného tohoto pokusu krátkou reformaci, kterou se vývoj jihlavského práva
konþí.15)
O jihlavském vrchním právu dlužno toto povČdČti. ýinnost jeho pozĤstávala:
1. ve s d Č l o v á n í p r á v a (jak se stalo na pĜ. do NČmec. Brodu, Štávnice, Freiberka),
2. v k o n e þ n é m r o z h o d o v á n í p r á v n í c h p Ĝ í .
Kdy þinnost tato pĜestala, nelze povČdČti (až do r. 1638. lze
nalézti v knihách mČstských nČkteré pĜíklady), rozhodnČ však zasadilo jí zĜízení rady nad appelacemi r. 1548. smrtelnou ránu.
MČst, jež se do Jihlavy odvolávala (též ve vČcech civilních), je
dlouhá Ĝada. A mČla vČru proþ. Rozsudky co do precisnosti, krátkosti a pregnantnosti sluší stavČti na roveĖ nálezĤm starých Ĝímských právníkĤ!
Pojednávaje o þeské ústavČ horní ve stĜedovČku zahajuje Zycha oddíl tento výkladem o vývoji h o r n í h o r e g á l u , pĜi þemž
opakuje krátce vývody ve dĜívČjší práci své obsažené (viz pozn.
3.). Doktrínu týkající se základního tohoto principu práva horního
vybudoval resp. nejšíĜe vysvČtlil A r n d t ,16) a názory jeho dosud se
uznávaly za platné. Zycha soudí o vČci té ponČkud jinak. Rozeznává pĜedem tĜi fáse ve vývoji horního regálu v NČmcích a v ýechách. N e j p r v e mČl prý král právo pouze na poplatek z výtČžkĤ
dolĤ (t. j. jakousi daĖ rázu veĜejnoprávního), ale nepokládal ještČ
všechny hory za svĤj (t. j. korunní) majetek. P o z d Č j i (XI. a na
zaþ. XII. stol.) vyvinulo se z toho právo královo udČlovati pánu
pozemku právo k provozování díla horního. P o s l e d n í fo r m a þili regál horní ve vlastním smyslu rozvinul se u nás na konci XIII.
stol. Co jest obsahem tohoto pojmu? Jest to vlastnické právo k vyhraženým nerostĤm a nejrozsáhlejší výsostné a disposiþní právo
veškerou hornickou výrobou (obsahuje tudíž již propĤjþování
j e d n o t l i v ý c h d o l Ĥ nálezcĤm rud).
KromČ tohoto výkladu o vývoji regálu odchyluje se Zycha od
názorĤ Arndtových ještČ v tom, že neuznává existenci regálu horního a svobody horní v právu Ĝímském a následkem toho na vnitĜní základní souvislost mezi horním právem Ĝímským a nČmeckým
ovšem mysliti nemĤže, což oboje Arndt se dokázati snažil.17)
naše þeské horní právo v þeském rouše ĜádnČ vydáno bylo. Materialu
poskytne pĜebohatý horní archiv v HoĜe Kutné až dost a myslím, že
výsledky by pozmČnily velmi mnohá tvrzení Zychova.
14
) Horní hofmistr, jenž mČl podíl na redakci osnovy zove se Karel
Ludvík z ě á s n é a ne jak Zycha píše »aus Rasen« (str. 119.) - Osnova
ta i obrana obce kutnohorské proti ní otištČny ve »SnČmech þeských«
díl V. (Zycha nezná.)
15
) OtištČna v posledním vydaném dílu »SnČmĤ þeských«.
16
) A. A r n d t : Zur Geschichte und Theorie des Bergregals und der
Bergbaufreiheit (Halle, 1879).
17
) NejnovČji pĜesvČdþuje Dr. C. Neuburg, že stát Ĝímský znal regál
horní a že Ĝímské tyto právní názory pĜešly do práv germánských v
tČch konþinách, kde dĜíve ěímané dolovali (Zeitschrift für die
gesammte Staatswissenschaft, 1900. str. 46. a sld.). Poplatky z výtČžku dolĤ nemČly dle Neuburga povahu veĜejnoprávní (nebyly d a n Č 9

KoneþnČ praví Zycha, že svoboda horní (Bergbaufreiheit) není
nutným dĤsledkem regálu horního, nýbrž pouze proto jej provází,
ponČvadž ji pán regálu propĤjþoval za tím úþelem, aby se svými
nároky regálními snáze prorazil a dĤchody své zvČtšil. Arndt naproti tomu tvrdil, že svoboda horní jest nutným dĤsledkem pojmu
regálu horního.
Nelze upĜíti, že tyto výklady Zychovy zamlouvají se nejen
svou novotou a zajímavostí, ale i duchaplností, leþ myslíme, že
najisto zavdají pĜíþinu k dalšímu ještČ prohlubování tČchto otázek,
pokud se to dosud nestalo.
Regál horní nebyl pĜenesen z Ĝíše na krále þeské nČjakým aktem státním. Byli v tom ohledu panovníci naši tedy úplnČ samostatní a na císaĜi nČmeckém nezávislí.
Teprve Albrecht vindikoval na Václavu II. r. 1303. horní desátek. Po válce z toho vzniklé a nešĢastném jejím konci pro Albrechta nemluvilo se více o této vČci, až r. 1356. zlatá bula Karla IV. v
9. kap. uþinila rozhodnutí takové, že králi þeskému jakožto kurfiĜtu regál specielnČ byl pĜiznán.
Principy horního regálu (o nichž pozdČji) porušovány þasto
e x e m c e m i hlavnČ za Karla IV. Byly to na pĜ. sleva neb odpuštČní urbury na þas neb na vždy (t. zv. fr i s t u n k y ).18) Gruntovní
vrchnosti mČly tím býti povzbuzeny k þilejšímu dolování þili jinak
Ĝeþeno, mČl býti zajištČn komoĜe královské jistý, tĜeba menší užitek. Královské úĜedníky (hlavnČ výbČrþí urbury) bylo pak ovšem
skoro zbyteþno na takových horách dosazovati, když tedy namnoze urbura se slevovala a odpouštČla. Jak na tomto pĜíkladČ ukázáno, snižovaly exemce vliv královských horních úĜadĤ a zvČtšovaly
zasahování vrchností do práv královských. Tak pomalu pĜemČĖovaly se místní horní úĜady královské v ú Ĝ a d y p a t r i mo n i á l n í ,
naþež také jurisdikci a administraci patrimoniální ve vČcech horních dveĜe dokoĜán otevĜeny.
Zvrácená tato politika finanþní koneþnČ dokázala, že výjimka
z regálu horníku stala se pravidlem. I nastala potĜeba zkoncovati
nČjak tyto pomČry, což stalo se r. 1534. »n a r o v n á n í m o hory a
kovy« mezi Ferdinandem I. a þeskými stavy. Z dolĤ na d r a h é
kovy (zlato a stĜíbro) pĜenechána polovice desátku vrchnostem,
n i ž š í kovy pak pĜenechány jim všecky, rovnČž tak správa a jmenování úĜedníkĤ (kromČ nČkterých). Králi zĤstalo pouze omezené
právo dozoru na hory.
Na MoravČ nebyla práva horní tak znamenitČ okleštČna, aþkoli
stavové moravští již r. 1535. žádali o rozšíĜení »narovnání« na
Moravu.
Za Maxmiliana pĜišlo r. 1575. k novému narovnání, které však
úmluvu z r. 1534 úplnČ nezrušilo, nýbrž ještČ nČkterá práva korunní omezilo. Toto narovnání pĜijato bylo do moravského zemského Ĝádu z r. 1628.
Toto všechno týkalo se hor v r c h n o s t e n s k ý c h .
Ale i na horách k r á l o v s k ý c h zatlaþovala autonomní obec
mČstská bezprostĜední zemČpanskou správu hor do pozadí, což dČlo se hlavnČ ve stol. XV., kdy moc královská následkem husitských válek valnČ poklesla.19)
PodobnČ vyvinoval se regál horní v zemích sousedních.
Práva z regálu plynoucí byla:
1. P r á v o n a v y h r a ž e n é n e r o s t y. Zlatá bula prohlašuje
všechny kovy a sĤl za vyhrazené. DĜíve bylo asi jen zlato a stĜíbro20).
2. P r á v o k p r o p Ĥ j þ o v á n í d o l Ĥ v nájem dČdiþný, které
vykonával ve jménu královském král. úĜedník (urburéĜ) za spolu-

pĤsobení obce mČstské.
3. D o z o r n a d v ý r o b o u , aby totiž se dolovalo neustále a
urbura aby byla správnČ odvádČna. Za to tČžaĜstvĤm pĜiznána úplná autonomie (a contrario t. zv. »p r i n c i p d i r e k þ n í «, který v
Míšni se vyvinul a v XVI. stol. i do ýech pĜešel.)
4. P r á v a f i n a n þ n í n a d Ĥ c h o d y þ i l i u r b u r a v š i r š í m
s l o v a s m y s l u , která sestávala:
a) Z u r b u r y v u ž š . s m . = 8. koš rudy in natura. NČkdy na
konci XV. stol. promČnilo se to ve quotu penČžní. R. 1534. v »narovnání« stanovena tato dávka na jednu desetinu.
b) KromČ toho ještČ jiné dávky a práva, o nichž všech nelze se
tu pro nedostatek místa zmiĖovati. PĜipomínám jen tu královské
p r á v o p Ĝ e d k u p n í na vytavené drahé kovy, které mČlo dvojí
úþel, jednak aby zabezpeþena byla zásoba kovu pro mincování,
jednak aby zvČtšil se užitek z mincování, ponČvadž pak kurs drahých kovĤ mohl král stanoviti ve prospČch svĤj. Ven ze zemČ se
stĜíbro a zlato vyvážeti nesmČlo pod ztrátou hrdla.21)
V paragrafu o s v o b o d Č h o r n í (B e r g b a u fr e h e i t ) vykládají se hlavnČ široce povinnosti vlastníka pozemku vzhledem k dolování. Vlastník jest povinen trpČti hledání a dobývání rud na
svém pozemku, musí propĤjþiti majiteli mČĜeného dolu 16 mČstišt
(areae) ke zbudování kaven, krámĤ masných a chlebných, výþepĤ
i lázní, musí dopustiti svobodnou pastvu pro dobytek havíĜĤ v urþitém obvodu, zdarma dodávati dĜíví (t. zv. »les«) k dolovým
stavbám a dopustiti svobodné užívání cest i tokĤ vodních. Také
huti mohly býti svobodnČ stavČny, aniž bylo tĜeba za užívání pozemku platiti majiteli þinži. Výjimky ovšem existovaly (na pĜ.
klášter Sedlecký byl v tom ohledu privilegován).
KoneþnČ nesmČli si páni pozemku osobovati žádných práv
vrchnostenských nad horníky, hlavnČ nesmČli je obtČžovati žádnými platy a omezovati svobodu volného stČhování z místa na
místo. Ovšem i tu udČlovaly se immunity vrchnostem, a r. 1534. v
»narovnání« stanoveno, že horníci jsou povinni vrchnostem »poddanstvím a manstvím«. Jinak však mohli horníci i potom volnČ se
stČhovati a nakládati svým majetkem.
Práva majitelĤ pozemku byla:
1. P r á v o n a l á n p a n s k ý na vymČĜeném dolu.
2. P r á v o n a d í l p o l í ( A c k e r t h e i l ) = 1/32 výtČžku. V XV.
stol. promČnilo se právo toto na t. zv. 4 d Č d i þ n é k u x y . 22)
3. P r á v o n a t Ĝ e t i n u u r b u r y z každého mČĜeného dolu.
V kapitole o úĜadech horních rozmlouvá se jednak o úĜadech
k r á l o v s k ý c h (resp. v r c h n o s t e n s k ý c h ) a o úĜadech a u t o n o mn í c h .
K p r v n í m patĜil u r b u r é Ĝ , dle »konstitucí« nejvyšší úĜedník
ve vČcech horních. ÚĜad tento se propachtovával, což se velmi
þasto dČlo zároveĖ s pronájmem mince. Proto také þasto nalézáme
tituly »magister monete« a »urburarius« u téže osoby. PĜipomínám, že úĜad urburéĜe v HoĜe Kutné existoval ještČ na poþ. XVII.
stol.
Titul n e j v y š š í h o m i n c m i s t r a neobjevuje se, jak tvrdí Zycha, teprve za Ferdinanda I., neboĢ již ZdenČk Kostka z Postupic
r. 1462, se jím jmenuje. OstatnČ otázka provenience tohoto úĜadu
jest dosud sporna.23)
NČkdy za králĤ z rodu Lucemburského povstal úĜad kutnohorského h o r n í h o h o f m i s t r a , jehož kompetenci na základČ dosud
vydaných pramenĤ nelze ještČ bezpeþnČ zjistiti.
R. 1528 jmenoval Ferdinand I. Krištofa z Gendorfu n e j v y s š í m h o r n í m h e j t m a n e m se sídlem v Praze. Centrální tento

mi ; a contrario Zycha), nýbrž byly smluvenou náhradou za to, že fiskus právo k dolování poskytl.
18
) HlavnČ na zaþ. XV. stol. bylo tČchto fristunkĤ jako hub po dešti.
19
) Že by však toto potlaþení práv král. šlo tak daleko, jak Zycha tvrdí sotva lze pĜipustiti, alespoĖ ne pro Kutnou Horu. V tamČjších mČstských knihách ze 2. pol. XV. stol. na pĜ. nenajde se ani jediná p r o p Ĥ j þ k a d o l u mČstem, což by jinak rozhodnČ do knih mČstských zapsáno bylo, kdyby mČsto doly propĤjþovalo.
20
) Uhlí nebylo ještČ v XV. stol. pĜedmČtem regálu. - PĜipomínám, že
prvá nám známá zmínka o dolování »uhlí kamenného« jest v listinČ z
r. 1463. 6. kvČtna. Nejv. purkrabí hradu pražského ZdenČk ze Šternberka, jenž byl v zápisném držení zboží Železné u Berouna patĜícího
arcibiskupství pražskému, dovoluje, aby na jeho zboží uhlí kamenné
hledáno bylo a vymiĖuje si desátek. Archiv pražského konsistoriátu
(sic). Viz Friþ: O vrstvách kĤry zemské, Praha 1869, str. 117).

21
) V HoĜe Kutné musili nákladníci dolĤ prodávati rudu rudokupcĤm
(erckaféĜĤm), kteĜí ve svých hutích ji ztavivše prodávali vytavené stĜíbro do mince královské ve Vlaském DvoĜe dle kursu králem ustanoveného. »Erckaf« tento byl zrušen r. 1559. v nedČli po sv. MarkétČ, a
ne r. 1549., jak tvrdí Zycha na str. 171. pozn. 115. (Viz R e z e k : Daþického pamČti, I. str. 346). Po tomto roce smČli tČžaĜi rudu pouze do
hutí královských prodávati.
22
) K u x Ĥ bylo 128, t. zv. t Ĝ i c á t 32, ergo 1 tĜicátá = 4 kuxĤm.
23
) Srovnej o tom v Rozpravách þeské akademie dílo J. S m o l í k a :
Pražské groše a jejich díly, a zastaralý sic ale zajímavý þlánek von
B r e t f e l d Ĥ v: Von dem Ursprunge und der alten Dicasterialverfassung des ehemaligen obersten Münz- und Bergmeisteramtes im Königreiche Böhmen (Archiv für Geographie, Historie, Staats- und
Kriegskunst, vydávaný Josefem svob. panem Hormayerem þ. 103.,
104. str. 413.)
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úĜad však zašel brzy, již nČkdy pĜed rokem 1534.
PĜísežnými úĜedníky královskými byli dále v r c h n í š t a j g é Ĝ i ,
kteĜí sedávali též na soudČ horním a p í s a Ĝ u r b u r n í .
K a u t o n o mn í m ú Ĝ a d Ĥ m patĜili:
1. p e r k mi s t Ĝ i , p í s a Ĝ i d o l o v í (pozdČji šichtmistry zvaní),
l e z c i þi d o l o v í š t a j g é Ĝ i a h u t m a n i , kteréžto všechny si
tČžaĜstvo (kverci) svobodnČ volili, bylo-li jim takové privilegium
králem dáno. Ten pĜípad na pĜ. v HoĜe Kutné a v JihlavČ.
2. m Č s t š t í p Ĝ í s e ž n í t. j. konšelé nejbližšího mČsta, kteĜí pĜi
mČĜení dolu nebo štoly fungovali.
V dalším oddílu pojednává Zycha o nabývání práva ku provozování díla horního.
Ž i d é nebyli prý z práva toho vylouþeni. Teprve (?) prý r.
1568 vydán edikt zapovídající jim zdržovati se v þeských horních
mČstech.24) H o r n í ú Ĝ e d n í c i mohli míti podíl na horách, proti
þemuž se ovšem odpor zdvihal.
Co se týþe práv k dolování rozeznává Zycha:
1. »N e u f a n g « t. j. právo k zajištČní prací šurfovacích p r v n í h o nálezce rudy,
2. d e fi n i t i v n í p r á v o k d o b ý v á n í vyhražených nerostĤ,
3. š t o l y h l e d a j í c í (Suchstollen),
4. š t o l y d Č d i þ n é (erbštoly).
Že vskutku také s t a r é h a l d y byly propĤjþovány (o þemž
Zycha pochybuje), nalezl jsem zajímavý doklad. R. 1531. 3. þervence propĤjþuje císaĜ Ferdinand I. Vilému KfelíĜovi (Gfeller) ze
Sachsengrünu, Hanuši Partnerovi z Kuglhofu a Hanuši Merušovi,
perkmistru v JáchymovČ »verlegne Hallden und Slakhen so bei
unser Perkhwerkh zum Kuttenperg unbauhafft liegen«.25)
PonČkud obšírnČji zmíniti se zde chceme pouze o
p o l i d o l o v é m, o nČmž ani
Šternberk sám nemČl jasného ponČtí. Jihlavské právo
pĜisuzovalo t. zv. k o n k o r d a n t n í v ý m Č r u (gestrecktes Feld), to jest: pole dolové
klesalo parallelnČ s rudním
pramenem do vČþné hloubky.
Obsahovalo pak po délce 7 l á n Ĥ k nimž na každé
stranČ pĜistoupily 3 v e d l e j š í l á n y pro mČšĢany horního mČsta (M), krále (K) a
pána pozemku (P); šíĜka mČĜila 4½ lánu. MČĜiti se zaþalo od prostĜedka rumpálu nad šachtou
postaveného. (Viz obrázky!). Lán rovnal se 7 horním látrĤm (zda
freiberským þi specificky þeským, Zycha nerozĜešil).
V 7 lánech hlavních mohl nálezce (resp. kverkové) dolovati
sami. V lánech mČstském, královském a panském dolovati smČli
pouze jich majitel (t. j. mČšĢané, král, pán pozemku). Tito ovšem
dávali radČji své lány v nájem (lénšaft) majitelĤm pole dolového
nebo jiným osobám, než by dolovali sami. PodobnČ þinili i majitelé pole mČĜeného (tak dálo se na pĜ. v HoĜe Kutné pravidelnČ).
Ve století XV. lány vedlejší zanikly; snad byly formalnČ zrušeny (?).
Nežli se pole vymČĜilo, musila se úĜednČ konstatovati výnosnost dolu, þemuž ovšem také pĜedcházela žádost nálezcova (Mutung).
Výjimeþnou horní mČrou bylo mezi jinými t. zv. d Č d i c t v í
(E r b e , E r b g e b i r g e ) t. j. pole rozsáhlejší s výhodnými podmínkami udČlené obyþejnČ za tím úþelem, aby se okolním dolĤm pomohlo. VymČĜování dČlo se tu s obĜady (Erbbereiten, circumequitare).
24
) ZápovČć židĤm stala se asi již dĜíve nČkdy v 1. polovici stol. XV.
Z Jihlavy vypovČdČl židy na vČþné þasy Albrecht V. r. 1426. V HoĜe
Kutné stalo se r. 1520 svolení panské o židech, »aby zde nebyli krom
trhových dnóv, aneb mČl-li by který pĜi u práva«. Viz Dr. J. ý e l a k o vs k ý : PĜíspČvky k dČjinám židĤ v dobČ Jagellonské (ýasopis musea království ýeského 1898. str. 388. a 396. pozn. 28.). Zdá se, že tu
již za krále JiĜího nesmČli se osazovati.
25
) Registratura PĜíbram. horního Ĝeditelství, fascikl: »Kutná Hora«,
þ. 1531/2.

Staré dolové míry Jihlavské mČnily se ovšem þasem, jen Hora
Kutná ještČ v XVI. stol. zĤstávala konservativnČ pĜi nich.
Jak ani jinak nebylo možná, vykonávalo právo k tČžení vymČĜeného dolu již od nejdávnČjších dob nČkolik osob spoleþnČ. Když
pak tito za sebe dali pracovati lidmi najatými (havéĜi), kteĜí na jich
náklad se lopotili, poþal se první zárodek potomních t Č ž a Ĝ s t e v .
TČžaĜi (kverci, nákladníci) mají i d e a l n í podíly na dolu propĤjþeném.26) ObyþejnČ jest to nČjaký násobek þísla 4 (tedy 8, 16,
32, 128). DoplĖuji líþení Zychovo dodatkem, že v HoĜe Kutné Ĝíkalo se tČmto podílĤm vĤbec »t á l e «. Bylo-li jich 32, zvaly se
specielnČ »t Ĝ i c á t y «, bylo-li jich 128, pak »k u k u s y « þi »k u x y «.
DČlení na kukusy sevšeobecnČlo teprve ve 2. pol. XVI. stol. PĤl
tĜicáté zvalo se »f i r s e x t l «.
Poþet tČžaĜĤ mohl býti rozliþný, vždycky však poþítal se 1 základní podíl (na pĜ. 1 tĜicátá) za 1 hlas. Prameny nikde nepraví, že
jest tĜeba zápisu podílu do knih úĜedních. Podíly se mohly neomezenČ pĜenášeti s osoby na osobu (tedy i zastavovati).
Výkonným orgánem tČžaĜstva byl perkmistr, který byl ze stĜedu kverkĤ volen. Náležela mu ekonomická správa dolu.
VýtČžek z dolu rozdČloval se pĤvodnČ mezi kverky in natura
(tedy v rudČ), teprve pozdČji nastoupila quota penČžní. Že rudu vytČženou musili v HoĜe Kutné kverkové prodávati erckafeĜĤm, již
jsem se zmínil. NČkdy kolem r. 1554 však dáno asi králem dovolení nČkterým tČžaĜstvĤm, aby si rudu kverci tavili sami. AlespoĖ
znám z r. 1554 košty dolové dolu »Kavek« v HoĜe Kutné, v nichž
se uvádí celý odstavec jako »košt hutní«.27) (Sluší tedy tvrzení
Zychovo na str. 279. opraviti).
Kverkové dávali velice rádi prostorové þásti svého dolu t. j.
vorty nebo i jednotlivé lány v nájem za stanovený díl vysekané
rudy. Nájemcové (t. zv. l é n š a f t n í c i ) tvoĜili zase zvláštní tČžaĜstvo; byli to tČžaĜi druhotní (»coloni secundarii« dle konstitucí).
Nájem tento (t. zv. lenšaft) uzavírán obyþejnČ na urþitý þas, málokdy se vyskytuje nájem dČdiþný. Lénšaftníci pracovali vlastnoruþnČ na svém lénšaftČ. Byli to vČtšinou chudí havíĜi, kdežto kverkové representovali podnikately v kapitalistickém smyslu.
Velice pČkný jest paragraf 22. o s o c i á l n í m p r á v u d Č l nickém (Bergarbeiterrecht).
Ve stĜedovČku pracovali na horách dČlníci s v o b o d n í za
mzdu umluvenou, kdežto starovČk znal dČlníky nesvobodné. StĜedovČké právo dČlnické provívá duch sociální; jest to veliká pĜednost þeského zákonodárství proti jiným. - NČkterá ustanovení
»konstitucí« na ochranu dČlníka proti vykoĜisĢování se strany kapitálu jsou nejstarší svého druhu. M Ĥ ž e m e s m Č l e Ĝ í c i , ž e
p o þ á t e k mo d e r n í c h s o c i á l n Č - p o l i t i c k ý c h z a Ĝ í z e n í
d l u ž n o h l e d a t i p Ĝ i h o r n i c t v í .28)
Ženy nebyly k práci v dole pĜipuštČny. T. zv. robencĤm (juvenes, Jungen), t. j. mladým pomocníkĤm poskytována zvláštní
ochrana proti vykoĜisĢování se strany havéĜĤ.
Pracovalo se v šichtách (dle konstitucí byly 4 šichty po 6 hodinách). Teprve nČkdy na zaþ. XVI. stol. pĜinesena do ýech z
MíšnČ práce za úkol (»kdynČ«; Gedingearbeit). Smlouvu pracovní
uzavírali pĤvodnČ tČžaĜi sami, pozdČji jich jménem perkmistr.
Mzda se platila pĜed XIV. stol. také v rudČ, konstituce pĜikazují
placení v dobré minci. Výplata dála se týdnČ.
DČlníci horní byli organisováni v »p o Ĝ á d c í c h «. PĜipomínám,
že v HoĜe Kutné již v 1. pol. XV. stol. zĜízen poĜádek havéĜský. V
následujícím století nalézáme tam ještČ poĜádky: hašpléĜský a trejvíĜský.29)
V þele poĜádku stáli starší, þleny tovaĜišstva volení a spravovali jmČní jeho. Vrchnost je brala do pĜísahy. Do pokladny plynuly pĜíspČvky þlenské, a vyplácely se z ní podpory nuzným a zmoženým þlenĤm.30)
26
) Schmoller vykládal si vČc tak, že dĤl byl rozdČlen v realní prostorové díly (tedy na pĜ. na 32 dílĤ v HoĜe Kutné). PĜipomínám, že si podobnČ pĜedstavoval tuto vČc kutnohorský kronista Jan KoĜínek (viz
slovníþek terminĤ hornických v jeho Starých pamČtech kutnohorských.)
27
) Registratura PĜíbram hor. Ĝeditelství: »Košty dolové«.
28
) V XLI. roþníku »Zeitschrift für Bergrecht« uveĜejnil Zycha pojednání: »Ein sociales Arbeiterrecht Deutschlands.«
29
) TrejvíĜi (Treiber) pohánČli konČ v trejbech (Pferdegöppel) zapĜažené.
30
) PČknČ pojednal o životČ hornickém také Dr. Zikmund W i n t e r v
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V 6. oddílu jedná Zycha o povinnosti udržovati doly v dobrém
stavu, o právech dolĤ proti sousedním dolĤm, o ztrátČ práva k dČlání hor a soudní moci.
Naše vČdomosti o organisaci horních soudĤ a jich pĜíslušnosti
jsou dosud velice slabé. Jest to vĤbec otázka velice tČžká, a také
Zycha ji úplnČ nerozĜešil. Pro Kutnou Horu osvČtlí se to teprvé
Ĝádným vydáním pramenĤ.
Kniha jest zakonþena vČcným a osobním rejstĜíkem.
Druhý díl práce Zychovy obsahuje p r a m e n y horního práva,
z nichž vČtšina vydána již vícekráte, ale nikdy dosud s takovou
accuratessou a moderním vČdeckým apparatem jako tentokráte,
menšina (na pĜ. nČmecký pĜeklad konstitucí od Jana z Gelnhausen)
poprvé.
K seznamu rukopisĤ pĜipojuji, že zvČdČl jsem o pergamenovém kodexu Zychovi neznámém, jenž pochází ze stol. XIV. a obsahuje latinský a nČmecký text konstitucí. Chová se ve knihovnČ
kn. Lobkovice v Roudnici.
Dále také dle P e i t h n e r a 31) (str. 230) chová se ve knihovnČ
ŠĢávnické horní akademie þeský rukopis konstitucí z r. 1528.
Litovati sluší, že þeské nálezy horního soudu Jihlavského vydány v nČmeckém pĜekladu, a že u všech nálezĤ nepĜevedeno staré
datování na datování naše. ýeské vČci tedy v þeském rouše vydány nejsou.
Na tomto místČ opravuji resp. precisnČji urþuji data nČkterých
nálezĤ. ýís. 11. patĜí pĜed r. 1403. a ne do r. 1406., srovnáme-li je
s þís. 53. - ý. 13. jest z r. 1501. dle Melzerovy kroniky Schneeberské (str. 700-701). - ý. 16. datuje se nČkdy kol r. 1340. (Viz
Emler: Regesta, IV. þ. 828.) - ý. 36. kladu do let 1351.-1354., neboĢ Pavel z Jenštejna byl písaĜem král. komory v l. 1351.-1374., a
Frenzel (tištČno chybnČ Frevel) Tausentmark zemĜel pĜed r. 1355.
(To m e k : DČjiny Prahy, II. 462). - ý. 97. patĜí do let 1346.-1351.,
kdy byl Hynek mladší Berka z Dubé purkrabím (Tomek: ib.)
Na konci 2. dílu jest rejstĜík osob a míst. VČcný (pĜece nejdĤležitČjší!) bohužel schází.
Na konci ještČ nČkteré opravy nČkolika málo chyb a pokleskĤ
tiskových. Ve svazku I. na str. 6. pozn. 27. Listina z r. 1045. jednající o Jílovém jest sice padČlek starý, ale interpolovaný patrnČ
ve stol. XIX. místem o »jílovcích«. Jest nejlépe se na ni vĤbec neodvolávati.32) - Ib. str. 92. MincmistĜi kutnohorští: Jan Janovský,
1438 a ZbynČk ze SobČšan 1456 nejsou známi (Srv. naši pozn.
23.). V tČch letech jmenují se ve spolehlivých pramenech zcela jiné osoby. - Ib. na str. 107. v Ĝ. 2. sh. þti místo »von StĜeda«: von
Neumarkt. - Na téže str. pozn. 28. škrtni otazník, neboĢ písaĜ dolový zval se Grubenschreiber, kdežto písaĜ mČsta Hory Kutny píše
se v listinách vždy »Bergschreiber« t. j. Schreiber auf dem Berge
(= »des pergs zum Chutten«). - Ib. na str. 111. Ĝ. 14. sh. þti Ladislav místo Wladislaw.
Nepoužit zĤstal formuláĜ »Summa Gerhardi« vydaný Tadrou
ve Fontes rerum austriacarum, kdež se spousta formulí zabývá
hornictvím v HoĜe Kutné.
Jak vidČti podala nám záslužná práce Zychova mnoho nového
o našem starém hornictví a to ve formČ pĜesnČ vČdecké. Byl tu podán p o p r v é systém stĜedovČkého horního práva.
Zycha rozumí þesky a jest jedním z nČkolika málo cizích autorĤ, jenž uznává také výsledky þ e s k é p r á c e t. j. hlavnČ D r a J a r o mí r a ý e l a k o v s k é h o , jenž poslední dobou horlivČ si všímá
þeského práva horního33) a chystá vydati diplomatáĜ a dČjiny mČsta Kutné Hory.
ZychovČ práci tedy ještČ jednou všechna þest.

„Kulturním obraze þeských mČst“, díl II. str. 386-400.
31
) J. Th. Peithner E. v. Lichtenfels: Versuch einer natürl. u. polit.
Geschichte der böhm. u. mähr. Bergwerke (Wien, 1780).
32
) Srv. referát Dra Josefa PekaĜe v ýeském þasopise historickém,
roþ. VII. str. 43. pozn. 1.
33
) Od nČho þlánek „h o r n í p r á v o þ e s k é “ v OttovČ Nauþ. slovníku, dále „NovČjší literatura o dČj. horního práva zvláštČ v zemích þeských“ (Sborník vČd právních a státních, 1901. seš. 1.), a „O právech
mČstských M. Brikcího z Licska“ (Praha, 1880).
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PAMċTI ONDěEJE KěIVOLÁýKA ?
Památky archaeologické a místopisné, r. 19 (1902), str. 267-278.

PĜi sbírání materiálu pro dČjiny hornictví kutnohorského narazil jsem na 5 knih foliových, v nichž budily mou pozornost jednak
þetné do nich namalované obrázky, jednak pĜípisky kronikáĜského
rázu.
1. První kniha poþíná nedČlí Dum clamarem r. 1517 a konþí
nedČlí In excelso 1520. Obsahuje 75 listĤ svázaných ve hnČdé,
mČkké kĤži.
2. Druhá poþíná nedČlí Resurrexi r. 1526 a jde bez pĜestávky
do nedČle Dum medium 1530. ObČ jsou plny šprýmovných obrázkĤ, ovšem rukou neumČlou naþrtaných. Jsou tam i karrikatury
rĤzných osob (na pĜ. písaĜe Matouška). NČkteré kresby jsou oplzlé. Každá stránka nČco obsahuje, pĜi nejmenším zkoušky péra.
3. TĜetí zaþíná nedČlí In excelso 1531 a jde nepĜetržitČ do nedČle In voluntate r. 1532.
4. ýtvrtá poþíná nedČlí Si iniquitates 1532 a jde až do nedČle
Omnes gentes 1534. Tyto 3 poslední knihy jsou ponČkud porouchané a bez desek.
Všechny tyto þtyĜi knihy chovají se v archivu Musea království ýeského.
5. Pátá nejzajímavČjší zaþíná nedČlí Spiritus r. 1543 a pokraþuje nepĜetržitČ až do nedČle Inclina 1547 (po stránku 228.). Pak je
þasová mezera, a zaþínají zápisy nedČlí Miserere r. 1552 (na str.
229.) a jdou bez pĜerušení až do nedČle Exurge 1557 (po str. 454.).
Druhý list, na nČmž patrnČ byl nápis celé knihy, byl nĤžkami vystĜižen; tak obsahuje celá kniha dohromady 458 skoro naveskrz
popsaných stránek. Na str. 229. nahrazen jest nedostatek názvu celé knihy nápisem: „Tuto se zapisuje opČt znova placení kyzĤv lénšaftníkĤm od erckaféĜĤv.“ - Na stránce 3., kde poþal písaĜ psáti,
jest nahoĜe nápis: „Anno Cristo nato 1543 Spiritus Domini“ provedený modrou barvou gotským písmem. A ve formČ skromné
iniciálky je þervené. - PČknČ vázaná kniha tato chová se v archivu
mČsta Hory Kutné.
Všechny tyto knihy obsahují zápisy o splácení dluhĤ erckaféĜských za rudy lénšaftním havéĜĤm (viz doleji pozn. 23.).
Tato poslední pátá kniha obsahuje skoro na každé stránce nahoĜe nad nápisem nedČle nČjaký kronikáĜský pĜípisek události v
tom kterém týdnu se sbČhnuvší. Zdá se, že písaĜ úĜedních záznamĤ
v této knize psal též tyto pamČti. Že pak autorem tČchto pamČtí
jest asi OndĜej KĜivoláþek, soudím z tČchto dĤvodĤ:
1. PĜi nedČli Suscepimus r. 1546 zapsáno: „Suscepimus písaĜství v Hubáþku. W. K.“ - W. K. lze vykládati na: VondĜej KĜivoláþek. Bohužel nedopídil jsem se nikde register vortu Hubáþku,
jež by snad vše vysvČtlily. A r. 1547 Oculi zapsáno zas: „PísaĜství
v Hubáþku pustil. W. K.“ - Taktéž pĜi r. 1554 Populus pĜipsáno:
„Oro etc. K.“
2. Písmo souhlasí s vlastním písmem OndĜeje KĜivoláþka
(srovnej þ. 1678/1. z r. 1562 v A. M.)
3. Mnoho zápisĤ souhlasí nápadnČ s pamČtmi OndĜeje KĜivoláþka (viz vydání Rezkovo a moje odkazy k nČmu).
4. Taktéž jadrná dikce upomíná velmi na KĜivoláþka (viz totéž).
Jakým zpĤsobem by se byl KĜivoláþek k zapisování do knihy
té dostal, zĤstává mi hádankou. Na konci od d. Jubilate 1555 (str.
366.) do d. Spiritus 1556 (str. 421.), pak od str. 438. až do konce
zapsáno nČkolik zpráv jinou rukou.
Zbývá podotknouti, že k vysvČtlení zpráv užil jsem sebraného
svého materiálu jakož i bohatých zápiskĤ prof. Emanuela Lemingera (oznaþeny znaþkou: Em. Lgr.) A. M. = archiv mČsta Kutné
Hory. A. V. = archiv archaeologického sboru Vocela v HoĜe Kutné. R. P. = Registratura PĜíbramského horního Ĝiditelství, kamž v
letech padesátých pĤjþeny z archivu místodržitelského všechny
archivalie týkající se Hory Kutné a jiných horních mČst þeských.
A. Z. = archiv zemský.*)
*

) DČkuji na tomto místČ pĜedem nejvĜeleji svému drahému otci
Emanuelovi, že mne na tento rukopis upozornil a hojnČ zápiskĤ poskytl, dále p. professorovi Hejnicovi, správci archivu mČstského v HoĜe Kutné, p. archiváĜi musea král. ýeského Schulzovi, a p. Františku
Brummeisenovi, c. k. officiálu v PĜíbrami, jenž archivalie tamČjší s pílí neobyþejnou spoĜádal, za laskavou pomoc a radu pĜi sbírání látky této.

1543. Factus.
Feria 5. (= 7. ? þervna) dČlali groše na Horách Kutnách, kterejm Ĝíkají tollary, neb se z zemČ protulujíc vandrují.1) (Str.
6.)
1543. Deus in adjutorium.
Strigonia (sic) debellata cum Alba Regali.2) (16.)
1543. Respice secundo.
Moneta Polonie et Prusie, Legnicensisque interdicta a regia
majestate.3) (17.)
1543. Protector.
Ferdinandus rex equitavit contra Turcam cum magno exercitu Boemorum ad defendendam Hunorum terram.4) Eodem
die Hubáþek vulneratus a Cristof Gutnštajn in Regali tramite.5) (18.)
1543. Omnia que.
Ferdinandus rex rediit ex Ungaria cum illo magno exercitu
Boemorum, nihilque rei cum Turcis habuit.6) (24.)
1543. Dicit primum.
Feria 2. (29. ? Ĝíjna) hora 7. na StĜíbrných horách zapáleno v
FlašaĜích skrz neopatrnost.7)
MatČj písaĜ odstúpil od písaĜství královských dolĤ.8) (27.)
1543. Dicit secundum.
Joannes, ladýĜ v Hopích a v RabštýnČ na dolích factus písaĜ.
Proste zaĖ Pána Boha. (28.)
1543. Dicit tercium.
Václav z Podivic factus písaĜ v Fratích na dole.9) (29.)
1544. Adorate tercium.
Joannes, ladýĜ astute fugam dedit ex Hoppis fodina etc.
(43.)
1544. Reminiscere.
P. Jakub Hubáþek z Olivetu factus písaĜ v ŠafaĜích.10) (48.)
1544. Oculi Domini.
Pan Jan Haldecký ujal písaĜství v Hubáþku v Hopích a v …
(nedopsáno). Sám pravil: nebudu jísti dlouho.11) (49.)
1544. Resurexi.
Jeho milost král Ferdinandus rozkázati ráþil, aby hory StĜíbrné spuštČny byly, a hned od sv. JiĜí pĜíštího štauru aby z
mince nedávali. Vé, vé, vé.12) (53.)
1544. Misericordia.
Štaur z mince není dán na hory StĜíbrné. (55.)
1544. Jubilate Deo.
JiĜík Haluzí, erckaféĜ sa v poselství o spuštČní hor umĜel v
1

) Srv. u Rezka I. 108. zprávu Mikoláše z PráchĖan a ib. I. 137. pamČt OndĜeje KĜivoláþka. - „Instrukcí od j. m. král. na Johumtály“ ze
dne 17. þervna 1543. chová se v R. P. þís. 1543/2. a 1552/7. Jsou to 2
þeské originály s podpisy Ferdinanda I.
2
) Srv. o dobytí OstĜihoma a BČlehradu Turky zápis OndĜeje KĜivoláþka (Rezek I. 73.).
3
) Srv. Smolíkovy: Pražské groše (str. 61.).
4
) Srv. u Rezka I. 73.
5
) Jakub Hubáþek z Olivetu uveden za úĜedníka mince r. 1540. (Rezek I. 103.) a byl jím až do smrti své r. 1545. (srv. pozn. 10. a 26.).
Hubáþek ležel zsekaný v KolínČ u Škopka (AM. Lib. sententiarum
1540.-51. B 40. a sld. - Em. Lgr.)
Viz ostatnČ i Smolíka (str. 73.).
6
) Srv. u Rezka I. 73.
7
) Flašary byl dĤl na c o u k u O s e l s k é m. Viz poznámky 22. a 44.
8
) Opíráme-li se o zprávu hned následující, mínČny tu asi královské
doly na couku KaĖkovském: H o p y a R a b š t ý n . R 1635. svČdþí jakýsi MatČj, písaĜ dolu HopĤ (A. V. SvČdomí, stránka 13.).
9
) Pavel z Podivic, úĜedník mince v letech 1523.-1555., mČl s manželkou Johanou syny Jana a Václava (jenž žil ještČ r. 1559.) a dcery
KateĜinu, Martu a Anežku (A. Z. Kutnohorský Liber testamentorum
D. 25. 26. - Em. Lgr.)
Fraty byly dĤl na c o u k u K a Ė k o v s k é m.
10
) Šafary dĤl na c o u k u K a Ė k o v s k é m (srv. pozn. 5. a 30.).
11
) Jan Haldecký byl v letech 1535., 1536., 1539., 1541. starším nad
erckaféĜi (A. M. Registra poĜádku erckaféĜského, fol. 131., 137., 150.,
161.) Srv. pozn. 17. H u b á þ e k byl v dolu H o p í c h na couku KaĖkovském (srv. pozn. 47. a 50.).
12
) Shoduje se se zprávou u Rezka I. 138.
Štaur, šteury (Steuer) = pomoc na dolové náklady králem skytaná.
Viz o nich Z yc h a : Das böhm. Bergrecht des Mittelalters (Berlin
1900.) I. 147. pozn. 27.

BrodČ ýeském.13)
Johannes, hutman Voselský periit morte feria 6. post Jubilate Deo. (9. kvČtna).14) (56.)
1544. Vocem jocunditatis.
Georgius Labuška, vir probus invida, pallida inopinataque
morte cecidit sabato ante Vocem (17. kvČtna).15) (58.)
1544. Spiritus.
Linhart Mládek, štejgéĜ vrchní na StĜíbrných horách zabit
od JiĜíþka, maliþkého mužíþka feria 3. post Spiritus Domini
(3. þervna).16) (60.)
1544. Domine in tua.
Václav Vopozdil,17) Jan Haldecký,18) Jan Nešpor, ti tĜi pĜistoupili k písaĜství v Hopích, v Rabštejnu. (62.)
1544. Factus est.
Rex Fer[dinandus] rediit ex Spira Pragam, sabato ante
Factus (21. þervna).19) (63.)
1544. Dominus illuminacio.
Feria 6. (11. ? þervence) Georgius Popelka trahebat lingna
(sic) duobus equis, qui feroces facti relicto illo mortuo fugam dederunt. (65.)
1544. Exaudi secundum.
Jan Sus z Ježova mortuus, multisque annis claris ocellis nihil videbat.20) (66.)
1544. Omnes gentes.
Král Ferdinand hory StĜíbrné zase ujíti ráþil a na dobývání
jich 2 groše dávati poruþil a kverci 1 groš tĜetí.21)
Eadem dominica rex cum regina etc. in Brunna metropoli
Moravie civitate sese contulerunt. (68.)
1544. Ecce Deus.
Vosel, Flašary, HutrejtýĜe, Rousy etc. hory StĜíbrné spolu
spojeny. PísaĜem uþinČn Jan ýeþetka z Daþic.22) (70.)
13
) Jíra Haluzí pĜijat r. 1521. Reminiscere do poĜádku erckaféĜského
(A. M. Reg. poĜ. erckaf. fol. 54.) a byl jejich starším v letech 1525,
1526, 1539, 1541. (ib. fol. 84., 90., 150., 161.). Srv. pozn. 54. PovČĜující list rady kutnohorské pro JiĜíka Labušku, Severina z Kamsnštajna,
urburéĜe, JiĜího Haluzího a Jana Šatnýho z Olivetu, kteĜí touž radou k
þeské komoĜe vysláni byli za potĜebami nČkterými, daný r. 1544. v
pondČlí pĜed sv. JiĜím (21. dubna), chová se v R. P. þ. 1544/20.
14
) Osel byl povČstný dĤl na StĜíbrných horách a to na c o u k u
O s e l s k é m. Vyhlouben byl pod návrším, na nČmž stojí kolej Jesovitská, a nikoliv - jak se dosud za to mČlo - na couku Rejzském na vrších
KaĖkovských. Srv. o jeho hloubce a pĜíslušné literatuĜe þlánek mĤj v
OttovČ Nauþném slovníku: Kutnohorské doly.
Johannes, hutman z Vosla, svČdþí roku 1536. (A. V. SvČdomí, str.
23.).
15
) JiĜík Labuška byl pĜed smrtí svou hospodáĜem obecním (A. M.
Liber memorabilium, 1544. F. 13.) - Viz pozn. 13.
16
) Linhart Mládek byl vrchním štajgéĜem v letech 1538. až 1544. a
snad již i dĜíve (A. M. Zprávy svrchních štajgéĜĤ, A 6. a sld.).
ZmínČný JiĜíþek jest snad totožným s JiĜíþkem, štajgéĜem dolu Osla
(A. M. Liber memorabilium, 1544. F. 8.).
17
) Srv. pozn. 57.
18
) Srv. pozn. 11.
19
) Srv. u Rezka I. 134. pamČt OndĜeje KĜivoláþka.
20
) Jan Sus dal r. 1506. suscepcionales (A. M. Registrum flaveum
majus, H. 8. - Em. Lgr.). V letech 1509.-1514. byl písaĜem dolu Osla.
(ib. H 28. a Archiv ýeský XII. 459.) a v letech 1520.-1522. úĜedníkem
mince (Rezek v indexu a Smolík l. c. str. 73. zovou jej chybnČ Jan
Susa).
21
) Srv. u Rezka I. 344. zprávu OndĜeje KĜivoláþka. - Král platil 2/3,
kverci 1/3 nákladĤv. Viz pozn. 44.
22
) „Adam Žćárský z písaĜství Voselského jest propuštČn, neb bral
odpuštČní, a jest mu rozkázáno, aby zítra krerky sepsané položil v rajtunku a poþet uþinil. A Janovi ýeþetkovi též písaĜství je dáno na žádost jeho. A má též odpovČć zítra v rajtunku dáti, na jaký zpĤsob ujímá to písaĜství. Dálo se r. 1544. feria 2. Ecce Deus, Ti bur (11. srpna)
(A. M. Liber memorabilium, 1544. F. 45.).
NČkdy r. 1544. nebo 1545. píše „Jan Daþický“ (t. j. Jan ýeþetka)
raddám komory þeské, že jsa písaĜem pĜi dolích krále j. m. StĜíbrných
všech jako „doluov Flašar, HutrejtýĜĤ, Ruoznštrauchu, Klimšmidu a
Rous“ má 12 grošĤ þes. týdnČ a že mu právČ ještČ s toho sĖato 6 grošĤ
„skrze nevole nČjaké a nepĜízeĖ“. PĜedkové jeho mČli prý 18 grošĤ
þes. a žádného základu neþinili, on pak do 3 let dává každý týden základĤ 21, þasem i 28 grošĤ þes. I prosí, aby tČch základĤ þiniti nemusil. (R. P. 1545/31). - Všechny jmenované doly byly na couku Osel-
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1544. Deus in loco.
Dictum magistri curie: kdož by z divisorĤ neoznámil, že
erckaféĜ pís[aĜi?] nepíše prve, než by peníze za stĜíbro vzal,
na to pokuta 5 gr. z štauru sĖata buć.23) (72.)
1544. Deus in adjutorium.
Bartoš havéĜ uþinČn permistrem v FlašaĜích.24) (73.)
1544. Judica.
Zigmund, král polský starý feria 2. maurici (22. záĜí) byl v
IlnČ („umĜel“ pĜeškrtáno). Ty þasy nebylo krále staršího v
kĜesĢanstvu.25) (76.)
1544. Miserere.
Sabato post Miserere (4. Ĝíjna) Ferdinandus král do Prahy z
VídnČ pĜijeti ráþil. (77.)
1544. In voluntate.
VavĜinec RĤže factus písaĜ v ŠafaĜích.26) (82.)
1545. Exurge.
[Exurge] feria 2. (9. února) voženil se JindĜich z PráchĖan.27)
Eadem [dominica] feria 4. (11. února) voženil se Jan z Podivic.28) (98.)
1545. Oculi Domini.
MatČj písaĜ subiit mortem feria 2. post Oculi (9. bĜezna).29)
(102.)
1545. Letare.
Jacobus Hubáþek a Oliveth, regalis monete officialis Prahe
(sic) mortuus est inter horam 8. est 9.; apud divum Gallum
sepultus est. Actum feria 2. post Letare (16. bĜezna).30)
(103.)
1545. Judica.
Mince polská iterum interdicta. (104.)
1545. Resurexi.
Ani hofmistra ani urburéĜe v minci nebylo. ýasto se to jim
pĜiházelo, že se vodou a vínem vožírale (sic).31)
(Nad tím:) 8 nedČl 8 kop darmo vzal. (106.)
1545. Vocem.
Dictum v minci, aby žádný polské mince etc. pod dnes (sic)
nepĜijímal ani nevydával. (111.)
1545. Spiritus.
Sabato post Spiritus Domini mince polská provolána biĜicem, aby jí žádný jináþe nebral než po 6 denárech pod pokutou snČmem vymČĜenou. (113.)
1545. Domine in Tua.
ském.
O Janu ýeþetkovi viz pozn. 40. a 62.
23
) PísaĜi dolĤ královských (viz pozn. násl.), kteĜí mČli za úkol ten
který týden rozdČlovati peníze od erckaféĜĤ jim vyplacené mezi jich
vČĜiteli (t. j. lénšaftníky), sluli d i v i s o r y (též r e l a t o r y). Lénšafníky
sluli havéĜi, kteĜí mČli jednotlivá místa (vorty) v dole aĢ královském
aĢ soukromém za smluvený díl - obyþejnČ polovici - vysekané rudy
jaksi v pachtu. PropĤjþil-li král nČjaký vort ve svém dole, ztavil obyþejnČ svĤj díl rudy ve své huti královské. Lénšaftníci musili však svĤj
díl prodati rudokopcĤm (erckaféĜĤm), neboĢ nebylo dovoleno v HoĜe
Kutné, aby kverci doloví nebo lénšaftní s a mi si své rudy tavili. ErckaféĜi nekupovali rádi za hotové. Seþkali se splácením dluhĤ svých, až
z rud koupených stĜíbro vytavili, do mince donesli a za nČ peníze dostali. Tehdy divisorĤm, kteĜí byli dva a týdnČ se pospolu stĜídali, dluhy
spláceli. Bylo pak úlohou tČchto dvou, aby provedli spravedlivou repartici mezi lénšaftníky nejrĤznČjších dolĤ.
24
) Perkmistra volili si tČžaĜi (nákladníci, kverci) ze s vé h o stĜedu.
Byl tedy jich úĜedníkem s o u k r o mý m a fungoval jako pĜedseda
tČžaĜstva. (Srv. Z y c h a l. c. I. 202.). PatĜily-li všechny podíly na dole
tzv. t á l e (= 32 tĜicát, což rovná se 64 firsextlĤm þi 128 kukusĤm) nebo velká jich vČtšina králi, þi jinak Ĝeþeno, zván-li dĤl k r á l o vs k ý m,
byl ovšem pak perkmistr úĜedníkem k r á l o vs k ý m. Viz i pozn. 22.
25
) Sigmund I. (1506.-1548.). MínČno tu mČsto Vilno.
26
) Šafary dĤl na couku KaĖkovském.
27
) T. j. s Dorotou Prennarovou (Rezek I. str. XXV.).
28
) T. j. s Ludmilou, dcerou Mikuláše z PráchĖan (Rezek I. str.
XXV.).
29
) MínČn tu asi týž MatČj, písaĜ, o nČmž napĜed pĜi r. 1545. Oculi
mluveno. Viz pozn. 8.
30
) Viz pozn. 5. a 10.
31
) Hofmistrem byl Sigmund Prášek, urburéĜem Severin KaĖkovský
z Gamsištejna.
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Zigmund Prášek krále jeho milosti hofmistr na Horách
Kuttnách umĜel léta 1545.32) (115.)
1545. Factus.
Klíma, dýmaþ v prenárnČ feria 6. post Factus (12. þervna)
umĜel in xenodochio.33)
Eadem JiĜík RĤže uþinČn starším nad hutrejtéĜi.34) (116.)
1545. Respice primo.
Sabato ante istam dominicam (13. þervna) imber et grando
maxima pluit et magnum damnum in edificiis, vitris, hortis
et frumentis fecit. Actum hora 22. ut supra. (117.)
1545. Dominus illuminatio.
Anno 1545. feria 2. die Petri et Pauli (29. þervna) páni komormejstĜi na Hory Kuttny pĜijeli etc.35) (118.)
1545. Exaudi secundo.
Feria 2. die Joannis Hussii, sancti Boemorum martirisque
Dei (6. þervence) obnovena jest radda pánuov šephmistruov
a pánĤ skrze pány komisaĜe krále jeho milosti na rathouze, a
hned odtud spoleþnČ všickni šli jsou na DvĤr Vlachský a od
týchž pánuov komisaĜuov vyhlášen jest urozený pán Jan z
Vítenþe (sic) za pana mincmejstra.36)
Feria 6. (10. þervence) pan Severin z Kamsistejna (sic)
hofmistrem, pan Jan ýlovíþek z Popovic urburéĜem uþinČn
jest.37)
Pavel šafáĜ umĜel feria 4. post Exaudi secundo (8. þervence).38) (119.)
32

) Sigmund Prášek zove se r. 1522. havéĜem (A. M. Liber hereditatum niger, F. 13.). R. 1530. zvolen starším nad havéĜi hor StĜíbrných
(ib. Liber memorabilium, J. 17.). JistČ již od r. 1528. byl svrchním
štajgéĜem, v kterémžto úĜadČ setrval až do r. 1541., kdy se stal místodržícím hofmistrství. Od roku 1542. byl horním hofmistrem až do své
smrti. R. 1543. byl poslán šepmistry a radou kutnohorskou spolu s
JindĜichem Charvátem a Mikulášem z PráchĖan na snČm „pro pilné a
znamenité potĜeby hor Cutten“. (List kutnohorských o tom ze dne 30.
dubna 1543. v R. P. 1543/1.). Srv. ostatnČ o tom SnČmy ýeské I. 544.
až 581. a Rezka I. str. XXII. a 108.
Manželka Práškova slula Markéta a provdala se r. 1545. 29. záĜí za
Jana Daþického z Vlkanova jinak ýeþetku (viz pozn. 40.).
33
) V prenárnČ (Brengnaden) na Vlašském DvoĜe prenováno (pĜepalováno) na þisto stĜíbro pĜinesené do mince erckaféry v podobČ plikĤ
(Silberblick) od hutrajtéĜĤ (viz pozn. následující) cejchovaných. Práci
tuto obstarávali p r e n é Ĝ i , které dobĜe lišiti dlužno od p r e g é Ĝ Ĥ . Výsady prenérĤ viz u ýelakovského: Codex juris municipalis II. str. 378.
a 882.
34
) H u t r e j t ý Ĝ i , h u t r a j t é Ĝ i , h u t r e c h t ý Ĝ i (Hüttenreiter) též
prostČ „ú Ĝ e d n í c i “ zvaní byli z e m Č p a n š t í úĜedníci, jimž bylo dohlížeti ku práci hutní j e d n a k za tím úþelem, aby rudy co nejprospČšnČji se tavily þili jinými slovy, aby starodávný hutní process dle náhledĤ tehdejších také nejprospČšnČjší libovolnČ hutníky mČnČn nebyl,
j e d n a k , aby stĜíbro z hertu vyzdvižené se na škodu královskou pryþ
neustranilo. Proto vedli tito úĜedníci registra, v nichž zapisován poþet
šichet hutních a výrobkĤ, tedy hlavnČ také plikĤ stĜíbra v té které soukromé huti vyrobených. Jak známo, musilo se všecko vytavené stĜíbro
pod ztrátou hrdla do mince kutnohorské odvádČti. - KromČ toho vedli
hutrajtéĜi též zápisy o prodejích a koupí hutí soukromých. Sbor tČchto
úĜedníkĤ mČl svoje s t a r š í .
35
) Srv. u Rezka I. 108. a 334.
36
) Srv. u Rezka I. 108. 344.
37
) Srv. u Rezka I. 336. - Severin KaĖkovský z Gamsištejna byl urburéĜem v letech 1539.-1545. Manželka jeho byla KateĜina Holická
(A. M. hor. od. þ. 885.-6. - Em. Lgr.: Rezek I. 105.). Srv. pozn. 31. a
55.
Jan ýlovíþek z Popovic byl písaĜem urburním v letech 1543. až
1545. Sluší ho dobĜe lišiti od Jana Popovského z Popovic, písaĜe mince, o nČmž viz pozn. 64.
Jan ýlovíþek z Popovic, písaĜ urburní ucházel se r. 1545. 20. února o
písaĜství pĜi dolích KynteĜích a Nové šachtČ na KaĖku (R. P.
1545./7.).
38
) Pavel, šafáĜ mince (šafáĜ Dvoru Vlašského), dČlal kšaft r. 1545.
ten pondČlí pĜed sv. Janem (22. þervna) (A. M. þ. 957. Em. Lgr.). S
manželkou Anežkou mČl dcery: KateĜinu, Dorotu, Reginu a Annu. R. 1545. 5. þervna oznamuje Pavel z Podivic, úĜedník mince, že „šafáĜ
mincovní, kterýž i hospodáĜem na DvoĜe byl, již nČkolik nedČlí nemocen leží - tak za to mám, že vod truĖkĤ zbyteþných votéká - a což mu
poruþeno bylo pĜi minci, pĜi DvoĜe, pĜi uhlí, toho vyhledati nemĤže, a
aniž kdo v minci líhá, a tak nebezpeþenství pĜi minci i ve DvoĜe jest,

1545. Dominus fortitudo.
Adam Žćárský písaĜem urburním factus.39) (120.)
1545. Omnes gentes.
Eadem složili písaĜe základní u dolĤ královských, kterážto
písaĜství ujal ze 20 grošĤ JiĜík Prefat a potom od nČkterých
pustil, neb tomu dosti, což na se pĜijal, uþiniti nemoh (sic)
pro, pro, pro etc. (121.)
1545. Justus.
Anno 1545. Jan Daþický z Vlkanova oddán jest se paní
Marketou Práškovou od faráĜe u NámČti feria 3. Michaelis
(29. záĜí) feliciter, a jméno jeho Jan Prášek.40) (131.)
1545. Omnia.
Malá mince drobná dČlána. (134.)
1545. In voluntate.
Krištof a Guttnštejn occisus cultro a quodam lanio in Žirovnic et in Nova Domo sepultus.41) (135.)
1546. Omnis terra.
Sabato post Omnis terra (23. ledna) umĜel zvoník u NámČti
jménem Svátek a poruþil Medovýmu a Bodlákovi statek.
(148.)
1546. Esto mihi.
Jeden erckaféĜ dČlal totižto Jan, jenž slove Veškovec, že mČl
uhlí.42) (156.)
1546. Reminiscere.
Anno 1546 feria 3. post Reminiscere (23. bĜezna) umĜel Jeronym z Drasova, vejborný probéĜ všelijakých rud a kovuov
a v stĜedu v klášteĜe Sedleckém jest pochován.43) (158.)
1546. Quasimodo.
Zase pergmistĜi uvedeni sou na hory KaĖkovské. (164.)
1546. Misericordia.
Litomyšl mČsto i zámek z Gruntu vyhoĜelo. (165.)
1546. Cantate.
Václav Vácha krs mrs napivše se dobrého vína umĜel. (167.)
1546. Exaudi 1.
neb zde lotrĤ a povaleþĤ mnoho jest“ (R. P. 1545/24.).
39
) Adam Žćárský, þlovČk to velmi nepokojný, byl synem Jana
Žćárského, kováĜe, který r. 1529. ve stĜedu den Poþetí P. Marie (8.
prosince) dČlal kšaft, a manželky jeho KateĜiny. MČl dva bratry: Ambrože a Tomáše, bakaláĜe v KouĜimi, a sestru Martu provdanou za
Bartoše Beránka (A. M. Liber testamentorum. 1488.-1544. G. 28.).
(Viz též pozn. 73.). Vedl þasté pĜe se svými pĜíbuznými a jinými osobami, taktéž trestán v letech 1539., 1541. a 1546. (v tomto pro nevážnost k p. soudcĤm) kladou. Až do r. 1544. byl písaĜem dolu Osla (viz
pozn. 22.). V letech 1550.-1557. byl písaĜem dolu HopĤ na KaĖku. Od
písaĜství urburního odstoupil 30. Ĝíjna r. 1554. Tento Žćárský vymalován na starém dĜevČném obrazu visícím nyní na chodbČ ve Vlašském DvoĜe.
Obraz pĜedstavuje krále Václava II., jak vydává horníkĤm práva
horní. Dole v pravo stojí muž s listinou v ruce; po obou stranách jeho
hlavy jest legenda: Zdjar-sky. V pravém koutČ dole datum 1551. (ěehák: Hora Kutná, 1879. 162-163).
40
) Zajímavý pĜíklad, jak se jména mČnila. Tento Jan Daþický z Vlkanova není nikdo jiný než Jan ýeþetka z Daþic, o nČmž pozn. 22. Rezek soudí, že tento Jan Daþický jinak ýeþetka není z rodu Daþických z
Heslova (I. str. XXXI. pozn. 1., kde v Ĝádce 18. s hora dodej za slovem manželce: MarkétČ). Markéta Prášková byla vdova po hofmistru
Sigmundu Práškovi (A. M. Liber hereditatum, 1537.-69. G. 13.). - Viz
též pozn. 22. a 62.
41
) Srv. u Rezka I. 74.
42
) Týž jmenuje se na str. 166. „Jan Veška“ a na str. 167. „Jan Veškanský“.
43
) Srv. u Rezka I. 344. - Tento Jeronym byl syn Arnošta z Drasova,
probéĜe. Manželkou Jeronymovou byla Ludmila z Semína, dcera Jana
HanykéĜe z Semína. DČti jejich: Arnošt a Elena. (A. Z. Liber testamentorum, 1544. - D. 16. - Em. Lgr.). Byl probéĜem královským v letech 1537.-1546. a snad již i dĜíve. - Dne 24. bĜezna 1546, píše nejv.
mincmistr Jan z Vítence raddám þes. komory, že „Jeronym, probéĜ z
Prahy pĜijev do Hory Kuthny zbláznČný vþera umĜel“, a odporuþuje
na jeho místo Jana, zlatníka a Thomáška, bratra nebož. Jeronyma, kterým prozatím ten úĜad svČĜil“ (R. P. 1546/1.). Dne 31. bĜezna t. r. vysvČtluje v jiném psaní, že proto ten úĜad dvČma poruþil, ponČvadž bratr JeronymĤv jest ještČ k tomu nedostateþný a þasem se rád zbyteþnČ
napíjí, „a také nČtco toho a druhej také nČtco zná“. Až se vyprobují,
lepšímu z nich se to místo dá (ib. þ. 1546/2.).

Štefek, hutman z Flašar umĜel; zavedeš tČští (sic). Tu nedČli
ráno (6. þervna) všickni kostelové zavĜíni byli; toliko u svaté Barbory na nové mši služba se dála, quam cultum Dei
vocant.
Brali štaur: Pliml 6 kop ibi ultimum, a dobĜe se stalo kverkuom. (169.)
1546. Spiritus.
Letare 1546 slavné a nČkdy pĜebohaté hory StĜíbrné: Vosel,
Flašary i jiné sou spuštČny za jeho milosti, pana Jana z Vítence, mincmejstra toho þasu.44)
SĖat jest šteur všecek od Plimlí, a stĜíbro na 3½ kopy a 15
grošĤ propuštČno.45)
Nový duol za KouĜimskou branou od obce na Horách Kuttnách ujat etc.46) (170.)
1546. Dominus illuminacio.
Mince nová vratislavská pĜinesena do mince a hned sabato
post Dominus illuminacio 1546. (24. þervence) vydávána
per 7 denarios albos. (175.)
1546. Exaudi secundum.
Pan mincmejstr raddu sadil na rathúze a na DvoĜe konšely.
(176.)
1546. Suscepimus. (15. srpna.)
[Suscepimus] písaĜství v Hubáþku. W. K [Item na dole v
Hopích, neb stans dobrej.]47) (Co v hranaté závorce, to pĜeškrtáno jiným inkoustem.)
Feria 4. (18. srpna) udusili se dva na KaĖku švubem: JiĜík,
hlinák a KĜikal skrze neopatrnost štejgéĜe Karapala. (179.)
1546. Protector.
Jan Holýho, šturcíĜ v Švábích do šachty v noci upadl a zabil
se.48) (185.)
1546. Miserere.
Válka v Ĝíši. (187.)
1547. Adorate 2.
Osvícená knČžna a paní paní Anna, Ĝímská, þeská, uherská
etc. královna ve þtvrtek po 14. hodinČ po Navíruobrácení
svatého Pavla po dítČti život svĤj v Pánu dokonala a v kostele svatého Víta na hradČ Praském (sic) jest pochována.
Dobrá, ctná a svatého rodu.49) (204.)
1547. Oculi.
PísaĜství v Hubáþku pustil W. K.50) (211.)
1547. Judica.
Velká válka v Ĝíši a ýechové zhĤru. (213.)
1547. Vocem.
SnČm valný v Praze. (220.)
1547. Exaudi primum.
Václav HanykéĜ v stĜedu post Exaudi primum v huti své zakašlavši umĜel a tý hodiny dával uhlíĜi za vĤz uhlí 2 groše.51) (221.)
44
) Srv. u Rezka I. 109. - Dne 27. dubna 1546. píše Jan z Vítence,
nejv. mincmistr raddám þes. komory, že „již dnes ta dva groše, kteréž
z mince na doly ty staré (totižto na Vosla a Flašary) dávány, zastavil
dávati, ponČvadž tĜetí groš od Horníkuov nevychází. A tak již ti dolové pijí; než konČ sem dal na KaĖk, neb tam nyní, ponČvadž jest odtud
prve nemálo koní vzato, v nich nedostatek jest, a jiné foroty také se
sklizují a opatĜí“. (R. P. þ. 1546./5.). - Viz pozn. 21.
45
) Kverci dolĤ Mladé a Staré Plimle na KaĖku píši r. 1546. raddám
þes. komory, že jim nejv. mincmistr 19. þervna štaur (viz pozn. 12.)
sníti rozkázal. I prosí, aby jim aspoĖ pak hĜivna stĜíbra po 3 kopách 45
groších v minci placena byla. ýeská komora jim to pak skuteþnČ 19.
srpna povolila (R. P. 1546./14. a 1546./16.).
46
) Slul „na Nových horách“. ŠepmistĜi a rada kutnohorská prosili
10. srpna a 2. prosince r. 1546. þeskou komoru o fristunk na tento nový dĤl. (R. P. þ. 1546/15. a 1546/22).
47
) Nápisu nedČle Suscepimus, jenž velkým písmem jest proveden,
užil písaĜ knihy ke hĜíþce slovní a napsal ihned za tímto slovem vČtu
týkající se jeho osoby. - Srv. pozn. 11. a 50.
48
) Šváby, dĤl na couku KaĖkovském.
49
) Viz u Rezka I. 76. a TomkĤv DČjepis Prahy XI. 314.-5.
50
) Viz pozn. 11. a 47.
51
) V registrech urburních zapsal písaĜ urburní (Adam Žćárský):
„VanČk HanykýĜ umĜel feria 4. ante Spiritus sancti (25. kvČtna) v huti.
Starý erckaféĜ. A tu hodinu dával za vĤz uhlí uhlíĜi 2 gr., a smrad ho
zarazil, a potom upadší umĜel jest pojednou.“ (A. V. Reg. urburní,
1547. Vocem). Václav HanykýĜĤv pĜijat byl r. 1527. d. Misericordia
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1552. Da pacem.
KnČz Václav, dČkan horský stČhoval se do LibánČ feria 2.
ante Simonis et Judae (24. Ĝíjna).52) (231.)
1552. Populus.
UmĜel knČz JiĜík, od Vysokýho kostela kaplan, starožitej
(sic) þlovČk tu trvající mnoho þasu na jednom místČ a pochován jest u svaté panny Barbory mezi pilíĜi feria 6. ante
Gaudete (9. prosince); a bylĢ jest vČrnej, pravej kĜesĢan starý víry. (238.)
1553. In excelso.
Eodem anno feria 5. in vigila Epiphanie (5. ledna) generosus dominus Petrus Hlavsa a Liboslav monete magistri vicariatum suscepit. (243.)
1553. Adorate primum.
KnČz Václav, dČkan nČkdy na Horách Kuttnách trvajeci pĤl
šestnácta lítha, kazatel slova Buožího pravej a muž uþenej
umĜel jest ve þtvrtek v Libáni pĜed s. Pavlem na víru obrácení (19. ledna.) letha. 1553. (245.)
1553. Invocavit.
Jeronym z Melhauzu, písaĜ mČstský v outerej post Invocavit
(21. února) 1553 umĜel.53) (250.)
1553. Reminiscere.
Feria. 2. (27. ? února) JiĜík Haluzí, písaĜ dolu FratĤ umĜel na
tČžkost mnohých dobrých jeho tovaryšĤv a pĜátel, kteĜíž
jsou tomu neradi.54) (251.)
1553. Letare.
Severin KaĖkovský z Gamsistejna umĜel Letare (12. ? bĜezna). Byl horník znalej, všech dolĤ KaĖkovskejch svČdomej;
všemi úĜady horními králi jeho milosti sloužil.55) (253.)
1553. Resurexi.
Tomáš Kohútek, erckaféĜ umĜel feria 6. post Resurexi (7.
dubna). (256.)
1553. Vocem jocunditatis.
Zigmund Dobeš z Rohožova feria 2. post Vocem (8. kvČtna)
umĜel. Horník.56) (261.)
1553. Ecce Deus.
Václav Vopozdil umĜel ve þtvrtek v noci na pátek (ze 3. na
4. srpen?).57) (273.)
1553. Respice 2.
UmĜel Chmel, kantor kaĖkovský v stĜedu pĜed Narozením
panny Marie (6. záĜí) a pochován v zahrádce. (277.)
1554. Resurexi.
Joachim do vČzení vzat feria 6. (30. ? bĜezna). Byl barchaníkem v minci.58) Nouza umĜel. (308.)
1554. Jubilate.
Martin uþinČn písaĜem mince (zápis pĜeškrtaný). (311.)
1554. Spiritus Domini.
Joachim truncatus capite feria 4. (16. ? kvČtna).58) (315.)
1554. Dominus fortitudo.
Anno 1554 feria 5. (5. ? þervence) zdusili se havíĜi v Hrušce
v dole tĜi: KĜepelka [s] švakrem a bratr jeho.59) (322.)
1554. Omnes gentes.
Mor se zaþal. Pestis undique regnat vel grassatur.60) .(323.)
1554. Dum clamarem.
(5. kvČtna) do poĜádku erckaféĜského (A. M. Registra poĜádku erckaf.,
fol. 3.) a byl r. 1530 jich starším (ib. f. 112.).
52
) Srv. u Rezka I. 140. pamČt OndĜeje KĜivoláþka.
53
) Tento Jeronym mČl za manželku Annu, vdovu po Janu Tarantovi.
Syn po tomto Janovi Sigmund byl pĜijat r. 1546. za písaĜe do kanceláĜe rytíĜe Floriana Gryspeka z Grygespachu na KaþeĜovČ, sekretáĜe a
raddy þes. komory (R. P. þ. 1546/21).
54
) Viz pozn. 9. a 13.
55
) Viz pozn. 31. a 37.
56
) Sigmund Dobeš byl syn JiĜíka Dobše z Rohožova, jenž byl od r.
1482.-1494. urburéĜem, a Johanky z Lažánek (A. V. Registra urburní
z r. 1482; ib. registra verková z r. 1495; A. M. þ. 212; ib. Kniha
smluvní, 1544.-62. L. 12. - Em. Lgr.).
57
) Srv. pozn. 17.
58
) Srv. u Rezka I. 140. zprávu OndĜeje KĜivoláþka, kde kladena na r.
1553. Již r. 1550. se pĜipomíná Joachim, šafáĜ mince (A. M. Liber hereditatum, 1537.-69. J. 9. - Em. Lgr.).
59
) Hruška, dĤl na c o u k u G r e j f s k é m.
60
) Srv. u Rezka I. 141. zápis OndĜeje KĜivoláþka.
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Feria 3. (31. þervence) umĜel Martin Švagr, vrátný Dvoru
Vlaského. Byl dobrý kĜesĢan. (326.)
1554. Deus in loco.
UmĜel Kabát a voblík se v zemi. Misera.61) (327.)
1554. Deus in adjutorium.
ýeþetka obiit.62) - Kalderfer (toto jiným písmem pĜipsáno).
Sigmundus misere vitam finiit.63) Misera. UmĜel pan Zikmund VolfĤ. (328.)
1554. Respice 2.
Regia majestas visitavit ýechios 23. Augusti. (PĜed þíslicí
23. pĜipsáno jiným písmem: „tomáš“) (329.)
1554. Da pacem.
Obiit Joannes a Popovic.64)
Invida mors deduxit ex hac vita bonum adolescentem Simonem Selber, olim cantorem ad altam aedem etc. (334.)
1554. Salus.
JiĜík Šatný umĜel sabato ante Omnia (6. Ĝíjna).65) (335.)
1554. In voluntate.
UmĜel Joanes rector kaĖkovský. (337.)
1554. Si iniquitates.
Obiit Mathias, pharmacopola. ApatykáĜi (sic). (338.)
1554. Dicit primum.
Nicolaus Kalderfer morte obiit. (339.)
1554. Populus.
Anno domini 9. die Decembris juxta 14½ horam pia uxor
praefecti monetae morte occubuit, cuius animae Deus, propitius sit. Oro etc. K. (Po stranČ napsáno: „a Liboslav“.)66)
(345.)
1554. Gaudete.
Obiit Joannes scriba monasterii.67) (346.)
1555. Letare.
Obiit generosus d. Paulus a Podivic, officialis monetae, die
Jovis (28. ? bĜezna) hora vesperarum sepultus, qui per multos annos in eodem offitio (sic) perduravit.68) (360.)
1555. Resurexi.
D. Joannes a Liboslav factus officialis monete.
PĜibyl novy erckafér Daniel Mentiris. (363.)
1555. Jubilate.
PĜibyl nový erckafýĜ s penČzi pan Jan ToboláĜ; ibi primum.
Dej mu pán BĤh nový štČstí. (366.)
1555. Dum medium.
Ten pondČlí po Novém léthČ (6. ledna r. 1556) z dopuštČní
Božího vyhoĜela vČž u NámČti od vrchu až do grunthu.
Zvonové se slili i celej orloj shoĜel a pinaculi.69) (400.)
1556. Judica.
Feria 6. post Translationis (6. bĜezna) visus cometes, duravit
per tres hebdomadas.
Laetalis croceo fulget pallore cometes,
Ostentum petit hoc te leo Roma caper.
Eodem tempore Jesuitarum professio nova suborta est in
Boemia. (412.)
1556. Quasimodo.
Rex Ferdinandus visitavit Boemiam et eodem tempore facta
synodus. (415.)
1556. Spiritus Domini.
Paliþi v ýechách povstali všudy i v MoravČ jsouc najímáni
od pána uherského jménem Beleky. (421.)
61

) Misera patrnČ nČjaká osoba.
) Srv. pozn. 22. a 40.
63
) Sigmund Kalderfer se pĜipomíná r. 1551. (A. M. Liber memorabilium).
64
) Jan Popovský z Popovic, písaĜ mince v letech 1550. až 1554. Jeho peþeĢ na þ. 766. (hor. od. A. M.). Manželkou jeho byla Zuzana,
dcera Reginy Rakové, lojovnice. (A. M. Kniha smluvní, 1544-62 K. 2.
- Em. Lgr.) - Srv. pozn. 37.
65
) R. 1554. dČlá JiĜík Šatný, kramáĜ kšaft. Porouþí vše manželce Lidumile a dítkám svým (A. Z. Liber testamentorum, 1544.-, C. 15. Em. Lgr.).
66
) Zuzana þi Markéta?
67
) T. j. kláštera Sedleckého.
68
) Srv. pozn. 9. a u Rezka I. 346. (kde správnČ r. 1555.) a 141. (kde
nesprávnČ r. 1555.).
69
) Srv. u Rezka I. 141.
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1556. Factus.
Anno 1556 zaþalo se vČzení na Horách Kuttnách i jinde,
kterémuž Ĝíkají trlice.70) (424.)
1556. Dominus illuminacio.
Obiit Henrichus Charvat feria 6. ante Procopii (3. þervence)
anno 1556 regens rempublicam cuttenbergensem per multos
annos, vir pius, doctus, prudensque, cuius anima est in manu
Dei.71) (426.)
1556. Miserere.
Novýmu erckaféĜi VaĖkovi od KopĜivĤ [aby s muchou?]
(Co v závorce, to pĜetrženo.) (438.)
1557.
Johanes Medový erckaferista (?) mortem subiit divina permittente voluntate. Sepultus feria 3. die Exaltationis (14. záĜí). (Psáno tužkou.)72) (453.)
1557. Judica.
Obiit dominus Joannes aurifaber a Liboslav, regie majestatis
officialis monete Montibus in Cuttnis feria 2. ante diem S.
Venceslai (27. záĜí). Erat enim vir probus et mirum in modum in suo artificio ingeniosus. Deus omnipotens det illi per
suam bonitatem vitam eternam. (Psáno tužkou.) (454.)
Eadem die correptus morte Barptolomeus (sic) dictus Beránek lanius, et ipsius anime sit misericors Deus omnipotens.73) (Psáno tužkou.) (454.)
STAROýESKÉ PÍSNċ HAVÍěSKÉ.
ýeský lid, r. 11 (1902), str. 345-348.

Horníci, ode dávna mysli veselé a bujné, milovali zpČv a hudbu. ŽiliĢ - uvážíme-li, že se ještČ ve vČku šestnáctém dolovalo obrovskou vČtšinou na kovy a rudy, a tČch vČru po rovinách nenalezneme - na horách, a tam pĜec od jakživa mysl þilá a duch nespoutaný i veselý. A ta potlivá, nebezpeþná práce dole hluboko pode
dnem, ta nutila, aby havéĜ pracující o samotČ na vortČ pĜi mdlé záĜi kahance prozpČvoval a nahražoval si tak spoleþnost lidskou.
Známý to úkaz psychologický, že si þlovČk o samotČ dodává kuráže a zahání úzkost hlasitým hovorem s sebou samým neb zpČvem.
Co dále za þasĤ minulých horníka význaþnČ charakterisovalo,
byla vroucí dĤvČra v Boha a nadČje, že On odplatí vČrné služebníky své hojnČ »rudou a kyzem«. NevČdČl havéĜ ubožák, vrátí-li se z
dolu živ a zdráv. A tak ta zbožná mysl starých kovkopĤ táhne se
jako þervená nit skoro všemi písnČmi jejich.
Obsah starých takových písní jest dosti pestrý, ale vztahuje se
výhradnČ ovšem k životu a práci hornické. PĜání, aby hory zkvétaly, aby se shledávalo hojnČ »nadČlení Božího« (tak zvali staĜí rudu), stĜídá se s touhou po milence, a tak všelijak mísí se domácí
starosti s bolestmi sociálními. Mnohdy i historická událost nČjaká1) dala vznik písni (p í s e Ė h i s t o r i c k á ). Mezi takovými
zvláštní druh tvoĜí p í s n Č p o s m Č š n é .
Skladateli byl buć h o r n í l i d d Č l n ý, který skládal ovšem
spatra, buć ú Ĝ e d n í c i d o l o v í , anebo n á k l a d n í c i a o b þ a n é
h o r n í c h m Č s t . Tito všichni poslední zapisovali si pilnČ plody
své, což o prvých stČží dá se mysliti. Tak stalo se, že mnoho písní
skuteþnČ cenných, jež asi byly vČtšinou rázu veselého, se nám
ztratilo, a pĜešly na nás pouze písnČ tČžkopádné, rázu více vážného, jichž obsah a dikce ustupují tápavé snaze po rýmech.
Nejvíce hornických písní (t. zv. Bergreihen) zpívalo se na
Krušných Horách (aĢ v ýechách, aĢ v Sasku) v povČstných bohatých mČstech horních XVI. vČku: JáchymovČ, Annaberku, Schneeberku atd.2) PĜinesli je tam zajisté s sebou nČmeþtí horníci z Frei70

) Srv. u Rezka I. 81.
) Srv. u Rezka I. 142.
72
) Jan Medový pĜijat do poĜádku erckaféĜského r. 1514. d. Exaudi 1.
(28. kvČtna). (A. M. Registra poĜádku erckaféĜského, fol. 18.).
73
) Viz pozn. 39.
1
) Na pĜ. ve sbírce MeierovČ (viz pozn. 2.) píseĖ o spálení Malína
kutnohorskými horníky r. 1413.
2
) Viz o nich: Dr. J. W. N a g l a Jak. Ze i d l e r : Deutschösterreichische Litteraturgeschichte, þást II. kap. 5., a Dr. W o l k a n :
Geschichte der deutschen Litteratur in Böhmen bis zum Ausgange des
XVI. Jahrhunderts, þást 5. - NČmeckých sbírek tČchto písní jest spousta. NejnovČji vydal J. M e i e r prvou þást sbírky jedné ze zaþátku XVI.
stol. pocházející. („Bergreihen“, Halle, 1892. 8°. 122 str.)
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berku, Harcu a odjinud, ale mnoho písní vzniklo i na pĤdČ þeské.
Že by horníci ýeši, jichž náklonnost ke zpČvu a hudbČ pĜec až po
dnes se význaþnČ dokumentuje, byli zĤstali za druhy nČmeckými,
nedá se mysliti. Bohužel dochovalo se nám jen tolik þeských písní, že je možno na prstech jedné ruky spoþítati.
Otiskujeme tu znova vČrnČ dvČ písnČ takové, jež zapsány jsou
ve 2 registrech královských dolĤ na KaĖku: HopĤ a Rabštýna.3)
Registra tato, formátu 34 × 11,5 cm., sešita jsou v pergamenech
popsaných hebrejštinou a chovají se v archivu mČsta Kutné Hory.
Prvá píseĖ zapsána na 1. stránce register z r. 1550, druhá taktéž na
1. stránce register z let 1551 a 1552. PĜed písní prvou zapsáni jsou
úĜedníci dolu HopĤ a mezi nimi Adam Žćárský a Václav, písaĜi.
Písmo v obou registrech jest totožné.
Mám za to, že skladatelem obou písní jest Adam Žćárský,
osoba to v prvé polovici XVI. století v HoĜe Kutné dosti význaþná. Otec jeho, Jan Žćárský, kováĜ (jenž 8. prosince 1529 dČlal
kšaft), mČl s manželkou KateĜinou tyto dČti: našeho Adama, Ambrože, Tomáše, bakaláĜe v KouĜimi, a Martu, provdanou za BartonČ Beránka (Archiv kutnonorský: Lib. testamentorum, 1488-1544.
G 28.). Kdy se Adam narodil, neumím povČdČti. Byl písaĜem povČstného dolu Osla v HoĜe Kutné a podČkoval se z tohoto písaĜství
dne 11. srpna 1544. Roku 1545, nČkdy v týdnu Dominus fortitudo,
jmenován byl písaĜem urburním a byl jím až do 30. Ĝíjna r. 1554.
Od r. 1550 a snad již dĜíve byl písaĜem královského dolu HopĤ na
KaĖku. Že byl ducha velmi nepokojného, svČdþí zprávy, že trestán
byl kladou v letech 1539, 1541, 1546 (v tomto pro nevážnost k p.
soudcĤm).4) Hojný jest také poþet sporĤ, jež mČl s rĤznými osobami.
Tento Žćárský vymalován jest na starém dĜevČném obraze,
jenž visí nyní na chodbČ ve Vlašském DvoĜe. Obraz ten pĜedstavuje krále Václava II., jak vydává horníkĤm práva horní r. 1300. Dole v pravo stojí muž s listinou v ruce. Po obou stranách jeho hlavy
jest legenda: »Zdjar-sky.« V pravém koutČ dole datum: 1551.
(Srv. ěehákovu Horu Kutnou, 1879, str. 162-163).
1.
»H o p s k á p í s n i þ k a .«
Zpívá se jako: »Ut queant laxis«, anebo »Integer vite, Šebestiane«.
Dajž Buoh na štČstí toto nové létho, k tomu pĜivésti všecky
chvíle této, v lásce trvati, TČ Pána poznati, kyzy sekati.
Raþ nadČlili všecky robotíĜe, kdeĜí se známe k Krista Pána víĜe. Tu, kdež dČláme, pokladu hledáme, aĢ kyzy sekáme.
Ó Pane, daj nám v práci požehnání, jenž v TobČ samém máme
své doufání, kdež nás obrátíš, poklady své zjevíš, kyzem nadČlíš.
Tvé sme stvoĜení, králi o Boží náš, Ty nedostatky chudých
havéĜĤ znáš, Raþ nadČliti nám zde na všech vortích5) a v RapštejnČ, v Hopích.
UĜedníkĤm tČm tČchto hor KaĖkovských raþ dáti známost pokladĤv svých hojných, aĢ ty zpravují, kdeĜíž zde pracují, kyzĤv
hledají.
2.
Tato píseĖ zpívá se jako: »Slyšela jsem, muoj milý, že mi se pryþ
strojíš, skuro-li se vrátíš« etc.
Tvorþe, jenž v tomto svČtČ všecky vČci Ĝídíš, naši chudobu
znáš, nedostatky vidíš, raþ nám z nich rychle pomoci, nežli se
utvrdí nepĜítel v své moci.
K TobČ se utíkáme, skrytých vČcí dárce, pokladuov hledáme,
budiž náš ochrance, kdež dČláme neb pavujem,6) aĢ náklad þiníce
darmo nepracujem.
Dejž nám je podle víry, kderúž k TobČ máme, neukládámeĢ
míry, štČdrého TČ známe. Komu Ty kdy chceš pomoci, byĢ mu
kdo škoditi chtČl, nebudeĢ nic moci.
Ve jméno Syna tvého Pána Krista Ježíše potČš nás lidu svého
vší havéĜské Ĝíše, Dejž nám v práci požehnání, aĢ jsou rud, také
kyzĤv pĜehojná zdvihání.
3

) ObČ písnČ otištČny ne zcela pĜesnČ P. M. Veselským ve SvČtozoru
(1879, str. 150.). DČkuji na tomto místČ panu prof. Hejnicovi, správci
mČstského archivu, za ochotné pĤjþení potĜebných archivalií.
4
) Srv. Daþického PamČti vyd. Rezkovo I. 102, 105 a Lib. memorabilium k létĤm 1543, 1544, 1546, 1554 v archivu kutnohorském.
5
) Vort (Ort) jest místo v dole, kde se pracuje a rudy se sekají.
6
) Pavovati = nČmeckému „bauen“.
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Neb nám chudým pomoci7) klesly tyto þasy, jsme jakožto v
nemoci, uslyš naše hlasy, Buć naše pomoc i zdraví, všaks nás slyšeti slíbil, sám Kristus tak praví.
Utvrć v tom úĜedníky, aĢ nás opatrují, neþiníc nám kĜivdy, aĢ
živnosti pĜejí, abychom pod jich vrchností prací svých jsouce pilni
byli v bezpeþenství (sic).
NeupĜímnost, hnČv, závist užitku vlastního, lakomství, nenávist, omluvy bližního, Raþ to od nás pryþ zahnati a daruov svých
pĜehojných v lásce užívati.
Nuž, vy dobrá družino, vČrní tovaryši, skrze to svaté jméno aĢ
nás Buoh uslyší. Hlećme se vČrnČ chovati, aby se mohly tudy hory rozmahati.
Každý hleć díla svého, k þemu povolán jest, z toho mu pĜijde
milost, živnost i také þest. Buoh pro naše vČrné práce budeĢ nás
zde i vČþnČ od zlého obrance.
STARÁ ýESKÁ PěÍSLOVÍ A POěEKADLA
Z HORY KUTNÉ.
PĜíspČvky ke slovníku staroþeskému z Ĝeþi hornické.
ýeský lid, r. 20 (1911), str. 209-213,405-407; r. 21 (1912), str. 77-79.*)

Následující snĤšku starých pĜísloví, poĜekadel, zvláštních rþení, obratĤ a slov z Hory Kutné vybral jsem z velké zásoby archivalních výpiskĤ, týkajících se hornictví kutnohorského, chtČje
jednak upozorniti na tento neznámý a zajímavý materiál sbČratele
pro chystaný slovník jazyka þeského, jednak také rozhojnili doklady ve sbírce »ýeských pĜísloví«, vydávané drem. V. Flajšhansem. Zaokrouhleného obrazu tedy þlánek tento nepodává a cíle tohoto ani nesleduje.
PonČvadž pĜíspČvky následující nesahají zpČt za polovici století XV., byla všude provedena transkripce. Doslovné výĖatky
uvedeny jsou v uvozovkách; v závorkách hranatých obsaženy jsou
pak struþné úvody a vysvČtlivky k vyĖatému místu, v závorkách
kulatých údaje, odkud pĜíspČvek byl þerpán. PĜi citování užito
zkratek následujících: A. = archiv, K. = kutnohorský, t. j. mČstský
archiv v HoĜe Kutné, V. = archaeologického sboru »Wocela« v
HoĜe Kutné M. = musejní, Musea království ýeského, G. = guberniální þili nynČjší místodržitelský, Z. = zemský, všechny tĜi poslední v Praze. PĜi A. K. znaþí h. o. oddČlení horní (bývalý státem
rozprodaný archiv horního úĜadu kutnohorského, jehož nejvČtší
þást obec koupila, m. o. pak oddČlení mČstské (vlastní mČstský archiv).
Z oddČlení horního bylo þasto užito týdenních zpráv svrchních
štajgéĜĤ o prohlídkách dolĤ, sbírky to z let 1538-1542, þís. 598 h.
o. (citováno: A. K. h. o. Zprávy …), dále nesvázaného protokolu z
let 1541 až 1542 o formátu pĤlarchu na šíĜku pĜeloženého, dále
protokolu z let 1545 až 1554 svázaného v netuhých deskách a o
formátu foliovém.
Z archivu místodržitelského použil jsem listin, které byly r.
1847 pĤjþeny Ĝediteli horního uþilištČ v PĜíbrami, Janu Grimmovi,
pro jeho montanisticko-geologické práce, pozdČji z neporozumČní
ve sklepích horního Ĝeditelství pohozeny, na to však pĜece v registratuĜe opČt srovnány a v nejnovČjší dobČ (po r. 1901) opČt do
Prahy vráceny [viz o tom jeho þlánek: Über den alten Bergbau bei
Kuttenberger, Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k.
Montan-Lehranstalten zu Leoben und PĜibram (Wien, 1861, X.
Bd. str. 135)].
Z archivu musea království ýeského použito bylo vČcí kutnohorských, jež se dostaly z rozprodaného archivu horního úĜadu v
HoĜe Kutné koupí do sbírek ŠtČpána Bergra a odtud v majetek
musejní. Velmi zajímavé a pestré sbírky jsou dvČ knížky »SvČdomí« z polovice XVI. stol. o formátu pĤlarchu na šíĜku pĜeloženého, které byly novČ svázány a þísly I a II oznaþeny.
Archiv sboru »Wocela« v HoĜe Kutné nebyl bohužel ještČ
úplnČ urovnán, proto bude kontrola mých výpiskĤ obtížná, a to
tím spíše, že nejvČtší jeho þást byla r. 1909 zase pĜedána do A. K.
7
) Král platil chudým havéĜĤm lénšaftníkĤm (t. j. tČm, kteĜí za urþitý
díl nasekané rudy, na pĜíklad poloviþku jednotlivá místa v dole královském jaksi v pachtu mČli) z milosti pĜíspČvky na horní náklady t.
zv. pomoci.
*
) Podruhé vydáno v publikaci: Výbor z prací ing. Otokara Lemingera, Praha 1930.

18

k doplnČní horního oddČlení.
1. Chleba za chlebem hledati. 1541. »Všickni þtyĜi páni štajgýĜi kaĖkovští dali zprávu: … a my jsme rozkázali Polákovi, aby
vort k ruce vosadil, neb kdo chleba za chlebem hledá [sic, má státi: nehledá], nebývá ho žáden« (A. K. Zprávy M 6). - 1540. [Na
schĤzi starších i pĜidaných poĜádku havéĜĤ hor StĜíbrných v HoĜe
Kutné bylo mezi jiným mluveno:] … »nebude-li se hledati chleba
za chlebem, hory tyto k spuštČní by pĜišli« (A. K. h. o. þís. 593,
fol. 2.). - 1538. [Václav PoklĤpek, starší šepmistr kutnohorský,
mluvil v rajtunku k nejvyššímu mincmistrovi:] … »aby na to se
myslilo, aby chleba za chlebem hledáno bylo« (A. K. Zprávy, A
3). - 1523. [Kverci z Janovské cechy žádajíce za prodloužení propĤjþky praví:] »že chtí havéĜuo více pĜiložiti, aby mohli božského
nadČlení užíti a chleba za chlebem dobývati (A. K. h. o. þís. 332,
A 2). - 1675. [Z nČkterého z tČchto pramenĤ má asi Jan KoĜínek
ve Starých pamČtech Kutno-Horských (Praha, 1675, str. 170.)
prĤpovČć:] … »(jak horníci Ĝíkají) chleba za chlebem hledej«.
2. 1675. … »staré Horské pĜísloví znívalo: dČlníci na Horách
Kuttnách roboty mají do soboty a penČz do nedČle.« (Jan KoĜínek,
Staré pamČti Kuttno-Horské, str. 42.) PĜísloví tohoto v pramenech
archivalních dosud jsem nenalezl.
3. 1675. »Nebo stará pĜipovídka byla: Dokud Osel bude Ĝváti,
Hora bude v štČstí státi.« (KoĜínek, Staré pamČti Kuttno-Horské,
str. 814.) PĜísloví tohoto v archivalních pramenech dosud jsem
nenalezl.
4. 1620. Na kahanci málo míti. »Však juž málo na kahanci«
(Daþického Prostopravda dle vydání Strejþkova z r. 1902, str. 71.).
- 1675. [Sigmund Kozel z Rajzntalu] »až do léta 1590. na kahanci
(jak Horníci praví) málo míval« … (KoĜínek, Staré pamČti KuttnoHorské, str. 167.) PoĜekadla tohoto v archivalních pramenech dosud jsem nenalezl.
5. Mezi léty 1526 až 1530. »Není lepší silnice než z kuchynČ
do pinvice« (A. M. Kniha písaĜĤ dolových, mezi þmáranicí na poslední stránce). Doloženo u Husa. Viz Zíbrt, Obyþeje a povČry pivovarské, PĜíloha Zacharova Sládka, 1910.
6. 1529. [Jan z BČšín, úĜedník mince, píše radám komory ýeské:] »Ale já tomu rozumím vedle onoho pĜísloví, že ani kuĜe darmo nerado hrabe« (A. G. List ze dne 17. þervna). Srv. V. Flajšhanse ýeská pĜísloví, I. heslo »darmo 1.«
7. 1561. »Kdo první þasem, jistČjší právem« (A. V. Protokol,
str. 8. poznámka v pravém rohu nahoĜe). Srv. V. Flajšhanse ýeská
pĜísloví, I. heslo »þas 17«.
8. Mezi léty 1542 až 1545. Jakáž záplata, takový i dílo. [Horní
úĜad kutnohorský píše p. JindĜichu Firšicovi z Nabdína a na Janoviþkách stran cupusu do dolu Jedle:] … »když se cupusu nedává,
že písaĜ ani hutmán þím dČlníkuom platiti nemají a dČlníci taky tak
dČlají, jakž se jim platí vedle onoho pĜísloví: jakáž záplata, takový
i dílo« … (A. V. Koncept, volný list). 1529? [»Artykule od úĜadu
horního o nedostatcích nynČjších na Horách Gutnách«:] … Pakli
dČlá [havíĜ], jakáž záplata, takéž i dílo. (A. K. h. o. þís. 136, koncept.)
9. 1541. Držeti nČco co psa za ocas. [Všickni þtyĜi svrchní
štajgýĜi kaĖkovští dali zprávu:] … »a potom zplundrujíc ty doly [t.
j. doly Plimli Mladou a Starou na couku KaĖkovském] i dadí je
králi JMti, neb je nyní drží co psa za vocas, rovnČ jako Šafary [t. j.
jiný dĤl na témže couku; slova od »neb« po »vocas« jsou pĜeškrtnuta] … (A. K. Zprávy, L. 15.) - 1529. [Na schĤzi kutnohorských
pánĤ obecních dne 4. záĜí 1529 jednalo se o tažení proti Turku.
Páni tito pravili mezi jiným:] »že sic potĜeba nutná, ale ponČvadž
hory drží se tČžce a jako za vocas, a protož s jinými mČsty nemají
v to potaženi býti, aby táhli« … (A. K. Lib. memorab. na l. 152930, F. 45, nová pag. 216.) Srv. V. Flajšhanse ýeská pĜísloví, I.
heslo »držeti« 11., kde místo o psu Ĝeþ o úhoĜi.
10. 1529. Dáti nČþím o zem. [Svrchní štajgýĜ Zikmund Prášek
oznamuje dne 5. listopadu pĜed úĜadem horním, že vody ve FlašaĜích, dolu na couku Oselském, následkem nedostateþného þerpání
stoupají, a praví:] … »jestliže koní pĜikoupeno nebude, že tČmito
horami dáte vo zem«. (A. V. Protokol z r. 1529, str. 5.) Viz o tom
zde též þís. 16.
11. 1565. »Petr permistr vznášel z strany havéĜĤv kaĖkovských, že se nedostatek v nich nachází, a to za tou pĜíþinou, že toliko stance po 18 groších [t. j. týdnČ] mají a na tČchto horách [t. j.
na t. zv. horách StĜíbrných þili v jižním revíru] na den po 4 groších

jim dávají, a dČlají, co by na vlka zavolal a tak majíc folk na tyto
hory se táhnou« (A. V. Protokol z r. 1565, str. 5). - Srv. vysvČtlení
Palackého v DČjinách národu þeského (Praha, 1877 3. vyd.) III. þ.
3., str. 307: po uhersku »vlka volati«, t. j. v autČku hledati spásy (k
r. 1439).
12. 1541. [Svrchní štajgéĜi, Zikmund Prášek a Linhart Mládek
podávají zprávu o havéĜích ve FlašaĜích a v Roštruchu, dolech to
na couku Oselském:] »i jsú zpurní, nedadí sobČ slova Ĝíci, hned
hrozí vítem« (A. K. Zprávy, L 12). Srv. k tomu rþení: das thue
Sanct Veit, nicht ich ¦ to aby þert dČlal, ne já (NČmeckoþeský
slovník od Dra Jos. V. Sterzingra, II. díl str. 1221).
13. 1550. Kdo se pĜežení a domy pĜekoupí, nerad bohat bývá
(A. K. Protokol z let 1545-1554, N 11; pĜípisek písaĜĤv na dolejším okraji listu).
14. 1565. [Když BartolomČj Bárta chtČl na Martina NadĜínka,
staršího nad havéĜi hor StĜíbrných a hospodáĜe chrámu sv. Trojice,
následkem zneužití penČz na opravu chrámu vČnovaných nastupovati,] »žádali mne pĜátelé jeho, abych k louži bláta nepĜilíval, že
na ten þas jsa u vČzení má tČžkostí dosti« (A. G. Akta o procesu
NadĜínkovČ mezi listinami o horách kutnohorských). Srv. V. Flajšhans, ýeská pĜísloví, I. heslo »bláto«, 5. a 6.
15. 1565. [BartolomČj Bárta v Bilanech Ĝekl NadĜínkovi, když
prosil mezi sousedy o podporu pro chrám sv. Trojice:] »Dám já,
ale tichejm duchem, aby ty o tom žádnému nepravil«. (Ibidem.)
Viz o tom þís. 14. a srov. V. Flajšhans, ýeská pĜísloví, I. heslo
»duch« 4.
16. 1529. [Svrchní štajgýĜ Zikmund Prášek oznamuje dne 5.
listopadu pĜed úĜadem horním], »kterak škoda znamenitá se dČje
skrze vody ty, který sou v Mladým [doplĖ: Alderu] a v Mantajsu
[hašplích to v dolu FlašaĜích] a že se každý tajden 1 kp a nČkterý
groš [doplĖ asi: na to dává], co by do bláta [sic] metal«. (A. V.
Protokol z r. 1529, str. 5. Srv. V. Flajšhans, ýeská pĜísloví, I. heslo »bláto«, 7. Viz o tom zde þís. 10.
17. 1540. Kurytrávil. [Václav Sekera maje nevoli s vrchním
štajgýĜem Linhartem Mládkem praví, že mu Mládek Ĝekl:] »Zvyjedený k u r y t r á v i l !« (A. K. h. o. þís. 593, fol. 2.). - 1538. [V rajtunku dne 17. listopadu pravil NČmec Lorenc Gorcanský, když se
jednalo o to, mají-li býti opuštČny doly Enoch a sv. Duch:] …
»nebyla by slušná vČc, aby to bez uvážení pĜed se vzato mČlo býti,
aby potom toho pykáno nebylo jako Rajzího [t. j. dolu tohoto jména], neb slyší se, že jest jeden všecky pĜemistroval jakožto nČjaký
k u r y t r á v i l .« (A. K. Zprávy, C 4.)
18. 1546. [V rajtunku praví nejvyšší mincmistr Jan z Vítenþe a
na Tochovicích mezi jiným:] … »ouĜedníci dolovní vodpuštČní
berou nemajíc žádné utČšené hodiny pĜed dČlníky, nemajíc jim þím
platiti…« (A. K. Protokol, A 4-5.)
19. 1547. Kukla; kukláĜ; vykuklovati nČco. [Kobza s kverky
svými vinil JiĜíka Kníže a kverky jeho, že jim] »nádobí pobrali,
vort v y k u k l o v a l i a ty tĜi dni, co jsou dČlali, rudy po nich nic nalezeno nebylo.« (A. K. Protokol, E. 10.) - 1548. [»PĜi svolání tovarystva« poĜádku havéĜského na KaĖku vinil Kotlas Suchého, že
prý o nČm Ĝekl,] »že by byl k u l k a Ĝ e m [sic]. I on praví, že nikda
proti poctivosti svý neuþinil« … [Kotlas dále praví,] »že Suchý se
sám ohlásil, že jest k u k l á Ĝ e m .« (A. V. Protokol KaĖkovský, str.
27.) - 1548. 28. kvČtna. »Beran naĜekl Zajíce, že otce má kata a
sám k u k l y nechal u Žatce. A to mohu ukázati, neb sem o tom
slyšel.« (A. V. Protokol KaĖkovský, str. 5.) - 11. þervna. [Beran
omlouvá se pĜed staršími KaĖkovskými:] »mluvil sem to z vopilství i o tom k u k l á Ĝ s t v í sem mluvil« (ib., str. 7.).
20. 1536. »Jestliže který pacholek hajtmanem sČ dČlaje jiných
pozdvihoval a je rotil…« (A. M. Protokol, str. 9-10. Instrukcí.)
21. 1474. ýep (lat. ducillum); z toho vþepní peníze = þistý
zbytek. [Král Vladislav pĜikazuje šepmistrĤm a radČ na Horách
Kutnách, aby byl yvrlaf þili þistý zisk (Überlauf) u dolu Klingšmídu na couku Oselském bez meškání mezi tČžaĜe rozdČlen,] »však
to opatĜiec, aby nČtco zuostaveno bylo v þ e p pro potĜebu téhož
dolu. (A. K. m. o., þís. 85.). - 1498. [PĜi nedČli Cantate zavírá se
poþet o týdenních nákladech na dobývání dolu AndČlĤ na couku
Oselském:] »Restat in ducillo 3 ferton 6½ grošĤ. Per totum restat
v þ e p u 167 hĜiven 17 grošĤ 5½ denáru.« [Na to pĜi následující
nedČli Vocem iocunditatis:] »Summa koštu 22½ hĜiven 10½ groše. V þ e p n í c h 167 hĜiven 17 grošĤ 5½ denáru … Restat v þepu 1
hĜivna 9½ groše. Per totum vþepních [doplĖ: penČz] 168½ hĜiven

3 groše 2 [sic] denáry.« (A. V. Registra dolu AndČlĤ.)
22. ýert. [Petr Jirák prý lál havíĜĤm pracujícím v jeho zahradČ:] »A by tu byli i ouĜedníci, tĜebas i þert s pekla, že bych mu
smČl mluviti!« (A. M. SvČdomí II, lístek vložený u str. 255.) - Kolem r. 1558 [Martin maštalíĜ svČdþí, že Jan Ryšánek Ĝekl:] »NechĢ
þerty soudí, ne mČ!« [O manželce RyšánkovČ pak praví, že pravila:] »Dej jim þerta!« (A. M. SvČdomí II, str. 315-320.) - 1575.
[Dle svČdomí Jana MlynáĜíka Ĝekl jemu Jakub FantĤ, když se ho
tázal, proþ nedČlají po rudČ v dolu Vidláku:] »Prej þert ví. Šak nedČlají, jest pustý« [t. j. to místo þili vort v dolu] (A. V. SvČdomí,
str. 6). - 1542. [Martin Hruška erckaféĜ Ĝekl prý urburéĜi:] »Já to
oznamuji, že dČlati nebudu v pondČlí ani v outerý, a budu-li, aby
mne sto vyjebených þertuov vzalo!« (A. K. Protokol C 19.) - Kolem r. 1550. [Václav Turnovský, šmelcíĜ v huti kverkĤ ýáslavských na horách Vrbických Ĝekl:] … »nevČĜím tomu, než že jsou
mne všickni þerti nesli do tČch Dobrnic, a ješto mi se tam nechtČlo
jíti« (A. M. SvČdomí I, str. 115). - 1540. [MaštaléĜ z dolu Flašar
stČžoval si svrchnímu šlajgéĜi Linhartu Mládkovi:] »co znáší na
štajgýĜe [t. j. štajgýĜe dolového u dolu Flašar] i na hutmana, že jeho þerty odbývají.« (A. K. Zprávy, H 17). Srovnej dra. V. Flajšhanse ýeská pĜísloví, I. heslo »þert 17. a 21«.
23. Kusa nevČdČti; kusa není nČkomu do toho. 1529. [Prokop
hutrajtýĜ svČdþí:] »Já o niþemž nevím kusa a hned naprosto nic
nevím.« (A. V. Protokol, str. 18.) - 1534. [Václav kantor svČdþí:]
»pergmistr jej [t. j. vort Hašplík v dole ŠmitnČ na KaĖku] propĤjþil; dál sem se na to neptal komu, neb do toho mi kusa nebylo a
nebylo mi toho potĜebí.« (A. V. SvČdomí, str. 1.)
24. 1580. [Estera Vaškový dcera svČdþí, že Jan Valdyka Ĝekl
Tomáši Uzralovi:] »on [Václav Nábožný] se na nás strojí, že nás
nahrá«, [ponČvadž byl jimi obvinČn, že jim pokradl rudu]. (A. K.
Kniha svČdomí, str. 2.)
25. Kolem r. 1558. [Tomáš Holý svČdþí, že VojtČch Lorecký
mluvil:] »Vyjebení takoví NČmci, jakej oni zde prĤchod mají! Že
za prvnČjšího þasu takových vČcí by jim netrpČli, a že by s nimi na
odplatu hráli, šachty jimi zarovnali tak, jak sou oni pĜedešle ýechĤm udČlali!« (A. M. SvČdomí II., str. 198-202.)
26. Kolem r. 1558. [Pavel Huþek svČdþí, že Jan Ryšánek Ĝekl:]
»Di mezi kužely nechaje vymlouvání!« (A. M. SvČdomí II., str.
315-320.)
27. 1559. [Václav Šatný prý pravil Bohuslavu korbeláĜi, když
jej žádal o klíþek od zahrady, aby tam mohl šorfovati:] »…abyšte
mi mČli párati a þmuchati a dČlati škody zoumyslný, kdež by se
vám koliv líbilo!« (A. M. SvČdomí II., str. 279-280.) Srv. Dra. V.
Flajšhanse ýeská pĜísloví I., heslo þmuchati.
28. 1578. [Michal Prajr a Vít Štuber dle svČdomí Zachariáše
Dittricha:] »potom sobČ šelmy dávali a k šibenici odsuzovali jeden
druhého« (A. V. SvČdomí, str. 24). [Dle svČdomí Jíry Dominika]
»sobČ láli a šelmovali, až na to pĜišlo, že mu Vít Štuber Ĝekl: a ty
si pĜesvČþenej šelma. Michal Prajr Ĝekl: a já toho mohu doþkati, že
tČ k šibenici povedou!« (Ibidem, str. 25.)
29. 1578. [Dle svČdomí Prokopa KĜesala Ĝekl prý Joachym
forman o Tobiáši Heroltovi:] »Však mi tam ten hrom Tobiáš sĖal,
ješto sem jemu dlužen nebyl.« (A. V. SvČdomí, str. 22.)
30. 1575. [Dle svČdomí Jana MlynaĜíka Ĝekla Eva Krátká:]
»Kat je zabí!« (A. V. SvČdomí, str. 6.)
31. Hroziti sv. Martinem, t. j. výpovČdí z práce. 1542. »Bártovi dáno šmeléĜství v FlašaĜích a v Roštrauchu na ten zpuosob, aby
toho jinak pilnČjší byl, než tehdáž, kdy jest prve byl … Pakli by se
nechoval, tehdy každý týden svatý Martin pĜed rukama.« (A. K.
Lístek v protokolech z r. 1542 mezi E 19 a E 20.)
32. Uhoditi k nČkomu, do nČþeho, s nČkým oþ. Kolem r. 1558.
[DĤra NČmkynČ pravila:] »Jestliže mi se co ublíží, já k JMCský
dobĜe uhodím.« (A. M. SvČdomí II., str. 303-310. Viz þís. 38, 60 a
61). - 1523. [Šimon hutrajtýĜ svČdþí o Uhrovi hutrajtýĜi,] »že jinými tovaĜiši dosti mdlými nastrkuje a sám toho nevyhledává a
kterými nastrkuje, ten sám ledva do huti uhodí.« (A. K. h. o. þ.
332, A 15.) - 1544. [ÚĜedníci mince píší radám þeské komory:] »I
nevíme, kterak s nimi o to uhoditi, po þem se jim [erckauféĜĤm] to
volovo a jak prodávati má.« (A. G. List v aktech týkajících se dolĤ
kutnohorských.)
33. 1544. [Král Ferdinand píše dne 7. února hornímu úĜadu:]
»Kdež pak nČkteré osoby na Horách Gutnách z erckauféĜóv a jiných k týmž úĜedníkĤm našim fúkavČ se mají, když o potĜebu naši
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s nimi se mluví, toho my trpČti žádnému nemíníme…« [Po stranČ
poznámky:] »ErckauféĜi že se k úĜedníkĤm fúkavČ chovají. Fúkání aby pĜetrženo bylo. Fúkaþi aby trestáni byli.« (A. M. Original
mezi listinami kutnohorskými.) Srv. Dra. V. Flajšhanse ýeská pĜísloví I., hesla »fúkati, fúkavČ, fúkavý«. Viz þís. 38.
34. Kolem r. 1541. [Václav havéĜ svČdþí, že Eva Kydalka pravila v hospodČ Janu Joštovi:] »Bodaj lotrovskú, zlodČjskú zabit
byl, že si vybil katru a pokrad rudu!« (A. M. SvČdomí I., D 2.)
35. BezdČþnČ, bezdČk. 1542. [Nejvyšší mincmistr král. ýes.,
Albrecht z Gutnštejna píše dne 6. bĜezna radám þeské komory:]
»mnozí zjevnČ pravíc, že bezdČþnČ pavovati musejí, ježto tou Ĝeþí
hory voškliví a kverky odvodí víc než kdo jiný.« (A. M. List v aktech kutnohorských). - 1545. [Horní hofmistr mluvil ke štajgýĜĤm
hor KaĖkovských:] »strany kyzuov braní, že by ti, kterýmž se milosti þiní, že by brali bezdČk a havéĜi pánu JMti toho toužili.« (A.
K. Protokol, A. 10). - 1559. [Bouslav korbeláĜ hájí se proti žalobČ
Václava Šatného,] »že nechtČje sám bezdČþnČ do zahrady jíti bez
vČdomosti jeho žádal sem ho, aby mi klíþe pĤjþil« (A. M. SvČdomí II, str. 279-280). - 1551. [Nejvyšší mincmistr kr. ýes. Jan z Vítenþe píše radám þeské komory dne 25. ledna:] »kdybych já nedal
byl koĖmi dolovými voziti a k tomu je bezdČþnČ hnáti [totiž kverky dolĤ Plimlí] … musil bych byl šmelcování nechati« (A. G. List
v aktech týkajících se dolĤ kutnohorských). - 1616. »Však bezdČk
a z mušení jaké je panování?« (Rezek: PamČti Mikuláše Daþického z Heslova, II. str. 166).
36. Zhornilost, zhornilý. 1542. [Nejvyšší mincmistr království
ýeského, Albrecht z Gutnštejna praví v rajtunku kverkĤm dolĤ
Plimlí na KaĖku:] »Kdož opouští zhornilost, opouští svobodu
mČstskou; to jest v právích vašich.« (A. M. h. o. Protokol. E. 8.) 1542. [Týž mincmistr píše dne 6. bĜezna radám komory království
ýeského o Kutnohoranech:] »A kdež vždy promlúvají k zdržení
starých doluov, by pĜi nich zhornilost byla a skutkem slova svá
vykonati chtČli, spravovali by cupusy své k tČm doluom povolnČji
nežli spravují.« (A. M. List v aktech kutnohorských). - 1542. [V
témže listČ:] »z návodu nČkterých nezhornilých osob byli kverci
od téhož dolu [t. j. Strakovy štoly] odraženi.« - Kolem r. 1530.
[HavéĜi podávají hornímu úĜadu svoje stížnosti:] … »žádáme, aby
takovým lidem nezhornilým to pĜetrženo bylo« (A. V. Fragment
listu).
37. 1546. [Mates Lidl z Myslova maje dne 17. ledna pĜi s opatem kláštera Sedleckého o dĤl Žáby na couku Rejzském, praví, že
dĤl ten byl pustý] »a hory jsou bdícím a ne spícím« … [Na jiném
místČ opakuje zase:] »že hory nejsou polštáĜníkuom než bdícím«
… (A. K. Protokol, B 8 a 11). Srv. Dr. V. Flajšhans, ýeská pĜísloví, I. heslo »bdČjící«.
38. Trestati, že se jiný (desátý) káti bude. 1544. [Král Ferdinand píše dne 7. února úĜadu hornímu:] … »chceme a pĜísnČ porouþíme, abyste takového každého skuteþnČ, jímž by se jiní káti
mohli, strestali.« (A. M. Original mezi listinami kutnohorskými).
Viz zde þís. 33. - 1535. »A pak-li by se hutmané vedle toho JMti
pĜikázání nezachovali, … že k takovým trestáním tím pĜikroþiti
ráþí, že jiný takovým kárati budou.« (A. V. Památní kniha KaĖkovská, þís. 38. Instrukcí). - 1537. [Nejv. mincmistr mluvil ke
šmelíĜĤm:] … »kdož pĜestoupí jednú, potrestán býti má, a kdož
podruhý, bude mu ouĜad vzat a kterého tak trestám [sic], že se jím
již káti bude« (A. M. Protokol, str. 105-106). - 1561. [ÚĜad horní
rozkazuje šmelíĜĤm, aby na žaloby dČlníkĤ horních proti nim podané za týden psanou odpovČć podali] a »aby se nad nimi žádnej
nemstil pod trestáním takovejm, že by se ním desátý káti mohl«
(A. V. Protokol, str. 8). - Kolem r. 1558. [Matouš z PĜítoky mluvil
v hospodČ u KadeĜávkĤ o DĤĜe NČmkyni, jež nadávala úĜedníkĤm
pizdivlkĤ:] »U nás ve vsi lepší Ĝád nežli zde. NetrpČli by jí toho,
jako zde trpí, a zvláštČ ponČvadž tu z pĜísežných sedí. Kdyby pošlíc pro rychtáĜe kázal kobylu do vČzení vzíti a trestali ji, že by se
desátý kál…« (A. M. SvČdomí II, str. 303-310). Srv. Dr. V. Flajšhans, ýeská pĜísloví, I. heslo »desátý«. Viz þís. 32, 60 a 61.
39. Býti pod pastmi, jíti pod síĢ. 1527. [Perkmistr dolu Osla
Václav PoklĤpek háje se v rejtunku proti náĜku, že havéĜe bouĜil,
praví:] »pak nevím, abych mČl pod tČmi pastmi býti, nezdá mi se
toho uþiniti« … (A. V. List.) - 1539. [ArcidČkan Václav ěezník
píše šepmistrĤm, že z Hory odejde, neb prý] »nechce pod tČmi
pastmi býli v nebezpeþenství« (ýas. ýes. Mus. 1906, str. 6. Výpis
Ĝed. Josefa Šimka). - 1540. (Pavel Štros, havéĜ jsa tázán staršími
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poĜádku havéĜského na horách StĜíbrných, co mluvil o nebožtíku
Václavu Poklúpkovi, perkmistru Voselském, odpovČdČl,] »že nepuojde pod tu síĢ jako prve« (A. K. h. o. þ. 593, fol. 3.)
40. Na odplatu hráti s nČkým. 1552? [VojtČch Lorecký mluvil
prý v opilství k NČmci, Joštovi hutníku v hospodČ u PíšĤ:] »Vyjebení takoví NČmci, jakej oni zde prĤchod mají! Že za prvnČjšího
þasu takových vČcí by jim netrpČli a že by s nimi na odplatu hráli,
šachty jim zarovnali tak, jak sou oni pĜedešle ýechĤm udČlali, z
pĜíþiny tý, že JM Kský hanebné škody þiní!« (A. K. SvČdomí II,
str. 198-202).
41. Pcháti Pánu Bohu. 1559. [Václav Šatný ptal se nad dolem
v jeho zahradČ zaraženým, kolik jest kverkĤ]. »Dali mu tu odpovČć, že nás drahnČ. A von povČdČl: pán bohu pchám, že chci míti
se všemi þiniti.« (A. M. SvČdomí II, str. 279-280).
42. 1544. Hanyka, hanykéĜ. [ErckauféĜi píší králi Ferdinandu
I. dne 15. þervence:] »pĜedešlá léta, pokudž uhlíĜi hanyku držali,
truhla uhlí za 6 grošĤ brávána byla…« (A. G. List 1544.) - 1474.
[Jan rychtáĜ na pĜedmČstí Kolmarku v HoĜe Kutné] »uþinil pánuom pĜísahu a hankéĜuom slib vedle starodávného obyþeje« (A. K.
m. o. Registrum rubeum, L 1). - 1497. »Bielkovi, svrchnímu hanykýĜi ½ kopy« [dáno z mince v nedČli Dicit 3um] (A. K. h. o. Registra verková). - 1504. »HanykéĜóm, když byli pĜišli … pro zástavu uhlí, dáno … 48 grošĤ« [z mince kutnohorské v nedČli Dicit
2um]. (A. M. Registra verková.) - PĤvod slova záhadný. Odtud
vlastní jméno Jan Hanyka 1488, 1513 (A. Z. Liber hereditatum
rubeus maior, N 21 b, P 10 a) þili jinak též HanykéĜ, syn BartíkĤv,
1490 (A. K. m. o. þís. 262), dále VanČk HanykýĜĤ þi HanykýĜ
1547 (A. V. urburní), dále Vít HanykéĜ z Semína 1510 (A. Z. Lib.
her. rub. maior 01).
43. Kolem r. 1550. [ŠtejgýĜ] »Ĝekl: tvá žena s tvou sestrou
mne tam pomlouvají a myjí po rynku« (A. M. SvČdomí, II. str.
154.).
44. Kol r. 1550. [HašplíĜ Lukeš svČdþí o této hádce:] »A potom sobČ lotrovali jeden druhýmu« (ibidem, str. 156).
45. Kol r. 1550. [ěíha Skalka svČdþí, že štejgýĜ Ĝekl:] »selhals
co pes« (ibidem, str. 158-162).
46. K nosu klepati, šĖupati. Kol r. 1550. [Týž svČdþí, že Václav Kozel štejgýĜi] »k nosu šĖupal«. [Matouš ŠtanĤ svČdþí, že]
»klepal mu rukou pĜed hubou« (obé ibidem, str. 158-162). - Kolem r. 1558. [MatČj Melmas svČdþí:] »…a oni mi ještČ k nosu klepali, že mČ za dobrýho nemají, jestli toho neopravím« (ibidem, str.
179).
47. Podstrky, postrþky þiniti. 1530. [ÚĜedník mince, Pavel z
Podivic píše dne 19. záĜí Janu z Vartmberka a na ZvíĜeticích, nejv.
purkrabí pražskému, že erckauféĜi nČkteĜí s ním ani mluvili nechtí]
»a podstrky þiní« (A. G. List v aktech týkajících se dolĤ kutnohorských). - 1541. [ErckauféĜ Hruška stČžuje si na Jana Vycpálka, že]
»do Hopuov pĜišel divné postrþky na nás s láním þiním« [sic,
správnČ: þiníc] (A. K. Protokol, C 15).
48. 1552. [Hofmistr, urburéĜ a úĜad horní píší dne 30. ledna
radám komory ýeské o šmelcíĜi Šebestianu Esovi,] »že na Hobzu i
na jiné jeho dČlníky s kordy se potrhají mluvíc jim, že musí na šibenici viseti a nČkteĜí pod puzaunáry na vČži sedČti…« (A. G. List
mezi akty týkajícími se dolĤ kutnohorských). Rþení, jak se zdá,
þistČ lokální.
49. 1552. [UrburéĜ Martin Hruška praví nejvyššímu mincmistrovi o huti královské,] »že když tam jede, tehdy na lež jede a na
posmČch.« (A. K. Protokol, X 10).
50. 1552. [Nejvyšší mincmistr Jan z Vítenþe píše radám komory:] »Než jáĢ s úĜadem vidúce to všecko voþitČ pĜi tom bývaje
na svém stojím, že takové Esovo šmelcéĜe gmelcování jest zavedení hor« (A. G. List mezi akty týkajícími se dolĤ kutnohorských).
51. 1553. [VavĜinec kováĜ svČdþí, že pergmistr Mrva mluvil,]
»že jest takovú vČc ukrotil a že by chtČli z múchy mnoho udČlati.
(Registratura PĜíbramského Ĝeditelství horního, Donnebaurova
sbírka rĤzných akt kutnohorských).
52. 1544. [Vrchní štejgéĜi Zikmund Prášek a Linhart Mládek
podávají zprávu o šmeléĜi ve »štole«,] »o jeho netbalivosti, nebo
ve všech vČcech sobČ náležitých chce hostem býti.« (A. K. Zprávy,
M. 15).
53. 1542. [Nejvyšší mincmistr Albrecht z Gutnštejna mluvil k
permistru dolu Osla a k hutmanu:] … »vody beĜte, neb nesluší
hlavy opustiti pro oud« (A. K. Protokol, D. 17).

54. Dar a sváda. 1548 [11. þervna.] »Supová skrz rychtáĜe
oznámila, že ji Sedláþek za ten dar prosil a dral se s ní…« [Odloženo do 2 nedČl]. - [23. þervence Sedláþek pĜiznává se, že ji bil]
pro její jazyk nezbedný a její lání pravíc, že bych ji žádal za její
dar … Dictum: … ponČvadž si násilí neukázala, protož aby jeho
pĜi pokoji nechala … (A. V. Protokol KaĖkovský, str. 7, 11 a 17).
55. 1548. [Dle zprávy Petra LaviþkĤ Ĝekla mu Machova žena:]
»Bodaj pana staršího syna nevsadili, neb sou vybrali plívy a jádra
nechali a vystrþili je jako vích na pivo a žádnýho s nimi neposlali.« [Dále prý Ĝekla:] »Ale stál s nimi pan Petr Amcha, ta slíva,
ješto já kdybych se na to dala, lépe bych sama mluvila.« (A. V.
Protokol KaĖkovský, volný list vložený tam).
56. 1548. [Vávra Votýpka, trajvíĜ svČdþí o smrtelném úrazu,
který stihl jakéhosi Poláka pĜi tČžení trejbem:] … »nebožtík kĜikl,
když mČl spadnouti dolĤ: prems! A praviti nemohl víc a po tý
spadl doluov a letČl co kluk.« (A. M. SvČdomí I. str. 61-62).
57. Podávati lži, Ĝeþi. 1548. »Holý šmelíĜ vinil Mikuláše štajgýĜe, že ve mlýnČ s ním hrál a potom lži sme sobČ podali…« (A.
V. Protokol KaĖkovský, str. 18). - 1558. »A tak sobČ Ĝeþi podali a
jebali, a v to sem se sama vložila, aby mi nejebal mateĜe, že jest
tak dobrá jako jeho.« (A. M. SvČdomí II., str. 226). - Kolem r.
1554. »Podávali sobČ Ĝeþi« (ibidem, str. 158).
58. Cibrykovati se (þibrykovati se?), loudati se. 1539. [Svrchní
štajgýĜi oznamují o dolu Roštrauchu,] »že se s vodami cibrykují.«
(A. K. h. o. Zprávy, G. 16). [NČkolik nedČl na to opakují náĜek,]
»že se s vodami cibrykuje, aþ pacholkuov s to dílo bylo by dosti«
(ibidem, G. 19). - 1540. [Svrchní štajgýĜi oznamují:] »I jest slušné
k tomu Bártu pĜidržeti, aby se s tú vodú necibrykoval, ale aby ji z
hlubiny naskrze bral« (ibidem K. 8). - 1509. »Za Šochem 2 perky,
jeden cibrikovaný.« (A. V. Registr dolĤ ŠválĤ a NyklasĤ na KaĖku, dominica Dominus fortitudo). »Za Šochem grecovina cibrykovaná (ibidem, dom. Omnes gentes). - Srovnej v KottovČ Slovníku
heslo »þabrati (se)«, bryndati se; zdlouhavČ jíti (díl V. str. 1155).
Perk (Berge þili jinak též gute Berge) rudovina, v níž ruda byla
drobnČ vrostlá; tahala se proto na den. Perky jalové zĤstávaly v
dole. Grecovina, drobné perky; Šoch, hašpl þili šachtice v dole
Švábích.
59. 1591. Jan Kaše daroval svým dČlníkĤm to, co odhazovali
pĜi prejtování rud na dole PĖovČ. DČlníci chtČli pak peníze za tyto
odpadky rud vytČžené propíti, na domluvu Kašovu však Ĝekli si, že
si koupí po nových stĜevících. [Lukáš Koštolal svČdþí, že Kaša jim
domlouval:] »Ne všecko v Ĝit, taky nČtco na Ĝit« … [Jáchym
Rejnyš svČdþí, že Ĝekl:] »ne všecko do života, nČtco taky na život«
… (A. K. Kniha svČdomí, str. 203, 205, 206).
60. Kolem r. 1558. »Matouš z PĜítoky v tom ji [t. j. DĤru
NČmkyni] trestal mluvíc jí: Zvyjednaná kobylo, a ty sobČ žádnýho
nevážíš, on tobČ každý pizdivlkem, šepmistr pizdivlk, p. hofmistr
pizdivlk, všickni ouĜedníci pizdivlci.« (A. M. SvČdomí II, str. 303310). Srv. zde i þ. 32, 38 a 61.
61. Jebák. 1523. [BĜezina z KaĖku prý mluvil,] »že pan hofmistr nestojí za jebák se vším úĜadem« (A. K. h. o, þ. 332 A 4). 1558. [MatČj ýervenka svČdþí o Petru Jirákovi, že lál, ponČvadž]
»v zahradách lidem škodu dČlajíc nemohou sto jebákĤ svýsti« (A.
M. SvČdomí II, str. 255). - Kol r. 1558. [Havel Havlišta svČdþí o
DĤĜe NČmkyni, že Ĝekla:] »Já se koho bojím za sto jebákĤ, zvyjebených pizdivlkĤ.« [Dle svČdomí Marty z Novýho domu Ĝekla DĤra prý,] »že tČch pizdivlkĤ za jebák [se] nebojím, kteĜí proti mnČ
stojí…« (A. M. SvČdomí II. str. 303-310). Srv. þís. 32, 38 a 60. Kolem r. 1558. [Jan Medal svČdþí o Eliášovi, že lál, psoval a že
povČdČl,] »že mi král k tomu pĜidal sto jebákĤ i s ouĜadem i s
hofmistrem« (A. M. SvČdomí, str. 209-210). - 1558. [Jíra Vážný
Ĝekl prý Matouši Drštkovi]: »Pane jebáku, já víc vládnu nežli šmelíĜ! A kdyby nebyl dlužen šmelíĜi, nestáli bychom o tČ za jebák…«
[Na to odvČtil Drštka:] »Nedávej mi jebákĤ, sám jebáku!« (A. M.
SvČdomí II, str. 338-340).
PěÍSPċVEK K POBYTU HUMANISTY J. BALBA
V ýECHÁCH.
ýasopis musea království ýeského, r. 85 (1911), str. 472.

„Balbovi doktorovi na ztravu, od krále Jeho Milosti, když poslán byl do ýech z Budína, dáno 15 kop feria 6. post Corporis
Christi (7. þervna 1504) mandato regie maiestatis per litteras domini mincmejstr (Archiv Musea král. ýes., Registra verková z r.

1504 z bývalého archivu horního úĜadu v HoĜe Kutné, mezi rĤznými vydáními mince kutnohorské, ke konci). Sedmihradskému,
ježto provodil Balba doktora na Litomyšl, dáno 20 grošĤ sabato
ante s. Calixti“ (12. Ĝíjna 1504) (Ibidem, ve vydáních pĜi nedČli
Justus). Srv. TruhláĜ J., Humanismus a Humanisté v ýechách za
krále Vladislava II. v Praze, 1894.
PěÍSPċVKY K DċJINÁM HORNÍCH MÍST
V ýECHÁCH A NA MORAVċ.
Hornické a hutnické listy, r. 12 (1911), str. 117-118,136-137,144-146,162-164,178180.*)

I. Chrastava.
Dle hrabČte Kašpara Šternberka (Umrisse einer Geschichte der
böhmischen Bergwerke, I. sv., 1. odd., str. 488) jest známo o dolování u Chrastavy (nČm. Kratzau) jen tolik, že prý ve století XVI.
opČt poþalo a že bylo prý za císaĜe Rudolfa dále provozováno. V t.
zv. registrech verkových, chovaných v archivu mČsta Hory Kutné
v oddČlení horním, nalezl jsem pĜi nedČli Adorate 2. 1496 zanešenu následující zajímavou položku, která se týþe patrnČ mČsta
Chrastavy (nyní v politickém okresu Libereckém): »Item cupusu
na Chrastav za krále JMt 3 kopy na polovici tálĤ na všech horách
volovČných relacione Michaelis coram Bartossio, magistro curie et
officialibus monete sabato ante Circumdederunt« (= 30. ledna
1496.). Zpráva tato nepotĜebuje vysvČtlení až na osoby v ní pĜipomínané. Michal jest bezpochyby písaĜ urburní v HoĜe r. 1482
pĜipomínaný, nemĤže však jím býti Michal z VršovišĢ, horní to
hofmistr dne 12. Ĝíjna 1494 sesazený. Bartoš z PrachĖaĖ byl skuteþnČ horním hofmistrem spolu s Jarošem Slonem z Chvališova, a
to po dobu od sesazení Michala z VrchovišĢ až do 25. února 1496.
II. Ledeþ.
O horách Ledeckých dí hrabČ Šternberk v díle citovaném (str.
28.) jen tolik, že prý doly mČl na panství Ledeþském Burian Ledecký z ěíþan, což by bylo asi v dobČ mezi lety 1501 až 1541.
V protokolu kutnohorského úĜadu horního, chovaném druhdy
ve sbírkách ŠtČpána Bergra a nyní v archivu musea království
ýeského, nalézá se na str. 40. pĜi r. 1537 Adorate 1., feria 6. (= 26.
ledna) následující zpráva:
»Páni kverci Ledeþští a Horští položili fristunk, kterýž mají na
hory Ledecký, k vČrný ruce k ouĜadu hornímu; na ten zpuosob
všickni toho žádali, aby jednČm bez druhých kverkĤ vydán nebyl.
A ten fristunk jest v komoĜe nad vraty v truhle.«
III. Malotice.
O horách u Malotic blíže Zásmuk dosud nebylo nikde nic uveĜejnČno. V protokolu kutnohorského úĜadu horního z let 1545 až
1554, který se chová v oddČlení horním archivu mČsta Hory Kutné, obsažena na listČ L 11. následující zpráva:
»Urozený a stateþný rytíĜ pan Jan z Vítence, nejvyzší mincmejstr kr. ý. ráþil propĤjþiti duol, jenž slove Apoštol, na horách
Malovicských, kderéž leží nad KouĜimem, slovutné opatrnosti,
pánuom purgmistru a konšeluom mČsta KouĜima s kverky jich jakožto prvním pĜíjemcuom podle práva horního. Actum feria 3.
dominica Deus in loco hora 13. anno 1549.« (= 3. záĜí).
Dle výpisku prof. J. ěeháka jest prý »v památní knize KouĜimské« na fol. 68. zapsáno následující »Memoriale« - PropĤjþka
na hory v Malovice (sic) vodeslána od úĜadu horního Hor Kutten
etc. a schována do sklepu obecního; tam se najde. Actum f. 4. ante
Mathei 1549.« (= 18. záĜí)
Že zde bČží v pravdČ o doly u vsi Malotic, která leží skuteþnČ
blízko KouĜimi, a pokud se výškového rozdílu týþe, skuteþnČ nad
tímto mČstem, nelze pochybovati. Ve svrchu uvedených dvou
zprávách jest patrnČ místo samo chybnČ jmenováno.
IV. Nalžov.
O horách Nalžovských pojednal nejlépe hrabČ Šternberk.1)
*

) Jako autor uveden Vlþek z Lamingenu.
) Viz dílo napĜed citované, svazek I., oddČl. I., str. 235-248. Dle
Schmidta z Bergenholdu, v jehož díle »Übersichtliche Geschichte des
Bergbau- und Hüttenwesens in Böhmen« (Praha 1873) na základČ díla
Šternberkova též o NalžovČ pojednáno, napsal diletantskou monografii Josef Rybák: »DČjiny mČsta Hor StĜíbrných« (Tábor 1898). K dílku
naposled zmínČnému pĜipojena jest kopie staré mapy dolové z roku
1
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Leþ i k jeho þlánku lze lecos pĜipojiti. V NalžovČ byl horním
hejtmanem znamenitý horník Ambrož z Hoštejna. PĜipomíná se
tam r. 1528 (Šternberk, str. 237) a mČl roþní plat 100 kop þeských
grošĤ (kolem 1800 K). Když mČl nastoupiti na místo nejv. mincmistra Albrecht z Gutnštejna, radili radové komory pro království
ýeské dne 26. srpna 1534 králi Ferdinandovi I., aby se mu pĜidal k
ruce zkušený nČjaký horník a navrhovali Ambrože z Hoštejna,
hodlajíce horního hofmistra v HoĜe Kutné Buriana Vrbíka ze Žaboklik pro jeho neschopnost a z jiných pĜíþin sesaditi a Ambrože
na jeho místo uvésti. Ambrož však, jsa pĜed rady obeslán, chtČl
prý 120 kop þesk. grošĤ platu, ponČvadž prý by v HoĜe se 100 kopami nevyšel. V NalžovČ prý to bylo nČco jiného, ponČvadž mČl
tam blízko statky.2) Vzhledem k jeho schopnosti navrhovali radové komory králi, aby tČch 120 kop mu povolil. To se asi také stalo.
Dne 14. záĜí 1534 píše Ambrož do komory, že by byl rád dne 16.
záĜí 1534, kdy mČl zároveĖ s nejv. mincmistrem býti uveden v
úĜad, do Hory se dostavil, že však již 8 dní leží nemocen. Následkem toho mĤže se dostaviti do Hory až 21. záĜí ráno a pĜiveze s
sebou, jak na nČm bylo žádáno, zkušeného horníka k ohledání nČkterých kutnohorských dolĤ. (Oba dopisy v archivu místodržitelském v aktech komory, þís. 1534/5 a 1534/7.)
V témže archivu zachoval se opis psaní krále Ferdinanda I.
nejvyššímu mincmistru, Albrechtovi z Gutnštajna, ze dne 18.
þervna 1535 (þís. 1535/2) znČní následujícího:
»Urozený vČrný náš milý! Nepochybujem, že toho dobrú vČdomost míti mĤžeš, jaká vajpovČć jest soudem zemským mezi
urozeným Joštem z Rozmberka a stateþným OldĜichem Pauzarem
o hory Nalžovské uþinČna, i ponČvadž se tu nás nejvíc dotýþe, neb
ti úĜedníci na tČch horách nám k ruce naší Kské a žádnému jinému
pĜísahami jsú zavázáni, kdež my tepruov vþera o tej vajpovČdi
zvČdČvše, nemožné jest nám ke dni a k vajpovČdi uloženému toho
pustúpení uþiniti i psáti ráþíme témuž Pauzarovi jeho žádajíc za
prodlenČjší þas, jakož z vajpisu toho, kterýž posíláme, srozumČti
budeš motci kdež pak té nepochybné a milostivé víry k nČmu býti
ráþíme, že tak uþiní, a protož tobČ porouþíme, aby ten pondČlí po
panny Marie Navštívenie nejprv pĜíští (5. þervence) na místČ našem na ty hory Nalžovské dojel a tČch hor OldĜichovi Pauzarovi a
sestĜe jeho podle smlúvy, kterúž sme (s) stavy království ýeského
o hory uþiniti ráþili, postoupil a z strany naší také opatĜil, aby ouĜedníci, kteĜí nám zĤstati anebo spolu s ním na tČch horách držáni
býti mají, povinnostmi náležitými zavázáni k ruce naší byli. Také
s týmž Pauzarem od nás rozmluv, aþ by kterú nechuĢ jmČl k verkuom (sic) i k vosobám ouĜedním, kteĜí na tČch horách pavují,
proto že jsú se urozeného Jošta z Rozmberka pĜidrželi a jím zpravovali, aby to mimo se pustil a jich odtud nevytiskal než všelijak
radši pro vyzdvižení a zdČlání tý hory k lepšímu našemu a svému
užiteþnému v dobrým Ĝádu zachoval a již psaným Joštem z Rozmberka v žádné další nesnáze ani soudy jse nedával, neb nás tu se
nejvíce dotýþe a my také ve všem, pokudž za spravedlivé bude,
rádi milostivČ i spravedlivČ k témuž Pauzarovi jse zachovati ráþíme, tak že jemu námi králem, pánem jeho scházeti nie nemá, a
když to tak s Pauzarem vykonáš a na místČ postavíš, tehdy svrchu
dotþenému Joštovi z Rozmberka od nás povČz, aby sobČ té vajpovČdi nestČžoval, neb ne jeho ale nejvíce nás se dotejþe, a my také
þasem svým ráþíme poruþiti s ním dále jednati kdy by taková vČc
k srovnánie pĜivedena býti mohla. A znajíc v tom vuoli naši neobmeškávaj toho všeho tak vykonati, aby vajpovČdi uþinČné dosti
se stalo, a my pĜi tom, což nám spravedlivČ podle smlúvy (s) stavy
udČlané náleží, také zĤstaveni byli jináþ uþiníc. Dán v Vídni v pátek po svatým VítČ (18. þervna) léta etc. XXXVo a království našich ěímského pátého a jiných devátého.«
V. PelhĜimov.
O horách PelhĜimovských málo povČdomo. HrabČ Šternberk v
díle shora citovaném skoro nic o nich nepraví1). Jako drobný pĜíspČvek budiž uvedeno, že r. 1497, ten týden po nedČli Judica, pĜinesli do kutnohorské mince stĜíbra »z PelhĜimova 1 hĜivnu 1 lot 1
quentl«. (Registra verková v horním oddČlení mČstského archivu v
1556, chované nyní v archivu TĜeboĖském.
2
) Kde, se nepraví. PonČvadž se zove též »Lažanský«, snad mu patĜily Lažany.
1
) V roþníku IV. tČchto listĤ, na str. 185. otištČna zpráva z roku 1581
o nich.
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HoĜe Kutné).
Roku 1535 byl »David od Hory« pergmistrem »hor PelhĜimovských urozeného a stateþného rytíĜe, pána, pana ZdeĖka Trþky
z Lípy etc.« (List purgmistra a rady mČsta PelhĜimova s peþetí
vložený do »svČdomí«, pĜijatých pĜed horním úĜadem kutnohorským a chovaných nyní v archivu archaeol. sboru »Wocela« v HoĜe Kutné.) David havíĜ, který koupil s Václavem Mazancem,
Tychtlem a Beneškou, barvíĜkou v HoĜe Kutné r. 1534, v nedČli
Spiritus, lezof na Pachu a jej po té r. 1535, v nedČli Suscepimus,
probéĜi Arnoštu z Drasova opČt prodal, svČdþil dle tohoto listu dne
15. prosince 1535, jako pergmistr hor PelhĜimovských o nČkteré
nevoli stran tohoto lezofu.
PĜed tímto Davidem byl pergmistrem na horách PelhĜimovských H a n u š R a i t t e r , kterého Jan Trþka z Lípy2), když si na
nČho u nejvyššího mincmistra Albrechta z Gutnštejna stČžoval, do
vČzení vsadil. Z vČzení psal Raitter nejv. mincmistrovi dopis, ve
kterém se podvoloval výroku horního soudu kutnohorského. Aþ
nejv. mincmistr Trþkovi tĜikráte psal, aby pergmistra z vČzení
propustil, nevyhovČl tomu Trþka. I psal nejv. mincmistr dne 24.
þervna 1535 radám komory v království ýeském, aby Trþku dĤtklivČ ku propuštČní Raittera napomenuli, uvádČje pĜi tom, že
Raitter jest rozumný a dobrý horník, kterého by mohl na jiných
horách dobĜe potĜebovati. (Original dopisu v archivu místodržitelském mezi horními akty komory ýeské, þís. 1535/2.)
VI. Proseþ.
Hory Prosické, t. j. u vsi Prosiþek, byly v chodu nedlouho pĜed
r. 1550, neboĢ toho roku v témdni po nedČli Exaudi 1. vinil
»Adam, písaĜ Prosických hor Smolíka pro cupus zadržalý na hory
Prosické«. (Protokol kutnohorského úĜadu horního z let 15451554 v horním oddČlení archivu mČsta Hory Kutné, fol. N 9.) Dále
zaneseno jest v témže protokole ještČ, že »Adam, písaĜ z Prosiþek«
upomínal o cupus Trojana Uzlíþkova, Ambrože váþkáĜe, Zlatohlávka, Tarabu starého, Jana vozku a Jana Chmela z ýáslavČ a že
jiní kverci »hor tČchto spuštČných« byli Zvejkalík, Pavel zlatník,
matka Bartoše a JiĜík Náchodský.«
VII. Rataje.
O dolování u Rataj nebylo dosud nic známo. Že však se tam
ke konci XV. století dolovalo na stĜíbro, svČdþí následující dva
údaje z register verkových, chovaných v horním oddČlení archivu
mČstského v HoĜe Kutné:
a) R. 1497, ten týden po nedČli Cantate, pĜineseno do mince
kutnohorské »argentum fulminatum z Rataj 3 loty 1 kventlík.« b)
Taktéž ten týden po nedČli Respice 1o, pĜinesl další stĜíbro pĜepalované, »argentum fulminatum 1 ferton 2 loty od Rataj Markus«.
Pánem na Ratajích byl té doby (a to od roku 1493) Krištofor
ze Švamberka, pán zajisté též o hory se starající, jak svČdþí psaní
jeho strýce JindĜicha ze Švamberka ze dne 31. prosince 1516, otištČné v »Archivu ýeském« (díl XV., str. 130.). O které »hory
Švamberské«3) v tomto listČ jde, tČžko povČdČti. JistČ to však
nejsou hory na Ratajích.
VIII. Skalice.
Že u Skalice t. zv. StĜíbrné bylo již pĜed r. 1536 dolováno,
ukazuje nČmecký list nejv. mincmistra Albrechta z Gutnštejna ze
dne 13. srpna 1536, chovaný v archivu místodržitelském mezi akty komory království ýeského (þís. 1536/9). V nČm dává tento
mincmistr radám komory zprávu, že prý nedávno, když jel z Jílového, prohlédl si doly ve Skalici jménem »Hora sv. Prokopa« (»S.
Prokopsberg genannt«). Jsou prý pĜed rukama tČžaĜi, kteĜí by tam
rádi tČžili, ale odstrašuje prý je nepoĜad tam panující. PonČvadž
prý ale páni pozemkĤ, Zajímaþové, nejsou vázáni zemským snesením (»ausserhalb der lanndsverwilligung befreid sein«, þímž
mínČno patrnČ narovnání o hory z r. 1534), neví, jak dobrý Ĝád
opČt zavésti. Doly jsou prý nadČjné. I prosí o radu, co v té pĜíþinČ
2
) Byl to pán nelítostný a soužil lid poddaný; r. 1535 vzepĜeli se také
proti nČmu sedláci (viz o tom Sedláþkovy »Hrady a zámky«, díl IV.,
str. 276).
3
) Král Vladislav udČlil na doly »Švamberské« následující 3 majestáty: V roce 1478 Hynkovi ze Švamberka, dále r. 1498 dne 10. záĜí JindĜichovi ze Švamberka a r. 1509 dne 25. listopadu JindĜichovi a
Krištofovi ze Švamberka (viz »ýasopis musea král. ýesk.«, roþ.
LXXXII. [1908], str. 210-211.).

má králi psáti a jak se má zachovati, aby poĜádek byl na tČch horách zaveden.
Dne 7. kvČtna 1543 udČlil král Janu Sezimovi a JindĜichu ZajímaþĤm z Kunštátu fristunk na stĜíbrné doly u Skalice a na pozemcích kláštera sv. Prokopa (Šternberk: cit. dílo, I. sv., 2. oddČl.,
str. 77.). NČkteré pozdČjší zprávy o horách tČchto sdČluje Dr. J. L.
BarvíĜ v tomto þasopise (roþ. 1904, str. 4.).
IX. StĜmelice.
Kolem StĜmelic poþalo se kutati asi souþasnČ jako u StĜíbrné
Skalice.1) Hory stĜmelické obdržel od krále dne 8. bĜezna 1542 Jaroslav z Šelnberka (Šternberk: dílo cit., II. sv. 2. oddČl., str. 76.) a
dne 10. prosince 1549 Konrád z Pocksdorfu (ib. str. 78.). Že se v
tČch dobách skuteþnČ na horách zmínČných pracovalo, svČdþí
zpráva na listČ L 13 v protokolu horního úĜadu kutnohorského z
let 1545-1554, chovaném nyní v hor. oddČlení mČstského archivu
v HoĜe Kutné. V polovici záĜí 1549 vinil totiž »Purghart Uher, havéĜ ze StĜmelice« »Foltina Slováka, havéĜe, že o nČm mluvil, že
jsou ho katem z Jochmstálu vyvedli etc.«.
Dne 30. þervence 1551 píše nejv. mincmistr Jan z Vítenþe radám komory pro království ýeské mezi jiným: »JáĢ zítra bohdá
musím na StĜmelické hory jeti, neb tam mnozí neĜádové jsú.« (Archiv místodržitelský, akta komory þeské, þ. 1551/7.)
X. StĜíbro.2)
Fr. Ant. Schmidt uveĜejnil v díle »Chronologisch-systematische Sammlung der Berggesetze der österr. Monarchie« (VídeĖ,
1832; I. oddČl., 1. sv. str. 136-137) listinu ze dne 2. prosince 1410,
kterou naĜizuje král Václav IV. mČĜení prvého nálezného dolu na
nových horách olovČných v Mrkovicích nČkde u StĜíbra. Zdá se,
že jméno tohoto již zaniklého místa þteno Schmidtem chybnČ3),
neboĢ již v listinČ samé jmenuje se mezi tČžaĜi Oneš z Mikovic.
Dále potvrzuje mínČní toto nová zpráva z knih archivu mČsta Prahy, již uveĜejnil Dr. Teige v »Archivu ýeském«, dílu XXV. na str.
212. Jest to kšaft Pavla, písaĜe krále JiĜího, ze dne 24. kvČtna
1471, jímž odkazuje své manželce: »Item in Mikowicze, ubi sunt
plumbi fodine, duas partes tricesimas ibi, ubi generosus dominus
Paulus Skalsky et dominus Cenko, procurator olim regis Georgii
cum aliis cultoribus fovee tenent«.
HrabČ Šternberk zmiĖuje se v díle citovaném (I. sv., 2. oddČl.
str. 69.), že od r. 1410 do panování Ferdinanda o dolech StĜíbrských není zpráv. Že doly tyto za krále Vladislava byly v chodu,
ukázal dr. BarvíĜ ve þlánku v poznámce 2. uvedeném, a to na základČ register z rozchváceného archivu horního úĜadu v HoĜe Kutné, která se dostala po prodeji jeho do sbírek ŠtČpána Bergra a po
jeho smrti do archivu zemského musea v Praze. ýást tČchto register zĤstala však v HoĜe Kutné a nalézá se nyní v archivu archaeologického sboru »Wocela«; jsou to roþníky 1506, 1507, 1510,
1511, 1513, 1515 a 1516.
Hory StĜíbrské byly ujaty hlavnČ pro potĜeby hutí kutnohorských a podléhaly pĜímo hornímu hofmistru kutnohorskému. Za
perkmistry posíláni tam vrchní štajgéĜi kutnohorští (tak r. 1503
MatČj Jelínek) a zavádČny zvyky kutnohorské.
Z register z archivu »Wocela« uvádím tyto zajímavé ukázky.
1. »S v u o l k a h a v é Ĝ ó v h l u b i n s k ý c h , z a k t e r ú ž p r o s i l i ,
aby zapsána byla.
Item Krajíþek s tovaĜiši, havéĜi hlubinští svolili se všickni
dobrovolnČ pĜed pergmistrem, ktož by koli z nich šichtu zasvČtil,
aby tomu každému 4 gr sĖaty byly, a ktož by koli dvú šichet nele1

) Srovnej k tomu zmínku Dra Z. Wintra na str. 388. dílu II. v »Kulturním obraze þeských mČst« (Praha, 1892), kde se mluví »o n o v ý c h horách mČdČných u StĜmelic«.
2
) Starší literaturu viz u P o š e p n é h o : »Der Bergbaudistrikt von
Mies« (VídeĖ, 1874). Z novČjší uvádím: Dr. JiĜí J u r i t s c h :
»Geschichtliches von der königlichen Stadt Mies in Böhmen« (Programm c. k. gymnasia ve StĜíbĜe, 1895) a Dr. JindĜich Lad. B a r ví Ĝ :
»ěád hor. olovČných u mČsta StĜíbra z roku 1513« (tento þasopis, roþ.
VI. [1905] str. 97. a 98.), kdež dlužno opraviti následující nesrovnalosti vzniklé buć chybným þtením anebo pĜi tisku. Na str. 98. (29. Ĝádek shora v levo) þti »roštýĜ« místo chybného »koštýĜ« a (1. Ĝádek
shora vpravo) »na jiném couku« místo chybného »nájmem couku«.
3
) Listiny, prý v zemském museu v Praze chované, jsem v rukou
nemČl.

zel (sic), ten každý aby tálóv byl zbaven bez milosti« (1506, Ecce
Deus = 9. srpna).
2. »Léta etc. 1513 na den Božího tČla (26. kvČtna) od urozeného pana Jakuba z Fugl (správnČ Fuglhauzu), toho þasu na Horách
Kutnách hofmistra dána jest propĤjþka na horách krále JMti volovČných u StĜíbra havíĜĤm taková: napĜed pokud jse kto s pergmistrem do þasu jmenovitého smluví, potud má na té propĤjþce dČlati,
na košt krále JMti tímto je fedrovati má všemi fudrnostmi, co v
dole pĜísluší, i také na dni totiž kováĜi, šmidkoštem, práþem; krom
toto jest vymínČno, aby havíĜi jakéhož koli nádobí potĜebovati budou, má jim pergmistr prodávati, pemrlici za 3 gr, þtvrt želez za 12
gr, žumphejzn za 1 gr, nosatec za 3 gr, fimol za 3 gr, šarklín za 4
gr, šarploci za 3 gr, klín veliký za 6 gr, ploci k témuž klínu za 6 gr,
za fejsl veliký víc, za menší míĖ.
Milý bĤh což by koli nadČliti ráþil rudami, ty aby byly prány
na þisto tak, pokudž jsú prve prány bývaly. Ty rudy i šlichy má
pergmistr od havíĜĤv králi JMti k ruce kupovati, centnéĜ rudy po
18 gr, šlichu centnéĜ po 17 gr.
Urbury mají dávati králi JMti desátý centnéĜ z rudy i z šlichu.
Pokud kto kterú propĤjþku pĜijme, mají býti toho štufy vyĢaty,
aby každý vČdČl, pokud jest pĜijal.
Item kdy kto s jedné propĤjþky na druhĤ duršlák udČlal by,
ihned jakž vortík pronikne, aby díla nechal, dokudž to pergmistrem a jinými úĜedníky ohledáno a opatĜeno nebude.
A jestliže by kto pĜijma propĤjþku dČlati nechtČl a nedbal bućto rudu kradl nebo jiného neslušného nČtco udČlal a zvláštČ, že by
skrze to králi JMti pĜišla škoda, takovému tu propĤjþku pergmistr
má moc zdvihnúti etc.
Dominica Respice primum (12. þervna) NČmci ujali propĤjþku
od NČmecké šachty žulu až do štufy k Vaškovi do pĤl léta a tak
oni i všickni jiní mají se zachovávati na propĤjþkách, jakož svrchu
psáno stojí«.
Zdá se, že na poþátku panování Ferdinanda I. pĜestalo se na
horách StĜíbrských pilnČ pracovati. Olovo kupováno do Hory z
Polska (z hor Trnavských þili z Tarnovic a Bytomi). Když poþátkem bĜezna 1544 nastávala v HoĜe nouze o olovo, radil úĜedník
mince v HoĜe Kutné, Pavel z Podivic, dne 10. toho mČsíce radám
komory k nákupu olova z MíšnČ a StĜíbra (Archiv místodržitelský,
akta komory þís. 1544/11). Dne 30. bĜezna 1544 radí totéž horní
úĜad kutnohorský s podotknutím, že by mohlo na hory StĜíbrské
200 až 300 kop grošĤ z Hor Kuten naloženo býti (ib. þís.
1544/16). V dubnu a kvČtnu 1544 dostoupila nouze o olovo v HoĜe nejvyššího stupnČ; tu píší úĜedníci mince radám komory dne 26.
dubna: »Pan Leopold Buchspam nám jest dnes zde zprávu uþinil,
kdyby doložení od VMti jmČl, že by z StĜíbrských hor tyto hory
volovem fedrovati mohl a na tento þas že by mohl zĜíditi v krátkém þasu vokolo 60 centnýĜĤ. Protož za to VMti prosíme pro dobré JMKské, odtud neb odjinud aby þasnČ sem volovo opatĜeno býti
mohlo, že nám toho nápomocni býti ráþíte. A jestiže by na ten þas
z komory JMKské penČz jemu dáno býti nemohlo, nechĢ by ale
odsud 100 kop grošĤv, což by se VMti vidČlo, jemu na to dáno bylo« (ib., þís. 1544/19). Dne 27. kvČtna píší tíž úĜedníci: »Z tČch
hor StĜíbrských … nemalý fedrunk volovem mohl by býti, neb aþkoli pĜíþina se toho pokládá, že by snad o nČtco ta ruda volovČná
vČtší užitek nesla nežli volovo, ale my nevíme, jakž jest nyní volovu pĜiskoþilo, neb již zde volova 1 centnýĜ po 1 kopČ 38 groších
platí« (ib., þís. 1544/27).
Zdali skuteþnČ StĜíbrské doly v té dobČ zase olovo do Hory
dodávaly, není dokladĤ; zdá se však spíše, že nikoli, neboĢ olovo
dále z Polsky do Hory posíláno. Dne 30. þervence 1551 píše nejv.
mincmistr Jan z Vítenþe radám komory: »A ponČvadž takový nedostatek vuolovČ jest, mé by zdání bylo, aby ty hory u StĜíbra zase
pavovati (sic) a obloženy byly, ale to bez nákladu penČžního býti
nemĤže. Než to já pamatuji, že z tČch hor do Hory Kutny i jinam
drahnČ set centnéĜuov volova dodávali a k tomu držel centnéĜ volova 2 loty stĜíbra« (ib., þís. 1551/17).
Teprve r. 1554 zaþalo se ve StĜíbĜe zase þileji dolovati (viz o
tom dílo Šternberkovo shora citované, str. 70). Vítaný pĜíspČvek
ke zprávám z tohoto roku obsažen jest v dĤležité »Knize zápisĤ
horních«, chované v archivu mČsta Hory Kutné v oddČlení horním
(fol. 98. þili pag. 202. þervenČ þíslovaná).
»Štola u StĜíbra mČsta.
Pod tím jinou rukou: K horám olovČným.
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Urozený pan Petr Hlavsa z LiboslavČ, místodržící úĜadu nejvyzšího mincmejstrzví království ýeského s uvážením spoleþným
úĜadu horního na Horách Gutnách propĤjþiti ráþil slovutným pánĤm purgmistru a radČ i vši obci mČsta StĜíbra nynČjším i budoucím štolu Rušpergku (sic) s šachtami, litlochy, k týž štole náležitými vydČlanou od pramene pravého až do zhlaví jejího s mČrami
podle práva horního k ní náležitými k tomu trejv, k tomu trejv
(sic), kavny, lezofy shoĜejší i dolejší s šmitnami kováĜskými i s
tím vším pĜíslušenstvím, což k horám olovČným od starodávna náleželo a náleží, k mocnému držení a užívání, aby též hory olovČné
více tČženy a rozmnožovány (sic) než umenšovati se jmČly. Actum
sabato ante Circumdederunt jináþ na den sv. Fabiana a Šebestiana
léta etc. 1554« (20. ledna).
PropĤjþka z r. 1554 není však na Rušperce prvou. již 19. kvČtna þili v pátek po sv. Žofii 1536 propĤjþili purgmistr a konšelé
StĜíbrští v plné radČ s pány obecnými »duol Zezhulku u vrchu na
Rušperce nad Svinnou JiĜíkovi Kolovi, Janovi Kozovi a Janovi
Koudelkovi … davše jim fristunk do dvou let … a po vyjití tČch
dvou let poĜád zbČhlých oni i jiní budou povinni panu purgmistru
a vší obci desátý centnéĜ rudy dávati«. (Archiv StĜíbrský, Kniha
zápisĤ, fol. 146 b. Dle opisu v archivu zemském v Praze.)
Ze zaþátku panování krále Ferdinanda I. zachovala se také v
archivu místodržitelském obšírná zpráva jakéhosi Pavla Schmidta,
beze vší pochyby výbČrþího desátku, radám þeské komory v Praze, datovaná v Kladrubech v pondČlí po OþisĢování Panny Marie
1528 (3. února), v níž sice dle mého soudu mluví se hlavnČ o dolech jiných nČkde kolem Plané ležících, ale v níž je pĜece na konec
Ĝeþ o dolech StĜíbrských. Originální tato listina nČmecky psaná nese þís. 1528/4. Pro zajímavost její uvádím v následujícím podstatný její obsah; bohužel však se mi nepodaĜilo zjistiti osoby, o nichž
se v listČ tomto jedná. Snad se to podaĜí nČkdy, až více materialu o
dolech kolem StĜíbra bude uveĜejnČno.
1. Kverci PlzeĖští prý pĜijali rozsudek, který radové þeské
komory poslednČ v Praze v záležitosti Havlasy a prokuratora vynesli, a také prý slíbili, že peníze v poþtu uvedené u nČho
(Schmidta) složí. PonČvadž tomu však dosti neuþinili, psal prý jim
na to do PlznČ, aby ty peníze do 8 dnĤ složili, a na to ještČ prý s
dĤrazem po tĜetí. I odpovČdČli prý, že ty peníze o pĜíštích letnicích
složí, a ustanovili jednoho usedlého muže v Kladrubech za rukojmí a vedle nČho také 2 ze kverkĤ PlzeĖských. Když pak Havlasa peníze žádal a nedostal jich, žaloval prý na Schmidta u opata a
nezbylo nic jiného, než žádati o shovČní, aby mohla býti do Prahy
o tom podána zpráva.
2. Kvercí tito slíbili prý dále pĜed panem Krištofem z Jendorfu, že budou dČlníkĤm týdnČ náklady (kostgeld) nahrazovati a þtrnáctidennČ je vypláceti, což prý však taktéž nesplnili. Dále prý
zvolili si faktora þi šichtmistra, který má dul lojem, železem a jinými všemi potĜebami dolovými zaopatĜovati. Tento faktor však
prý celé þtvrtletí nic nesjednal, proþež práce stojí a dČlnictvo nouzi
trpí.
3. Dále prý poruþil, aby uveĜejnili vyhlášku o cupusích a aby v
pondČlí po Fabianu (27. ledna), jak jest u hor zvykem, retardat drželi. Dále jim prý dovolil, aby rudu tavili. Na to prý pĜišel jejich
faktor do Plané a nechal prý Schmidta až do veþera þekati, naþež
prý Schmidt poruþil písaĜi (dem gegenschreiber), aby kverky z
knihy (aus dem gegenbuche) vymazal a je pĜísežnému Krištofu
Voitlovi oznámil. Brzy po té psal prý faktor, že jest s jedním kverkem v Plané, a žádal prý, aby Schmidt tam pĜišel, ponČvadž prý
chtČjí zaþíti s tavením. Než však pĜišel, poþali již a vytavili soudek
rudy (ein gemein fessell ercz, wies in der grueben bricht) a udČlali
z toho 2½ lotu stĜíbra; druhý den prý sám tavil soudek šlichu, který však prý nebyl zcela þistý a vážil 3 centnýĜe. Z toho se udČlaly
3 loty stĜíbra, ale nechtČlo prý dobĜe téci. Potom tavil prý následovnČ: dal 1½ centnéĜe šlichu, který na prĤbČ držel 4 loty, napĜed
roštovati. Na to vytavil prý z nČho 6 lotĤ stĜíbra. Z toho prý následuje, že by se dalo vždy skuteþnČ to vytaviti, co ruda na prĤbČ drží, kdyby byla u dolu huĢ a puchýrna vystavČna, aby se ruda mohla þistČ upraviti.
Na konec sdČluje Schmidt, že prý jeden mlynáĜ by rád vystavČl huĢ a puchýrnu, avšak nemĤže prý nikde jinde pĜíhodného
místa najíti než na pozemku mČsta StĜíbra. Rada StĜíbrská nechce
prý však to dovoliti a bylo by proto dobĜe, aby se jí v té vČci dopsalo. Schmidt prý doly StĜíbrské prohlédl a podává o nich neutČ24

šenou zprávu. Nebudou-li se hlubiny dobývati, nebude moci asi
Doubek (?)1) více než rok dolovati. Štrosy prý se až do posledka
vyrubávají, takže, bude-li pak za hotové peníze musiti dobývati,
bude mu to za tČžko a zĤstane celý »Konigsbergk« ležeti. PonČvadž jest tento tČžaĜ v Praze, prosí Schmidt proto, aby radové komory ho pobídli, by dobýval s pilností, anebo dĤl králi zas ponechal. Dle zprávy prastarých horníkĤ dá prý »Konigsbergk«, budeli dobýván, týdnČ 200 centnéĜĤ rudy. Také prý si dČlníci stČžují, že
jsou ve velkých dluzích a prosí, aby se jim na desátku nČco slevilo
na tak dlouho, až svým pánĤm zaplatí. Vydávají prý každý den tu
1 centnýĜ, tu zase pĤl centnéĜe rudy. Pro ten desátek musí prý se
Schmidt týdnČ odebírati do StĜíbra. I prosí, aby si smČl dáti udČlati
uzamþitou skĜíĖ, do níž by rudu skládal.
Tolik Pavel Schmidt.
V archivu archaeologického sboru »Wocela« v HoĜe Kutné
nalézají se ze zrušeného archivu kutnohorského úĜadu horního
»registra ku potĜebČ pánóm kverkóm a nákladníkóm dolu sv. Jana
pod Brdcem«, jež poþínají v pondČlí po sv. Trojici 1562. Aþ místo
to blíže urþeno není, zdá se mi, že se jedná o nČkterý dĤl blíže
StĜíbra.
KoneþnČ podotýkám ještČ pro úplnost, že v indexu knihy Registrum hereditatum 1442-1478 ve mČstském oddČlení archivu
mČsta Kutné Hory zanesen jest »Johannes písaĜ z olovČných hor«
s odkazem na folio N. 4.2) Na dotþeném pak foliu jest Ĝeþ o koupi
domu v HoĜe Kutné Janem Domašínským za 130 kop grošĤ, která
byla zanesena do knihy f. 2. in die Processi 1459 (2. þervence).
PonČvadž nevím o jiných o l o v Č n ý c h dolech té doby a doly u
Hory Kutné zvaly se buć StĜíbrné (revír jižní) anebo KaĖkovské
þi kyzové þi mČdČné (revír severní), soudím, že to byl snad písaĜ z
hor StĜíbrských.
XI. NČmecký Brod.
Že se doly u NČmeckého Brodu poþaly po spoustách zpĤsobených nepokoji husitskými již v poslední þtvrti XV. stol. opČt zdČlávati, svČdþí následující dosud zplna neuveĜejnČný list, chovaný v
archivu mČsta Hory Kutné (oddČlení mČstské, þís. 248). Jest to
originální list krále Vladislava ze dne 31. þervence 1489 s peþetí
dnes odtrženou.3)
»Vladislav z božie milosti král ýeský a markrabie Moravský etc.
Poctiví vČrní milí! Vznesl jest na nás Mates, spolusúsed váš,
vČrný náš milý, že by nČkterá ruoznice byla mezi ním a poctivým
Janem Švankem, doktorem v lékaĜství i také Janem Motyþkú, naším vČrným o poþty, což sČ hor u NČmeckého Brodu dotýþe. Protož žádámeĢ od vás s pilností, abyšte vy obojí stranČ rozkázali, aĢ
sČ ještČ poþtú pĜed tČmi dobrými lidmi, pĜed kterými jsú sČ prvé
poþítali, aĢ by týž Mates pĜi své spravedlivosti zuostaven byl. Pakli by sČ pĜed tČmi dobrými lidmi nemohli srovnati, tehdy abyšte vy
k tomu sČ pĜiþinili a tu vČc mezi nimi srovnali, aĢ by sČ témuž Matesovi v tom nic neukrátilo, a také žádných hyndrunkuov na téhož
Matesa i také na statek jeho proti spravedlivosti abyšte nedopúštČli, jakož pak o vás nepochybujem, že v tom tak sČ mieti budete,
jakožĢ vám píšem, znajíce, žeĢ jest to vuole i rozkázánie naše.
Dáno na hradČ Pražském, v pátek po sv. Jakubu Velikém,
apoštolu božiem, královstvie našeho léta osmnáctého.
Ad mandatum domini regis.
(Na rubu): Poctivým šephmistróm a radČ na Horách Kutnách,
vČrným našim milým.
(Tamtéž po stranČ rukou XV. stol.): O Matesovi sþítánie.«
XII. ŠebestČnice.
O dolech u ŠebestČnic nedaleko ýáslavČ podána v tomto þasopise (roþ. IV. z r. 1903) na str. 186. zpráva z r. 1581. Bližší vysvČtlení k otázce, kdy byly doly tyto opČt dány do chodu, podává
protokol horního úĜadu kutnohorského, tzv. manual v oddČlení
horním archivu mČsta Hory Kutné na str. 49., kde zanesena následující zpráva:
»1578. f. 3. Miserere (16. záĜí) Havlovi Šiškovi závazek dán
na pergmistrství na horách stĜíbrných u vsi Šebestenic.«
1

) Jméno velice neþitelnČ psáno.
) Foliování v této knize jest zajímavé tím, že za j e d n o folio oznaþil
písaĜ p r o t i l e h l é stránky a nikoliv s k u t e þ n ý list.
3
) Zmínka o nČm v díle: »Kulturní obrazy þeských mČst« od dra.
Zikmunda Wintra (Praha, 1892) na str. 386, pozn. 4.
2

XIII. VČž.
U vsi VČže na ýáslavsku bylo již roku 1546 dolováno, neboĢ
téhož roku f. 3. Sucepimus (17. srpna) vyhrál hutrajtýĜ Šimek s
kverky dolu od VČže nČjakou pĜi. (Archiv kutnohorský horní oddČlení, protokol z let 1545-1554, C. 12.) Kverky tam byli vČtšinou
asi mČšĢané kutnohorští, kteĜí se r. 1550 pĜed kutnohorským úĜadem horním soudili. Zpráva o tomto soudČ obsažena ve knížce
»SvČdomí«, oznaþené Ĝímskou jedniþkou a chované v archivu musea království ýeského. Mezi kverky byli dle tohoto »SvČdomí«
(str. 84. a 85.) erckauféĜi kutnohorští: Vít Cihelník, Jan Medový,
Martin Hruška, dále jakýsi Daniel a Šimek. Kverci tito jezdili
koĖmi Danielovými na VČž pĜes ýáslav a BČstvinu; jízda z Hory
trvala 2 dny.
XIV. Vrbice.
1
Hory Vrbické ) ležící mezi Horou Kutnou a NČmeckým Brodem vznikly r. 1547. Toho roku totiž feria 6. Da pacem (= 14. Ĝíjna) oznámil pĜed kutnohorským úĜadem horním pan Burian, jímž
mínČn patrnČ Burian Voneš z Hostomic a na Vrbici, »že jest se
zjevil duol na gruntích jeho na Vrbici,« a žádal o fristunk, který
král »v této zemi všem dáti ráþil«. Nejv. mincmistr této žádosti
vyhovČl.2) I »uvedeni jsou dČlníci na hory u Vrbice za Chlumem
mezi TunČchody a Dobrnicí; byl jsem pĜi tom a dal jsem cupusu
na jednu tĜidcátou 2 kopy 20 gr. Potom to spuštČno, nebo ruda
velmi chudá byla.« Tak dí OndĜej Daþický z Heslova ve svých
pamČtech.3) Jak již bývalo, povstaly brzy po zapoþetí hornické
práce spory.
Zprávu o jednom takovém sporu obsahuje t. zv. Kniha zápisĤ
horních v archivu mČsta Hory Kutné v oddČlení horním na fol. 70.
(str. 150. dle nové paginace).
»Jakož jsou sobČ ztížili kverci od Vrbice pĜed JMtí urozeným
a stateþným rytíĜem panem Janem z Vítence a na Tochovicích,
nejvyzším mincmejstrem království ýeského, kterak jest pan Vilém Podvinský z Lerojid a Burian Voneš z Hostomic a na Vrbici s
dČdici a budúcími svými, davši týmž kverkuom fristunk na hory
pod peþetí na svém místČ i jiných dobrých lidí uþinČný, jakž v sobČ to šíĜe obsahuje a zavírá, jehož jest datum f. 3. pĜe(d) sv. KateĜinú (22. listopadu) léta 1547 etc., že jest mimo týž fristunk pan
Vilém na jmenovaných horách bez vČdomí a na ublížení téhož
fristunku na nČkderé šachty propĤjþky dával jiným lidem mimo
vČdomost jich.
I jsouci obeslán pan Vilém od nejvyzšího pana mincmejstra a
slyšic pĜed JMtí svrchu psanú ztížnost od jmenovaných kverkuov
a jsouci napomenut od JMti toto jest za odpovČć dal, že jest tomu
fristunku nevyrozumČl, aby v sobČ to obsahoval a zavíral, že by
pĜi týchž horách od týchž kverkuov, kolik by koli šachet drželi a
dobývali a užitkové jací kverkuom pĜicházeli, své tĜicáté užívati
jmČl. Ale ponČvadž tomu srozumívá, že se tu vrchnosti jeho ani
budúcích jich (sic) nic neubližuje a na užitcích scházeti nemá, v to
se jest dobrovolnČ podle pĜedešlého fristunku pan Vilém podvolil,
že bez vČdomí a povolení jmenovaných kverkuov žádných šachet
více propĤjþovati nemá na týchž horách.
Jestliže by pak které šachty pusté a netČžené ležeti jmČly a tíž
kverci že by jich tČžiti nechtČli, kdyžby na nČ on pan Vilém to
vznesl, nechtČli-li by tu pavovati, tehdy s vČdomím pana Viléma a
jmenovaných kverkuov k spoleþnému užívání, tČm, kdožby toho
žádali, propuþeny býti mají. A to sobČ spoleþnČ zdržeti mají na þasy budúcí a vČþné. A pro dostateþnČjší toho svČdomí pĜi pĜítomnosti nejvyzšího pana mincmejstra toto v knihy horní zapsáno jest.
1

) O Vrbici nedlouhá zpráva z r 1550 ve Šternberkových »Umrisse«,
dílu I., oddČlení 1. na str. 28. a v tČchto listech, roþníku IV. (1903) na
str. 186. zprávy z r. 1581 a 1592. Dle zprávy prvé ležely prý hory Vrbické na hranicích tĜí vrchnostenských statkĤ a nalézaly se v nich rudní žíly podobné rudám kutnohorským.
2
) Protokol kutnohorského horního úĜadu z let 1545-1554 v archivu
mČsta Hory Kutné v oddČlení horním, fol. F. 7. Který fristunk tu mínČn, nemohu na ten þas povČdČti. Myslím však, že to onen fristunk,
jenž se na listČ F. 11. téhož protokolu a také již dĜíve (na pĜ. 6. srpna
1542) pĜipomíná, totiž »do 6 let aby stĜíbro po 4 kopách grošĤ þes.
hĜivna z mince placena byla a po vyjití tČch 6 let po 3 kopách 45 gr.
þes.«
3
) Dr. Ant. Rezek: »PamČti Mikuláše Daþického z Heslova« (Praha,
1878) sv. I., str. 344.

Actum v pátek pĜed sv. BartolomČjem4) (24. srpna) léta 1548.«
O výhodách, které páni gruntovní horníkĤm na Vrbici dále poskytli, pouþuje nás zápis v téže knize zanesený na fol. 86. þili na
str. 180. dle nové þervené paginace.
»Léta pánČ 1551 v outerý po sv. VavĜinci (11. srpna) na DvoĜe
Vlaském u pĜítomnosti JMti urozeného a stateþného rytíĜe pana
Jana z Vítenþe, nejvyzšího mincmejstra království ýeského a úĜadu horního toto snešení se jest stalo mezi urozenými pány, panem
Janem BoĜkem starším Dohalským z Dohalic, panem Burianem
Kochánkem z Kochánku a na Vrbici, panem Burianem Vonšem
Hostovským z Hostomic etc., pány gruntovními hor Vrbických s
jedné a pány kverky týchž hor, panem Janem Danielem z Litomyšle, panem Kundrátem Pukstorferem z Pukstorfu, Tomášem
Šperlinkem, Kašparem KonváĜem z Fridestorfu, Janem Špringinklem z Prahy, Adamem Veselským, Foltinem Vindišem na místČ
všech jiných p. kverkuov, jakožto mocných poruþníkuov strany
druhé, o fristunk, že páni gruntovní svrchu psaní hor Vrbických,
všem tČm pánuom kverkuom a nákladníkuom dávají na horách
Vrbických fristunk od léta a dne nahoĜe psaného do sedmi let poĜád zbČhlých, a to na ten konec, že v tČch v 7 létech nám pánuom
výše psaným nebudou povinni dČdicĤm a budoucím našim žádného desátku dávati toliko v každém dole na svuoj náklad jednu tĜicátou pavovati, jakž o tom zĜízení JMKské, kderéž jest na hory
stavuom vydané, ukazuje.
Co se pak stĜíbra placení dotýþe, to též podle vymČĜení
JMKské jedna hĜivna po devíti tolaĜích týmž kverkuom placena
býti jmá, jakž to pak všecko v fristunku vydaném obšírnČji vysvČtleno býti jmá, pĜi jiných artikulích, o kteréž se máme spolu s nimi
a oni s námi pĜátelsky snésti a sepsané pod peþeĢmi svými vydati.«
Hejtmanem hor Vrbických byl Jan Bohmický z Bohmice, krále JMti probéĜ, který r. 1550 feria 6. Resurrexi (11. dubna) z úĜadu
prve jmenovaného vzal odpuštČní, »že ty práce na sobČ držeti nemíní než do sv. JiĜí«. (Protokol v poznámce 2. citovaný, N. 2.)
Roku 1549 nalezli také JiĜík z Trniþí, Petr KĜížkĤ a Jan Noha
couk na gruntích pana Slavaty, jímž mínČn bezpochyby Diviš Slavata na Chlumu. I ujali dĤl a žádali feria 2. Dominus illuminatio
(15. þervence) 1549 u kutnohorského úĜadu horního o nauþení,
kde mají žádati o propĤjþku (Protokol v poznámce 2. citovaný,
fol. K. 20). Nejvyšší mincmistr jim sdČlil, že o tom s králem JMtí
promluví.
Všeho všudy nalezl jsem zprávy jen o þtyĜech dolech na Vrbici, a to o dolu Horském, ýáslavském, Netrusovském þi NetrusovČ
a o dolu NepĜízni.
Na dole prvém, též »s t a r ý H o r s k ý «, zvaném byl pergmistrem Vít Kožišník a po nČm Jakub Turnovský, který dle fol. M. 3.
protokolu v poznámce 2. citovaného r. 1549 v nedČli Dicit 1. (24.
listopadu) bral odpuštČní z té povinnosti þi tohoto úĜadu. ŠmelíĜem tam byl JiĜík Straka dle svČdomí ze dne 17. Ĝíjna 1551.5)
Jakým byl Turnovský horníkem, svČdþí spor, který na sebe pro
svoji nedbalost r. 1551 uvalil. SvČdomí ve sporu tomto pĜijatá illustrují pČknČ, jak právo Jáchymovské þi nČmecké vnikalo pomalu
i do území ovládaného dosavad horním právem Jihlavským þi þeským, a není proto nevhodným uveĜejnČní tČchto svČdomí.6)
Dne 3. února 1551 (feria 3. Eturge) svČdþí Jan ToboláĜ o Turnovském, že s ním »5 nedČl jezdil po jarmarcích a tak jest nám
duol zatopil, a to stojí až posavad«. Jan Daþický jinak Jan ýeþetka
zvaný7) svČdþí dne 27. ledna 1551 (feria 3. Circumdederunt), »že
bylo svolení kverkovské, aby zbírka na kvartál uþinČna byla na 1
tĜicátú po 3 kp, a na žádost Turnovského podle práv Jochumtálských. A ta zbírka mČla trvati do þtvrt líta a kdo by ve þtyrech nedČlích svých táluov nezaložil, že kverkem nebude a vo tále pĜijde,
že jiným dány budou. A Turnovský se chlubil, že má na to místo
jiný kverky z Moravy«.
Jiná svČdomí o téže pĜi bezpochyby z téhož roku 1551 zanesena jsou ve jmenované knížce »SvČdomí« na str. 138. a 139. Tomáš
Šperlink svČdþí: »Když jsou se svolili kverci nad dolem Horským
4

) Roku 1548 bylo však sv. BartolomČje v pátek!
) Archiv Musea království ýeského, knížka »SvČdomí« I., str. 223.
SvČdomí = svČdectví.
6
) Táž knížka »SvČdomí«, str. 168.-173.
7
) Nebyl þlenem rodu Daþických z Heslova!
5
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na horách Vrbických k kvartálu Lucie na kukus po 45 gr., aby do
toho kvartálu z tČch penČz pavováno bylo, co by se tu našlo, tehdy
jsou se na tom všichni snesli, kdeĜí jsú tu byli zde v rejtunku, kdož
ve 4 nedČlích svých táluov neopatĜí cupusem, tomu mají tále vzaty
býti do spoleþnosti kverkovský podle práva Jochumtálského.«
Jan Náchodský (konšel na pĜedmČstí Pachu v HoĜe Kutné) pĜijav to na tu pĜísahu, kterú uþinil k úĜadu svému, seznal: »Toho
jsem svČdom. My kverci dolu Horského na Vrbici, když sme se
sešli do rajtunku na Vlaský dvuor pro potĜeby téhož dolu, ihned
mluveno jest, že jsou pĜinešeny práva Jochumtalská, a jimi že se
zpravovati chtČjí. I uložili jsou zbírku na 1 tĜicátú po 3 kopách gr.
Jestliže kdo dá zbírku, aby byl kverkem, a kdo nedá, ten nebude
kverkem, že vo ty tále pĜijde a k nim zase žádným vobyþejem nepĜijde, že mají kverky na hotovČ, že jim dány budou, by bylo nČkolik tĜicátých obroþních, že je rádi vezmou. A to kdož by nedal tý
zbírky ve 4 nedČlích poĜad zbČhlých, sám sebou vinen bude.«
O dolu ý á s l a v s k é m nalezl jsem následující zprávy. Pergmistrem tam byl Jan Slovák, a to 1551 11. srpna (feria 3. Deus in
loco), ne-li již dĜíve.8) PísaĜem dolu tohoto byl r. 1552 Adam Veselský z ýáslavČ, který vinil f. 3. Dominus illuminatio (23. þervna)
1551 Ludmilu Lorencovu z Hory Kutné pĜed kutnohorským úĜadem horním z cupusu. Paní Ludmila bránila se, »že jest pĜi týchž
horách uvedeno právo Jochumtálské a uložili jsou cupus na tále
pod retardátem a protož, ponČvadž ona tále své jest propadla, protož tou sbírkou povinna není«.
PĜi jiném stání f. 3. Circumderunt (dne 16. února) 1552 vinil ji
Adam znova z cupusu naraženého, 1 kp. 2 gr. 2 den. a Lorencová
tvrdila zase, »že pustila jest ty tále podle práva Jochmtálského a
pan Adam že jest ten duol ujal v tČch všech dluzích«. Leþ Adam
tvrdil, »že tento duol nebyl jest ujat podle práva Jochmtálského
než podle práva tČchto hor« (= hor kutnohorských).
Jak spor dopadl, nevím.9)
Kverci dolu Horského vystavČli si pĜed r. 1550 na Vrbici hut,
kterou kverkĤm ýáslavským (t. j. dolu ýáslavského) »k šmelcování rud a mČdí jejich« pronajali. ÚĜedníkem v té huti byl Klement
Volf, šmelcíĜem Václav Turnovský. Neopatrností posledního hut
nČkdy brzy pĜed 18. dubnem 1550 shoĜela; dalĢ do ní navésti uhlí
ještČ horké. Odtud zase spor pĜed horním úĜadem kutnohorským
f. 6. Resurreci (18. dubna) vzniklý a dlouho protahovaný, o nČmž
najdeš þetné zprávy v protokolu zde v poznámce 2. citovaném na
fol. M. 20. - N. 15. a ve knížce »SvČdomí« I. (viz zde pozn. 5.) na
str. 134.-136. V huti té byl trephauz (= Treibhaus), v nČmž na hertu »hnávali« (shánČli stĜíbro) za pomoci mČchĤ. Hut onu kverci
Horští prý »s velikú tČžkostí« vystavČli, »že nČkteĜí šaty s sebe i s
manželek svých zastavovati musili.10)
DĤl N e t r u s o v s k ý byl r. 1550 v þinnosti. Také v nČm byl
perkmistrem Jakub Turnovský u dolu Horského zmínČný a užívalo
se na nČm právo Jáchymovské. Mezi dČlníky tam zamČstnanými
Janem Starým, Janem Nábožným a Turnovským vznikl roku 1550
spor o mzdu. Ze svČdomí Václava Kozla se dovídáme toto: »Když
sem jednal gdyni (= Gedinge) s Turnovským, že sem mu povČdČl,
kteĜí tovaryši se mnou budou dČlati, že Jan Starý a Nábožný, a kolik koli later udČláme, že nám od každého platiti jmČl po tĜech tolaĜích a po 10 gr. alb. A tu jest on se s nimi uþítal a platil jim. «
Foltin Slovák svČdþil: »Když pĜijel anebo pĜišel Jakub Turnovský
na hory, požádal nás, Trojana a mne, abychom s ním dolĤ slezli do
Netrusovského dolu, a on s námi slezl a vzal látro s sebou i mČĜili
jsme firšt od žuly všudy veskrz tČch 7 later. Pak nČkde nebylo látra zvejší firšt od žuly, ale perky dole byly v žule. Tu nevím, jak
jest bylo hluboko, než nČkudy vČþím dílem bylo vejše nežli
dumplochu,11) což sme i dnes s Trojanem mČĜili.«
8

) Cit. knížka »SvČdomí« (viz pozn. 5.) str. 209.
) Protokol (viz. pozn. 2.) fol. R. 9. a U. 5.
10
) Na dole, »co p. ýáslavští tále mají,« mČla na pĜ. také tále žena
kutnohorského havéĜe Bažanta, jenž v hospodČ »u BobrĤ« frejmarþil
kukus manželþin na tomto dole za kukus na vortČ Jelitech v dole kutnohorském FlašaĜích. Jakub Bobr za to Bažantovi lál, »že ty vožralþe
nic tu nemáš, že manželka tvá má a že jest s sebe i šaty zastavovala,
chtČjíc toho dodržeti a že ještČ šaty podnes jsou v zástavČ.« Dle tohoto
svČdomí, zaneseného na str. 67.-71. knížky zde v pozn. 5. citované,
byla tedy pravda, o þem mluví folio M. 20. protokolu v textu uvedeného.
11
) Látro = 3 a pĤl tĜetí þtvrti praž. lokte (dle »ýeských snČmĤ«, dílu
9
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Trojan UzlíþkĤ pĜijav to na tu pĜísahu, kderúž uþinil k úĜadu
svému, s(eznal) t(oto): »To v pamČti jmám, že jsme slezli na to,
kde jsou dČlali kdynČ Jan Starý a Nábožný v dolu NetrusovČ na
horách Vrbických, a to jsme shlídli a vymČĜili i dnes ještČ, že nČkde jest dumploch firšt od žuly, a nČkde nemĤž pro perky vymČĜiti.«
O dolu N e p Ĝ í z n i zachovala se zpráva bez data, ale dle hofmistra do let 1568-1586 padající, která zanesena ve shora citované
»Knize hor. zápisĤ« na str. 315.:
»Fundgrub Ungunst a erbštola s vobojími mČrami k tomu náležitými propĤjþen jest k tČžení podle poruþení JMtí p. kamerátĤv
i p. Ludvíka Karla z ěásné, hofmistra na Horách Guttnách, Hans
Kynclovi a Michalovi Luttmbergarovi s kverky jich na horách Vrbických podle práva a zpĤsobu hor Jochmstálských se tĜemi šachtami k tomu náležitými pod se do lintu do hantu, k ruce pĜes ruku
na voba štolhorty buć žabrunkem aneb celým kamenem, k þemuž
by kde pĜijíti mohli.«
XV. BudČjovice ?
Na str. 240. velké knihy kverkĤ chované v archivu archaeologického sboru »Wocela« v HoĜe Kutné zaneseni jsou kverci Zajíce, dolu na couku Hrdlickým, kteĜí byli podáni k zápisu v nedČli
Deus in loco 1577 (= 18. srpna). Mezi kverky se jmenují JiĜík
Kadner z Grejfeneku (16), »Lazarus Erger, ubrpergmastr« (16),
Tobiáš Gebhart, mincmajstr budČjovský (16), Jakub Rydygar (16)
a jiných více. Poþet kuksĤ v závorce. Dle všeho zdá se, že jde o
dĤl mimo Horu Kutnou ležící, snad (?) budČjovický.
XVI. RýmaĜov na MoravČ.
NejnovČjší monografii o dolech RýmaĜovských a mČstČ samém uveĜejnil dr. K. Berger v þasopise »Zeitschrift des deutschen
Vereines für die Geschichte Mährens u. Schlesiens.«12) V letech
1542-1552 pracovalo prý se hlavnČ na dole »Reichsglück« (str.
231. cit. monografie). O dole tomto podaĜilo se mi nalézti ve knížce »SvČdomí« shora zmínČné (viz pozn. 2.) na listČ C. 3. a 4. následující svČdomí v HoĜe Kutné vydaná:
»SvČdomí urozeného pána pana PĜemka z Žerotína a na Šumberce proti kverkuom Holomúckým o duol Šmechtil a Rajchenglik.
V i k t o r i n C a n i r a uþinil pĜísahu podlé práva, svČdþil toto:
Tohoto jsem svČdom. Jakož jsú na mČ žádali, abych mezi Rajchynglikem, jedním dolem a mezi Šmechtlem, druhým dolem maršajdy vytáhl šĖorú, i toho jsem uþiniti na ten þas nemohl z té pĜíþiny, že sem nevČdČl, kde jsú lokštánové mezi nimi, a s druhé strany
z té pĜíþiny jsem toho neudČlal, až by se o to všickni kverci holomouþtí srovnali s pánem JMtí. Kdy jsú pak faktorové Kašpar
Lochnet na místČ JMti pána svého, pana PĜemka a druhý Linhart,
faktor Holomúckých s listem vČĜícím obojí pod sekrety pĜedstoupili pĜed nás a žádajíce nás za to, kderého listu nám podávajíc,
abychom tomu tak pevnČ vČĜili, jakoby tu JMt pan PĜemek i s
kverky holomúckými obojí životnČ pĜed námi stáli, tu jsem já
uznavše s ouĜadem horním žádost jich spravedlivú, i dal jsem se v
to vytahování maršajdu. A kdy jest se to vykonalo, ptal jsem se
obojich faktoruov, pĜestávají-li na tom vymČĜování, až do tĜikrát.
PovČdČli oba faktorové, že pĜestávají. A tak jest na to maršajdýĜuom od nich za jich práci zaplaceno. Ale já toho listu vČĜícího nechal jsem u práva, kderý byl upeþetČn sekretem JMti pana PĜemka
a sekretem pánuov HolomúþanĤv. Toho já pak nevím, mají-li jej
oni þili nemají. Actum sabato Resurexi 1540 (= 27. bĜezna).
V a v Ĝ i n e c G y s e r uþinil pĜísahu podle práva, svČdþil toto:
Jest mi to vČdomo. Kdy jsú ku panu PĜemkovi JMti páni kverci
Holomouþané pĜijeli o ty nevole, kderé jsú byly o doly mezi
Šmechtlem a Rajchnglikem, i tu jsú mezi sebú srovnání udČlali a
to jsú na permistra vznesli listem vČĜícím, s kderýmžto poslali faktory své pod sekrety dvČma, Linharta páni Holomúþané a JMt pan
PĜemek Kašpara Lochneta. I znesli ti faktorové žádost na místČ
pánuov svých na permistra a na úĜad horní, aby mezi nimi tahl
maršajd. Tu jest pan permistr najprvé vyhledal lokštány a odtud
V. str. 584.), tedy 2,153 m, béĜe-li se loket za 59,389 cm. Dumploch =
4 praž. loktĤm, tedy 2,376 m. Zdá se však, že délka kutnohorského látra rovnala se jako látro freiberské pĜece okrouhle jen 2 m. Mezi horními látry byla by to délka neobyþejná.
12
) »Die Geschichte der Stadt Römerstadt« v roþ. XII. (1908) str.
209-235, 339-394 a v roþ. XIII. (1909) str. 60-195, 227-296.

jest táhl míry Hans Vajda a Hans Geter, pĜísežní. A pĜi tom tažení
byl všicek úĜad horní i jich štajgýĜi; a kdy jsú mezi nimi míry vytáhli, tu jest permistr mluvil k vobČma faktoruom, pĜestávají-li na
tom vymČĜení, jednú, druhé i potĜetí. PovČdČli obČ stranČ, ze pĜestávají. Tu hned pĜísežní štufy vysekali a v tom jsme lezli nahoru.
A což pĜísežným náleželo, také jim za jich práci od vymČĜování
zaplatili. Actum Resurexi sabato 1540.
Tím skonþen náš þlánek, který jiného úþele nesledoval, než
zachovati pĜed zapomenutím zprávy sic skrovného a nČkdy i ne
zĜejmČ dĤležitého obsahu, jež pĜi dlouho trvajícím a namáhavém
prozkoumávání rĤzných archivĤ za úþelem zcela jiným se mi pĜed
ruce namanuly. Kdo ví, jak chudy jsou zprávy o dolech na pozemcích stavovských a vyjímaje Horu Kutnou, Jílové a PĜíbram o dolech v ýechách vĤbec, dovede omluviti tuto Ĝadu organicky nesouvislých zpráv a nevyþte ji jako zbyteþnost autoru, jemuž je vČdomí vykonané práce pro dobro budoucího dČjepisce þeského hornictví dostateþnou odmČnou.
NOVÉ ZPRÁVY O DOLECH JÍLOVSKÝCH.
Hornické a hutnické listy, r. 13 (1912), str. 37-38,50-51,118-119,130-131,147149,163-164,176-177.*)

I. PropĤjþka z r. 1477.
V horním oddČlení mČstského archivu v HoĜe Kutné zachoval
se opis listiny, kterou král Vladislav propĤjþuje dne 24. prosince
1477 dĤl »Dolejší kfírt« se šachtami k nČmu pĜíslušejícími, v
nichž prý se drahnČ let pracovalo a pracuje, a osvobozuje podnikatele na 8 let od placení desátku. Opis ten je zašit do 1. svazku sbírky opisĤ i originálĤ král. listĤ, jež oznaþena jest na hĜbetČ polotuhé obálky jako »Privilegia« (sic). Listina sama byla hrabČti Kašparu Šternberkovi bezpochyby z této sbírky, dokud se chovala v registratuĜe horního hejtmanství kutnohorského, známa, ale byla jím
v jeho dČjinách hornictví v ýechách jednak chybnČ datována, jednak chybnČ þtena.1)
Jiný, novČjší opis zahoval se v t. zv. »Knize památní pĜi právČ
KaĖkovském« v archivu archeologického sboru »Wocela« v HoĜe
Kutné co þís. 20. Prvý opis jest asi z polovice XVII. století, druhý
z konce r. 1698, kdy poþal Adam Frantz památní knihu psáti.
Pro zajímavost otiskuji celou listinu, a to dle opisu staršího:
»My Vladislav z boží milosti král ýeský, margkrabČ Moravský, Lucemburský a Slezské kníže a Lužický margkrabČ etc.
oznamujem tímto listem všem, že majíce péþi o to, aby za nás hory dČlány a vyzdvihány byly, k užitku našemu i také poddaných
našich s dobrým rozmyslem a našim jistým vČdomím mocí královskou svolili jsme a tímto litem svolujem a dopúštíme slovutným Janovi Sosnovcovi z Vlkanova, Kundradovi Švajgarovi2),
mČšĢanĤm Starého mČsta Pražského, Laurinovi Zalmanovi z Mostu a Lorencovi Holprichterovi ze Chba, vČrným naším milým, aby
oni s kverky svými, kteréž k sobČ pĜijmou, mohli pavovati a rud
všelikterakých kovĤv dobývati u Jílového v dolejším Querdu3), v
dolech i v jamách k témuž dolu pĜíslušejících, v kterýchžto od
drahnČ let dČlali jsou a dČlají nyní. Kteréžto doly jsme jim propĤj*
) Jako autor uveden Vlþek z Lamingenu. Podruhé vydáno v publikaci: Výbor z prací ing. Otokara Lemingera, Praha 1930.
1
) Viz jeho »Umrisse einer Geschichte der böhm. Bergwerke«, sv. I.,
oddČl. 2., str. 36, kde se udává chybné datum »am heiligen abend
d e s s e l b e n Jahres«. t. j. 1479. Dále jest tam jmenován Laurin Zalman z B r n a (Brünn), kdežto listina má správnČ »z M o s t u « (Brüx).
Jméno Salman (= Salomon) se také v Mostu skuteþnČ vyskytovalo
(viz Dr. Ludwig Schlesinger: »Stadtbuch von Brüx«, þís. 234, 251,
252 z let 1436 a 1449). Šternberk jmenuje sbírku uvedenou »copiarium Kutneuse« a uvádí, že listina tato se nalézá ve svazku I. na str.
138. což s nynČjším stránkováním však nesouhlasí; nyní jest oznaþen
opis, o nČjž jde, co folium 53. (þervenČ) a co stránka 180 (þernČ). Paginace jest starší než oznaþení folií. Bezpochyby jde o chybu tiskovou
nebo chybný záznam ŠternberkĤv.
2
) Byl pozdČji úĜedníkem mince a jsa v tomto úĜadČ zemĜel 7. záĜí
1495 (Rezek: PamČti Mik. Daþického z Heslova, Praha 1878 I. str.
50.).
3
) V Jílovém bylo nČkolik dolĤ jménem »Kfírt« (z nČmeckého »Gevierte«). Doklady viz zde v kapitole II. (»Stavský kvírt,« »Bohatý
kfiert«). Snad se Ĝíkalo v Jílovém mezi horníky šachtám vĤbec »kfírt«.
Dr. BarvíĜ (viz pozn. 4) þetl chybnČ »kvČrt« (na pĜ. uvádí doly KvČrt
pĜední a KvČrt bohatý).

þili s kverky jich a tímto listem propĤjþujem s štolami, s erbštolami dČdiþnými, s cechem, s mČrami horními tak, aby na nČ žádný
na pravo ani na levo v témž cechu žádných dolĤv nezarážel ani v
starých dolech tudíž k tomu cechu pĜíslušejících nedČlal, aniž po
kterém prameni dČlaje, což se dolu a cechu k nČmu pĜíslušejiecímu (sic) dotýþe, vedle mČr horních proti nim šel a dČlal, a koneþnČ
se všemi pĜíslušnostmi k témuž dolu vedle práva horního pĜíslušnými, kterýmiž by koli jmény mohly jmenovány býti, nic ovšem
nevymiĖujíce ani pozĤstávajiece, tak aby oni ten dĤl dČlali a pavovali bez naší, budoucích našich králĤv ýeských i všech jiných
lidí veliké pĜekážky, tuto milost zvláštní již psaným Janovi Sosnovcovi Kundradovi, Laurinovi Zalmanovi a Lorencovi Holprichterovi s kverky jich þiníce a dávajíce, aby ani urbury ani jiných
poplatkĤv do komory naší královské pĜíslušejících, s již psaného
dolu neplatili ani dávali za plných 8 let od dání listu tohoto poĜád
zbČhlých, než po vyjití tČch 8 let, budou-li chtíti dČlati v již psaném dolu, mají zachováni býti pĜi Ĝádu a obyþeji jiných hor zemČ
naší ýeské. A jestliže by co komu okolo toho dolu bylo dáno,
ješto by bylo ke škodČ tomu dolu, to žádné moci míti nemá, ale
ten dĤl v svých mČrách nad zemí i pod zemí vedle obyþeje horního
má zachován býti. Protož pĜikazujem mincmejstru našemu na Horách Kutnách i jiným všem úĜedníkĤm naším nynČjším a budoucím, aby již psaným Janovi Kundradovi a Lorencovi s kverky jich
v dČlání a pavování již psaného dolu nepĜekáželi ani pĜekážeti dopouštČli, ale pĜi tej naší milosti tak, jakož se svrchu vypisuje, je
zachovali, jinak toho neþiníc pod zachováním milosti naší. Tomu
na svČdomí peþet naši královskou kázali jsme pĜivČsiti k tomuto
listu.
Dán v Praze v stĜedu na ŠtČdrý veþer léta od Narození syna
božího 1477., království našeho léta 7. etc.
Ad relationem domini Samuelis de Hradek et Valeþov, subcamerarii regni Boemiae.«
Nadpis nad opisem prvním: »PropuštČní hor Jílovských4) od
krále Vladislava«.
II. Registra dolĤ Jílovských z let 1507 a 1508.5)
V archivu archaeologického sboru »Wocela« v HoĜe Kutné,
jenž jest také jednou ze mnohých þástí bývalého archivu kutnohorského úĜadu horního, chová se mezi registry horními sešitek
bez nápisu, který obsahuje zprávy o horách Jílovských z let 1507 a
1508. Formát sešitku jest obyþejný formát register (na. pĜ. dolových, urburních atd.), jenž byl v XV. a zaþátkem XVI. století v
oblibČ, tedy pĤlarch na výšku pĜeložený. Sešitek obsahuje i s
obálkou 10 pĤlarchĤ þi 40 stránek, z nichž jen 22 popsáno. Že jde
v sešitku tomto o doly Jílovské, není pochyby. Obsah jest následující:
1. Na str. 1.-11. rĤzná vydání, a to jednak na svrchního štajgéĜe a písaĜe, jednak na mlýn a zaĜízení k nČmu patĜící za 11 nedČl t.
j. od soboty pĜed sv. Františkem (2. Ĝíjna) 1507 až do soboty, den
P. Marie SnČžné (5. srpna) 1508.
2. Na str. 21.-30. pĜíjem zlata z dolĤ a ryžovišĢ od soboty den
sv. Dyonisia (9. Ĝíjna) 1507 až do soboty den P. Marie SnČžné (5.
srpna) 1508.
3. Na str. 36. pĜíjem mlýnský, a to v r. 1508, jak jsem srovnáním dat urþil.
Z obsahu register zajímá nás nejvíce pĜíjem zlata od jednotlivých podnikatelĤ (rýžovníkĤ, lénšaftních havíĜĤ atd.). PonČvadž
podobná registra dosud ještČ uveĜejnČna nebyla a pro zjištČní zlatonosnosti jednotlivých lokalit jest nutno znáti pĜesné znČní zpráv,
otiskuji jednotlivé pĜíjmy tak, jak jdou v registrech za sebou. Jednotlivé položky znamenány jsou v lotech a jeho dílech. Lot6) = 1/16
4

) PĤvodnČ stálo: »Jihlavských«, což bylo pozdČji opraveno.
) O registrech Jílovských z let 1506 a 1507, jež chovají se v archivu
musea království ýeského a dostaly se tam ze sbírek ŠtČpána Bergra,
resp. z rozprodaného archivu horního úĜadu kutnohorského, podal
zprávu dr. JindĜich BarvíĜ v tČchto listech roþ. 1905, na str. 65-67. Registra z »Wocela« jsou patrnČ pokraþováním register musejních.
6
) BarvíĜ udává zlomky lotĤ na místČ uvedeném (viz poznámku 5.)
zcela nesprávnČ. Z register samých vyplývá, že
5

1 hĜivna = 16 lotĤm = 64 kvetlíkĤm = 128 desátkĤm
1 lot
= 4
»
=
8
»
1 kvetlík
=
2
»
1 desátek

= 256 penČzĤm
= 16
»
=
4
»
=
2
»
1 peníz

= 512 haléĜĤm
= 32
»
=
8
»
=
4
»
=
2
»
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hĜivny, patrnČ pražské, kterou mĤžeme okrouhle považovati za našich 253 g. ýísla v závorkách uvedená znaþí, že je sluší odeþísti od
pĜedcházející nejblíže vyšší váhy.7)
ýís.
bČž.
1.

48.

od Jana Berúnského ze
ýbánu

-

1

-

-

½

49. 1./1. 1508 od Mraþny z Pokšichu
50.
»
od Buchtele z Holúbku
51.
»
od Martina z Žampachu
52. 8./1. 1508 od Vajspruta z Tábora
53. 22./1. od Berúnského Václava
1508
54.
»
od Vajspruta z Pokšichu
55.
»
od Macha z Stavského
Kvírtu
56. 29./1. od Rozuma z Zolštajnu
1508
57.
»
cd Macha z Ajzmanuov

-

1
1½
1½

1
½
1

-

½
(1)
-

-

1½

1¼
-

-

(1)

-

-

1

-

1

-

-

Datum

Odvedeno zlata
Z dolu Mlýnuov od Chalupy
z Mlýnuov od Chalupy
od Vajspruta z Tábora

-

1

1

-

1

-

-

1
½

-

½
½

od Seky z Kocúra
od Holuba z potoka
od Forše z potoka
od pana JiĜího Ohanky
od Macha z rýže
od Tuomy z ěíþan
od Vajspruta z Tábora

1
-

½
½
-

½
½
1
3
3
1

1
-

½
½
1
-

11.
12.
13.

9./10.
1507
»
16./10.
1507
»
»
»
»
»
»
30./10.
1507
»
»
»

½
-

½
-

1

(½)
-

14.
15.

»
»

od Holuba z potoku
od Berúnského ze ýbánu 1
z dolu Žampachu Mladé- 1
ho
od Balšána rýžového
od JiĜíka Ohanky
1

1
1½

1

1
-

(1)

16.

-

5

-

-

17.

6./11.
1507
»

1½

-

-

-

18.
19.

»
»

-

3
-

1

½

20.
21.

»
20./11.
1507
»
»
»

od pana JíĜíka z ŠtČcho- vic
od Michala z funkrubu
z dolu Žampachu Mladé- 1
ho
od Mraþny z Košíku
od Holuba z potoka
-

½
½

-

-

1
(1)

71.

od ýížka z rýže
od Vajspruta z Tábora
z dolu Žampachu Mladého
od Buchtele z Holúbku
od Prokopa z VyzĜivenu

-

1
1½

1
1

1
-

(1)
-

72.
73.
74.
75.

-

½
-

¼
1

-

1

od Šimka z Boholiba
od Tošnara z Kožíšku

-

½
-

3

1½
-

1

od Mraþny z Pokšichu
od Macha z rýže
od Matúše z VyzĜivenu

-

-

1
1

1
-

¾
-

80.
81.

od Augusty
od Petra z Ajzmanuo a z
ýepin

-

½

5
-

1

½
-

83.
84.
85.

z dolu Žampachu Mladé- ½
ho
od Berúnského ze ýbánu od Vajspruta z Tábora
od Žáka
od Buchtele z Holúbku
od Šimka z Boholiba
-

-

-

(1)

-

2½
1

1
3
-

1½

1
1
1
-

1

1
5
3
1
½
½
-

1
-

½
½
(1)

½

-

-

½

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

»
27./11.
1507
»
4./12.
1507
»
»
11./12.
1507
»
»

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

18./12.
1507
»
»
»
»
25./12.
1507
»
»
»
»
»
»
»

47.

»

35.
36.
37.
38.
39.

od Pokšicha z Slupi

lot kventl desátek peníz haléĜ

-

od Vajspruta z Tábora
od Buchtele z Holúbku
od Jana z Boholiba
od Michala ze Mlýnuov
od Balšána
od Rozuma
z dolu Žampachu Mladé- ho
od Ohanky z ŠtČchovic
1

HaléĜ se tedy rovná 253/512 g = 0,494 g a nikoliv (jak tvrdí v VI. roþníku tČchto listĤ na str. 67. v pozn. 6. BarvíĜ) 1 g. Peníze (»Pfennige,
Richtpfennige«) poþali NČmci dČliti na 2 haléĜe (»Heller«) ve 2. polovici XIV. století a to následkem silného dovozu zlata z Flander, který
zpĤsobil, že jemnČjší nizozemská závaží se poznala (viz o tom dílo
Luschina z Ebengreuthu: Allg. Münzkunde u. Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit (München, Berlin 1904, str. 158).
7
) StaĜí rádi užívali v poþtech znaþky i9 (= minus, þesky = ménČ).
Psali na pĜ. 3 desátky i9 ½ haléĜe (viz v následujících pĜíjmech bČžné
þíslo 163.), což znaþí vlastnČ 2 desátky, 1 peníz, 1½ haléĜe.
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»

58. 5./2. 1508
59.
»
60.
»
61.
»
62.

»

63.
64.

»
12./2.
1508
»
19./2.
1508
»
»
26./2.
1508
»

65.
66.
67.
68.
69.
70.

76.
77.
78.
79.

82.

1½

-

-

od Janka z Boholiba
½
od Vajspruta z Tábora
od Vajspruta z Tábora
z dolu Žampachu Mladé- 11½ ho
od Drába z Bohatého 1
Kviertu
od Macha z Ajzmanuov
½
od Holuba z Plimle
3½

½
1
1
-

(1½)

1
-

-

-

(1)

-

1

(1)
-

od JiĜíka Ohanky
½
z dolu Žampachu Mladé- ho
od Vajspruta z Tábora
od Rozuma s Zolštajnu
od Žáka z Beránku
-

3

-

1

(½)
-

½
-

½
-

1

(1)
-

-

3

1

-

-

3

1

-

½

1
1
½

1
1
1

½
½
-

1
3½

1
1
½
½

-

1
½

3½
1½

-

-

(1)
1

-

½

-

1

-

od Hubénka z rýže
od Jakšíka z VyzĜivenu
od pana JiĜíka z ŠtČcho- vic
od Mraþny z Košíku
od Drába z Bohatého Kfírtu
z dolu Holúbku
4
od Vajspruta z Tábora
od Balšána z Petrova
od MČsieþka
-

½
3

-

1
(1)

½
-

-

3
1

-

(½)
-

½

½
1½
-

-

1
1

1
-

-

-

1
½

3½

3
3
¼
1

-

-

-

-

-

-

-

3
1
1

1
1

½
½
-

2½

1
1
-

-

(1)
1
-

od Drába z Kvírtu Boha- tého
»
od Augusty z Hromnic Starých
4./3. 1508 o[d] Jonáka z VyzĜivenu ½
»
od Balšána z Petrova
»
od Rozuma s Zolštajnu
»
od Jana z Boholiba z rý- že
»
od MČsíþka z Hromnic
»
[od] Vajspruta z Tábora
»
od Buchtele z Holúbku
11./3. od Holuba z Plimle
1508
»
od Ohanky z ŠtČchovic
»
od Mraþny z Košíku
-

86.
87.

18./3.
1508
»
»
25./3.
1501
»
»

88.
89.
90.
91.

»
»
»
»

od Rozuma s Zolštajnu

92. 1./4. 1508 od Rozuma z Zolštajnu
93.
»
z dolu Žampachu Mladé- ½
ho
94.
»
od Šimka z Boholiba
95.
»
od MČsíþka z Hromnic
96.
»
od Jonáka
97. 8./4. 1508 od pana JiĜíka z ŠtČcho- vic
98.
»
od Janka z Boholiba z ½
kret[vani]e
99.
»
z dolu HolĤbku
100.
»
od Mraþny z Pokšichu
101.
»
od Macha z rýže
102. 15./4. od Drába z Kviertu
1508
103.
»
od Holuba z Plymle
1
104.
»
od Mraþny z Pokšichu
105.
»
od Vajspruta z Tábora
106. 21./4. od Jonáka z Kracovin
1508

107.
108.
109.
110.
111.
112.

»
»
»
»
»
»

113.
114.
115.
116.

»
»
»
22./4.
1508
»
»

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

29./4.
1508
»
»
»
»
»
»
»
»
6./5. 1508
»
»
»
»
13./5.
1508
»
»
»
»
»
»
»
»
»
20./5.
1508
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
27./5.
1508
»

od Rozuma s Zolštajnu
od Mraþny z Pokšichu
od Drába z Jelena
od Šimka z rýže
od Balšána z Trnovky
od Augusty z Starých
Hromnic
od Vajspruta z Tábora
od Béme z Petrova z rýže
od MČsieþka z Hromnic
od Holuba z Plymle

-

1½
1
½
1
½

3
1
-

1

(1)
(1)
-

-

2½
1
-

1
3

1
-

1
(1)
(½)

z dolu Holúbku
od Macha z rýže

-

1½
½

1
-

-

1

od Macha z rýže

-

1½

-

1½

-

z dolu Žampachu
od Hubénka z ZahoĜan
od Tošnara
od Balšána z Petrova
od Lišky též z Petrova
od Lukše z Petrova
od Havla z Petrova
od ěíhy z LibĜe
od Mraþny z Pokšichu
od MČsíþka z rýže
od Borka z Sukdola
od Tošnara z rýže
od Havla z Petrova
od Buchtele z Holúbku

½
-

1½
1
½
2½
1½
1
½
½
1

1
5
1
1
1½
1
-

1
(1)
1
1
1

(½)
(½)
½
(1)
-

od Rozuma z Zolštajnu
od Macha z rýže
od Forkaše z rýže
od MČsíþka z rýže
od Pokšicha z Slupi
od Lišky z Petrova
od Balšána též z Petrova
od Drába z haldy
od ýížka z rýže

-

1
1½
1
½
½
½

3
1½
-

1
1
-

½
1
1
-

od Vajspruta z Tábora

-

-

1

-

-

172.
173.
174.
175.
176.

»
»

»
»

od Forkaše z potoka
od Drába z Kviertu

-

1
1½

½

-

(1)
-

179.

od Holuba z Plymle

-

5

-

-

-

od Ješka z rýže
od Vajspruta z puchéĜe
druhé z Tábora
od Jana z Vobory z rýže

½

1
-

1
1
-

-

(½)
½
(1)

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

22./6.
1508
»
»
»
24./6.
1508
»
»
1./7. 1508
»
»
»
»
»
»
8./7. 1508

½
1
1
1

1
½
3
3
3
1
1
-

-

(½)
1
1
1
(½)
(1)

194.

»

-

-

-

(1)

195.
196.

»
15./7.
1508
»
»
»
»
»
»
»

od MČsíþka z Hromnic
od Mach(a) z rýže
od Mraþny z Pokšichu
od MČsíþka
od Balšána z rýže
Rozum z Zolštajnu
od Lésky z rýže
od Macha z rýže
od Rozuma z Zolštajnu
½
od Janka z Boholiba z rýže
od Mlýnka z kra- ½
co[vani]n
od Macha z rýže
od Buchtele z Holúbku
2

-

3
3

-

-

od Seky z potoka
od Macha z rýže
od Holby z potoka
od Šimka z Boholiba
od Mlýnka zkraco[vani]n od Drába s Zolštajnu
od JiĜíka Ohanky z ŠtČ- 1
chovic
od Mlýnka z kra- co[vani]n
od ýerného z potoka
od Rozuma s Zolštajnu
od Ohanky se ýbánu
od Holby z potoka
-

1½
½
2½
1
½

5
1½
½

-

(1)
(½)
(½)
-

½

-

-

(1)

½
3
-

1
5

-

½
½
(1)
(1)

180.
181.
182.
183.

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
201.
209.

22./7.
1508
»
»
»
29./7.
1508
»

od faráĜe z rýže

210. 5./8. 1508 od Holuba z Plymle
od Rozuma z potoka
druhé od Vajspruta
od Šimka z potoka
od Macha z rýže
od Tuomy z ěíþan
od Lésky z rýže
od JiĜíka z ŠtČchovic
od Forkaše z rýže
od Mraþny z Pokšichu
od Drába
od Jana z Vobory z rýže

1
1

od Janka z Boholiba z rýže
»
od Rozuma z dolu
»
od MČsieþka z potoka
»
od Ohanky z ŠtČchovic
»
od Balšána z Petrova
»
od Vajspruta
»
Tošnar
»
od Havla
»
od Macha z rýže
3./6. 1508 od Lésky z rýže
»
od Drába z Kfiertu
»
od Lukše z Petrova
»
od pana JiĜíka z ŠtČcho- vic
10./6. od Vávry z Holúbku
2½
1508
»
od Macha z rýže
»
od Holby z potoka
10./6.
1508
»
»
»

177.
178.

2½
½
5½
1½
-

½
1
3
1
1½
3
1
-

1½
-

(1)
½
½
1
½
1

2½

-

1

-

½
½
1½
1
½
1½
3½
5
1

1
½
3
3
½
1

(1)
-

(½)
1
(1)
(½)
(1)
½
½
-

1

-

(1)

-

5
½

1
-

-

-

od Vajspruta z Tábora

-

-

½

1

-

od Balšána z Petrova
od Rozuma z Zolštajnu
od Mlýnka z kracova[ni]n
od Forše z potoka
od ýížka z rýže

-

½
2½

5
-

1
-

-

-

½
1

-

1
-

-

2

-

5

-

(1)

2½

-

3

-

-

Zlato dobyté buć v ryžích nebo v potocích anebo v dolech
pĜinášelo se, jak z tabulky v þís. 4. tČchto listĤ uveĜejnČné8) zjevno, do Jílového za úþelem odvodu králi k ruce, až na dvČ výjimky
vždy jen v sobotu; výjimky ty byly roku 1508 na Velký Pátek (21.
dubna) a na Boží TČlo (22. þervna).
ZpĤsob, jak si pĜi odvodu zlata v Jílovém poþínali, vysvČtluji
si na základČ následujících dvou tabulek, jak následuje. Zlato do
Jílového pĜinesené pĜijímal zemČpanský úĜedník tím úkolem povČĜený9) a písaĜ zanesl každé množství do register v poĜádku chronologickém. PĜi tom se asi nezkoušelo, mnoho-li ryzího zlata v jednotlivých dávkách obsaženo. Po nČkteré dobČ se pĜijaté zlato asi
slilo v jeden bochníþek, který se zpruboval. Váha tohoto slitku
nemohla se ovšem pĜesnČ rovnati matematickému souþtu vah pĜijatých dávek, ponČvadž pĜístroje nebyly do té míry jemné a chyby
nedají se vylouþiti. ýekali bychom tedy, aby komora královská
nepĜišla zkrátka, že váha slitku bude vČtší než váha všech do nČho
vešlých dávek þili jinak, že pĜi vážení jednotlivých dávek hledČno
k tomu, aby spíše pĜi každé se ménČ navážilo. Jinak bylo by se
mohlo státi, že slitek mohl se ukázati lehþím než zlato, jež mČla
komora královská zaplatiti. Tabulka II., jež následuje, ukazuje
však, že váha zlata, jež odvádČl lokální úĜedník zemČpanský v Jílovém do komory královské neb osobám od ní oznaþeným, byla
právČ naopak menší než matematický souþet všech do doby odvodu pĜinesených dávek, které jsem seskupil dle jednotlivých odvodĤ v tab. III.

8

) V tabulce této ocitly se následující tiskové chyby, … (následuje
seznam chyb v pĤvodním vydání pĜedchozí tabulky; v tomto vydání
jsou chyby opraveny).
9
) Dle roþníku VI. str. 66 tČchto listĤ napĜ. Jan, horní hofmistr v Jílovém pĜed r. 1506.
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Tabulka II.
ýís.
bČž.

Datum

»Dáno zlata«

1. 2./11.1507 p. hajtmanu hradskému10)
2. 17./12.1507 Martinovi zlatníkovi11)
3. 31./12.1507
»
»
4. 2./2.1508 panu JiĜíkovi12)
5. 17./3.1508 »
»
6. 30./3.1508 »
»
7. 25./4.1508 »
»
8. 13./5.1508 »
»
9. 10./6.1508 »
»
10. 21./6.1508 »
»
11. 30./7.1508 »
»
Úhrnem

loty kventle desátky peníze haléĜe
6½

1½

-

-

-

4

1

½

-

-

4
2
17
5½
8
5
15
2
13
85

1
1
½
1
3
1

½
3
3
1
1

1
1
1
1

½
½

Naproti tomu obnášejí »pĜíjmy« zlata, jež jsem z prvé tabulky
ještČ jednou tak seskupil, aby »odvodĤm« zlata odpovídaly, sumy
následující (viz tab. III.).
Tabulka III.
ýís.
bČž.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PĜijato zlato vþetnČ
do 30. Ĝíjna 1507
do 11. prosince 1507
do 25. prosince 1507
do 29. ledna 1508
do 11. bĜezna 1508
do 25. bĜezna 1508
do 22. dubna 1508
do 13. kvČtna 1508
do 10. þervna 1508
dne 10. þervna 1508 ještČ
do 29. þervence 1508
dne 5. srpna 1508
Úhrnem

loty kventlíky desátky peníze haléĜe
7
5
5
2
19
6
9
6
15
2
16
2
99

2
1
1
3
3
2
2
1

1
1
1
1
1
1
3
-

1
1
1
1
1
1
1
-

1½
¾
1
½
1
½
1
¼

PĜevedeme-li úhrnné souþty z tabulek na soustavu metrickou,
obdržíme z tabulky II. 1351,227 g a z tabulky III. po odražení položky 12. 1568,526 g.13) PomČr mezi tČmito þísly, totiž 0,8614 blíží se jakostem zlata do pražské mincovny ke konci XVI. století
odvádČného (viz F. Pošepného: »Archiv für praktische Geologie«,
II. sv. »Goldvorkommen Böhmens«, str. 94. a 95.). Tato þísla
uvedla mne právČ na pĜedcházející vylíþení zpĤsobu, jak se zlato
pĜijímalo, odvádČlo a zkoušelo.
Z register našich dovídáme se o následujících dolech, jež byly
v r. 1507 a 1508 v þinnosti, jakož i o tČžaĜích, kteĜí v nich tČžili
(tČžaĜi uvedeni v závorkách):
Ajzmany14) 1507, 1508 (Mach Petr), Beránek 1508 (Žák), Boholib 1507, 1508 (Janek, Šimek), ýbán 1507, 1508 (Jan Berúnský,
JiĜík Ohanka ze ŠtČchovic) ýepiny 1507 (Petr), Funkrub 1507
(Michal), Holúbek 1507, 1508 (Buchtele, Vávra), Hromnice 1507
(MČsíþek), Hromice Staré 1508 (Augusta), Jelen 1508 (Dráb),
Kocúr 1507 (Seka), Košík 1507, 1508 (Mraþno), Kožíšek 1507
(Tošnar), Kvírt 1508 (Dráb), Kvírt Bohatý 1508 (Dráb), Kvírt
Stavský15) 1508 (Mach), Mlýny 1507 (Chalupa, Michal), Plimle16)
10
) MínČn tu bezpochyby hejtman hradu Pražského Záviše Sulek z
Hrádku (V. V. Tomek: DČjepis mČsta Prahy, díl IX., str. 257.).
11
) Jest to asi Martin, zlatník, jenž byl v Menším mČstČ Pražském r.
1515 a 1526 konšelem. (Tomek, l. c., str. 310 a 311.).
12
) To jest JiĜíkovi z Hrádku a Valeþova, který byl v dobČ od roku
1468-1485 podkomoĜím (Tomek, l. c., str. 258.) a r. 1499 jako úĜedník
královský na horách Jílovských se pĜipomíná. (Archiv ýeský, díl VI.,
strana 582.)
13
) Položku 12. odrážím proto, že dle tabulky II. byl p o s l e d n í odvod zlata dne 30./7. 1508, tedy dĜíve, než pĜineseno zlato do Jílového
dne 5./8. 1508. PĜi pĜevádČní poþítám 1 lot za 15,8125 g, 1 kventl za
3,9531 g, 1 desátek za 1,9765 g, 1 peníz za 0,9882 g, a 1 haléĜ za
0,4941 g.
14
) Dle nČmeckého jména »Eismann«. Dr. BarvíĜ (viz poznámku 5.)
þetl patrnČ chybnČ »Haþman«.
15
) Název pĜipomíná král. komorníka Jana Stavského ze Stav v
létech 1482-1486. (Tomek, l. c. str. 261.).
16
) DĤl téhož jména byl na couku KaĖkovském u Hory Kutné a zval
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1508 (Holub), Pokšich 1507, 1508 (Mraþno, Vajsprut), Radlík17)
1508, Tábor 1507, 1508 (Vajsprut), VyzĜiven18) 1507, 1508 (Jakšík, Jonát, Matúš, Prokop), Zolštajn 1508 (Rozum), Žampach
1508 (Martin), Žampach Mladý 1507, 1508.
Zlato se dobývalo, jak z tabulky I. vidno, nejen v dolech, ale i
v rýžích1) a v potoce. Který potok mínČn, tČžko Ĝíci. Že »rýží« bylo mínČno skuteþnČ rýžovištČ a nikoliv snad dĤl, nalézající se nČkde v místČ, kde ještČ nyní »v Rejžích« se Ĝíká, dokazuje položka
14. v tabulce I. (»od Balšána ryžového« - dodej: zlata). V »rýži«
pracovali: Balšán, Bém z Petrova, ýížek, Forkaš, Hubenek, Jan z
Vobory, Janek z Boholiba, Ješek, Léska, Mach, MČsíþek, Šimek,
Tošnar, pak faráĜ.2) V potoce zlato vypíral ýerný, Forš,3) Forkaš,
Holba, Holub, MČsíþek, Rozum, Seka a Šimek.
Pozoruhodné jsou v tabulce I. též položky: 106, 174, 194, 201
a 204 t. j. zlato z »kracovanin«, pak 141, zlato z haldy, dále 181,
zlato z puchéĜe a 98, kde mluví se o »kretovánie« (?) þi »kretovie«
(?). Co znaþí poslední, nemohu uhodnouti. Kracovaniny byly asi
drobné kusy pĜi rozrážení vČtších kamenĤ odskakující a kratcí poté shrabané; v HoĜe Kutné zvali to »grecovinou«.
Na str. 36. register uveden jest »pĜíjem mlýnský«, t. j. pĜíjem
platu za mletí kĜemenĤ. Jsou to následující položky.
(Bez data. R. 1508.)
Od Chalupy z Mlýnuov od hýle
2 gr., nebyla plná
Od Buchtele od 3 hýlí
9 »
Od Pokšicha od puol hýle
1½ »
Od Tošnara z Kožíšku od hýle
3 »
Od Buchtele od 2 hýlí
6 »
Od Buchtele od 2 hýlí
6 »
Sabbato Annunciacionis M. (25. bĜezna 1508.)
Od Buchtele z Holúbku od 5 hýlí 15 gr.
Od Dorážky od 2 hýlí z Košíku
6 »
Od Janka z Boholiba od hýle kreto(vi)e 3 » 4)
Sabbato ante Palmarum (15. dubna 1508).
Od Holuba od hýle kaĖkovie
3 gr.
Od Jana z Boholiba od hýle
3 »
Od Mraþny z Pokšichu od hýle
3 »
Od Lésky od hýle kretovie
3 »
Od Drába od hýle
3 »
Sabbato Magdalene (22. þervence 1508).
Od Buchtele z Holúbku od 5 hýlí 15 gr.
Zajímavá jsou též vydání vynesená v registrech na stránkách
1. až 11. a týkající se doby od 2. Ĝíjna 1507 do 5. srpna 1508. Poþet byl uzavírán vždy týdnČ (v sobotu); registra obsahují tedy 45
poþtĤ (13 v r. 1507 a 32 v r. 1508). Mezi poþty opakují se každý
týden tyto položky: »svrchnímu štajgéĜi 3 gr., mlynáĜi stojicího 5
gr., písaĜi stojicího 1 gr.« Vedle toho objevují se v 26 poþtech ještČ položky jiné, hlavnČ za dĜíví, kameny mlýnské a jich pĜivezení,
lĤj a pod. Uvedu z nich jen nČkolik zajímavČjších: R. 1507. 23.
Ĝíjna, »za lúþ Janovi z Skalska 10 gr., item za lúkoti témuž Janovi
8½ gr.« 20. listopadu »od splžuo zahrazenie na struze 2 gr.«; r.
1508, 5. února »za 5 lokty cinovaniny po 6 penČzích, summa za ni
se dle zakladatele »Plumla«, jenž žil ve století XIV.
17
) Na str. 9. register mezi vydáními, »za pivo, když zdvihali na Radlíku 4 den.«.
18
) Dr. BarvíĜ (viz shora poznámku 14), þetl chybnČ »VyzĜivý«. V
HoĜe Kutné pĜipomíná se na pĜ. r. 1581 na couku Nyfelském dĤl »Vyzniven«.
1
) PonČvadž se vedle rýže výslovnČ jako na rozdíl jmenuje potok,
což ostatnČ též þiní privilegium císaĜe Sigmunda z 8. kvČtna 1437 (viz
»PamČti král. horního mČsta Jílového a jeho zlatých dolĤ« od Leopolda ýiháka, v Praze 1898, str. 40.), plyne z toho, že v rýžích se materiál
k rýžování schopný u m Č l e , t. j. kopáním pĜipravil, kdežto v potoce
(þili na vodČ tekoucí vĤbec) jej voda sama pĜipravila. Zdali vzhledem
k Ĝeþenému není výklad slov »rýže« a »rýžovati« bližší slovu »rýha«?
Náhled BarvíĜĤv (viz tyto listy, roþník IV., str. 19), že rýžovati a rýže
jest stejného pĤvodu se slovem ryzí, neobstojí. Viz k tomu ostatnČ Arnošta Vysokého Materiál k slovníku technologickému (Litomyšl 1861,
str. 264 v poznámce).
2
) ýi »FaráĜ« (jméno vlastní)?
3
) Psáno výslovnČ od »Forše«, žádná zkratka! Týž den odvádí též
»Forkaš« (viz položky 175 a 177 v tabulce I.).
4
) Srovnej k tomu položku 98. v tabulce I.

3 gr., 3 penieze«; 18. bĜezna »knČzi od oznámenie na kázání 1gr.«;
25. bĜezna »za 15½ lokte cinovaniny, polovici po 6½ penČzích a
polovici po 1 gr., summa za ni 15 gr., ménČ penieze«; 6. kvČtna
»tesaĜi, ježto pomáhal dČlati kola mlynáĜi na Ĝece 6½ gr.« 13.
kvČtna »Michalovi za dva kameny hornie 35 gr.«; 20. kvČtna »od
4 plachet šití 4 penieze«; 24. þervna »od roštu opravenie 9 gr.«; 5.
srpna »za pipĜici 3 gr., item od ostĜenie oškrduov 2 gr.«.
Summa vydání þinila ve shora uvedené dobČ 10 kp. 51 gr. 2
den. (v r. 1507 3 kp. 1 gr. a v r. 1508 7 kp. 50 gr. 2 den.)
III. Vydání z mince kutnohorské na doly Jílovské
v dobČ 1515-1521.
V archivu místodržitelském v Praze zachovala se o tom mezi
akty þeské komory zajímavá zpráva. Dne 13. kvČtna 1527 zasílají
totiž úĜedníci mince na Horách Kutných radČ komory v království
ýeském, na její rozkaz v pĜíloze »vajpis z registr mincových«, co
jest za úĜadu nejvyššího mincmistra Viléma Kostky z Postupic
»penČz z mince za zlato«5) na Jílovské hory vydáno«, a podotýkají, že témuž mincmistru »nemálo jiných penČz z mince i od kupce
v Praze vydáno«; leþ v registrech prý zapsáno není, naþ ty peníze
obraceny byly, na zlato-li þili na jiné jeho potĜeby.
»Vydáno penČz z mince na zlato na Jílový, za úĜadu mincmejstrzství urozeného pána, pana Viléma Kostky z Postupic etc.6):
Nejprve dáno pánu
30 kp.
potom opČt dáno
150 kp.
» Pavlovi Klenovskému
50 kp.
» hofmistru Jílovskému
20 kp.
» opČt témuž
42 kp. 45 gr.
»
» pánu
79 kp. 52½ gr.
» hofmistru
11 kp.
» témuž dáno
20 kp.
» opČt pánu
30 kp.
» hofmistru
50 kp.
témuž opČt
50 kp.
»
»
28 kp.
»
»
28 kp.
»
»
28 kp.
»
»
10½ kp.
»
»
120½ kp
»
»
60 kp.
Úhrnem

817 kp. 37½ gr.«

IV. Výsady Jílovských.
Když zaþátkem r. 1515 zaþaly zmatky v pĜíþinČ jmenování
nejvyššího mincmistra, o nichž bližších zpráv doþísti se možno
jednak v »DČjepisu mČsta Prahy« od V. V. Tomka (díl X., str.
400-403), jednak v obšírném popisu jednání v té pĜíþinČ, zaneseném ve knize »Liber decretorum« archivu mČsta Hory Kutné (na
listech A 20 p v - A 23 p v), psali Jílovští Kutnohorským za pĜíležitosti potazu ve pĜi mezi kováĜi Janem a Jírou o radu, kterého
mincmistra mají poslouchati a pĜiložili ke psaní svému opisy
svých výsad (privilegií). Diplomaticky pĜesný pĜepis1) tČchto privilegií (z r. 1437, 1460 a 1480) otiskujeme tu z té pĜíþiny znova,
že tisky dosavadní nejsou prosty chyb. NeménČ zajímavá jest i
odpovČć Kutnohorských na potaz ten, a otiskujeme ji jako úvod s
sebou.2)
»OdpovČć pánuom Jílovským na artikule níž psané listem.
Službu svú vzkazujem múdré opatrnosti, páni pĜátelé milí, napĜed kdež žádáte píšíc, že vás zpráva došla, kterak JMKská pán
náš najmilostivČjší nového pana mincmajstra, pana Viléma Kostku
dáti ráþil, a že zprávu takovú rozvažujíce, vidČlo se vám za potĜebné a horám vašim za užiteþné k nám s pĜípisy majestátuov a
milostí vašich králem JMtí stvrzených posly vaše vyslati k vyrozumČní etc., práva a svobody vaše vidČvše a plnČ rozvažujíce jim
jsme vyrozumČli, ale proti zprávČ, která se vás donáší omylná,
) Tak ve psaní, jež oznaþeno þíslem 1527/3, pĜíloha sama nese þíslo
1527/18.
6
) Byl nejv. mincmistrem v létech 1515-1521.
1
) PĜi transkripci užito zásad zavedených Palackým v »Archivu ýeském«.
2
) OdpovČć nalézá se na listČ C 2-C 3 knihy »Liber sententiarum«
1510-1535 v archivu mČsta Hory Kutné.
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zdálo se nám za slušné psaní krále JMti posluom vašim oznámiti,
kteréž slyševše jemu bezpochyby vyrozumČli, kdež JMKská rukú
vlastní podepsati se ráþil a rozkázati pĜipsati, abychom urozeného
pána, pana JindĜicha Tunkle etc. najvyššího mincmajstra etc. ve
všem poslušni byli a jím se ve všech vČcech zpravovali jakožto
mocným mincmajstrem od JMKské nad námi posazeným, pakli by
kto z toho se veþ všeteþnČ vytrhnúti chtČl než JMKská porúþeti ráþí, abychom každého takového ztresktali a JMti panu mincmajstru
ztresktati pomohli tak, jakž to psaní šíĜ ukazuje, a z posluov vašich
vyrozumíte. Protož podle JMKské psaní zpraviti se muožte a to
držeti, že již psaný pán za pana mincmajstra usazen z vuole
JMKské, jakž psaní JMti jest.
Co se práv, svobod vašich dotýþe, kterýmiž jste pĜispolþeni ke
všem horníkuom v království ýeském tak, jakž to všecko vajsady
též v sobČ plnČji ukazují etc., i jest spravedlivé, ktož co jmá, aby
toho užíval, z toho se vyvésti nedal obyþejem nižádným, neb skrz
neužívání aneb odporného užívání vlastního práva þlovČk zbaven
bývá, jakž práva naše ukazují s pĜíþinami obšírnČ. A protož podle
zvyklosti, Ĝádu a práva vašeho státi, jeho se držeti i povinné i
spravedlivé vám jest a jestliže z kteréžkoli pĜíþiny, z dobrého Ĝádu
strženo jest, že již z zprávy pana mincmastra hor našich strženi
jste, sluší o to mysliti, abyšte k prvnímu obyþeji mohli navráceni
býti, znajíce na tom býti poctivost vaši, užiteþné hor, tudíž i snazšího všelikých potĜeb vašich jednání, jakož tomu všemu šíĜ skrz
posly vaše vyrozumíte. Jestliže by pak obmyslnost vuole vaší byla
k dosažení toho, abyšte se panem mincmajstrem hor našich zpravovali tak, jakž bylo od starodávna, v tom vám radni i pomocni
býti chcme, pokud možnost naše bude, z povinnosti na každém
místČ.
Následuje nauþení ve pĜi mezi Janem a Jírou, kováĜi, o spálení hromady uhlí.
Ex Montibus Cuttnis, f. 5. post Valentini anno etc. XV.o [= 15.
února 1515].
ŠepmistĜi a rada na Horách Kutnách.«
ýís. 1.
1437, 8. kvČtna. V Praze.
My Zigmund, z boží milosti ěímský císaĜ, vždycky rozmnožitel Ĝíše a Uherský etc. král, vyznáváme tímto listem pĜede všemi,
ktož jej uzĜí neb þtúce slyšeti budú, že znamenajíce mnohé a veliké záhuby vČrných našich milých mČšĢan Jílovských, skrz kteréžto válkami v letech pĜedešlých trvalými v chudobu velikú jsú zašli
a dálež i dálež zacházejí den ote dne, tak že pro jich chudobu i hory, všemu království našemu ýeskému potĜebné a užiteþné tudíž u
Jílového pohynuly jsú témČĜ na najvyší k nemalé škodČ komory
naší i všeho království našeho ýeského, protož my lítost nad jich
záhubú z pĜirozené nám dobroty jmajíce a chtíce rádi, což na nás
jest, aby ti mČšĢané a lidé naši tím snáze a spíše se opraviti i hory
jim pĜíležící vedle svého možení poznenáhlu navésti mohli, s dobrým rozmyslem a radú naší mČsteþku Jílovému, svrchu psanému a
mČšĢanuom i bydliteluom jeho všech jich práv horniþích, svobod,
Ĝáduov, milostí i obyþejuov jim od slavné pamČti pĜekuov našich,
králuov ýeských daných a od týchž mČštan z starodávna z obyþeje
nebo práva požívalých, jichžto i jiní také horníci v zemi ýeské požívali jsú a požívají, obnovili a potvrdili jsme i tímto listem mocí
císaĜskú a královskú v ýechách obnovujem a potvrzujem milostivČ tak v cele a plnČ, jako by ta všecka práva všecky svobody a milosti i všichni Ĝádové a dobĜí obyþejové svrchupsaní byla tuto a
byli všecka a všickni skrz od slova k slovu vepsána a vepsáni, to
znamenitČ jménem naším i našich budúcích králuov ýeských k
vČþnosti a znovu tak vyjasĖujíce, jakož i dĜíve z dávna bylo jest,
aby mČsteþko již jmenované a mČštané i bydlitelé jeho všech úrokuov, daní, berní i každých poplatkuov dČdinných prázdni vČþnČ
byli a svobodni, nám ani našim budúcím králuom ýeským nikoli
jich nejsúce zavázáni plniti nebo dlužni, kteréžto ovšem, což dČdin
se dotýþe, mocí naší svrchudotþenú svobodili jsme a svobodíme
koneþnČ tímto listem, dále tak chcem a k vČþnému tak držení ustanovujem, aby všickni horníci, kteĜíž dČlají nebo dČlati budúcnČ
budú, tudíž v Jílovém neb vokolo na horách, na ryžích, na potocích, na Ĝekách i v KnínČ, všecko zlato, cožkoli ho dobývají a dobývati budú, nosili k úĜedníku od nás nebo našich budúcích králuov ýeskýeh usazenému do Jílového a ten úĜedník aby nám a komoĜe královské vČrnČ je dával, jakož právo jest i obyþej z starodávna a oni také Jílovští mČšĢané nynČjší i budúcí aby súduov a
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práv svých k sobČ i k jiným mohli a moc i právo jmČli požívati,
jakož jsú za pĜedkuov našich králuov ýeských z dávna požívali
zuobyþeje nebo z práva, protož všem úĜedníkuom, purgkrabím, i
jiným našim a království našeho ýeského poddaným, vČrným milým, nynČjším i budúcím pĜikazujem, aby svrchupsaným mČšĢanuom Jílovským v jich právích, svobodách, Ĝádích a obyþejích nahoĜe položených nepĜekáželi ani pĜekážeti nedopúštČli, jakož našeho i našich budúcích králuov ýeských velikého rozhnČvání chtí
ujíti.
Toho na potvrzení náš císaĜský majestát kázali jsme pĜivČsiti k
tomuto listu, jenž jest dán v Praze, léta od Narození syna buožího
tisícého CCCCXXXVII, den sv. Stanislava biskupa a muþedlníka
buožího, let království našich Uherského etc. L, ěímského
XXVIIo, ýeského v XVII a císaĜském v þtvrtém létČ.
Ad relationem domini Johannis de Rysmbergk alias de Rabí. Johannes Tussek.
K o p i e z r. 1515 na listech C 3 p v - C 4 p v knihy: »Liber sententiarum« 1510-1535 v archivu mČsta Hory Kutny za nápisem: »Vajsady pánuov Jílovských.« - Jiná k o p i e v jazyku nČmeckém, asi ze stol. XVII. v rukopise král. saské akademie báĖské ve Freiberce, þís. 240. za nápisem:
»Befreyhungen der königl. böhmischen Goldbergwerck-stadt Eulla de ao.
1437 et. 1460, 1577. Aus einer alten kopie, so herr D. Stieglitz nunmehr
besiczt, gezogen. Rukopis tento patĜil dle razítka na 2. str.: »Werners Nachlass« proslulému mineralogu Wernerovi a sloužil patrnČ za podklad násl.
tisku. - T i s k y: nČmecky v þasopisu »Magazin für die Bergbaukunde«,
vydávaném Janem BedĜichem Lempem (v Drážćanech 1799), a to v dílu
XIII. na str. 234-237; dále þesky v »PamČtech král. horního mČsta Jílového« od Leopolda ýiháka (Praha 1898) na str. 40-42.

ýís. 2.
1460, 14. prosince. V Praze.
My JiĜí, z boží milosti král ýeský, margkrabie Moravské, Lucemburské a Slezské vývoda (!) a Lužický margkrabie oznamujem
tímto listem všem, že znamenavše, kterak mezi jinými potĜebami
obchoduom a potĜebám lidským potĜebnými kovové všickni a
zvlášĢ mezi nimi zlato jako slunce k dČlání penČz jest velmi pĜíhodné i potĜebné a protož místa ta, kdež bĤh ráþil ty kovy lidem
zjeviti, bývají velikými milostmi obdarovány, mezi kterýmižto také v našem království hojné a zdárné místo bylo jest na horách u
mČsta Jílového, ale tyto dĜevní þasy válkami a zlými þasy tak jest
zapustlo, že nižádní témČĜ požitkové odtud nám a korunČ naší nemohú pĜicházeti, i prosili jsú nás pokornČ mČšĢané a obyvatelé toho mČsta Jílového, abychom z naší královské štČdroty ráþili potvrditi práv starodávních od pĜedkuov našich, králuov ýeských a
zvlášt milosti a obdarování slavné pamČti Zigmunda, pĜedka našeho milého, jim puojþených a daných my i zemČ naše užitek v jich
rozmnožení a jich potĜebnost velikú a sešlost na horách zlatých
znamenavše jich jsme hrozby uslyšeli a protož z pravého našeho
vČdomí mocí královskú a radú vČrných našich milých všecka jich
práva, vysazení, milosti, listy a svobody od pĜedkuov našich, králuov ýeských jim pĤjþená a daná obnovujem, pĜijímáme a potvrzujem ve všech jich punktích, þláncích a zavázání tak, jako by
slovo od slova v tomto našem listu vepsána byla, chtíce a ustanovujíce, aby všichni kusové a jeden každý plné pevnosti moc vČþnú
jmČli. Protož pĜikazujem všem úĜedníkuom a poddaným našim
vČrným milým a zvláštnČ mincmajstru hor našich nynČjšímu i
budúcímu, aby již Ĝeþeným mČšĢanuom na jich právích a svobodách nepĜekáželi ani pĜekážeti dopúštČli, jakož naši milost chcete
sobČ zachovati. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskú kázali
jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v Praze, v nedČli po svaté Luci
léta 1460 království našeho tĜetího.
Ad mandatum domini regis domino Procopio de Rabesstayu, cancelario referente.
K o p i e z r. 1515 na listČ C 4 p v knihy: »Liber sententiarum« 1510 1535 v archivu mČsta Hory Kutny. - Jiná k o p i e v nČmeckém pĜekladČ asi
ze stol. XVII. v rukopise král. saské akademie báĖské ve Freiberce, þís.
240. - T i s k y : v þasopise »Magazin für die Bergbaukunde«, dílu XIII., str.
237-239; dále v »PamČtech kr. hor. mČsta Jílového« od L. ýiháka (Praha
1898) na str. 42-44. (Viz ke všemu poznámky za pĜedcházejícím privilegiem þís. 1 otištČné.)

ýís. 3.
1480, 9. kvČtna. V Praze.
My Vladislav, z buoží milosti král ýeský, margkrabie Moravské, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický margkrabie etc.
oznamujem tímto listem všem, že ukázáni jsú nám nČkteĜí listové
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pĜedkuov našich králuov ýeských, což se dotýþe práv a svobod
purgmistra, konšeluov a vší obce mČsta našeho Jílového, našich
vČrných milých i prošeni jsme jménem již psaných purgmistra,
konšeluov i vší obce téhož mČsta Jílového, abychom jich tČch
práv, svobod, milostí od pĜedkuov našich jim daných a puojþených milostivČ potvrdili a pĜi tom je zuostaviti ráþili, my aþkolivČk ke všem poddaným našim, kteĜí nás za slušné vČci žádají, povolnČ se jmáme, však zvláštní milostí naší k tČm se nachylujem,
kteĜíž netoliko nás se vČrnČ pĜidrží, ale ježto také z pilností prvotnie jich a potom jiných vedle nich hory netoliko nám ale i jiným
všem poddaným se vyzdvihují k užitku i také ke cti vší naší koruny, jakož pak se to dČje pĜi horách již psaného mČsta Jílového, že
tu prve zlato znamenitČ se jest dobývalo, aþ pak nyní málo jsú ty
hory posešly, my chtíce, aby již psaní mČšĢané jsúce túto milotí
naší potČšeni, tím pilnČji ty hory dČlali a vyzdvihovali k našemu,
jich i všeho našeho království dobrému s dobrým rozmyslem a
radú vČrných našich mocí královskú již psaným purgmistru, konšeluom i vší obci mČsta Jílového nynČjším i budúcím všech práv,
vysazení, privilegií, milostí, svobod, chvalitebným obyþejuov jim
od pĜedkuov našich králuov ýeských daných a puojþených ve
všech kusích, þláncích, artikulích a klausulech potvrdili jsme a
tímto listem potvrzujem a je pĜi tČch všech vČcech zuostavili jsme
a tímto listem zuostavujem milostivČ a to nyní i po vČþné þasy
budúcí, pĜikazujíce mincmajstru našemu na Horách Kutnách i jiným všem úĜedníkuom našim nynČjším i budúcím, aby již psané
purgmistra, konšely i obec jmenovaného mČsta i jich budúcí pĜi
tČch všech milostech, právích, privilegiích, svobodách, chvalitebných obyþejích zachovali, jim v tom nepĜekážejíce ani pĜekážeti
dopúštČjíce a to pod uvarováním hnČvu našeho i budúcích našich
králuov ýeských.
Tomu na svČdomí, na pevnost a jistotu peþeĢ naši královskú
kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v Praze, v úterý po svatém Stanislavu, léta buožího 1480, království našeho léta IX°.
Ad relacionem domini Benessiii de Wayttmille, purgravii in
Karlsstyn et magistri monete Montium Kuttnensium.
K o p i e z r. 1515 na listČ C 5-C 5 p v knihy: »Liber sententiarum.«
1510-1535 v archivu mČsta Hory Kutny.

ýís. 4.
1577, 4. listopadu. V Praze.
»Confirmatio der Freyheiten der Bergstadt Eull, von Kayser
Rudolpho II. de ao 1577.
(Aus dem Böhmischen verdeutscht.)«
T i s k : v þasopisu »Magazin für die Bergbaukunde«, dílu XIII. na str.
239-240. - Ko p i e v Ĝeþi nČmecké asi ze XVII. stol. v rukopise král. saské
akademie báĖské ve Freiberce, þís. 240. (Viz ke všemu poznámky za pĜedcházejícím privilegiem þís. 1. otištČné.)

V. Kutnohorské nálezy do Jílového zaslané.
Již v oddílu IV., v minulém þísle uveĜejnČném,1 zmínil jsem
se, že Jílovští brali v HoĜe Kutné právní nauþení. Ode kdy není
však známo. Nejspíše se tak dálo hned po válkách husitských, kdy
význam Jihlavy,2) jakožto vrchní stolice právní, poklesl, ponČvadž
vítČzící živel þeský v horních mČstech nČmeckou Jihlavu ignoroval. Že by však byla bývala Hora Kutná r. 1467 králem JiĜím povýšena za vyšší právo horní a Jílovští od té doby brali v HoĜe Kutné nauþení, jak tvrdí L. ýihák v »PamČtech kr. hor. mČsta Jílového« (str. 44), neodpovídá pravdČ. Majestát, o nČjž jde,3) praví
) V oddílu IV. na str. 147 minulého þísla v pravém sloupci ve 13.
Ĝádku z dola má státi správnČ »Tunkl« místo chybného »Funkl«. (V
tomto vydání již opraveno.)
2
) ěadu nálezĤ Jihlavských ve vČcech mČstských týkajících se Jílového, vydal dr. J. A. Tomaschek v díle: »Der Oberhof Iglau in Mähren
und seine Schöffensprüche aus dem XIII.-XVI. Jahrhundert« (Insbruck 1868); jsou to þís. 7, 8, 16, 164 a 293 sbírky. Dr. Adolf Zycha
vydal zase horní nálezy do Jílového ve II. svazku díla: »Das
böhmische Bergrecht des Mittelalters« (Berlin 1900); jsou to þís. 18,
69, 72 a 118 této sbírky. O díle posledním viz moji staĢ: »Nové dílo o
stĜedovČkém þeském právu horním« v tČchto listech roþ. II. [1901] str.
53-55, 72-73, a 85-87.
3
) ý. 84 sbírky listin ve ŠternberkovČ díle: »Umrisse einer Geschichte der böhm. Bergwerke«. (I. sv. 2. oddíl; v Praze 1837); jest to majestát ze dne 10. záĜí 1467, jehož kopii nalezli jsme též v jiném prameni, Šternberkem neudávaném, totiž ve knize »Liber sententiarum
1

pouze, že se Kutnohorští zprošĢují »vyššího práva braní v JihlavČ«
ve pĜech horních i mČstských a že odvolání jde jen ke králi, a nic
více. Náhledu ýihákovu odporuje také ta okolnost, že známe již z
doby pĜed r. 1467 pĜípad, kdy Kutnohorští dávali do Jílového nauþení právní.
Událost ta vytþena jest ve knize »Registrum rubeum« kutnohorského archivu mČstského na fol. C 14 slovy následujícími:
»Jakož jsú páni Jílovští vyslali nČkteré spolupĜísežné své
zejména Jana puškaĜe a MatČje z TĜepsína o nČkteré nauþenie
kšaftovnie ku pánóm, jakožto k vyššiemu právu, i páni podle
zprávy jich dali sú jim takto nauþenie: Teć páni moc tČm kšaftóm
dávají, podle tČch kšaftuov tak abyšte Ĝiedili. Actum f. 4 die Prisce
[= 18. ledna] hofmistr magistro civium existente et Jacobo sellatore anno 1464.«
Ve knize »Liber sententiarum« z let 1510-1535 v kutnohorském archivu mČstském, kterou jsem již v pĜedcházejícím oddílu
IV. popsal, zaneseno jest 7 nálezĤ kutnohorských pĜísežných ve
pĜech jílovských, z nichž 6 týþe se pĜí mČstských a 1 pĜe horní. PĜe
horní nás zajímá nejvíce a proto uveĜejĖujeme nález jí se dotýkající a datovaný dne 22. bĜezna 1525 doslova; zanesena jest i s citáty
práv mČstských na listech H 15 b až H 16 b.
»Nauþení Jílovským.«
»Službu svú vzkazujem múdré opatrnosti, páni pĜátelé naši
milí, jakož ste nám psanie uþinili po poslích svých, kteréž ste k
nám þasu minulého vyslali, podavše pĜe mezi Janem Noskem,
ŠtČpánem Kalešem4) svČdomím upeþetČné žádajíc, abychom vám
na to vedle práv našich nauþenie dali, kterúžto pĜi obšiernČ sepsanú dosti pilnČ a bedlivČ i svČdomí váživše, pokudž náš rozum vystaþiti mohl, toto vám podle práva nauþenie dáváme i takto pĜi tom
se zachovajte. Najprve pĜeþtúce jim tu všicku pĜi, jakž ste ji nám
upeþetČnú poslali, jakožto žalobu, odpor, pĜe líþení, obojí strany
svČdomí i takovú jim vajpovČć.
Vedle toho, kdež Jan Nosek vinil ŠtČpána Kaleše z þtvrtého
dílu mezi B e r á n k e m a K o c o u r y právČ se tu spravedlnost míti
k þtvrtému dílu, kdež na tento þas ŠtČpán Kaleš dČlá, podle propĤjþky, v kterúž jest od téhož ŠtČpána Kaleše u Macha Strýcova
pĜipuštČn jest, k té propĤjþce, kterúž nadepsaní mČli do dvú let,
tím dokládaje, že by on ŠtČpán Kaleš jemu pĜipovČdČl, bude-li míti dČláno býti, že žádný jiný mimo nČho tu dČlati nemá než on s
kverky svými. I ponČvadž on Jan Nosek puovod toho svČdomím
podle práva dostateþnČ neprovozuje podle žaloby své, aby jemu
ŠtČpán Kaleš to pĜiĜþení tak uþinil, že by on Nosek po vyjití té
propĤjþky k þtvrtému dílu právo jmíti mČl v d o l e K o c o u Ĝ í c h
na tom ortČ, kdež sú propĤjþku mČli, ale on ŠtČpán Kaleš, jakž jest
vuodporu svém položil, že by jemu tím povinen nebyl, ponČvadž
po vyjití propĤjþky pro chudobu toho kaĖkoví tu dČlati sú pĜestali
a potom i jiní po nich dČlati sú poþali a též pro chudobu téhož
kaĖkoví jsú díla pĜestali a odtud odešli, naposledy pak on ŠtČpán
Kaleš jest dČlal þas nČkterý dosti dlúhý tak, jakž to svČdky všecko
podle práva dostateþnČ provedl i to také z svČdkuov téhož ŠtČpána
svČtle jest seznáno, že by on Jan Nosek to pĜiznával pĜed lidmi
mluvČ: ýert nám to kaĖkoví dává, když nám má propĤjþka vyjíti, i
tím dokládaje: Vody sme se dodČlali, vody jim odstoupíme. Též
také i to se z jeho vlastního seznání poznává zĜetedlnČ, že když jiným ta propĤjþka vyšla, že též i jeho právo, kteréž on sa k té propĤjþce pĜipuštČn od nich tu mČl, spolu vyšlo a minulo jest, a nad to
že po vyjití nadepsané propĤjþky, když sú jiní dČlali, že se jest k
tomu nepĜipovČdČl ani vohlásil podle toho práva v druhých horních knČhách ca. 3°: PonČvadž právem horniþím jest zapovČdíno,
aby když by kdo Ĝekl, že má právo v kterémkoli dolu a jiný ten
duol zprávnČ od pravého propĤjþitele ihned ústavnČ jej dČlaje beze
vší odpornosti jej držel 6 nedČl, tak velice uhašeno bývá právo
onoho prvnČjšího pĜijímaþe, že druhému o témž právu potom žádné nebude moci þiniti otázky, totiž žaloby, leþ by tehdy zprávnú
zadržán jsa pĜekážkú práva svého provésti nemohl, nebo bdícím a
nespanlivým právo prospívá horníkuom, protože v tČžení hor dlení
neb meškání pĜíliš bývá škodlivé vší obci, a opČt jiné právo v tĜetích knihách ca. 1., že dobĜe pĜísluší lidské rozumnosti, aby tovaryš prátce (!) byl také úþastník utČšení, ponČvadž nehodné bylo by,
I.«, mČstského archivu kutnohorského na listČ 13; tento »Liber sententiarum« není totožný s knihou, z níž se následující nálezy uveĜejĖují.
4
) ŠtČpán Kaleš stal se pozdČji horním hofmistrem v Jílovém.

aby toho odvrhúce, kterýž jest vČc neužiteþnú uþinil užiteþnú robotami svými, bez rozumu hodného na jeho místo jiného vsadili,
ponČvadž všakž vČci, která vinny nemá, v škodu nesluší obratceti,
a též opČt jiné právo v prvních knČ., ca. 3., ale ne tak, když by kdo
koli bdí a pratcuje, co zzištného nalezl, by jiný zmeškalý spČ bez
rozumu, aby sobČ to osobil násilím, nebo tČm, jenž pracují, a nezaháleþuom míníme právy našimi pomáhati, aniž komu, aby zbohatcen byl lidskú škodú vedle Ĝádných ustanovení právo pĜirozené
strpí, i z tČch ze všech pĜíþin a podle tČch práv dává se jemu ŠtČpánu Kalešovi za právo proti Janovi Noskovi, že jemu tím þtvrtým
dílem, z nČhož jej vinní, povinen není, aby ho s pokojem nechal.
Dále, kdež týž Jan Nosek vinil téhož ŠtČpána Kaleše z 37 lozunkuov perkuo, právČ se i tu nČjaký užitek spravedlivČ náležitý
sobČ míti, a toho jest nižádným svČdomím podle práva on Nosek
nedokázal, aby jemu ŠtČpán tím podle práva povinnen byl, a on
ŠtČpán Kaleš v svém odporu jest to doložil, že jest to dostateþnČ
ukázal registry i pány ouĜedníky horními, že jest z nich Noskovi
poþet uþinil a jich více se nenašlo než 30ti v plnČ, nébrž z svČdomí
ŠtČpána Kaleše, kteréž jest jemu od zprávci na místČ hofmistra hor
zlatých dáno, to se jest podle odporu ŠtČpánova zĜejmČ našlo, že
po poþtu, který jest dČlal pĜed nimi ŠtČpán Janovi, více se nenašlo
než 30ti od toho þasu, jakž Kaleš svá pacholata mČl, i ponČvadž
jse zjevnČ seznalo z svČdomí týchž ouĜedníkuov, zprávy pĜísežných na místČ pana hofmistra, že z rozkázání pana JiĜíka Samuele
on ŠtČpán jemu Noskovi jest poþet pĜed nimi ĜádnČ uþinil a on
Nosek jej pĜijal a na tom pĜestal, i z té pĜíþiny podle toho svČdomí
toho pĜi tom zanecháváme a je i tvrdíme podle práva, ponČvadž
týž svČdomí jejich jest peþetí menší mČsta hor Jílového upeþetČné
podle práva v þtvrtých knihách v 14. kapitule, peþet komorníka
našeho, urburéĜuov, mČst, pĜísežných hor a súdcí perkmistruov,
protož zápisové tČmi ohražení s podpisy svČdkuov uþiníĢ v súdích
i krom súdu pilnú víru.
Což se druhé vČci o urokování k soudu dotýþe, kdež i v tom
žádáte nauþení, jakž byste se k stranám zachovati mČli, teć vám o
té vČci právo vypsané dáváme, podle nČhož se zachovajte a jím se
zpravte etc.
Datum f. 4. ante Anunciationis anno etc. 25. [= 22. bĜezna
1525].
Právo o urokování k súdu folio 4.5)
V právích prvotních píše se takto, že kdo by koli na jiného v
mČstČ žalobu uþinil o kteréžkoli dČdictví, buć to o duom neb o
dČdinu, o purkrecht neb o vinici, ten zastav rukojmie rychtáĜi v
desíti funtích, aby túž žalobu dokonal.
Jiné folio 64.5)
ýlovČk právu zemskému poddaný, aþkoli pĜísluší k súdu zemskému, avšak když žaluje v mČstském právu, tehda ten jmá zachován býti pĜi pokutách, pĜi urokování a pĜi jiných jakýchž koli skutcích má býti zpravován mČskú spravedlivostí.
J i n é f o l i o 100°.5)
Dvoje jest urukovánie: jedno holé, totiž na oþistu, jakožto pĜísežné, a k tomu dosti jest, když se strany postavie neb k súdu stanú v pochybujících a lehkých pĜech, jiné pak urukování jest hodné, jako v rukojemství anebo základích, a to v tČžkých a znamenitých pĜech od stran má požádáno býti.«
Z nálezĤ ve pĜech mČstských uveĜejĖuji jen následující výtahy.6)
1. »Jílovští dodali pĜe pro vynešenie vortele.
V té pĜi, kteráž jest mezi Janem Pražákem s jedné a Vondráþkem Hadrem, ševcem z Jílového s strany druhé.«
Pražákovi, mČštČnínu Píseckému prý na »voznici mezi Mníškem a DobĜíšem lúpežnČ pobráno 6 žejtlíkuov, dvČ tĜetinČ, jedno
poloužejtlíþie, vše cínové nové a šubu lišþí hĜetovú pošitú«, což
prý u Hadra bylo potom schováno.
Ortel Jílovských datován f. 4. die Nicolai 1514 [= 6. prosince].
Nález Kutnohorských chybí.
Vše na listech C 6 a - C 7 b.
5

) Citáty tyto jsou dĤležité proto, že se z nich mĤže konstatovati, který ze zachovaných rukopisĤ práv mČstských byl na soudČ kutnohorském resp. na radnici užíván.
6
) V þísle 346. mČstského oddČlení archivu mČsta Hory Kutny jsou
nálezy z Liber sententiarum opsány.
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2. »Od Jílovských pĜe dodaná od Knínských horníkóv mezi
Dorotú puovodem s jedné a Janem Pikouskem, otþímem jejím s
strany druhé.«
Dorota vinila Pikouska, otþíma svého, aby ve statek, který on
drží uvedena byla, ježto naĖ po otci, mateĜi a bratru Václavovi
právo má.
Dotaz datován f. 3. post Epiphaniam domini 1516 [8. ledna].
»Nauþení a ortel Jílovským k pĜi pĜedepsané« datováno f. 5.
ante Pauli Conversionis 1516 [24. ledna].
Vše na listech C 16 a - C 17 b.

3. »Potaz od Jílovských v té pĜi, kteráž jest, a v listu psáno
takto.« Potaz datován: f. 2. Procopii 1519 [= 4. þervence].
»OdpovČć na potaz pánuom Jílovským« (datována: f. 4. die
Johannis Hus et Bohemorum martirum commemoracionis 1519
[= 6. þervence].
PĜe týkala se kšaftu Martina Blažkova švagra; Marta Vodiþkova, sestra Martinova vinila Valentu PaĜízka, radního Jílovského.
Vše na listech: E 29 a - 30 b.

4. »Léta pánČ 1522 po svatém MartinČ [= po 11. listopadu] Jílovští odeslali od práva svého dvČ pĜi, nauþenie na nČ jakožto od
práva vysšieho žádajíce:«
a) mezi uroz. vladykami Petrem Kasalským z Kasalic a Prokopem Mladotú z Solopisk a na LibĜi o kšaft OldĜicha Letka
z UhlišĢ;
b) mezi KateĜinou i Dorotou z Kasalic a Petrem Kasalským z
Kasalic o dĤm, jehož polovici Mikuláš Kasalický od Kaþky
koupil.
Vše na listech: F 19 b - F 20 a; v indexu jest chybnČ udáno, že na listech F 17 a F 18.

5. »Nauþenie Jílovským dané. Léta buožího 1523 ve þtvrtek
po sv. pannČ KateĜinČ [= 26. listopadu] dáno jest Jílovským na dvČ
pĜe, kteréž sú po Adamovi a Janovi, spoluradních svých podle listu vČĜícieho zapeþetČné od práva svého odeslali a jich podali, nauþenie takové…«
a) Mach Strajcuov vinil Duška, že ho o hrdlo pĜipraviti chtČl,
b) Dušek KotrþĤv vinil MatČje Kuklu a Matúše Kolovocského,
že ho zsekali a na ruku ochromili.
Vše na listech G 1 b - G 2 a.

6. »Purkmistr a rada hor zlatých a mČsta Jílového pánuom šepmistróm a radČ etc.« V HoĜe Kutné o nauþení ve pĜi Jana Vrbíka
z Tissnic s panem Jaroslavem Konárovským z Libanic o les Hrádek; datováno v úterý pĜed KvČtnú nedČli 1525 [= 4. dubna].
»Jílovským odpovČć na totéž psaní« datována f. 5. post Ambrosii 1525 [= 6. dubna].
Vše na listech H 17 b - H 18 b.

VI. Jílovský horní Ĝád z r. 1536.
O Jílovském Ĝádu horním z r. 1536 jest rozšíĜeno mínČní, že se
na naši dobu nedochoval. Není tomu tak. PoštČstilo se mi nalézti
jej na 2 místech. Již Lempe mČl jej v ruce a otiskl jej znova ve
svém nyní polozapomenutém þasopise »Magazin für die Bergbaukunde« (XIII. Theil, Dresden 1799, str. 181-233). Jeden exempláĜ tohoto Ĝádu zachoval se v universitní knihovnČ pražské a nese
titul: »Ordnung des Berckwerchs Eyla im Khünigreich Behaim gelegen«. Signatura tohoto úhledného, patrnČ pražského tisku o velikosti: 148 × 177 mm a o 27 listech jest: 47 F 14.
VII. RĤzné drobné zprávy.
Doklad, že za krále JiĜího se v Jílovém skuteþnČ dolovalo, podává kšaft Pavla, písaĜe krále tohoto, ze dne 24. kvČtna 1471, uveĜejnČný v Archivu ýeském, dílu XXVI., str. 212.1) Ve kšaftČ tomto odkazuje se jedna tĜicátá na dole »Stará šichta« (in Gilowi in
antiqua Ssichta una tricesima). Myslím, že snad sluší þísti místo
šichta správnČ »šachta«, neb název »šichta« u dolu, aþ ne nemožný, jest pravdČ nepodobným.
Na hory Jílovské nakládal také král Vladislav, a to již r. 1472.
Toho roku v témdni po nedČli Omnia dáno Straskytlovi za zlato z
Jílového 7 kp. 30 gr; vedle toho dáno 6 kp na hory na Jílové cupusu za krále JMti (Archiv mČsta Hory Kutné, oddČlení horní, registra verková). Hanuš Straskytl byl bohatý kupec v HoĜe Kutné.
Dne 15. bĜezna 1513 zaslal král Vladislav šepmistrĤm a radČ
1
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) Vydal Dr. Teige dle rukopisu v Praž. archivu, þ. 2094.

na Horách Kutnách zajímavý návrh propĤjþky haled k vyjádĜení.
Král chtČl totiž propĤjþiti všecky haldy na horách zlatých a též
všecky haldy a šlaky na horách stĜíbrných v království ýeském,
které pusté a nepĜijaté leží buć na Horách Kutnách anebo jinde na
gruntech královských, ZdeĖku Lvovi z Rožmitálu a z Blatné, nejv.
purkrabí pražskému, Janovi z Vartmberka a na Velikém BĜeznČ,
stateþnému Sigmundovi z Maltic a na Dyplsvaldu, opatrným
Šimonovi Švorclovi z Rackovic a na Gajsenperce, Petrovi Štreblovi z Labštejna, Melicharovi Šverclovi z Rackovic a v Oustí slibuje jim platiti za zlato do komory královské pĜinešené 2 kp gr
þes. za 1 lot a za stĜíbro 3 kp gr þes. za 1 hĜivnu (týž archiv, oddČlení mČstské, þís. 138/1 a 2).
Jak vČc dopadla, anebo jak se kutnohorští vyjádĜili, nenacházím poznamenáno. Zpráva tato jest nicménČ dĤležita proto, že dovídáme se jednak cenu zlata v té dobČ, dále i z toho dĤvodu, že
historie hornictví jest tím bohatší o pĜíspČvek k zavedení mokrých
stoup, jakož i sázení v sítech v ýechách (srovnej k tomu M. F. Gaetzschmanna: Die Aufbereitung, Lipsko, I. svazek, str. 153 resp.
133 a 142).
R. 1516 stavČl se nový mlýn na mletí kĜemenĤ; pĜi nedČli
Dominus illuminatio zaneseno totiž vydání 74 kp 28 gr »na stavení mlýna královského v Jílovém«. (Týž archiv, oddČlení horní, registra verková.)
R. 1518 pĜipomíná se v registrech prengrencních, chovaných v
archivu archeologického sboru »Wocela« v HoĜe Kutné (str. 54)
hofmistr Jílovský ŠtČpán; patrnČ to ŠtČpán Kaleš.
V témže archivu zachoval se list »starších nad havéĜmi hor
zlatých Jílovských« zaslaný uroz. p. Jakubu Sobolovi z »Vajkovic« (!), krále JMti hofmistru s úĜadem horním, daný »v Jílovém v
pátek, den sv. MaĜí Magdaleny« l. 1541 v nČkteré vČci mezi Václavem Brouskem, spolutovaryšem poĜádku jejich a kutnohorským
Václavem Firlifajem.
R. 1561 svČdþí v HoĜe Kutné Jan Lomnický: »Jan Nosek pĜišel ke mnČ, pravil mi, že jest jemu Vítek hutník dal 1 tĜidcátú v
dole Zemanu2), abych jemu ji zapsal a on že jest jemu dal 1 kukus
na Jílovým v ýeským dole na zlatých horách«. (Archiv musea
král. ýes., knížka SvČdomí II., str. 445).
Na konec malá oprava výþtĤ Pošepného v jeho práci: »Das
Goldvorkommen Böhmens und der Nachbarländer«. (Archiv für
praktische Geologie, II. Bd., str. 97.) Dle Wanga má Pošepný za
to, že 12 hýlí = 16 þes. centnéĜĤm = 1760 víd. librám. V pravdČ
však zapomnČl násobiti onČch 16 þes. centnéĜĤ dvanácti. Neshody
jemu nevysvČtlitelné pak odpadnou. Jest tedy 12 hýlí = 12 × 16
þeských centnéĜĤ = 12 × 16 × 120 þes. liber = 23.040 þes. liber.
Nesrovnalosti v bohatosti rudovin (Goldhalt) obnáší právČ vždy
jednu dvanáctinu (na pĜ. 64,7 : 12 = 5,8).
Ke sporu o pĤvodu jména Jílový upozorĖuji na následující
zprávy.
Dne 1. února 1343 vyznávají pĜísežní Nové PlznČ, že klášter
Plaský prodal role, noviny (»novalia sive exstirpationes dictas Gilaw sitas inter Wserob et Zsulaw«) Ottovi ze »Zsulaw« [= Žilov
(?) dle polohy] a jeho manželce za 24 kp. gr. praž. s podmínkou,
že mohou sic obydlí na nich postaviti a je vzdČlávati, nikoli však
zlato neb jiné kovy kopati. (Regesta dipl. IV. þ. 1222.)
R. 1455 kolem 10. prosince svČdþí Jan Pechovec, šedesátiletý
to kmet a konšel ve VražkovČ, vsi u Roudnice mezi jiným:
»…þtvery hony za jílovnČmi, kdež hlínu berú…« (Archiv þeský,
díl I., str. 165.)
Jíl, toĢ hlína! Souvislost práce v rýžovištích se slovem jíl není
doložena; známé slovo »jílovati«3) jest falsum. PrávČ uvedená listina z r. 1343 nic nedokazuje, neb zní všeobecnČ o kovech vĤbec,
jež se pĜec veskrze nedobývají v rýžovištích!
P Ĥ v o d n í název znČl asi »J í l o v « (ne Jílový), pro þež svČdþí
staré nČmecké jméno jeho E yl a w. PodobnČ jako na pĜ. název
Hlízov u Hory Kutné povstal z hlíz,4) tak i Jílov nazván dle jílu.
JeĢ obcí, jež mají název podobný více a nedolovalo se v nich ve
všech ani nerýžovalo.5)
2

) DĤl ten byl v HoĜe Kutné.
) Viz listinu z r. 1045 u Pošepného (l. c. p. 80-81).
4
) Zelí Hlízovské povČstno!
5
) Viz na pĜ. o obci »Eulowitz« zajímavý þlánek P. Kühnla: Die slavischen Orts- und Flurnamen der Oberlausitz v þasopise Neues Lau3

POZģSTATKY KNIHY POýTģ MċSTA HORY KUTNY
ZE XIV. STOLETÍ.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada II. (1925), str. 3-16

Když král Zikmund dal pod veþer dne 6. ledna 1422 zapáliti
Horu a spČšnČ prchal smČrem k JihlavČ, vezl s sebou mezi jinými
vČcmi, které po ýechách UhĜi uchvátili, také hojnČ knih. Husité,
kteĜí jej pronásledovali, ukoĜistili pĜed NČmeckým Brodem, porazivše pĜed tím již Uhry u HabrĤ, pĜes devČt kop vozĤ s rozmanitým nákladem, mezi nímž prý bylo „vozĤ s knihami rozliþnými,
židovskými i kĜesĢanskými, jichž samých jest tu bylo, že by jich
na tĜi fasunky nevzebral.“1) Jak asi vítČzové s takovou málo vítanou þástí koĜisti naložili, není známo; ponČvadž pro nČ nemČly
knihy psané cizími jazyky jistČ valné ceny, mĤžeme si jejich osud
domysliti. Domnívám se, že mezi tČmito knihami byly i mČstské
knihy z Hory, neboĢ Zikmund jistČ považoval dotþené knihy za
cenný nebo dĤležitý pĜedmČt, vzal-li s sebou takovou pĜítČž, jsa
nucen, aby kvapnČ z Hory prchl. Myšlenka, že by byl dal Horu
spáliti, aniž by byl dĜíve mČstské knihy odstranil do bezpeþí nebo
je odvezl, odporovala by úctČ i vážnosti, kterou mČl stĜedovČk
vždy k mČstským knihám pro jejich dĤležitost. Zikmund naĜídil
zajisté zapálení mČsta, po Praze nejdĤležitČjšího, hlavnČ z dĤvodĤ
taktických, aby totiž nepĜítele zdržel v pronásledování, nikoli však
proto, aby mČsto úplnČ zniþil a právní pomČry v nČm pro budoucnost, v kterou jistČ ještČ doufal, rozvrátil. Toto mínČní ovšem odporuje obecnému dosud pĜesvČdþení, že totiž všechny mČstské
knihy v HoĜe za husitských válek shoĜely, pĜesvČdþení, jež se opíralo jen o smutnou skuteþnost, že žádná z nich nebyla dosud nalezena.
Leþ horlivá þinnost, která se poslední dobou v katalogisaci rukopisĤ vyvinula, pĜesvČdþila nás o opaku. PĜinášíme pĜekvapující
zvČst, že z kutnohorských mČstských knih se pĜece nČco zachovalo. Je to ovšem nepatrný sice, ale pĜes to velmi zajímavý zbytek:
dva papírové listy o velikosti 270 mm × 218 mm, jež vlepil knihaĜ
pĜi vazbČ pergamenovéno rukopisu, chovaného nyní v knihovnČ
metropolitní kapitoly u sv. Víta na hradČ Pražském, A CXXXIV.
1., na vnitĜní strany jeho desk.
Jest ještČ jedna možnost, jak by se vysvČtlila záchrana dotþených dvou listĤ. V rkp. lobkovické knihovny v Praze þ. 325 þteme
totiž na f. 197v, že na KarlštejnČ byla nČkdy brzy pĜed 8. záĜím
1437 uložena ve dvou truhlách „registra bernarum, moncium et
aliorum proventuum regni et scripture papiree non multum utiles“.
Kniha poþtĤ HK se snad odvedla do úĜadu podkomoĜského a byla
snad nČkdy po r. 1437 spolu se starými registry urbury a mince jako neužiteþná makulatura prodána knihaĜi (srovnej k tomu Rudolf
Urbánek, ýeské dČjiny III. 1. VČk podČbradský 343-4 poz. 2., Praha 1915).
Jeden list poþínající slovy. „Nota propinaciones…“ odlepil
nČkdo (snad Frind) již dávno; na to byl tento list zaĜazen bez revokace do archivu téže kapitoly, kde se dodnes chová, maje svou
znaþku: „Sched. XXI. N. 15 b. Budu jej oznaþovati krátce: první
list. Druhý list zĤstal pĜilepen a byl v „Soupisu rukopisĤ knihovny
metropolitní kapitoly pražské“, který sestavili Ad. Patera a Ant.
Podlaha2), pĜi þ. 236 uveden s ukázkou textu jako zbytek poþetní
knihy kteréhosi mČsta v ýechách. Když jsem tento Soupis proþítal, pojal jsem myšlenku, že bČží o památku, pocházející z Hory.
Laskavostí nejdĤst. pana biskupa dra. Antonína Podlahy sluší dČkovati, že mi bylo dovoleno druhý list odlepiti a oba vzácné zbytky k vydání pĜipraviti.
Rukopis sám je z konce XIII. stol. a byl vázán nebo pĜevázán
jistČ až nČkdy po r. 1422, kdy byla Hora nadobro vyrvána NČmcĤm a její archiv rozptýlen. Podle pĜípisku na 1. foliu byl majetníkem tohoto rukopisu mistr Prokop z Kladrub, který zemĜel r.
1450, jsa od r. 1431 kanovníkem u sv. Víta3). Zdali to byl on, který dal rukopis vázati, tČžko rozhodnouti. Není však jistČ náhodou,
že i jiné rukopisy kapitolní knihovny u sv. Víta (þ. 33 a 218 shora
uvedeného soupisu), které sice nejsou oznaþeny jako bývalý majetek tohoto kanovníka, mají na deskách vlepené památky, pocházesitzisches Magazin, LXX. Bd. (Görlitz 1894, str. 81.)
1
) StaĜí letopisové þeští (Scriptores rerum bohemicarum, Praha 1829,
III. 49).
2
) První þást: A.-E. kterou vydala ýeská akademie v Praze 1910.
3
) Tomek, DČjepis m. Prahy V. 156 a IX. 41.

jící z Hory (zlomek register urburních a register verkových). MČlĢ
asi dotþený knihaĜ zásobu papírových knih, pocházejících jednak z
archivu dávného horního úĜadu v HoĜe Kutné a z mincovny kutnohorské, jednak z mČstského archivu téže obce.
Že naše zbytky poþetní knihy jednají o vydáních, uþinČných v
r. 1375, vysvítá pĜímo z položky þ. 9 na listČ prvém a potvrzuje to
také položka þ. 38 na listČ druhém. Karel IV. totiž skuteþnČ byl
dne 24. þervence 1375 v HoĜe; pĜedpokládáme ovšem, že jeho
choĢ byla s ním4). Osoby jmenované v obou zlomcích žily také v
uvedené dobČ v HoĜe a byly tam veĜejnČ þinny. KoneþnČ i papír,
mající ve vodním znaku loveckou trubku a považovaný za výrobek benátský, vyskytuje se v letech 1323-14565). Kniha poþtĤ, z
níž tyto dva listy zbyly, byla jistČ formátu vČtšího, než nynČjší
zbytky, neboĢ na 2. listČ je dole pĜestĜižena „S(umma)“ vydání;
ale z textu nechybí nic, až na to, že nČkterá slova jsou neþitelná
þervotoþem a nepozorností pĜi odlepování. Oba listy jsou popsány
jednou a touž rukou neznámého písaĜe. Pro domnČní, že by to
mohl býti Mikuláš Kreuzburger, který se uvádí v položce 6. jako
prodávající beze všeho titulu, ale pozdČji se jinde pĜipomíná v dobČ od r. 1380 do r. 1382 urþitČ jako mČstský písaĜ, není dokladĤ6).
Písmo je rychlé s mnoha zkratkami.
Obsahem našich zbytkĤ jsou obecní poþty kutnohorské, vztahující se k r. 1375, a patĜila tudíž kniha, kterou tvoĜily, ve smyslu
rozdČlení dra. Václ. Vojtíška7) do 2. oddílu 1. skupiny knih mČstských (t. j. knih k pojištČní právních potĜeb mČsta jako celku).
Valná þást zápisĤ osvČtluje nám zásobování Hory hostinským (cizím) vínem8) v dobČ, kdy se chystala na vzácnou návštČvu Karla
IV., jeho choti a její nevlastní matky. Hora byla jednak jako nejdĤležitČjší báĖské mČsto v království, jednak jako mČsto bez valného
vlastního vinaĜství vyĖata ze zákazu dovozu cizích vín, který vydal Karel IV. dne 9. ledna 1370 a zostĜil dne 6. ledna 1373 (CJM.
I. þþ. 90 a 94). Proto vedla sama þilý vinný obchod. Vidíme, že
4
) „Geben zu den Chutten an sant Jacobs abend“. Korn. Breslauer
Urkundenbuch, Breslau 1870, þ. 296.
5
) Ernst Kirchner, Die Papiere des XIV. Jahrh. im Stadtarchive zu
Frankfurt a. M. und deren Wasserzeichen (Frankfurt a. M. 1893) bČží
o vodní znaþku, vyobrazenou tam pĜi þ. 24.
6
) PramenĤ pro dČjiny Hory Kutny na hranici III. a IV. þtvrti XIV.
stol. je velmi málo. Dne 30. kvČtna 1380 (feria 4. post s. Urbani) ohlašuje na soudČ „Nicolaus de Montibus Chutnis, notarius ibidem Moncium“, že koupil dĤm v ulici AlžbČtinČ na Novém mČstČ Pražském (A.
p. þ. 2069 staré fol. 51v. - Tomek, Základy místopisu praž. II. 236).
Dále prohlásil dne 6. þervna 1382 Hamman Leymater, že má zaplatiti
„Nicolao Creuczpurger, notario Montis“ 6 kop a 10 grošĤ (Actum feria 6. post festum Corporis Christi. - A. z. Kolín, manual radní, fol.
45). Notarius Montis nebo Montium (Bergschreiber) podle kutnohorské terminologie je písaĜ mČsta „Hory“ þi „Hor“, nikoli písaĜ horní ve
smyslu báĖský, zrovna tak jako se mČstská kniha v HoĜe Kutné þi
krátce v HoĜe zvala „liber Montis“, „des Perges puch“, „unsers Perges
puch“. Názvu: písaĜ horní ve smyslu „báĖský“ se v HoĜe vĤbec neužívalo: byliĢ tam jen písaĜ urburní (t. j. zemČpanský písaĜ u horního úĜadu v HoĜe) a písaĜi tČžaĜĤ a tČžaĜstev, kteĜí sluli písaĜi dolovými (Grubenschreiber). O tom podrobný dĤkaz provedu jinde.
7
) Václ. Vojtíšek. O studiu mČstských knih þeských ve VČstníku
ýeské Akademie roþ. XXIV.: zvlášt. otisku str. 25).
8
) V té pĜíþinČ užili již þásteþnČ 1. listu (t. j. þ. XXI. 15b v kapitol.
archivu) dr. Zikmund Winter (DČjiny Ĝemesel a obchodu v ýechách v
XIV. a v XV. století, Praha 1906, str. 383 a 384) a dr. Frant. Pick
(Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Prag im Mittelalter v
MVGDB XLIV. 1906 str. 299): zalepeného druhého listu ovšem neznali. Aþ žádný z nich toho zĜejmČ nevyslovil, pĜece se zdá, že se oba,
aþ na rozpacích, domnívali, že jde o památku, týkající se Prahy. U
Wintra na str. 383 v 1. Ĝádce textu zdola má státi místo: „téhož roku“
správnČ: r. 1375 a na str. 384 v 1. Ĝádce textu shora místo: „24 týnských“ správnČ: 12 týnských (viz zde otištČnou položku þ. 9). Podle
toho je tĜeba opraviti všechny další úsudky Wintrovy. Také je nutno
opraviti i u Wintra (str. 384 pozn. 1.) i u Picka (str. 299 pozn. 2.) tvrzení, že sud (nejvČtší) držel 14 týnských a 30 pinet. Dole otištČná položka þ. 10 byla patrnČ chybnČ þtena; pĜepoþte-li se obsah sudu na penČžní hodnotu (= 14 týnských + 30/64 týnských) po 4 kopách grošĤ,
neobdržíme 50 kop 38 gr. v 10. položce uvedených. - Také prof. Jan J.
ěehák mČl v ruce opis 1. listu, chovaný v a. p. a opsal si jej do své
sbírky materialií pro dČjiny H. K.; listu 2. však neznal. Že bČží o vČc
kutnohorskou, pochopil.
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obec vzala r. 1375 nákup vína do své ruky a že v té pĜíþinČ byla s
Vídní v obchodním spojení. Dále kupováno víno u pražských
mČšĢanĤ (na pĜ. Jakuba Sachse). Další podrobnosti budou uvedeny
u jednotlivých položek9).
[1375]
1. list*).
Nota propinaciones vinorum australium, que iurati emerunt
Wyen(ne) apud illum de Tirna.
1. In primis 6 vasis Herman Vlacher et Ticz Clems in precio
mensuram per 7 parvos, apud Heklerum 4 vasa, apud Stephanum Czwik 2 vasa, presentaverunt 87 sex. … g a).
2. Item in 7 vasis dictorum apud Hen(slinum) Osterreich(er) 3
vasa, apud Paulum Schonhar 2 vasa et apud Fanczam Roll 2
vasa, mensuram per 7 parvos, Hen(slinus) Stokker et Nicolaus
Beneschawer in precio presentaverunt 98 sex. g minus 5 g.
Item 3 sex.
3. Item in 6 vasis aput Linhardum 3 vasa, aput Hen(ricum) Haz 3
vasa, mensuram per 7 parvos, Hen(slinus) Greym in precio
presentavit 90 sex.
Alia vina.
4. Item emerunt apud Ticzkonem de Prage; 4 vasa vini australici
pro 57 sex. 20 g. Terminus Michaelis proximeb) Nicolaus Beneschawer in [precio] presentavit 57 sex. g 6 g. mensuram per
7 parvos.
5. Item emerunt apud Fancza Roll 3 vasa vini australici pro 43
sex. Terminus Michaelis proximeb). Francza Roll in precio
presentavit 43 sex. 5 g. mensuram per 7 parvos.
6. Item apud Nicolaum Kreuczpurger emerunt 4 vasa dicti vini
pro 52 sex. g. Terminus Michaelis proximeb). Hainczman(nus)
Schönhofer in precio presentavit 57 sex. 33 g. mensuram per 7
parvosc).
7. Item apud Hen(slinum) Morspach et eius societatem emerunt 6
vasa antiqui vini australici pro 114 sex. g. Terminus Martinid).
Hen(slinus) Stokker et Hermann Vlacher in precio mensuram
pro o 9(arvis) hallen(sibus), presentaverunt 111 sex. minus 2
g e).
8. Apud Linhardum Hager duo vase [!] et Nicolaum salific(em)
unum vas vini australici pro 37 sex. g. Terminus Martinid),
mensuram per 7 hall(enses). Hen(slinus) Greim in precio presentavit 37 sex. 20 gf). || (Konec pĜední stránky.)
9. Apud Linhardum Hager emerunt duo vasa vini gallici, quamlibet tinam 4 sex. g. continebant 24 tinas, faciunt 96 sex. g.
Terminus Martinig) proxime sub anno 1 ϕϕ vto. Nicol(aus) Beneschawer in precio mensuram pro 2 g. presentavit 96 sex. g.
10. Apud eundem Linhardum emerunt iterum unum vas eiusdem
vini, tinam quamlibet pro 4 sex. g; continebat 13 tinas minus
20 pintash), faciunt 50 sex. g 38 g. Terminus Martini, mensuram per 2 g. Nicol(aus) Kolbl(inus) in precio presentavit 50
9
) Do rámce této poznámky hodí se i jihlavský statut z r. 1383: Statutum scabinorum tocius communitatis cum consensu, quod nullus cum
pluribus sociis quam cum uno vinum propinare sub pena carencie propinacionis vini per integrum annum et hoc nullus debet permutare nec
ullum consilium debet deponere. Et quicunque scriptor(i) [?] vinum
dat sine kanulis, statim penam 1 sexag. subiacebit [mĜežováno a po
stranČ napsáno:] Deletum iussu iuratorum… (A. j. mČstská kniha II. f.
52). Hory Kutny, kde platilo právo jihlavské, týþe se i nález þ. 232,
otištČný v TomaschkovČ díle Der Oberhof Iglau in Mähren und seine
Schöffensprüche (Inšpruk 1868).
*) V závorkách oblých rozvedeny zkratky, v závorkách hranatých
jsou doplĖky a poznámky vydavatelovy. ýísla pĜed jednotlivými položkami pĜidal vydavatel a pro pĜehlednost též promČnil Ĝímské þíslice
v textu v arabské.
a
) Poslední þíslo sloupnuto, þitelno jen 10.
b
) Po levé stranČ pĜipsáno: Michaelis.
c
) Po pravé stranČ pĜipsáno: Litera.
d
) Po levé stranČ pĜipsáno: Martini.
e
) PĜetrženo: minus 2 g. - Po pravé stranČ pĜipsáno: Litera.
f
) PĜed 20 g stálo 7 g, které písaĜ ale pĜeškrtl. - Po levé stranČ Martini.
g
) Po levé stranČ: Terminus Martini.
h
) Poþet pint je na místČ prožraném þervotoþem. Bylo-li v týnském
sudČ 64 pint po 4 kopách, blížil by se pravdČ obsah sudu o 13 týnských bez 20 pint a þteme proto: XIII tinas XX pintas [pak znaþka pro
minus]. - Po levé stranČ: Terminus Martini.

36

sex. g 38 g.
11. Apud Nicol(aum) Nigrum de Asino et Marquardum emerunt 4
vasa vini australici pro 68 sex. g. Terminus Martini proxime.
Hannus Polaner et Hanman(n) Reich[ner] in precio mensuram
per 8 parvos, presentaverunt 80 sex. 12 g i).
12. Apud Martinum Parvum emerunt 3 vasa vini australici pro 54
sex. g. Terminus Martini j). Nicol(aus) Kolbl(inus) in precio
mensuram per 8 p(arvos), presentavit 54 sex. … g k).
13. Apud Peschl(inum) Purkhart emerunt 3 vasa vini antiqui austriaci pro 57 sex. g. Terminus Martini. Michael Langschenkel
in precio mensuram pro 8 p(arvis) presentavit 59 sex. g minus
17 g.
14. Apud Cuncz kramer emerunt unum vas vini gallici, tinam
quamlibet pro 4 sex. g. minus 12 g, habuit 13½ tinas, faciunt
51 sex. 18 g. Terminus Martini, Hanus Polaner in precio
mensuram pro 20 p(arvis) presentavit 45 sex. minus 9 g. Item
42 g.
15. Apud Jacobum Sachs de Praga emerunt unum vas vini gallici,
tinam quamlibet pro 4 sex. minus 15 g; habuit 13 tinas minus
5 pintis, faciunt 48 sex. 28 g. Terminus Martini. Hainczman
Schonhofer in precio mensuram pro 20 parvis, presentavit 43
sex. minus 6 g l).
[1375]
2. list.
16. Vigilibus per duas noctes 4 g ad custodiendum dicta vina.
17. Schröterii de eisdem 21 g.
18. Item de aliis 6 vasis dicti vini, de quolibet vase 1½ sex. 8 g
vectoribus pro precio, faciunt 10 sex. g minus 10 g.
19. Servis eorum 6 g pro bibalibus.
20. Heinr(ico) institori, qui cum dictis vinis transivit a Wyenna, 10
g.
21. Pro receptis ad clarificandum dicta vina 17 g.
22. In Czaychenheusel de dictis 6 vasis 3 sex. 6 g.
23. Schroterii de eisdem 21 g. Vigilibus 2 g.
24. Item de 8 vasis dicti vini, de quolibet vase 2 sex. g minus 10 g
vectoribus pro precio, faciunt 15 sex. g minus 20 g. Servis eorum 8 g pro bibalibus.
25. Ottlino pincer(ne), qui cum dictis vinis a Wyenna transivit, 32
g pro precio.
26. Item eidem 5 g, quos plus exposuit in via.
27. In Czaichenheusel et porta 4 sex. g 8 g.
28. Schroterii de eisdem 28 g.
29. Pro receptis ad clarificandum dicta vina 22 g.
30. Nuncio misso Wyenna cum litera ex parte communitatis sigillata pro dictis vinis ½ sex. g pro expensis.
31. Hen(slino) sailer pro labore suo Wyenne cum dictis vinis 4
sex. g.
32. Ticzkoni de Praga 45 sex. g pro 3 vasis vini australici.
33. Johanni Quotbos 12 sex. g pro uno vase vini australici.
34. Pro ladula ferrea iuratorum reformata in seris 4 g.
35. Vectori 64 g pro vectura, qui duxit unum vas vini australici
Pragam domino archiepiscopo propinatum de 6 vasis dicti vini
iuratis secundario adduct(is).
36. Hainczmanno de Lapide et Laurencio Meschel, missi Pragam
ad dominum Johan Rotleb ex parte monachorum et hallensium
et Procopii Vorsucher et Hen(slini) Morspach, 2 sex. 2 g pro
expensis.
37. Vectori cum eis 28 g. || (Konec pĜední stránky.)
38. Imperatrici pro honoracione, cum esset hic, 30 sex. g ipsi propinat(e).
39. Item eidem pro uno monili 200 florenos, faciunt in sex(agenis)
54 sex. g 35 g.
40. Matri eius pro duobus cyphis argenteis ipsi propinatis, quas
apud Stephanum aurifabr(um) emerunt pro 8 sex. g 15 g.
41. Domino Herschoni de Rosalowicz, magistro curie imperatricis
4 sex. g pro propina.
42. Portulanis imperatricis 1 sex. g.
i
) Po levé stranČ: N. Niger et Marquardus. Terminus Martini. - Slovo
»Reichner« je pĜistĜiženo.
j
) Po levé stranČ: Martini terminus.
k
) ýíslo pĜed g(roši) zniþil þervotoþ.
l
) Od poslední Ĝádky k dolejšímu kraji je prázdná prostora o výšce 7
cm.

43. Iurati in prandio, cum impignorarent debitores collecte, 1 sex. g.
44. Tortori 1 m(arcam) p(agamenti).
45. Hen(slino) Morspach pro 2-bus vasis vini australici 30 sex. g.
46. Waczl(aw) Prenner 30 sex. g pro 2 bus vasis vini australici.
47. Nuncio misso cum literis ad dominum archiepiscopum et Rotleb ex parte Nicolai Mörder et hallen(sium) 18 g.
48. Hana carpent(ario) pro lignis, cilindriis, clavis et pro labore
suo ad reformandum tectum horlogii 37 g.
49. Nicolao Kreuczpurger in centum sexagenis g. quas iurati sibi
tenentur, persolverunt 40 sex. g. Item 60 sex. g.
50. Item pro adduccione 2 sex. g in hallen(sibus).
51. Nicolao Kukuc et Nicolao Kolbl(ino), missi Yglaviam pro sentenciam [sic] inter Mertl(inum) Havmb(ach) et Wenczel 3 sex.
g 20 g pro expensis.
52. Vectori cum eis 36 g.
53. Nuncio misso in Krudein cum litera imperatricis ex parte hallen(sium) 6 g.
54. Pueris Rokczaner(i) pro censu ad festum Purificacionis Marie
20 sex. g.
55. Infusoribus 1 sex. g pro bibalibus tempore, quo iurati propinaverunt Wyennen (sia) vina sua.
56. Petro Stigler(i) 25 sex. g in debitis suis, prout sibi iurati obligantur.
57. Johanni Stokker 63 g pro expensis Bernhardi Nigri factis apud
eundem in legacione domini imperatoris.
58. Hainczman [!] de Lapide, Jeklino Odrein, Hamanno Wilkus,
missi Pragam ad dominum imperatorem pro 200 sex. g regi
nostro dandis 3 sex. g pro expensis.
59. Vectori cum eis 28 g.
60. Wenczel Thömel, Nika Resch missi cum Hen(slino) Morspach
Pragam ad Stephan lantschreiber pro curia dicti Hen(slini) 3
sex. g 18 minus g pro expensis.
61. Vectori cum eis 28 g.
62. Herschoni balneatori 2 sex. g in subsidium pontis in Ruthartgassen
[Summa] III cϕϕ II βϕϕ IIII g [?] m)
Poznámky k jednotlivým poĜadovým þíslĤm.
1. - Ti c z C l e m s zde pĜipomínaný byl r. 1388 konšelem v K.
H. (LE III. 313). Ticz Clems, mČšĢan kh., který se pĜipomíná þastČji v kolínském manualu radním (A. z. ff. 192, 221, 230, 231,
287) k létĤm 1394, 1395, 1396 a 1398, byl jeho synem, neboĢ se
tam jednou o nČm dí, že je „filius Ticzonis dicti Klems“ (f. 231) a
pozdČji (dne 9. listopadu 1398, dne 11. ledna 1399) se mezi konšely kh. jmenuje „Ticz Clems der jung“ (A. kh. þ. 10 a 11). - H e k l e r jest asi totožným s Mikulášem Heklerem, který se vyskytuje
mezi kh. konšely dne 4. þervence 1359 a 5. února 1365 (Tadra,
Listy klášt. Zbraslav. þ. 158 a orig. perg. ve sb. V). Snad je to také
onen „Nicolaus aurifaber dictus Hekkler, který dne 19. záĜí 1356
pĜijímal na Starém mČstČ pražském právo mČšĢanské (A. p. þ. 986,
f. 93) - Š t Č p á n C z w i c k se pĜipomíná v listech ze dne 7. záĜí
1374 jako kh. konšel (A. d.) a 17. þervna 1377 jako kh. mČšĢan a
nabyvatel dvora Hadrpurku u NČm. Brodu (A. mČsta NČm. Brodu).
2. - H e n s l i n u s O s t e r r e i c h e r se uvádí jako kh. konšel v
orlické listinČ þ. 70 dne 30. bĜezna 1368 (CJM. II. 593). Dne 1.
února 1364 pĜiznává se ve Vídni Janns Osterreicher s manželkou
KateĜinou, že dluhují svému strýci, vídeĖ. mČšĢanu „dem Thomann dem Raedler“ nČjakou þástku penČz (QGW, I. odd., 2. sv. þ.
2154). - P a v e l S c h o n h a r byl v K. H. konšelem podle listin z
18. Ĝíjna 1395 a z 12. þervence 1397 (A. kh. þ. 7 a 9). - F r a n t i š e k R o l l se pĜipomíná dne 3. bĜezna 1381 a 3. kvČtna 1387 mezi
konšely kh. (LE II. 175 a III. 263). - H a n s S t o k e r se jmenuje
dne 3. bĜezna 1381 mezi kh. konšely a mČl kolem r. 1390 v HoĜanech dvĤr (OJ. 199-200). - Z rodiny B e n e š o v s k ý c h žili ve XIV.
stol. v H. K. Hirslinus Beneschower (1330-1340 podle RDE III. þ.
1634 a IV. þ. 779), Kunat B. (1346 podle RDE IV. þ. 1746) a Petr
B. (1338-1347 podle RDE IV. þ. 627 a listiny v a. st. dr. þ. 3105).
3. - NČjaký Li n h a r d u s de Montibus uvádí se r. 1383 v kolín.
radním manualu v a. z. (f. 60). - Snad byl totožný s Linhartem
m
) Tento Ĝádek je v pravo dole a témČĜ neþitelný, neboĢ je viditelná
jen jeho hoĜejší þtvrtina, ostatní knihaĜ odĜízl.

Hagrem (viz dále þ. 8). - Z rodiny Z a j í c Ĥ žilo v H. K. nČkolik
þlenĤ, na pĜ. Albert, Kunclin, Jakub, Mikuláš a Tomáš. JindĜich
Hase byl v letech 1334 až 1358 (†) plebánem v H. K. - H e n z l i n u s Greym se pĜipomíná dne 6. kvČtna 1372 jako kh. konšel
(ZGMS VII. 69).
4. a 5. - Viz poznámky k 2.
6. - M i k u l á š K r e u z p u r g e r byl mČstským písaĜem v H. K.
(notarius Montis, notarius Moncium v letech 1380-1382. Dne 30.
kvČtna 1380 koupil si v Praze na PoĜíþí dĤm (A. p. þ. 2069, staré f.
51 a pĜipomíná se v kolín. manualu radním v a. z. ještČ r. 1382 a
1385 (ff. 43 a 78). - H a i n c z m a n S c h o n h o f e r se jmenuje konšelem kh. dne 30. bĜezna 1368 v listinČ orlické þ. 70.
7. - O J a n u z M o r s b a c h u viz poznámku 36.
8. - Li n h a r d H a g e r se pĜipomíná jako kh. konšel v listinČ
ze dne 7. záĜí 1374 a 3. bĜezna 1381 (A. d.; LE II. 175). - N i c o l a u s s a l i f e x , který se již r. 1358 jmenuje kh. mČšĢanem, byl r.
1370 kh. konšelem (Tadra, Listy kl. Zbraslav. þ. 153 a Zycha
BBM II. 363). - H e n z l i n u s G r e y m se jmenuje dne 6. kvČtna
1372 mezi kh. konšely (ZGMS VII. 69)
11. - H a n n u s P o l a n e r uvádí se dne 30. bĜezna 1368 mezi
kh. konšely v orlické listinČ þ. 70. - H e r m a n n u s [sic] d i c t u s
R e i c h n a w e r žil r. 1359 v H. K. (Tadra, Listy kl. Zbraslav. þ.
158), správnČ se však píše Hanmannus Reichner v orig. listinČ ze
dne 5. února 1365 mezi kh. konšely (Sb. V.).
12. - M e r t l i n u s P a r v e se pĜipomíná dne 30. bĜezna 1368
mezi kh. konšely (Orlická listina þ. 70).
13. - P e s c h l i n u s P u r k h a r d i je uveden jako kh. konšel v
listinČ z 5. února 1365 (Sb. V.), dále dne 15. kvČtna 1392 v OJ
198), kde se zove Peschel Purkhart a r. 1400 (Zycha, BBM II.
329). - M yc h e l L a n k s c h e n k e l byl pĜísežným pregéĜským v
kh. mincovnČ r. 1362 a 1371 (CDM IX. þ. 280 a LC II. 66).
14. - C u n c z l i n u s i n s t i t o r se vyskytuje jako kh. konšel dne
30. bĜezna 1368 v orlické listinČ þ. 70, r. 1381 byl tento Conradus
cramer rychtáĜem (LE II. 175).
15. - J a k u b S a c h s patĜil mezi vynikající pražské mČšĢany.
R. 1341 a 1344 byl volen mezi litkupníky pražských kramáĜĤ Jacobus notarius; jest asi táž osoba, která se objevuje v listinČ z 25.
bĜezna 1338 jako písaĜ markrabí Karla (RDE IV. þ. 885, 1469 a
536). Dne 1. listopadu 1344 vystupuje jako rukojmí „Jacobus“
vedle písaĜe král. komory Herborda, když pĜijímal rychtáĜ JindĜich
z Rozntálu v Praze mČšĢanské právo (A. p. þ. 986) a jmenuje se
spolu s tímto komorním písaĜem ve formuláĜi resp. listu z r. 1343
jako písaĜ mince (Tadra, Summa Gerhardi þ. 53). V r. 1343, kdy
meškal v H. K., napsal bibli (rkp. universitní knihovny v Gottinkách, Cod. Luneb. 19 s explicitem: „Explicit byblya beate virginis
finita per manus Jacobi Saxonis in Kutna a. d. 1343 in die s. Jacobi majoris apostoli“. - Srv. k tomu ýýM 1909, 434). NČkdy po r.
1343 koupil si na Uhelném trhu v Praze dĤm „Jacobus notarius
urbore Chutnensis“. (Tadra, Summa Gerhardi þ. 138). Od té doby
bydlil v Praze, oženil se s dcerou JindĜicha Glase a pĜestal býti písaĜem mince a urbury, ale zĤstal písaĜem královským, o þemž
svČdþí tento zápis v a. p. þ. 987 na f. 226 v levo þi novém f. 215v:
Jacobus notarius regis et Johannes filius suus emerunt aream erga
Heinlinum Neglini silam in foro carbonum inter domum Ulrici
melczer vel thabernatoris ex una parte et Jacobum notarium p r e n o t a t u m ex altera parte … 1365 f. 5 post Katherine j. 27. listopadu (Tomek, Základy St. M 186, þetl chybnČ „pretorii“; jak shora
uvedeno, mČl tento Jakub skuteþnČ již dĤm na Uhelném trhu. Sluší
proto v V. díle Tomkova DČjepisu m. Prahy na str. 83 radního písaĜe Jakuba k r. 1363 škrtnouti, ponČvadž jinak není doložen). JeštČ r. 1377 a 1381 se uvádí Jakub Sas mezi pražskými konšely (LE
II. 157 a III. 289), ale bez poznamenání „písaĜ“. Tento Jakub písaĜ
nesmí se stotožĖovati s Jakubem, písaĜem m Č s t s k ý m , pĜipomínaným r. 1338, 1339, 1342 a 1344 (RDE IV. þ. 627, 636, 1118 a
1430), který byl již r. 1351 mrtev (Bretholz, Geschichte von
Brünn, 164).
20. - Je pravdČpodobno, že tento J i n d Ĝ i c h k r a m á Ĝ je totožným s osobou, která r. 1344 a 1349 ruþila za novČ pĜijaté mČšĢany
v Praze („Heinczlinus institor dictus de Monte“ - A. p. þ. 986).
22. - Že by se mČlo þísti „Czaichenhensel“ nČjak souvisle s
formanskými zvyky, o nichž se zmiĖuje BedĜich Rauers v rozšíĜeném zvl. otisku své práce „Zur Geschichte der alten Handelsstrassen in Deutschland“ (Gotha, 1907 - pĤvodnČ v Dr. A. Petermanns
37
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vlastní dcery. Doklady o životČ této Adelheidy jdou až do r. 1394.
(Podle dopisu prof. dra. Wehrmanna, Ĝeditele gymnasia v Stargardu v PomoĜanech a dČjepisce PomoĜanska z 3. listopadu 1921). Na
srovnanou kladu sem, co dali císaĜským manželĤm v bohatém KolínČ n. Rýnem poctou, když toto mČsto r. 1372 navštívili:
hĜiven

Geogr. Mitt. 1906) na str. 17-19, nelze Ĝíci; slova „hansen“, „hänseln“ naznaþují obĜady pĜi pĜijímání nových formanĤ do spolku,
zpĤsoby zabraĖovací v nedovolené þinnosti formanské a t. zv. vykupování.
25. - Jakýsi O t t i l i n u s , mČšĢan kh., mČl v Církvici dvĤr
(Orig. perg. ze dne 21. prosince 1371 v kn. u.: B 93 þ. 553); pozdČji (r. 1373) Ĝíká se mu „Otlinus de Czaslawia“. (LE II. 181).
Byl-li totožným s krajeþem sukna, který se zove „Otlinus (Otto,
Otta) pannicida de Montibus“ (A. p. þ. 988, f. 161v; A. z. Kolín,
manual radní, ff. 22, 62 a 70 k rokĤm 1377, 1380, 1383 a 1384),
nelze rozhodnouti.
27. - Viz zde pozn. 22.
31. - H e n s l i n u s S a y l e r uvádí se dne 30. bĜezna 1368 mezi
kh. konšely (Orlická listina þ. 70).
35. - Ve smyslu bully papeže ěehoĜe XI. ze dne 9. srpna 1375
mČl arcibiskup Jan Oþko rozhodnouti, které dĤchody mají tvoĜiti
trvalé obroþí malínského kostela. Sud vína, který mu kutnohorští
poslali, mČl zajisté svĤj úþel a nechybujeme proto, vidíme-li v této
položce další dĤkaz, že jde o vydání z r. 1375, u této položky pak
zvláštČ z doby mezi 9. srpnem a 9. prosincem, kdy arcibiskup skuteþnČ rozhodl.
36. - H e n c z m a n n u s d e L a p i d e byl r. 1370 konšelem v K.
H. (Zycha, BBM II. 363); je to asi týž, který se v starém þeském
pĜekladu listiny ze dne 27. þervna 1401 uvádí též jako konšel JindĜich z Ssteyna. (A. kh. þ. 12). V listinČ z 23. února 1387 (kn. u. þ.
513) uvádČjí se vedle sebe: Henczil vom Stein jako konšel mincíĜský a Heinrich vom Stein jako konšel pregéĜský. - V a v Ĝ i n e c
M e s c h e l se v dosud známých zprávách nepĜipomíná; za to je
znám Henslinus Meschel jako šepmistr dne 7. záĜí 1374 (A. d.
orig. perg.). Je-li pĜedcházející položka z doby mezi 9. srpnem a 9.
prosincem 1375, je 36. položka dĤkazem, že Jan Rotlev žil ještČ
ve 2. polovici r. 1375 a že v té dobČ byl ještČ urburéĜem a mincmistrem. Dosud se uvádČl naposled jako urburéĜ dne 1. þervence
1374 (LC III. a IV. 15); r. 1376 byl urþitČ již mrtev (PDZ I. 450). P r o k o p V e r s u c h e r þi E x a m i n a t o r byl synem povČstného
probéĜe, pozdČji mincmistra, urburéĜe a rychtáĜe v H. K. Endrlina,
zvaného po otci také Lewl. PĜi smlouvČ s Benátþany dne 16. ledna
1364 zastupoval svého otce, urburéĜe. (Dr. Ernst Gerland, Das Archiv des Herzogs von Kandia im königl. Staatsarchiv zu Venedig Strassburg, 1899, str. 117-9; Tadra otiskl dotþenou listinu v díle
„Kulturní styky ýech s cizinou až do válek husitských“ (Praha,
1897) na str. 129-130, ale podle chybného þtení originálu v díle
SimonsfeldovČ: Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig. Na dílo
Gerlandovo mne upozornil dr. Konstantin Jireþek dobré pamČti).
V dobČ od r. 1366 do r. 1377 vykonával právo patronátní ve vsi
Suchdolu u H. K. (LC I. 74; III. a IV. 64). PonČvadž jeho otci byla
Karlem IV. r. 1363 zastavena kh. rychta v 600 kop grošĤ, které
ještČ r. 1454 nebyly splaceny (CJM II. þ. 408 a Aý II. 462), ponČvadž dále Jan Morspach byl v letech 1349 až 1356 kh. rychtáĜem a
ponČvadž nČkdy po r. 1374 byl „Prokop“ rychtáĜem kh. (OJ þ.
246), zdá se, že v r. 1375 mČli kh. vyslanci na starosti nČjakou
spornou záležitost, týkající se kh. rychty. - J a n z M o r s b a c h u
byl v letech 1330, 1332, 1339, 1340, 1342 a 1347 kh. konšelem
(RDE III. þ. 1870, 1954; IV. þ. 779, 1118, 2040; CJM II. 520).
Dne 26. záĜí 1349 se pĜipomíná poprve jako kh. rychtáĜ (Sb.
þáslavské Vþely. orig. perg.), naposledy pak dne 28. Ĝíjna 1356
(Sb. V., orig. perg.). Do nepČkného svČtla staví jej þ. 271, 275 a
276 v OJ, podle nichž zpronevČĜil z penČz ukradených JindĜichu
Glazovi z Prahy, které jako rychlaĜ zlodČji pobral, 35 kop grošĤ;
stalo se to asi r. 1357, soudČ podle listiny z 23. února 1358, v níž
se jmenuje již rychtáĜem kh. Frenczlinus Bartuschii a kde mezi
konšely pĜicházejí Nicolaus a Heinlinus dicti Puesch, kteĜí tohoto
rychtáĜe žalují (LE III. 263 a OJ þ. 276).
38. až 40. - Zde se dovídáme o návštČvČ císaĜovny AlžbČty,
þtvrté to manželky Karla IV. Aþ se zde o Karlu IV. nemluví, spadá
tato návštČva asi do doby kolem sv. Jakuba 1375, kdy Karel IV.
byl také v H. K. (viz vpĜedu str. 4. pozn. 4.). Jest ovšem možno, že
zápis o poctČ, podané císaĜi, byl na pĜedcházejícím listu, který se
nezachoval. AlžbČta byla dcerou Bohuslava V., vévody pomoĜanského a AlžbČty polské, zemĜelé r. 1361. Bohuslav oženil se pak
asi r. 1363 s Adelheidou, dcerou vévody Arnošta z BrunšvikuGrubenhagen. Jest tedy pravdČpodobno, že se tato nevlastní matka
císaĜovnina po smrti BohuslavovČ (r. 1374) zdržovala u své ne-

vasa argentea presentata domino imperatori 2 anforas, 2 kenas et 2 mixtilia deaurata habentes in
pondere 24 m. argenti et 3 verdunc, qualibet marca pro 30 m pagamenti
742 6
domine imperatrice[!] presentata fuerunt 2 anfore,
2 ciphi et 2 mixtilia deaurata, habentes in pondere
27 m. argenti et 3 verdunc, qualibet marca pro 30
m. pagamenti
832 6
domino regi Bohemie presentata fuerunt 1 anfora,
1 kene et 1 mixtile deaurata habentes in pondere
12 m argenti, qualibet marca pro 30 m pagamenti 371 3
domino de Koldiss 1 kena habens in pondere 4½
130 6
m argenti, marca pro 29 m
(Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters bearbeitet von dr.
Richard Knipping, II. 90). Zlatník Š t Č p á n je snad totožným s
pražským zlatníkem ŠtČpánem, který se pĜipomíná jako majetník
domu þ. 42 v Kaprové ulici r. 1364 a 1366 (Tomek, Základy starého místopisu pražského, St. M. 51).
41. - H e r e š z R o ž ć a l o v i c , hofmistr císaĜovnin, jest osoba
dosud nedoložená.
46. - V á c l a v P r e n n e r byl v H. K. konšelem r. 1381 a 1391
(LE II. 175 a OJ 193).
47. - Srovnej poznámku 35. a 36. - Jakýsi Nicolaus Morder
prodal r. 1402 v Týnské ulici v Praze dĤm (Tomek, Základy star.
míst. praž. St. M. dodatky 223).
48. - NejzajímavČjší položka! Dosud známá nejstarší zmínka o
kh. radnici (de praetorio sive domu communi), která pĜed husitskými válkami stávala nČkde blízko nynČjšího hotelu U þerného
konČ, byla z 8. srpna 1387 (LE III. 313 - Srovnej k tomu, co o tom
praví ýelakovský na str. 62. díla „Klášter Sedlecký, jeho statky a
práva v dobČ pĜed válkami husitskými“, Praha, 1916. K vydání
pĜipravil Václav Vojtíšek).
Zdá se, že v letech 1388 a 1389 se nČco na radnici dČlo, ponČvadž se mČstská kniha v r. 1388 (5. záĜí) chovala v domČ konšela
Mikuláše Mendle z Jílového asi na KoĖském trhu, t. j. nynČjším
SmíškovČ námČstí (LE III. 311 a A. kh. Liber hereditatum albus.
H 9), r. 1389 (15. srpna) v domČ rychtáĜe Fridúše Kühnla, ležícím
v ulici LeflíĜské, t. j. nČkde pod nynČjším Havlíþkovým pomníkem
(LE IV. 445 a A. kh. Liber hered. alb. F 2. - Tento dĤm: „hawss,
da er [Frydusch Künl] inne wont, gelegen bei der gruben zun
Schumarkt“ se pĜipomíná ve starém opisu listiny z 30. þervence
1388, chovaném v A. z. v BrnČ mezi listinami jihlavskými).
Stará radnice shoĜela ve válkách husitských a byly její zdi r.
1450 se svolením obce konšely rozdány (A. kh. Registrum hereditatum 1442-1498 G 2 v pravo).
Velmi cenná je zpráva, že r. 1375 mČla H. K. orloj, patrnČ na
radnici nebo snad na radniþní vČži. Že se zde nemíní hodiny sluneþní, jde na jevo z toho, že tesaĜ Hana opravoval stĜíšku nad orlojem, která by jinak u sluneþních hodin byla nemožná. Hana dával
na ni nová dĜeva a prejzy (srv. Neuwirth, Geschichte der bildenden Kunst in Böhmen, str. 383, kde pĜekládá slovo cilindrus ve
stavebních úþtech: Hohlziegel des Mönch - und Nonnenverbandes). VČžní hodiny byly v XIV. stol. ještČ vzácností. Nejstarší skuteþné vČžní hodiny jsou v Peterborough v Anglii na kostele z r.
1320; Bologna mČla vČžní hodiny již v r. 1356, Vratislav v r.
1368, Štrasburk v r. 1372. (F. M. Feldhaus, Die Technik, Lipsko
1914, str. 1233-35). PonČvadž práce v dolech žádala, aby dČlníci
pĜesnČ dodržovali pracovní smČny, vysvČtlíme si snadno pĜekvapující tuto zprávu v knize poþtĤ.
51. - M i k u l á š K u k u k byl r. 1371 konšelem þáslavským (LE
I. 90), v H. K. mČl bezpochyby pĜíbuzné. - NČkdy kolem r. 1340
byl u H. K. dĤl „Antiquus Koblinus“, jmenovaný tak jistČ podle
svého majetníka (Tadra, Summa Gerhardi, þ. 14, kde se však omylem vykládá toto jméno dolu jako „Starý Kolín“). - Jihlavský ná-

lez, o nČjž tu bČží, jest podle mého mínČní zachován v þ. 266 OJ. M e r t l i n u s H a u n b a c h , který se pĜipomíná v orlické listinČ þ.
70 dne 30. bĜezna 1368 jako konšel kh., byl r. 1370 mezi patrony
kostela v Peþkách (LC II. 34). Dne 15. Ĝíjna 1375 presentuje však
knČze k peþeckému kostelu místo Mertlina Haunbacha Václav Ĝeþ.
Volek z Peþek, mČšĢan kh. (LC III., IV. 43, kde þteno chybnČ
„Walek de Peczka“). Jeho jméno nalézáme mezi patrony až do r.
1390, tak na pĜíkl. Wenceslaus dictus Ochss 1379 (LC III, IV.
106). Wenceslaus, civis Montis Cuthn., 1386 (Tadra, Acta iudiciaria II. 413), 1390 (LC V. 28 a 33). Dne 15. ledna 1395 byl tento
Wenceslaus Ochslinus de Peczek již mrtev (LC V. 208).
55. - Infusores, affusores, mensuratores vini byli v Praze mČstští úĜedníci, kteĜí mČli na starosti vymČĜování a vybírání cla z pĜiváženého vína. PodobnČ tomu bylo v H. K., kde se kolem roku
1363 pĜipomínají „angiesser“ a „weinkoster“ (OJ þ. 257).
57. - Viz pozn. 2. - B e r n a r d u s N i g e r byl podle Tomka
(DČjepis m. Prahy, V. 46) v letech 1380 až 1384 hofrychtéĜem
král. mČst. PonČvadž se zde pĜipomíná jako císaĜský posel, jest
pravdČpodobno, že byl hofrychtéĜem již r. 1375, a to tím spíše, že
z téhož roku není žádný jiný hofrychtéĜ znám.
58. - Viz pozn. 36. - J o k l i n u s O d r e i n se pĜipomíná v orig.
listinČ z 5. února 1365 (Sb. V.) jako kh. konšel a byl v r. 1376 mezi poruþníky a správci statku po nebožtíku Kunclinu Ruthardovi,
mČšĢanu kh. (LC III., IV. 53, kde chybnČ psáno nebo þteno „Odiem“ místo „Odrein“). - H a n m a n n u s Wi l k o s (= Vlkoš) byl r.
1340 kh. rychtáĜem (RDE IV. þ. 779) a r. 1370 kh. konšelem (Zycha, BBM II. 363). - Karel IV. byl po 24. þervenci 1375 jen do 5.
srpna v Praze, pak jezdil po NČmecku a vrátil se teprve mezi 5. a
22. prosincem 1375 do Prahy (Tomek, DČjepis mČsta Prahy V. 9).
60. - V á c l a v Th o ml í n Ĥ v byl synem povČstného kh. rychtáĜe a urburéĜe Thomlína Volflínova z Prahy a pĜipomíná se poprvé
v listinČ z 5. února 1365 (Sb. V.) jako kh. mČšĢan, pozdČji 1372 a
1379 jako patron kostela v Bojmanech (LC II. 72; III., IV. 105 a
111). Roku 1385 byl již mrtev (LC III., IV, 220). - N i c a R e s c h
a byl r. 1370 konšelem pregéĜským (LE I. 77 a LC II. 32, kde
chybnČ psáno nebo þteno „Jirke“ místo „Nika“); r. 1374 dne 7.
þervence uvádí se v orig. listinČ (A. d.) zase jako kh. konšel, kterým byl také r. 1392 (OJ þ. 291). - O J a n u z M o r s b a c h u viz
pozn. 6.; o který jeho dvĤr bČželo, nepodaĜilo se mi vypátrati. Š t Č p á n z Te t í n a byl nejv. písaĜem zem. desk kr. ý. v letech
1348-1382 (Tadra, KanceláĜe a písaĜi, 99).
62. - MínČna tu zajisté uliþka tČsnČ podle mČstské zdi bČžící,
tak zvaná Ruthartka, pĜi jejímž ústí do ulice mincíĜské stála lázeĖ
„U kola“. Hereš, lazebník, dostal bezpochyby pomoc na zĜízení
visutého mostku.
Doslov.
Tyto pozĤstatky knihy poþtĤ dokazují spolu s opisy z mČstské
knihy (Liber Montis, des Berges buch), které se dochovaly v jihlavských nálezech, vydaných Tomaschkem, Zychou a Bretholzem
a porĤznu i jinde, jak vyvinuta byla dávno pĜed husitskými válkami mČstská kanceláĜ v HK, kde byli zamČstnáni vedle mČstského
písaĜe þi písaĜe Hory (bergschreiber) písaĜi nižší (unterbergschreiber) a písaĜ rychtáĜĤv (OJ þþ. 257 a 258 bezpochyby z doby, kdy
pĜevzal rychtu Endrlin Löwel þi Versucher). Vzhledem k þilému
dopisování s mateĜským mČstem Jihlavou mĤžeme smČle tvrditi,
že s ním Hora držela stejný krok. Proto je tvrzení Branišovo v Aý.
XII. 411, že „teprve na sklonku XV. vČku jednaní veĜejná v HK
obšírnČji se poznamenávati poþala“, úplnČ neoprávnČné a prázdné.
Ztrátu mČstského archivu z doby pĜedhusitské dovršila ještČ ztráta
4 knih z doby tČsnČ po r. 1422, jež znali ještČ kronikáĜi MatČj
Meissner a Jan KoĜínek a jež tudíž v HoĜe ještČ byly v 3. þtvrtinČ
XVII. století; pouþují nás o tom také þþ. 25., 40. a 518 v a. kh.
Jsou to krátké výpisy z tČchto knih, a jde z nich na jevo, že to byly
knihy rázu knih memorabilních, z nichž 1. zachovaná (registrum
rubeum) poþíná r. 1462. V 1. knize novČ vzkvétající Hory byly
zápisy z roku 1432-1434, ve 2. z let 1435-1438, ve 3. pak z r.
1440-1441 a ve 4. (v „registĜích starých þtvrtých“) z let 14421459. Meissner vypsal si z nich, kdy byla obnovována rada poþínaje r. 1422 (rkp. B. 90 v JindĜichovČ Hradci). KoĜínek pak zmiĖuje se na str. 161. a 334-335. o zápisech z let 1443 a 1449.
Tak nás osud pĜipravil i o dĤležité knihy ze zajímavé doby
pĜechodní, kdy nové a to þeské síly poþaly Horu znovu budovati a

mČstskou kanceláĜ znovu zaĜizovati.
Seznam zkratek.
A. nebo a. = Archiv anebo archiv, a to:
d. = bývalý dvorní ve Vídni;
dr. = státní drážćanský;
j. = jihlavský;
kh. = kutnohorský mČstský;
p. = pražský mČstský;
z. = zemský; není-li další poznámky, tedy v Praze;
Kn. u. nebo kn. u. = Knihovna universitní v Praze;
Sb. V = Sbírky archaeologického sboru „Vocela“;
HK = Hora Kutna.
kh. = kutnohorský.
Aý = Archiv ýeský I. atd. (V Praze, 1840 atd.)
BBM = Dr. Adolf Zycha, Das böhmische Bergrecht des Mittelalters (Berlin, 1900, 2 sv.)
CDM = Codex diplomaticus Moraviae.
CJM = Codex iuris municipalis regni Bohemiae I. a II. (Vydal dr.
Jaromír ýelakovský.)
ýýM = ýasopis musea království ýeského.
LC = Libri confirmationum I.- X. (Vydali Fr. Ant. Tingl a Jos.
Emler)
LE = Libri erectionum I.-V. (Vydal dr. Klemens Borový.)
MVGDB = Mitteilungen des Vereines für Geschichte der
Deutschen in Böhmen.
OJ = Dr. J. A. Tomaschek, Der Oberhof Iglau in Mähren und seine Schöffensprüche (Insbruck, 1868).
PDZ = PozĤstatky desk zemských. (Vydal Jos. Emler).
QGW = Quellen zur Geschichte der Stadt Wien.
RDE = Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. II.-IV. (Vydal Jos. Emler).
ZGMS = Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte
Mährens und Schlesiens. (V BrnČ 1903, VII. roþ., kde uveĜejnil dr. B. Bretholz þlánek „Johannes von Gelnhausen“ a jihlavské nálezy do Hory Kutny).
Liber hereditatum albus = nejstarší kniha v a. kh.
POVċST O NÁLEZU RUDNÍCH LOŽISK
KUTNOHORSKÝCH.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada II. (1925), str. 49-65.*)

PovČst o nálezu stĜíbronosných pramenĤ rudních v okolí nynČjšího mČsta Hory Kutny mnichem cisterciáckého kláštera
sedleckého lze stopovati až do poþátku druhé polovice XV. vČku
I. - Nejstarší zmínka o ní jest v latinském panegyriku na poþest pánĤ Tovaþovských z Cimburka, sepsaném asi ve 2. polovici
roku 1464 jinak neznámým M a r t i n e m z Ti š Ė o v a ,1) který - jak
v básni své uvádí - Horu Kutnu i trosky kláštera sedleckého navštívil. Tam asi také povČst zmínČnou uslyšel a vypravuje ji v panegyriku rozvláþnými verši takto:2)
Exierat igitur monachus in monte putatum
Vites et fossor posita sub vitea) gugullab)
*
) Podruhé vydáno v publikaci: Výbor z prací ing. Otokara Lemingera, Praha 1930.
1
) Josef T r u h l á Ĝ , Latinský panegyrikus Martina z TišĖova o pánech
Tovaþovských z Cimburka (VČstník král. þeské spoleþnosti náuk. TĜída filosoficko-historicko-jazykozpytná, 1895, XI.). Podle úsudku
TruhláĜova zemĜel Martin z TišĖova nČkdy pĜed rokem 1485.
2
) PĜepis básnČ z r. 1485 zachoval se v papírovém rukopise musejní
knihovny Opavské, þís. 95. PovČst poþíná zde na listČ 267. v. a konþí
na listČ 268. v. BáseĖ opatĜil písaĜ rukopisu marginálními glosami, jež
jsou zde uvedeny v poznámkách a) až u). Rukopis byl mi laskavČ zapĤjþen, abych mohl si vypsati þást nahoĜe uvedenou, které TruhláĜ neotiskl.
a) arbore b) capa c) dispersos d) aggerem conponit e) ulmi sunt
sustentamenta, vulgo „tyþe“ f) domans g) nimis pinquis h) porcum,
hoc est carnem propriam i) cibos j) voluit, ut terminaret nonam cum
labore k) cum foderet tellurem l) scilicet quia labitur lingua
m) vocat modos, quibus homines solent non cito posse perloqui
n) percogitat o) concelita, qui manet cum altero in cella, sicut sunt
monachi p) reparant q) quia idem rex ditexit Theutunicos r) adiunxit
s) altius t) scilicet argenti operacionis u) wlgus populus
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Nunc cumulos pluviis divulsosc) aggeratd) et nunc
Ulmose) associat nunc palmites, obsecat illa
Vicia, que novit, nunc hoc nunc circuit illud
Sic pinguem domitans,f) ne sit epicurcus,g) aprum,h)
Sudat en insistit manibus telluris ad actum,
Sed miserere canit cor munimine tactum.
Jamque die medio venter sua premiai) poscens
Murmurat, ipse tamen nonam; non dixerat amen,
Wlt labor equetur nonej) tellureque fossak)
Argenti venam reperit finemque labori
Exultans posuit, psalmi obliviscitur illum,
Quem dicturus erat, none sub tempore versum.
Contexit capa fruticem, quem comperit, et mox
Spondaicos citat ille pedes claustroque propinquat.
Pandere vult senibus titubans ad gaudia lingua
Labitur et rectos vocis propellit hiatus;
Sic vehemens animi motus indice sensu
Claudicat, ut sileat dicenda silendaque dicat,
Pellit amor miserum cogitque, quam erret, amantem
Hoc amor,l) hoc pudor, hoc dolor, hoc timor, hoc agit ipsem)
Affectus nimius facit ac miratio risus.
Subsedit primus post mentem resumitn) et inde
Vix per verba refert, nomen trisillabat illud
Argentum tria per suspiria, iungit ad ipsum
Preteritam reperi vix vix cognoscere vocem
Concellitao) qui it vix audenter credere se cum
Sic titubans prompsit reputarunt proxima veris.
Convenere patres, conscendunt montis acumen
Effractum refferuntp) tacite fossamque latere
Constituunt, donec super hic consultius agant.
Tandem decernunt Przemysl, qui regna tenebat,
Mittendum munus. Placet hec sententia toti
Cenobio. Rupere moras. Rex ipse minera
Visa non segnis; vocat hos, qui hec operari
Ars dedit, et pauce regnum sub tempore ditat,
Et quia sub capa monachus primusque repertor
Argenti venam sub vite texerat illam,
Ilii montes Guthne sunt a capa modo dicti
Lingua theutunica, fuerat que regis amica.q)
Res dives urbem claustro iuxtavitr) et illam [sic]
Mox ydiomatibus linque repletur alius;s)
Namque scius artist) nemo fuit illus inter
Wlgus.u) Et hinc iura illi monti condirit instar
Regnorum, quibus est argenti copia et auri.
Zajímavo je, že básník udává na listČ 269. v. také rok, kdy prý
byly kutnohorské prameny rudní objeveny:
Argentum Montis si quo sit tempore Guthne
Inventum queris, versu hoc mediante doceris:
Post M stent tria C, ab eis tunc I tria deme.
PísaĜ opavského rukopisu pĜipojil k tomu glosu: Et sic argentum inventum est annorum domini MoCCXCVII.
II. - Jinou variantu naší povČsti vypravuje, a to zajisté neodvisle od autora pĜedešlého otec mineralogie a nauky hornické, J i Ĝ í
A g r i c o l a 3) ve svém díle „De veteribus et novis metallis“, jež
jedná o dČjinách hornictví a vyšlo poprvé v Basileji roku 1546.
Dotþené místo (kniha I, hlava XII.) zní takto:
At metallorum Cottenbergi haec est origo, monachus qui in
sylvis inambulare solitus erat, reperit argenti rudis candidi virgulam, ex terra eminentem. Quod venam cute nudaverat aut torrens,
aut ventus, qui non raro radicitus arbores extrahit. Is igitur locum
cucullo, quem suspendit in arbore, notavit et domum reversus,
rem patefecit, multis utilem futuram. Atque sic metallum a signo
Cottebergi, quod est montis cuculli, nomen invenit. Illud fortuitum
deinceps posteris proditur et usque ad nostram memoriam perpetuum remansit.
Jak poslední vČta ukazuje, þerpal Agricola obsah povČsti z tradice lidové, kterou i ve vČnování k dílu shora zmínČnému (epistola
nuncupatoria) mezi svými prameny uvádí.4) NemĤžeme se však
3
) Narozen 24. bĜezna 1494 v GluchovČ, zemĜel 21. listopadu 1555 v
Saské Kamenici. Nejlepší dosud životopis jeho napsal Dr. Reinhold
Hofman s názvem: Dr. Georg Agricola (Gotha, 1905).
4
) Atque v e t e r a quidem conquisivi ex utrisque linguae scriptuum
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domnívati, že povČst snad slyšel v HoĜe KutnČ, neboĢ není známo,
že by byl kdy toto mČsto navštívil. PĜi známé stČhovavosti horníkĤ
podobá se spíše pravdČ, že povČst zanesli kutnohorští horníci do
NČmecka a odtud na zaþátku století XVI. i do Jáchymova, kde Agricola v letech 1527 až 1530 jako mČstský fysik pĤsobil.
Ze jmenovaného díla Agricolova opakuje povČst jednak jeho
pĜítel a kazatel Jáchymovský J a n M a t h e s i u s 5) v proslaveném
cyklu kázání pro horní lid, t. zv. SareptČ þili horní postile, jež vydána byla poprve léta 1562 v Norimberce, jednak zemský historiograf saský P e t r A l b i n u s 6) v díle: „Meissnische BergChronica“ (Drážćany, 1590). Mathesius vypravuje ve druhém kázání (list XVI. norimberského vydání z r. 1571) toto:
In Behem sind hernach vil trefflicher bergkwerck vor vn hernach / nach dem Freyberg in Meichsen angieng auffkommen. Zum
Cuttenberg fande ein Muench ein silbern zein / die za tag aussgewachsen war / drauff decket er seine kutten / davon diss bergkwerck sol sein namen haben.7)
Albinus opakuje na str. 65. až na nČkteré pĜídavky skoro doslovnČ vypravování Agricolovo:
Von erfindung aber dieses Bergwercks schreibt man also: Das
ein Muench so seinem brauch nach in dem Wald spaciret / oder wie
andre wollen / durch denselben geterminirt / einen Silbern Zeene /
der zu tag ausgewachsen / ohn gefehr gefunden vnd antroffen /
vnd damit er den ort jhe nicht verlieren moechte / weil er anheim
zulauffen / vnd es andern anzuzeigen willens / seine Kutten drauff
gedeckt / oder an einen nahen Bawm gehengt habe / von dannen
das Bergwerck hernach den Namen bekomen. Vnd ist dieses nicht
vngleublich / dann die gaenge offten durch die Baeche / so in den
Platzregenberge angelauffen / oder wenn ein Sturmwindt gantze
Baewme mit Wurtzel vnd all ausgerissen / sich gleich als selbst
entbloessen / Vnd soll hernach dergleichen faelle jeder an seinem
ort angezeigt werden. Als wie sichs im Thaal / bey Arlsgruen hinderm Galgenberge / da man ein Zain loetiges Goldes mit dem Getreide soll abgeschnitten haben / Item / auffm Schneberg am alten
Frewdenstein: „Dessgleichen auch eben im Thaal in der vnter 2.
Mass auffm Hofmann / zugetragen hat“.
Albinus uvádí také na str. 199., kde sestaveny jsou „Periodi
inuentorum metallorum in Mysnia et vicinis aliquot regionibus“, i
rok, kdy rudy u Hory objeveny, a to takto: „1295. Zu Salfeldt an
der Sala. Item auffm Kuttenberg nach etlicher meinung.“
Z Agricoly þerpal povČst naši, jak sloh i obsah citátu nasvČdþuje, vynikající pĜírodopisec a profesor na universitČ boloĖské
U l i s s e s A l d r o v a n d i 8) v díle: Musaeum metallicum (Bononiae,
1648), v jehož I. knize na str. 21. stojí toto:
Cottebergi Monachus opacam spatians syluam fortuitò virgulam rudis argenti à terra erumpentem ab aliquo vento, vel Torrente detectam conspicatus, in monumenti signum, cucullum arbori
proximo suspendes & domum reuersus rem multis vtilem futuram
patefecit, deinceps illud metallum à signo posito, metallum montis
cuculli fuit nuncupatum.
Ze Sarepty Mathesiovy má povČst naši Z a c h a r i á š Th e o b a l d 9) a zmiĖuje se o ní v díle Arcana naturae (Norimberk, 1628).
commentariis (t. j. z latinských a Ĝeckých autorĤ): n o v a partim ex
annalium monumentis, partim ex memoria nostra ac patrum nostrorum.
5
) Narodil se 24. þervna 1504 v Saské Roketnici a zemĜel 7. Ĝíjna
1565 v JáchymovČ (Georg Loesche, Johannes Mathesius, Gotha,
1895).
6
) Narodil se r. 1534 v Saském Schneeberku a zemĜel 31. þervence
1598 v Drážćanech. Na str. 194. a 195. uvedeného díla jmenuje mezi
svými prameny Agricolu a Mathesia.
7
) O možnosti pĜíhody mnichovy byl Mathesius, který jinak vynikal
odbornou znalostí hornictví, zajisté pĜesvČdþen. Souditi lze o tom z
následující vČty v šestém kázání (o stĜíbĜe): Wiewol aber das ertz offt
zu tag ausswechst / als auffm Kuttenberg / vnd bricht fluchs in der
tham erde vnterm rasen / wie man hie (t. j. v JáchymovČ) in der beum
wurtzeln in anfang ertz getroffen / Dennoch haben Bergleut auss erfarung / das vmb die 30. oder 40. lachter / hie das meiste ertz gebrochen. (List LXIII. v. shora uvedeného vydání.)
8
) Narodil se 11. záĜí 1522 a zemĜel 1. kvČtna 1605. Jeho „Musaeum
metallicum“ vydáno bylo až po jeho smrti.
9
) Narodil se 13. þervence 1584 ve SlavkovČ v ýechách a zemĜel r.
1627 v Norimberce. Srovnej jeho biografii od Dra. Adolfa Ludvíka

Dotþené místo (str. 10) zní i s poznámkami takto:
Warum Gott lass Zeynicht k) Silber inn der Baeume Wurtzel /
offt wol gar zu Tag / (als auffm Kuttenberg / das ein Muench funden) ausswachsen? Ja / wie Matthesius schreibet / dass auch in
den Aussgezimmerten Stollen / in 20. Jeren die l) Kappen derselben seyn wersilbert worden?
k) Wie Ruethlein.
l) Hoeltzer so auff den Tragstempeln die gwer gehen darauff die Dillen ligen.

Theobaldem byla by vyþerpána Ĝada onČch starých autorĤ,
jimž byl spoleþným a pĤvodním pramenem povČsti o nálezu kutnohorských rud JiĜí Agricola.
Touž variantu nalezl jsem však ještČ v následujících písemných památkách a tiscích.
Obsahuje ji pĜednČ d o b r é z d á n í š e p mi s t r Ĥ a r a d y n a
H o r á c h K u t n á c h z konce roku 1580., týkající se návrhu nových
práv horních a podané snČmu v Praze. V kapitole XXXIV. „o právu soudném uvádČjí toto10):
„…lidé, bez pochyby již po vystavČní kláštera Sedlce, ponČvadž praví se, že by mnich vyšedší z kláštera na stĜíbrnej prut vyrostlej tu nČkde, kde kostel Všech svatých jest, trefil a tudy hory
vyjeveny byly, se množiti a stavČti poþali…“
StejnČ hovoĜí také instrukce, vydaná 5. kvČtna 1670 císaĜem
Leopoldem I. kutnohorskému perkmistru Václavu Daþickému11):
Zum funfzehnten … weilen in der Kuttenberger vorstatt an
dem orth, allwo vor zeiten ein münch aus der erden gewachsene
silberne ruthe gefunden und dannenhero das bergwerk seinen anfang hat, zur gedächtnus der wunderthätig erzeugten göttlicher
freigebigkeit underm titul aller lieben heiligen eine kirch aufgerichtet und mit gewiessen konfirmirten fundationen versehen, daselbst nun für die under der erden von dem schwaden und berggiften ertödte und allda begrabene berghäuer und arbeiter über die
vier haltende heil. seelmessen noch eine und also die fünfte am
mittwoch nach st. Jacobi des grösseren für die lebendige, und
zwar zu dem ende, damit der zorn Gottes mit inbrünstigen gebet
und andächtigen gesängen gestillet, die gänge, stollen und örther
wie hiebevor wieder reichlich gesegnet, alle bediente und arbeiter
bei dem bergwerk von üblen zuständen gnädiglich behütet werden
möchten, zu halten angeordnet, so wollen wir, dass deme nit allein
gehors, nachgelebet und vorbemelte fünf heil. messen jährlichen
gehalten werden, sondern auch förderist wegen guten exempls unsere berg-, müntz- und hütten-beambte, dann die gewerken und alle andere berk-, müntz- und hütten-arbeiter bei jeder haltenden
heil. mess mit geziemender andacht unausbleiblich erscheinen sollen.
III. - PonČkud jinak zní však zpráva obsažená v tisku: P h o e n i x i n c i n e r a t v s sive origo, progressus & euersio monasteriorum ordinis Cistersiensis in regno Boemiae, auspiciis serenissimi
principis Ferdinandi Quarti, Vngariae, & Boemiae regis, spe
reuiuiscens. Viennae Austriae, excudebat Matthaeus Cosmerouius, in Aulâ Coloniensi, anno M.D.C.XLVII. Neznámý autor, který
žil v cisterciáckém klášteĜe Zbraslavském, vypravuje na listČ B 2
toto:
Svccessu temporum, hujus Monasterii res multum creuêre de
Argenti fodinis, quarum initium tale fuisse refertur. Contigit ut
Laicus quidam, Conuersum vocauêre, ex Monasterio Sedlecensi,
in vicinis montibus Syluis obsitis, ubi nunc Ciuitas Kuttenberga sita, dum armenta pasceret, inter virgulta gregem sequendo, in Virgam argenteam, è terra in justam altitudinem excrescentem, incideret: quam decerpens & locum Caputio de capite sumpto, ibidemquè suspenso, adnotans, laetabundus Abbati suo offert: Abbas
ominatus in terrae visceribus magnum Thesaurum latere, fodinas
ibidem instituit, nec omen benè auspicatum malè cessit … Ciuitas
eo in loco extructa, & à Cappa, quam germanicè Kutten dicant,
Kuttenberga, id est Cappae Mons denominata fuit, in memoriam

Krejþíka v Mitteilungen des Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen,
roþ. XXXIX. (1901) na str. 63-77.
10
) Citováno podle otisku ve SnČmích þeských. V. str. 789.
11
) UveĜejnČna ve sbírce „Chronologisch-systematische Sammlung
der Berggesetze der österreichischen Monarchie“ bearbeitet von Franz
Anton Schmidt (Wien, 1833) oddČlení I., sv. 4 na str. 587-593. Otiskuji však ji podle souþasného pĜepisu, chovaného nyní v horním oddČlení mČstského archivu kutnohorského pod þíslem 7943.

Cappae, qua praefatus Conuersus locum notauerat, in quo Argenteam Virgam repererat.
Jest nepochybno, že na vzniku této knihy, jež shrnuje historii
cisterciáckých klášterĤ v ýechách, mČl podíl i nČkterý ze mnichĤ
Sedleckých a dlužno proto právČ uvedenou zprávu považovati za
tradici v klášteĜe Sedleckém zachovanou.
IV. - V zajímavém cestopise Angliþana E d u a r d a B r o w n a ,12) který se vydal na cesty po stĜední EvropČ r. 1668 a domĤ se
vrátil r. 1673, doþítáme se zprávy podobné sice vypravování Agricolovu, lze však dĤvodnČ míti za to, že cestovatel povČst slyšel v
HoĜe KutnČ. O HoĜe se zmiĖuje na str. 273-274.:
Von Czaslaw kamen wir nach Guttenberg / oder Gottenberg /
… Man hat in diesem Bergwerck wol sieben hundert Jahr gearbeitet und gibt es ohngefehr dreyssig Gruben. Ich begab mich in die
eine / die zum allerersten war gegraben worden / hernach aber
eine geraume Zeit war verlassen gestanden / und daran sie nun
erst wieder aufs neue arbeiten: Die nannten sie Cotna / oder auf
der Kutten / oder auf dem Kuttberge. Und wie, die Historie lautet /
hatte sie ihren Nahmen daher bekommen / weil ehedessen ein
Muench ueber diesen Berg spatzieren gegangen / da er denn eine
Art eines silbernen Baumes angetroffen / daran ihm seine Kutten
hangen blieben bey welchen Gelegenheit man hernachmals dieses
Bergwerck gefunden / daher der Ort annoch den Nahmen behalten
von der Kutten.
V. - Roku 1607 dostalo se povČsti naší druhého zpracování
básnického M i k u l á š e m Š p í s e m z H a r t e n f e l s u , rodákem
kutnohorským. Zajímavou báseĖ „Metallicae rei encomium“, do
níž i povČst naši vpletl, vydal ke své promoci bakaláĜské dne 26.
þervna 1607.13) Vykládá v ní na poþátku o stvoĜení svČta, potom o
vzniku drahých rud, které v podobČ rĤzné i na povrch zemský vystupují. PĜíkladem jest povČst o HoĜe KutnČ.
Non ignota suis tellus sic Baemia venis
Argyreis quá Cuttna nitet generosa metallis
(Dives agris, populoque potens, cultuque decora)
Arbuteae in morem terrá excrevisse feruntur
Argenti virgae trinisque ad sidera tensae
Luxuriasse comis, candens color omnibus unus
Et quondam (ut perhibent) Monacho ductore reperta.
Collis erat latè dumis atque ilice densa
Obsitus anguste huc ducebat semita calle,
Forté cucullingeri Mystes, haec culmina caetus,
(Assvetis postquam secessit sedibus ampli
Sedlecii, Divac coluit quieis templa Parentis)
Ascensu superat, nemorisque arcana revisit.
12

) Anglický originál byl mi nedostupný, a užil jsem proto nČmeckého pĜekladu, vydaného v Norimberce r. 1686 s titulem: Edward Brown
M. D. auf genehmgehaltenes Gutachten und Veranlassung der Koen.
Engell. Medicinischen Gesellschafft in Londen Durch Niederland /
Teutschland / Hungarn / Serbien / Bulgarien / Macedonien / Thessalien / Oesterreich / Steiermark / Kaernthen / Carniolen / Friaul / ec
gethane gantz sonderbare Reisen…
13
) PĜíležitostný tento tisk o 8 listech chová se ve strahovské
knihovnČ, jest všit ve sborníþku sign. A C XI. 107 jako þís. 14. a má
toto vČnování: Ampliss, inclitae Cuttebergae senatui, viris virtute et
doctrina clariss. Mecoenatibus suis colendissimis hoc Metalicae rei
encomium consecrat Nicolaus Spissius. Pragae, imprimebat P. S.
(= Paulus Sessius). O Špísovi nemohu mnoho povČdČti. Zdá se, že byl
synem písaĜe a pozdČji úĜedníka mince Jana Špíse z Hartenfelsu, o
nČmž se více najde v „Král. mincovnČ v Kutné HoĜe“ od Em. Lemingra. Mikuláš Špís, þlovČk to povahy prudké, byl vyslán rektorem Bacháþkem r. 1609 do Pardubic a r. 1611 byl promován za správce školy
v ProstČjovČ. R. 1617 byl mistr Mikuláš Špís správcem školy svatomartinské v Praze a r. 1621 rektorem v TýnČ (Winter, Život a uþení na
partikul. školách 169, 181, 193 a 500). - V knihovnČ archaeol. sboru
Wocela (sign. A. 660) jest uložen ještČ starší básnický plod ŠpísĤv; je
to na rozevĜeném archu papíru vytištČné epicedion ke smrti kh. rychtáĜe Leopolda Šetlara s nadpisem: „Piis manibus humanissimi et integerrimi senis dn. Leopoldi Ssetlar S. C. M. In. Repub. Cuttnensi praetoris industrii d. patrui carissimi 18. Octobris, M. DC. V. hora matutina 12. mortali ex hac peregrinatione in aeternam patriam pie evocati … a Nicolao Spissio a Hartenfels Cvteno. Pragae, excudebat Daniel
Sedesanus. Anno 1606“.
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Ecce inter densas corylos fulgere nitentem
Argenti cernit speciem frondentis, et imo
Germen habere solo, trinosque expandere ramos.
Obstupuit, miroque incensum pectus amore
Carpere creta manu, sociisque evulsa referre:
Progreditur niveamque ab humo convellere silvam
Conatus, prensam ruptis radicibus aufert,
Sed locus ignotus ne sit post, signa relinquit
Exutam ponens cappam (quae Syrmate longo
Attritam moto, verrebat, pulvere terram)
Exuperatque jugum, silvaque evadit opaca
Et rapido laetus gressu sua claustra subintrat.
Dicitur hic subito vicina per atria rumor,
Certatim cives, pueri, innuptaeque puellae
Vrbe ruunt, collemque ardentes tangere certant.
Hic ubi perventum, pinquem quá dives obibat
Ramus humus, cappae velatam tegmine cuncti
Conspiciunt, laetique animos simul omine tollunt,
Sortitique locum templo, montemque fondinis.
Vrbi hinc Mons Cappae, nomen, Cuteberga, remansit;
Et seros facti maneat qua fama nepotes,
Est urbe egressis templum, Sanctisque dicatum
Creditur, alta rubro turris nitet imbrice tecta
Hic ubi cuncta tenet paries depicta, figuris
Gesta suis, factum et (si qua est ea gloria) signat.
VI. - Poslední þtyĜi Ĝádky Špísovy básnČ nutí k úsudku, že její
autor dobĜe znal obraz, který událost v básni vylíþenou znázorĖuje
a ještČ dnes v prastarém kostelíku Všech svatých14) visí (viz vyobrazení na pĜiložené tabulce). Vidíme na nČm cisterciáckého mnicha v bílé tunice, an kleþí pĜed tĜemi nemožnČ dlouhými a rovnými stĜíbrnými pruty. Vedle prutĤ leží mnichĤv þerný škapuláĜ, kterým si pokrývali prsa i ramena, a na nČmž bývala pĜipevnČna kapuce. Kdyby byl mČl býti na obraze znázornČn konvrš neboli sluha
mnichĤ (illiteratus, conversus barbatus), byl by mČl celý oblek šedé barvy. Vedle toho je i kniha, ležící u nohou mnichových, dalším dĤkazem, že zde není vyobrozen konvrš.15) Tento tabulový
obraz, jehož pĤvodní ráz ruce renovatorĤ oþividnČ setĜely, pochází
podle nápisu na jeho hoĜejším okraji zajisté z doby, která uplynula
dávno pĜed r. 1602, když v tomto roce bylo tĜeba jej obnoviti; leþ
doby té nelze urþitČ ohraniþiti.
V inventáĜi na rozliþné vČci, kasse HavíĜské JCMti hor StĜíbrných patĜící, z r. 1753 (arch. kn. þ. 9126 hor. odd.) je také zapsán
„patris Antonii obraz na prknČ“; visel tehdy v kanceláĜi starších
nad havéĜi. Zdá se, že tento obraz je totožný s kostelním obrazem,
o nČmž právČ byla Ĝeþ.16) Obraz s mnichem nálezcem rud mČli také ještČ r. 1784 v klášteĜe sedleckém; kam se podČl, nepodaĜilo se
14
) Na žádost šepmistrĤ a rady mČsta Hory Kutny povolil úĜad nejv.
mincmistra dopisem, daným v Praze dne 21. þervence 1698, aby vybČrþí Ĝádné nápojové dávky (ordinari-tranksteuer-einnehmer und dieses ambts gegenhandler) ěehoĜ Šalamoun Hackl a Ferdinand Alexius
vyplatili žadatelĤm z této dávky 150 rýn. zl. na opravu a rozšíĜení
zpustlého kostelíka Všech svatých (tractu temporis in ruin geralenen
kirchels), avšak s touto podmínkou: „dass dasjenige alte bild, so in
diesem kirchel befindlich und worauf der münch mit denen aus der
erden gewachsenen drei silbernen ruten gemalet ist, der antiquität
halber von dannen nicht verrucket, sondern möglichst conservirt,
auch die jährlich fundirte fünf heilige messen celebriret werden sollen“. (Souþasné opisy dopisĤ nejvyš. mincmistrovkého úĜadu hornímu
hofmistrovi kutnohor. a zase hofmistra výbČrþím, v sbírkách arch.
sboru „Vocela“).
15
) P. Dr. Eberhard Hoffmann, das Konverseninstitut des Cisterzienserordens (ve Freiburger historische Studien 1905) str. 54 a 59.
16
) R. 1562 žádal na pĜíklad poĜádek havéĜĤ na Horách Kutnách þeskou komoru, aby mu byla odpuštČna daĖ, dokládaje, že penČz takto
ušetĜených chce užíti pro kostel Všech svatých (archiv min. vnitra,
spisy býv. þeské komory). Mezi zádušími, které se na náklad poĜádku
havéĜĤ hor StĜíbrných spravovaly, chrám Všech svatých však nebyl
(þís. 57 z roku 1558 památní knihy kaĖkovské v museu archaeol. sboru „Vocela“). Podmínka, za které se dal v r. 1698 pĜíspČvek na obnovení kostelíka Všech svatých (viz zde pozn. 14.), svČdþí pro to, že k
obrazu v tomto kostelíku mČl právo cech havéĜský a že obraz byl jím
tam deponován. Bohužel nejsou registra kostelníkĤ tohoto kostelíka
na snadČ.
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mi vypátrati.17)
VII. - V ĜetČzu variant naší povČsti jest obraz od Všech svatých þlánkem, spojujícím Špise se známým kh. kronikáĜem Janem
KoĜínkem, kterým vývoj povČsti konþí. Nadiviv se dosti, že þeští
kronikáĜi o tom, kdy Hory Kutny poþátek svĤj vzaly, nic nepovídají, pĜekvapuje v 2. handštánu svých Starých pamČtí18) pány horo-kuttenské novou versí povČsti, vyšperkovanou po zpĤsobu literární dílny jesuitské jednak zázrakem, vypoþteným hodnČ na effekt, jednak jménem mnichovým, pĜimykajícím se k tehdejšímu
fetišskému kultu svatých. PoslechnČme si, co ta „stará“ pamČĢ KoĜínkova povídá!

H o r y K u t t e n s k é diwným zpĤsobem / o nČmžto gedna stará
PamČt / odemnČ ssĢastnČ nalezená / pĜipomjná / wygewené gsau.
Slissme wlastnj slowa té staré PamČti / kterážto slowo od slowa
takto znj: Léta po narození Syna Božjho 1237. AntoĖ Mnjch a
KnČz Klásstera Sedleckého (gá pĜidáwám: Ržádu So Cystercyenského) ssel na procházku / mage pĜi sobČ PáteĜ modlitebnj a Žalmy. Y gda meytinami lesnjmi / obljbil sobČ mjsto pĜed teplosti
Slunce k odpoþinutj. PosadČ se pak / þetl sobČ v Žalmjch / až y
zdĜjmal. Když pak se prospal / chtČge zase do Konwentu gjti /
vzĜel / že skrze mech Skály / wyrostli pĜed njm tĜj Prautkowé stĜjbrnj. Proþež hned na kolena klekl / Pánu Bohu dČkowal / a pomodliw se / Kápi swau zswlékl / a gi tu na znamenj nechaw / do
Klásstera se nawrátil / a co nassel / Oppatu powČdČl. Z té pĜjþiny /
a na památku / Hornj lidé Kápi a Perkytli vžjwagj. To gsau Slowa
té staré PamČti; kterýmžto wjce wČržjm / než obecnj rozpráwce /
genžto gjstj / že ten Mnjch Stádo Owþj pasa / ty Pruty natreffil.
Nebo aþ se nepĜjm / že za starodáwna Ržeholnjcy s Owþjm dobytkem se objráwali; wssak tato zpráwa zdá se mi býti hodnowČrnČgssj / ponČwadž nám y léto / y gméno / toho Ržeholnjka / se
17

) V inventáĜi Sedleckého kláštera, který se chová na Orlíce (Materia XXII., fasciculus 11) a v nČmž je také poznamenáno, které vČci byly r. 1784 prodány a které zase v Sedlci zĤstaly, jest uveden mezi 28
obrazy v hoĜejším ambitČ klášterním jeden obraz takto: „grosses altes
bild des p. Antonii erfinder des silber erztes bei Kuttnaberg“. Je zapsán ve sloupci, oznaþeném v hlavČ slovem „verbleibet“. Dnes však
tento obraz není ani v Sedlci, ani na Orlíce, kamž se na pĜíkl. dostal
jiný r. 1784 neprodaný obraz, pĜedstavující klášter Sedlecký pĜed
zpustošením v r. 1421. - Také v dobČ pozdČjší byla pĜíhoda mnichova
vítaným námČtem místním vlastencĤm, na pĜ. pro þestný terþ, jejž daroval r. 1838 Josef Rappe ostrostĜeleckému sboru a který visí v museu
archaeolog. sboru „Vocela“. UmČlecké ceny tento terþ nemá, svými
stĜíbrnými pruty pĤsobí spíše komicky.
18
) Str. 21.-24.

wssemi okoliþnostmi wygadĜuge … Nynj kterak Hory Kuttenské /
gakýmsy neobyþejným a nepĜirozeným zpĤsobem byly wygewené
/ þehož pĜi zgewenj giných Hor se nenacházý / rozgjmejme…
StĜízlivý úsudek o vČci vnucuje se sám. Synu Ignáce z Loyoly
šlo o to, aby zpĤsob nálezu rud, uþinČný mnichem, byl divným,
neobyþejným, nepĜirozeným; na to výslovnČ þtenáĜe upozorĖuje.
Proto ovšem bylo tĜeba, aby vyrostly tĜi stĜíbrné pruty pojednou.
Proþ se nálezce jmenoval zrovna Antonín, vysvČtluje známá povČra, že tĜeba vzývati sv. Antonína, chce-li se nalézti vČc ztracená.19)
KoneþnČ i zvláštní kroucený sloh KoĜínkovy staré pamČti ukazuje
urþitČ, kde hledati autora. Nebylo tu pamČti toho druhu, docela ne
pak staré! Jde prostČ o KoĜínkovu mystifikaci, a to nikoli jedinou.20)
Od té doby je KoĜínek autoritou; pozdČjší spisovatelé21) do19

) Dr. Nikolaus Heim, Der heilige Antonius von Padua (Kempten,
1895), str. 462. - Sv. Antonín zemĜel 13. þervna 1231 a již 30. kvČtna
1232 byl prohlášen svatým (ib. 312, 331). Papež Urban IV. dovolil r.
1261 cistercskému Ĝádu, aby smČl svČtiti svátek sv. Antonína ve svých
opatstvích (ib. 409). Mohl tudíž v XIII. století nČkterý mnich cistercský dobĜe slouti Antonín, a to tĜeba i roku 1237. Ovšem tento rok si
KoĜínek také vymyslil. - PĜipouštím ovšem i možnost, že KoĜínek znal
obraz v Sedleckém klášteĜe, „a l t e s bild des p. Antonii“ (zde pozn.
17.), což pĜedpokládá, že tento obraz byl z doby pĜed r. 1675, kdy vyšly Staré pamČti, a že na nČm byl nápis s vyznaþením tohoto jména
mnichova. Možno jest ale zase též, že spisovatel inventáĜe z r. 1784
znal KoĜínka a obraz jinak neoznaþený sám oznaþil jménem mnichovým podle KoĜínka, nebo také že obraz mohl se sice v r. 1784 nazvati
starým, ale že byl pĜece malován až po r. 1675 podle KoĜínkova vypravování.
20
) Není to totiž jediný pĜípad, kdy se KoĜínek dovolává podezĜelých
pramenĤ. Tak na pĜ. na str. 61.-63. Starých pamČtí kh. vypravuje široce a dlouze o tom, jak král Václav II. udČlil jinak v té dobČ nedoloženému Janu Ruthartovi erb. Na prvý pohled je patrno, že celá ta „stará
pamČt“, které se pĜi tom KoĜínek dovolává, pĜipomíná slohem velice
onu „starou pamČt“, z níž tento povídavý kronikáĜ „þerpal“ povČst o
nálezu rud. NeménČ je podezĜelé, co KoĜínek zaznamenal z rejster urburních (správnČ z register verkových) na str. 67. o návštČvČ prý krále
Ladislava v HoĜe Kutné r. 1455. Registra tato jsou ještČ zachována a
je na nich pĤvodní letopoþet 1477 pĜepsán jinou rukou na 1455. Na
otázku, komu v dobČ mezi lety 1477 a 1675, kdy vyšly Staré pamČti
kh., záleželo na tom, aby se správné datum pĜepsalo na nesprávné, a
kdo mČl pĜístup v té dobČ do archivĤ, neodpovíme vČdouce, že si KoĜínek vypĤjþoval tak z archivu mČstského, tak i mincmistrovského spisy pro svoji práci, shovívavČ, že si „zdĜímnul“, jak uþinil ěehák v
Kutnohorských pĜíspČvcích k dČjinám vzdČlanosti þeské, v ĜadČ I. na
str. 81., nýbrž vyslovíme dĤvodné podezĜení, že to byl KoĜínek, který
buć z nevČdomosti, buć úmyslnČ prameny si pĜizpĤsoboval.
Zdá se, že již i B a l b í n mČl jakési pochybnosti o KoĜínkovČ versi
naší povČsti (viz o tom dále pozn. 21.). Také profess Oseckého kláštera A u g u s t i n S a r t o r i u s , kterému visitátor Ĝádu uložil, aby k jubilejnímu roku cisterciánské Ĝehole složil jakási elogia, který znal stĜízlivou zprávu z Phoenixe, byl asi na pochybách. Když mu totiž sedlecký opat JindĜich Snopek na jeho žádost poslal pamČti kláštera Sedleckého, do nichž zanesl i KoĜínkovu zprávu o nálezu rud, tázal se Sartorius dne 7. února 1699 mezi jiným, zda by umČl k tČmto pamČtem pĜidati i nČkteré zprávy z Phoenixe, odpovČdČl Snopek, že nechápe, co
by to mČlo býti, ale dodal hned, že ruda u Hory nebyla nalezena konvršem za þasĤ krále Václava II., nýbrž knČzem Antonínem, jak prý
KoĜínek dokázal (archiv Orlický, kniha þís. 44.). Sartoriovo dílo „Cistercium bis - tertium“ vyšlo v Praze v roce 1700.
21
) Že se KoĜínkova verse povČsti, napsaná þesky, rozšíĜila i po cizích literaturách, mají zajisté zásluhu Balbín a Sartorius, kteĜí psali latinsky. Balbín mluví sice ještČ r. 1677 (tedy dva roky po vyjití KoĜínkových Starých pamČtí kh.) v Epitome historica (lib. III. c. XVI. pag.
305) o tradici, že totiž sedlecký mnich nalezl proutek stĜíbra, když
pásl stádo nebo když se procházel, a že nález pokryl svojí kapucí, ale
roku 1679 dovolává se v Miscellaneích (dec. I. lib. l. c. XV. pag. 43)
již KoĜínka a dodává, že prý to tento autor dokazuje „ex vetustis codicibus“. PĜi tom se však Balbínovi pĜihodil písaĜský nebo tiskaĜský
omyl, který z nČho pĜešel do jiných tiskĤ (na pĜíkl. do Peithnerova díla
„Versuch über die natürliche und politische Geschichte der böhm.
und mähr. Bergwerke“, VídeĖ 1780, str. 112.). Balbín totiž udává za
dobu nálezu rud rok 1227 místo KoĜínkova roku 1237, po nČm þiní tak
i Peithner. O þtyĜi stránky dále mluví zase Balbín v kapitole XVII. na
str. 47. ponČkud jinak: vČtévku stĜíbra nalezl prý buć pastýĜ anebo cisterciácký mnich, který si nález svojí kapucí poznamenal.

kládají jen jím vypravování o poþátku kutnohorských dolĤ, a od
KoĜínkových „Starých pamČtí“ vyskytuje se nijak nedoložený rok
nálezu 1237 ve všech dalších knihách, Hory se dotýkajících.
Abychom si mohli uþiniti úsudek o pravdČpodobnosti povČsti,
sestavíme si její varianty v tabulku a zhodnotíme pak její verse:
StáĜí Autor nebo
povČsti
pramen

1464

Martin z
Tišnova
podle
sedlecké
tradice

Nálezce

mnich
žíla stĜíbra
sedlecký

JiĜí Agricola
1546
(a po nČm
mnich
Aldrovandus)

1562

Mathesius

PĜedmČt
nálezu

mnich

Nálezce
Místo ýinnost
oznaþil Rok nálezu
nálezu nálezcova
nález
vinice
pĜikryv 1297 (prý za
kopání na
na
jej
PĜemysla
vinici
vrchu
kuklou
II.!)

drsný
proutek
ryzího
stĜíbra ze
zemČ
vyþnívající

les

procházka

povČsiv
kuklu
na
strom

-

stĜíbrný
prut ze
zemČ
vyrostlý

-

-

položiv
naĖ
kutnu

-

-

-

-

nČkde
u
1580 a
tradice v
mnich prut ryzího
kostela
1670 Kutné HoĜe sedlecký stĜíbra
Všech
Sv.

1590

Albinus

stĜíbr. prut
mnich vyrostlý až
na den

pĜed
1602

obraz v
kostele
Všech
Svatých

mnich

mnich
1607 Mikuláš Špís
sedlecký

1647

1673

1675

tĜi stĜíbr.
pruty

les

les

mnich

mnich
Jan KoĜínek sedlecký
AntoĖ

-

-

1295

-

položiv
prut se oĜeší v
tam
tĜemi
lese na procházka kápi a
vČtévkami návrší
uthnuv
prut

-

povČsiv
tam
kapuci
a
utrhnuv
prut

-

nechal
na
místČ
kápi

1237

stĜíbr. prut
Phoenix
konvrš
les na
ze zemČ
incineratus sedlecký
vrchu
vyrostlý

Eduard
Brown

položiv
byl na
naĖ
prochákutnu
zce, nebo
nebo
na
povČsiv
potulce za
ji na
žebrotou
strom

stĜíbrný
stromek

tĜi stĜíbr.
proutky
náhle
vyrostlé

pasení
stáda

pĜi
procházce
zachytila
vrch
se kutna o
ten
stromek
les

procházel
se a
zdĜíml si

Že nález ryzího stĜíbra v podobČ proutkĤ a drátkĤ, t. zv. kĖourĤ, je možný, dokazoval již Mathesius (viz zde pozn. 7). KoĜínek
šel však dále a ohlašoval dĤkazy pro svoji versi povČsti, že totiž
stĜíbrné proutky ve þtvrthodince ze zemČ vyrostly, odkazem na
uþené lidi, kteĜí prý „na tom se snášejí takový zrĤst vČcí možnou
býti“, leþ dĤkazy, které podává, o n á h l é m vzrĤstu ryzího stĜíbra
vĤbec nemluví. Nás ovšem mĤže zajímati jen otázka, je-li nález
ryzího proutkovitého stĜíbra v okolí Hory pravdČpodobný. PĜi kutání, provádČném v XIX. stol. státem, nalezlo se nejednou ryzí
stĜíbro v podobČ kĖourĤ ve hloubce 50 m v šachtČ „na Ptáku“ (tedy blízko domnČlého nálezu mnichova) i jinde.22) JeštČ v XVI.
stol. prodávaly se hojnČ t. zv. vitrunky (t. j. rudy rozrušené atmosferiliemi) do hutí, což dokazuje, že oxydaþní pásmo kutnohorského rudního ložiska bylo velmi rozsáhlé a šlo i do slušné hloubky,
když se asi 350 let rudy z oxydaþního pásma tČžily. Jak asi vypadalo rudní bohatství u Hory v dobách nejstarších, mĤžeme se dohadovati na pĜ. z nezahlazených dosud zbytkĤ prastarého dolování
blízko vsi HoĜan, kde jest u silnice plno propadlin po starých zajis22

) Dr. BedĜ. Katzer, Rudní obor kh. (Praha 1895) str. 30.
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té nehlubokých šachtách, jedna na druhé, a z þasto citovaného
místa „královského práva horniþího“ z r. 1300 mluvícího nadšenČ
o bohatství rud na tak malé prostoĜe (kniha III. hlava 6., § 13).23)
Nálezy ryzího stĜíbra nejsou žádnou vzácností. V Mexiku na
pĜ. nalézali þasto znaþná jeho množství mezi koĜeny stromĤ, v
Pampa de Navas i v Micuipampa pak zvláštČ na ploše asi polovice
þtvereþné míle pĜi rytí trávníkĤ nitky ryzího stĜíbra mezi koĜínky
trav.24) V Národním museu v Praze jest vystaven pĜekrásný exempláĜ, zprohýbaná a znaþnČ silná to vČtévka ryzího stĜíbra z
Kongsberku.
Že to mohli býti cisterciáþtí mniši sedleþtí, kteĜí nalezli v blízkosti svého kláštera rudy, je velice pravdČpodobno. ZvláštČ kláštery linie morimondské (Walkenried na Harcu, Altenzelle u Freiberka v Sasku, Luba v Lehnicku, Osek v ýechách, Kamenec ve Slezsku, Spiš v Uhrách) vyznamenávaly se pČstováním hornictví.25)
Sedlec i Osek byly dcerky kláštera ve Valdsasích (viz filiaci tČchto
klašterĤ v I. pĜíloze díla ýelakovského-Vojtíška: Klášter Sedlecký
(Praha, 1916). Klášter Sedlecký byl založen r. 1143, tedy 9 let po
generální kapitole cisterciáckého Ĝadu, pĜi které bylo usneseno toto:26) „In civitatibus, castellis, villis nulla nostra cunstruenda sunt
coenobia, sed in locis a conversatione hominum semotis“. Je tedy
jisto, že nejbližší okolí Sedlce bylo v polovici XII. stol. lidu prázdné, byly tu lesy a pĤda nevzdČlaná, moþálovitá.27) Ani Hory Kutny, ani KaĖku, ani Grunty tehdy ještČ nebylo. MČli tudíž cisterciáci hodnČ pole pro svoji kultivaþní þinnost. Že ve svém území pČstovali horlivČ také révu, svČdþí Ĝada zpráv; tak se pĜipomínají bČhem XV. stol. vinice na Špicberku, na KaĖku, pod KaĖkem, nad
klášterem,28) r. 1435 viniþka u Všech Svatých.29) Mezi vinicemi
vynikala veliká klášterská vinice na KaĖku, která existovala zajisté již dávno pĜed r. 1462,30) jakož i vinice pod KaĖkem, obrácená
v dvĤr Ĝeþený „Stará vinice“ a pĜipomínaný již r. 1409.31) PČstování vína CisterciákĤm zakázáno nebylo.32)
23
) Dr. Adolf Zycha, „Das böhm. Bergrecht des Mittelalters“ (Berlin
1990) II. 200.
24
) A. v. Humboldt, „Polit. Zustand von Neuspanien“ (1810) IV.
176, 178).
25
) C. E. Leuthold, Untersuchungen zur ältesten Geschichte Freibergs - (Neues Archiv für sachs, Gesch. X. sv. 1889, str. 308 atd.). Bernard Scheinpflug, Ausbreitung des Cisterz.-Ordens und dessen
Einfluss auf die Kulturverhältnisse in Böhmen (Program nČmecké reálky v Praze 1864, str. 17-19.). - Fr. Winter, Die Cistercienser des
nordöstl. Deutschlands (Gotha 1871) II. 402-4. - Leuthold dokazuje
právČ, že rudní ložiska u dnešního Freiberka objevili mniši z Altenzelle, když krajinu tam zúrodĖovali. O rudních pramenech kh. a mniších
sedleckých to popírá Zycha, maje podobné mínČní za pouhou domnČnku (Über den Ursprung der Städte in Böhmen v MVGDB LII.
sv. 1913, str. 51.). - Fr. Vacek míní v ýas. pro dČj. venkova roþ. VIII.
(1921) na str. 186. taktéž, že mniši sedleþtí byli pĜíþinou, proþ vznikla
horní osada „Kutna“. Že by však byli bývali tuto horní osadu z a l o ž i l i a že by byla bývala slula Kúty, je omyl.
26
) Podle Hoffmanna (l. c. 66-7) otištČno v díle Analecta Divionensia, X. sv.: Ph. Guignard, Les monuments primitifs de la Règle cistercienne (Dijon 1878) str. 250. - Zásada odlouþení od svČta není skoro v žádném Ĝádu provedena tak dĤslednČ, jako u cisterciákĤ. NejvČtší
þást jejich klášterĤ jest ještČ dnes o samotČ.
27
) PĜirovnej k tomu na pĜíkl. název vrchu „Sukova“ (vrchu tedy lesnatého), obce „Kluk“, kde se tedy les kluþil, nedaleko lesu „Boru“,
pĜipomínaného r. 1264, v nČmž vznikly osady Nové Dvory a jiné, dále
název kh. pĜedmČstí „Hloušek“, související se slovem luh, nebo mČstské þtvrti „NámČti“, související zase se slovem „namietati“ (naházeti).
28
) MČstský archiv kh.: Liber hereditatum albus od r. 1426 na fol. B.
1., J. 3., - Reg. hereditatum rubeum od r. 1442 na fol. A. 6., E. 4., T.
10., V. 31. a více.
29
) Citovaný právČ Liber hereditatum albus H. 10.
30
) Rkp. VI. F. 32 v knih. Nár. musea v Praze, fol. 115.: „Anno 1462
dominica Da pacem Wilhelmus Swevus emit a monasterio antiquas
vineas pro 7 sexag gr. utendum iure emphyteotico, quod vulgariter
purgrecht dicitur, quae iacent circa nostram magnam vineam in Meatu“ (na KaĖku) …
31
) ýelakovský-Vojtíšek, Klášter Sedlec. 126. 3. Ĝádka shora. Tento
dvĤr zapsal cís. Zikmud 30. ledna 1437 ZachaĜovi z ěeneþ. (Sedláþek,
Zbytky register 199, þ. 1448.).
32
) Ludvík Dolberg, Die Cistercienser-Mönche und Conversen als
Landwirte und Arbeiter (Studien und Mittheilungen aus d. Benedicti-
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TČlesná práce byla u CisterciákĤ úkolem konvršĤ þili bratĜí
laických; mniši se naproti tomu zabývali modlitbami, bohoslužbou
a studiem. Institut konvršĤ kvetl nejvíce ve XII. stol. a v 1. polovici stol. XIII. Jakmile se však dovolilo, aby cisterciácké kláštery
smČly nabývati i lidí úroþních, a zmČnil se tak hospodaĜský systém
cisterciácký, poþal institut konvršĤ upadati, až zašel. V konventu
Sedleckém pĜipomíná se mistr konvršĤ ještČ r. 1373.33) Z dob pozdČjších nejsou mi o konvrších známy zprávy žádné. Vypravování
zbraslavského mnicha, obsaženému ve Phoenixu a pĜisuzujícímu
nález konvršovi, pĜíkladám právČ pro zvláštnost, že je to jediná ze
všech variant, která zná a správnČ rozlišuje povinnosti mnichĤ a
konvršĤ, zvláštní význam. Varianta o nálezu na vinici, aþ jinak lákavá, pĜece se musí klásti až za Phoenixem. Mnich na vinici sotva
kopal, samorostlé stĜíbro mohl nalézti jen na procházce. Po žebrotČ Cisterciáci nechodili. TĜi proutky ukazují zĜejmČ na symboliku
þísla tĜi, která se vrací v HoĜe i v jiné podobČ (KoĜínek zove na str.
7. Horu tĜíhĜbetou). BáseĖ Špísova z r. 1607 mluví ovšem o prutu
se 3 vČtévkami a odvolává se na obraz u Všech Svatých, který jak víme - byl r. 1602 obnoven. Na tomto obraze vidíme však 3
úplnČ rovné pruty.34) Zdá se proto, že pĤvodní obraz tak nevypadal
a že renovátoĜi pustili notnČ uzdu své fantasii. Špís blíží se pravdČ
tím, že zná obvyklý tvar kĖourĤ ve formČ zprohýbaných vČtévek a
drátkĤ; pĜi takovém tvaru nebyl by koneþnČ poþet tĜí vČtviþek tak
nápadný. NicménČ padá jak nedokázaný tvar kĖourĤ na obraze z r.
1602, tak i báseĖ Špísova z r. 1607 do doby, kdy symbolika silnČ
vládla zvláštČ v alchemii.
Výsledek našeho zkoumání byl by tedy tento: ložiska rud u
Hory byla objevena pravdČpodobnČ tak, že klášterníci sedleþtí,
kteĜí pomocí konvršĤ nevzdČlanou ještČ pĤdu kolem nynČjší Hory
poþali obdČlávati, pĜišli náhodou na samorostlé stĜíbro.
Doba, kdy se tak stalo, dá se pĜibližnČ urþiti král. listem z 10.
ledna 1292, v nČmž se praví, že klášter Sedlecký mČl láznČ „in
Kutta“ již za þasu PĜemysla Otakara II.35) PonČvadž se pak dále v
opatském listu z 15. bĜezna 1276 pĜipomíná jakýsi „Gotfrid od
Hory“, spadá nález rud do doby mezi r. 1253 a 1276.36) Nemá
však žádné pĜíþiny, proþ by se mČl nález rud u Hory, která ležela
od poþátku ve farnosti malínské, posunovati o 200 let nazpČt, jak
to vidíme u Eduarda Fialy,37) který z nálezu denárĤ s opisem „Malin civitas“, þiní úplnČ nesprávný závČr. Víme pĜece urþitČ, že byly
mincovny i v místech, kde se nikdy na stĜíbro nedolovalo (na pĜ. v
OpavČ, BrnČ, MostČ, Praze, Žatci, ŽitavČ). Naproti tomu nevíme,
zda jde pĜi dotþených denárech o Malín v ýechách; MalínĤ bylo
více. NemĤže se proto dĤvodnČ tvrditi, že ostatnČ domnČlý rozkvČt Malína pĜed r. 1000. souvisel s rozvojem stĜíbr. dolĤ, v jeho
blízkosti ležících, a že pro tyto doly se Malín stal mincovnou.
Místo, kde byl nález uþinČn, klade tradice do okolí kostelíka
Všech svatých, totiž na couk Grejfský. Tam stál v 1. pol. XV. stol.
domek se zahradou, Ĝeþ. Stará Kutna.38) Byla to asi kavna þili kopner- und dem Cistercienser-Orden, XIII. [1892] 220)
33
) Borový, Lib. erect. II. 181.: Tirmannus magister conversorum.
List, o nČjž jde, nemĤže se klásti - jak Borový þiní - do r. 1381. Podle
opata mĤže býti jen z doby 1368-1374 a kladu jej proto do r. 1373 a
15. kvČtna.
34
) Podobné nemožné tĜi stĜíbrné pruty s kuklí vidíme na náhrobcích
a znacích sedleckých opatĤ: Bonifáce Blahny († 1718) a Otty Zahradnického († 1731) v chrámu P. Marie v Sedlci, jakož i v exlibris posledního opata Xaveria Freisaufa († 1780), které je vlepeno na pĜídeští
rkpu. 1 N 5 v prĤmyslovém museu chrudimském. ýelakovský znal patrnČ odnČkud FreisaufĤv znak, ale považoval jej za znak kláštera
Sedleckého ze XVII. století (!) a popsal jej chybnČ, maje kuklu s pruty
za helmu se tĜemi meþi (viz ýelakovský-Vojtíšek, Klášter Sedlecký,
15. dole). Na všech uvedených tĜech znacích je znázornČní kukle s
pruty stejné.
35
) Emler, Reg. II. þ. 1562.
36
) Emler, Reg. IV. þís. 1840. - ZnČní této listiny je zachováno jen v
þeském pĜekladu z XV. století; proto je tĜeba pĜi výkladu opatrnosti.
37
) „Staré mincovny. KouĜim, Libice, Malín, Vratslav a MČlník“ ve
VČstníku numism. spol. þs. v Praze, roþ. III. (1921) þ. 5., str. 99. OpatrnČji si poþínal Smolík v Rozpravách ý. Akademie tĜ. I. roþ. VII. þís.
2. (1899) na str. 120-1. PČkný výklad o celé vČci v PekaĜovČ kritice v
ýes. þasop. histor. VI. (1900) 369.
38
) Dne 11. ledna 1431 kupuje Tomek tandléĜ s manželkou KateĜinou
„domunculum retro ecclesiam Omnium Sanctorum, quae nuncupatur
A n t i q u a C u t h n a , cum orto“ za tĜi kopy gr u Václava tesaĜe. Ten-

ka po nČjaké bývalé šachtČ nebo u nČjaké šachty, jejíž všeobecný
název utkvČl jako jméno vlastní. Nikterak se však název „Antiqua
Cuthna“, pĜipomínaný v papežské listinČ ze 17. srpna 136939) nesmí vykládati tak, jak to þiní ýelakovský,40) který myslí, že to byla
stará hornická osada, nazvaná tak proto, že se tam v hoĜe kutalo.
Podle méno mínČní Ĝíkalo se jednomu dolu, ležícímu u Všech svatých, „Kutna“ þi „Stará Kutna“ již ve XIV. stol.; tento název pĜenesl se na nejbližší okolí, kde stál zmínČný kostel, a tak došlo k
lokalisaci tohoto kostela „in Antiqua Cuthna“. PodobnČ se Ĝíkalo
na pĜ. jedné uliþce blízko Všech svatých „v Krycích“, ponČvadž
tam ležel dĤl „Kryky“ (z nČmec. Krieg, což znaþí ve stĜedovČké
hornické terminologii spor), okolí, kde stojí nyní okresní nemocnice, „v AndČlích“, protože tam byl dĤl „AndČly“ (zvaný podle
apotekáĜe Angela z Florencie), území nad potokem Bylankou „na
Kavkách“, protože tam byl dĤl „Kavky“.41)
Co znaþí slovo „kutna“, vysvČtluje nejlépe zpráva sice ojedinČlá, ale proto pĜeveliké dĤležitosti, obsažená v knize poĜádku
erckaféĜského, jež se chová v mČst. archivu kutnohorském; na fol.
70. v. stojí v ní zaznamenáno, že roku 1523 ve þtvrtek po nedČli
Reminiscere „koupil jest p. Václav Lorecký kyz boží (t. j. pro kostel nachovaný) s e d v ú k u t n , a to z Nový šachty a Šmitny“ (na
KaĖku). Kutna znaþí tudíž šachtu. PodobnČ i v nČmþinČ, jak dosvČdþuje znamenitý slovník bratĜí GrimmĤ.42)
Uvážíme-li, že jednu a touž hornickou povČst možno velmi
þasto nalézti v rĤzných hornických stĜediscích, není pro nás žádným pĜekvapením, že povČst, o níž jednáme, se také vypravuje o
nálezu rud u saského mČsta Elterleinu. Tam prý kdysi stála kapliþka, kde mnich z blízkého cisterciáckého kláštera v Grünhainu
dennČ sloužil mši. Když prý si jednou jeden mnich, který si chtČl v
lesním chladu odpoþinouti, usedal na zem, zavadil o cosi ze zemČ
týž „domek, jenž slove S t a r á K u t h n a i s zahradú, jest vepsán v
knihy mČstské“ VaĖkovi Ondrovi a pí. MarklétČ, jeho manželce: koupili za 2 kp gr a zápis proveden 11. Ĝíjna 1440 (obČ v mČst archivu v
kh. v Liber hereditatum albus D. 7 a K. 6). Dne 27. února 1458 koupil
MatČj Pokšuch „zahradu u Všech svatých Ĝeþenú S t a r á K u t h n a u
Jana Trubaþe súkeníka“ za 4 kp gr (ib. v Reg. hereditatum rubeum M.
2.) V této zahradČ byl patrnČ dĤl G u t n a , který se na zaþátku roku
1553 z n o v u propĤjþuje Václavu Kozlovi. Od Kozla koupil pak r.
1554 dĤl G u t n y VondĜej KĜivoláþek za 14 tolarĤ (ib. hor. odd. Protokol hor. úĜ. od 1545 AA 6. a GG. 12) R. 1568 ujal dĤl K u t t n y Jan
Špicfous, r. 1570 taženy míry témuž dolu od prostĜed rumpálu, … na
šachtČ pĜed zahradou v krchovČ Všech svatých a to na oba štolhorty k
2. hodinČ (ib. hor. odd. PropĤjþky a Kniha zápisĤ dol. mČr 14). Týdenní košty dolu Kutny þi Staré Kutny jsou ve jmenovaném achivu
zachovány z let 1579 až 1610. Blízko šachty Kutny byla vyhloubena jí
ku pomoci šachta nová, jíž se proto Ĝíkalo na rozdíl od šachty Staré
Kutny „M l a d é G u t t n y“ (cit. Kniha zápisĤ dol. mČr 27, kde zapsáno
tažení mČr „G u t t n á m M l a d ý m dolu u Všech svatých ležícím po
couku se 12. k 1. hodinČ“ ve þtvrtek po nedČli Deus in loco 1580).
Bezpochyby byl tento dĤl totožný s dolem „N o vé K u t n y“ u Všech
svatých, jehož kverci byli podáni k zápisu v sobotu po Reminiscere
1581 (ib. Kniha kverkĤ 309). DĤl „Guttny“ na couku Grejfském byl v
þinnosti ještČ v r. 1642 (cit. Kn. kverkĤ 246), v dole Nové KutnČ tČžilo
prý se ještČ ve 3. þtvrtletí XVII. stoleti, ale s malým užitkem (KoĜínek
l. c. 29). DĤl „Kutna“ jest uveden již mezi doly, v nichž se ve 2. polovici XIV. století v HoĜe KutnČ pracovalo, ve zbytku urburních register
asi z doby kolem r. 1370. Cenný tento zbytek nalezl jsem vlepený v
rkp. kapitoly u sv. Víta, sign. A. XIX. Jeho vydání si vyhrazuji.
39
) ýelakovský-Vojtíšek, Klášter Sedlecký, 115 (ecclesia … Omnium
Sanctorum in Antiqua Cuthna).
40
) OttĤv Slovník nauþný, XV. 419.
41
) DĤm v Krycích se pĜipomíná r. 1567 (Arch. mČst. Hory Kutné,
Liber hereditatum od r. 1560, E. 16). Na moderních mapách udČláno z
toho dokonce: v Klikách. - Domek u sv. BartolomČje v AndČlích uvádí se r. 1473 a 1484 (ib. Reg. hereditatum rubeum V. 61. - Liber hereditatum rubeus maior v zem. arch. v Praze, C. 16).
42
) Jakub a Vilém Grimm, Deutsches Wörterbuch (Lipsko 1873, 5.
sv.). Na str. 364. jest zde þlánek o slovČ „Kaute“, jež znaþí Grube
(Loch). Doklady na pĜ.: leimenkute (= Lehmgrube), sandkutt, kutte
(= Loch, Höhle). - Na str. 1882-4 je zase þlánek o slovČ „Kot, Kote“,
znaþícím Hütte, kleines schlechtes Haus, (prý je to staré významné
slovo); zde naznaþuje též domnČnku, že z tohoto slova vzešlo snad pojmenování Hory Kutny, která mČla ke konci XIV. a v XV. století
ú Ĝ e d n í název (opakující se totiž stále v nČmeckých král. listech):
„Berg zun (zu den) Chutten“.

vyþnívajícího. Byl prý to stĜíbrný prut, asi 3 couly dlouhý. Aby si
místo nálezu oznaþil, svlékl prý mnich kutnu, položil ji na nalezištČ a pospíchal vČc oznámit opatovi. Brzy na to prý zde vznikly doly, které sluly „die Kutte.“43)
K tomu nutno pĜipomenouti, že klášter grünhainský byl založen r. 1235 nebo 1236,44) ale že pro velké stáĜí mČsta Elterleinu a
dolĤ u nČho ležících, není dĤkazĤ.45) Doba rozkvČtu dolĤ u Elterleinu, kde se dobýval stĜíbronosný pyrit, padá do XVI. a XVII.
stol.46) Proto mĤžeme s velkou pravdČpodobností tvrditi, že povČst
o Elterleinu je pĤvodu pozdČjšího než povČst o nálezu rud v HoĜe
Kutné. Snad ji pĜenesli horníci, kteĜí za husitských válek z Hory
Kutny uprchli, do Elterleinu. Pro tuto domnČnku svČdþí následující úvaha. V obou pĜípadech nalézáme jeden spoleþný prvek, který
hlavnČ pĜispČl k vývoji povČsti a dráždil obrazotvornost, název to
dolu a horní osady: „Kutten“. V okolí Elterleinu bylo v dobČ nálezu rud a po ní sotva obyvatelstvo, které by nebylo vČdČlo, co znaþí
staré nČmecké slovo „kaute“, „kutte“ nebo „kot“, „kote“.47) V okolí Sedlce naproti tomu bydlili ýeši, kterým tato slova byla cizí, a
kteĜí proto si je zþeštili po svém na „kutnu“. NČmeckých názvĤ
ovšem ani HoĜe Kutné ani jiným místĤm nedali ýeši; tak si vedli
spíše nČmeþtí kolonisté z Kolína n. L., Jihlavy, NČm. Brodu atd. V
polovici XV. stol. ale sotva kdo již v HoĜe vČdČl, jaký je koĜen
slova „Kutna“ (substantiva!), a následkem pĜíbuzného názvu odČvu mnišského byla tu živná pĤda, na níž povČst dále bujela. Na zaþátku dolování v Elterleinu nebylo tam shora uvedené podmínky
pro vývoj povČsti, jako v HoĜe, a proto musíme spíše souditi, že
naše povČst putovala, jak shora udáno.
Vedle uvedených dvou povČstí je mi známa ještČ jiná povČst o
nálezu rud mnichem, leþ ta není již tak vyšperkována. Tak prý r.
736 nalezl jakýsi mnich („der Kappenmönch genannt“) rudy u
Rossweinu v Sasku, když se vracel z návštČvy od loupežníka jménem Martin Grieche.48) Dále je známo nČkolik šachet, jejichž názvy mají úzkou spojitost se slovem „mnich“: ve Freiberku „zcu
den mönchen“ (1387). „Mönchszeche“ v saském Schneeberku
(XV. stol.), jakož i v Zellerfeldu (1549).49) Ani HoĜe KutnČ neschází dĤl „Mnich“. ByĢ i ležel u kostelíka Všech Svatých, tudíž
blízko šachty „Kutny“, nepĜikládáme mu zvláštního významu, ponČvadž je zajisté z doby pozdČjší.50) Byla-li tu „Kutna“, jaký div,
že obrazotvorná hlava pokĜtila novČjší dĤl na blízku „Mnichem“!
Zase asi následek neporozumČní slovu „Kutna“.
Také fantasie básníkĤ zmocnila se této látky. V NČmecku to
43
) Fr. Wrubel, Sammlung bergmännischer Sagen (Freiberg, s. d.)
str. 23. - Podle nČho je prý tato povČst obsažena v knize A d o l f a
B e y e r a , zvané „Otia metallica“ (Schneeberg 1748-58). Já ji však v
žádném ze tĜí dílĤ nenalezl. Bez udání pramene otiskuje ji také G r ä s z e (Sagenschatz für d. Königreich Sachsen, l. þ. 529) a M e i c h e
(Sagenbuch des Königreichs Sachsen, 1903, þ. 1071). Ostatní literatura u Wrubla na str. 163.
44
) D r . E . H e r z o g , Geschichte des Klosters Grünhain (Archiv f. d.
sächs. Geschichte [1869] VII. 60-96. - D r . L . J a n a u s c h e k , Origines Cisterciensium (VídeĖ, 1877) str. 238.
45
) O jakýchsi stĜíbrných dolech na pozemcích mnichĤ grünhainských mluví sice již na pĜ. listina z 28. þervna 1339 (Urkundenbuch d.
Stadt Freiberg, II. 8.), leþ nevíme, kde je hledati. - Zmínku o dole
„Kutnách“ v Elterleinu najdeme i v pČkné lidové þítance M a x e
G r o h ma n n a , Das Obererzgebirge und seine Städte (Annaberg
1903): „Die Kutten waren vor dem dreiszigjährigen Kriege ein
berühmtes Silberbergwerk; sie würden bis 1763 gebaut…“ (þlánek o
Elterleinu str. 11.).
46
) R . B e c k , Über einige Kieslagerstätten im sächsischen Erzgebirge (Zeitschrift für prakt. Geologie, 1905, str. 13).
47
) Co vypravuje o Elterleinu S ü s s mi l c h (Das Erzgebirge in Vorzeit, Vergangenheit und Gegenwart, Annaberg 1894), nemá ceny.
48
) J a n B e d Ĝ i c h K l o t z s c h , Ursprung der Bergwerke in Sachsen
(Chemnitz 1764) strana 110.
49
) Urkundenbuch d. Stadt Freiberg, II. 55. - D r . E mi l
B o c h ma n n , Zusammenhänge zwischen den Bevölkerungen des Obererzgebirges und des Oberharzes (Program gymnasia v Drážćanech
1889) str. 24; tento autor myslí pĜi tom na souvislost s povČstí o báĖském duchu, také Bergmönch zvaném; já míním, že neprávem.
50
) Mnichu dolu u Všech svatých kverci podáni k zápisu sabato Ad
te levavi 1580 (Archiv mČsta Hory Kutny, Kniha kverkĤ 296). Košty
dolu „Starého Mnichu“ z let 1581 až i 1598 a „Mladého Mnichu“ z let
1593 až i 1610 chovají se v témže archivu.
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byl Ad o l f S e g n i t z , který sbásnil povČst elterleinskou,51) u nás
pak K a r e l R a i s , který pobavil þeskou mládež pČknou básniþkou
o mnichu sedleckém.52)
Je mi milou povinností vzdáti srdeþné díky pánĤm: nejdĤstojnČjšímu biskupu Dru. Antonínu Podlahovi za laskavé zapĤjþení
rukopisĤ z knihovny kapitolní, nejdĤstojnČjšímu prelátu Dru.
Cyrilu Strakovi za ochotné propĤjþení knih z kninovny Strahovské
a profesoru Dru. Karlu Hrdinovi za beznároþné udání, kde se báseĖ Špísova nalézá.
KUTNOHORSKÉ PěÍSPċVKY K VċDOMOSTEM
O ŽIŽKOVI.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 26-34

I. Nová zpráva ze života Žižkova1). - V první memorabilní
knize kutnohorské, která byla založena po prvním vypálení Hory
(císaĜem Zikmundem dne 6. ledna 1422) a do níž se zapisovalo
jistČ již od 15. ledna 1422 nejménČ do r. 14342), byl dĤležitý zápis
týkající se obnovy mČstské rady, jehož opis nám zachoval neznámý svČdomitý a spolehlivý sbČratel historických pramenĤ v rkpu
B. 90. ýernínského archivu v JindĜichovČ Hradci3). Tento autor
vypsal si totiž vedle výtahĤ z rĤzných tiskĤ a kronik i zprávy z
kutnohorských knih mČstských, kdy byla obnovována v HoĜe rada
(Memoriae extractae ex libris Cuttnensium - ex boemico - quando
et a quo senatus Cuttnensis renovatus fuit…) Tyto zprávy zapsal si
za t. zv. Meissnerovou kronikou kutnohorskou4) na listech 12 až
16. TĜetí zpráva zní takto:
Anno 1423. fer. 6 jmmediate ante Assumptionem sanctissimae
Mariae virginis [13. srpna] ingressus est Zizka excutiens cum
exercitu suo Montes Cutthnae, domino Hasskone de Valdsstein,
magistro montium seu monetae existente et eodem die Czaslaviam
cum sua comitiva recedente. Qui quidem Žižka continuo et ipso
die Assumptionis s. Virginis Mariae et dominica Deus in loco
[15. srpna] locavit consules per sortes, et super quos sors cecidit,
nomina eorum recitata sunt.
Zasadíme-li tuto zprávu do rámce celkových dČjin þeských,
uvidíme tento obraz:
Po bitvČ u Strauchova dvoru5) poblíž Hradce Králové ve stĜedu pĜed sv. VavĜincem, t. j. dne 4. srpna 1423 ujel poražený purkrabí hradecký Diviš BoĜek z Miletínka „s svými na Horu“.
Mincmistr Hašek z Valdštejna, který v této bitvČ stál v þele pomocného vojska pražského, ujel snad také s ním. Pražané však dali
se na útČk smČrem ke Kolínu6). Je tudíž jisto, že se Žižkovi pro51
) Sagen, Legenden, Mährchen und Erzählungen aus der Geschichte des sächs. Volkes, l. 107-110. (Meissen 1839).
52
) „Besídka Malých“ roþník 1885 str. 109-110. - V próse opakují
prostČ povČst Ant. Ptáþek a Ant. Šebánek v knížce: „Kutnohorské povČsti“ (Kutná Hora s. d.).
1
) Viz Bartošovy studie o Žižkovi v ýas. Nár. Mus. 1924 9. pozn. 21.
- ýlánek tento mČl vyjíti již v jubilejním roce ŽižkovČ, musil však býti
odložen pro rĤzné pĜekážky až do III. Ĝady Kutnohorských pĜíspČvkĤ.
2
) O pohĜešovaných nejstarších 4 knihách memorabilních z let 14221459 pojednal jsem krátce v Kutnohor. pĜíspČvcích k dČj. vzdČlanosti
þes., 1. seš. II. Ĝady na str. 15. K urþení doby, bČhem níž se do každé z
tČchto knih zapisovalo, posloužilo þ. 40 mČst. archivu v K. H., které
obsahuje nČkolik výtahĤ z nich.
3
) Tento rkp. popsal Rezek v úvodu k PamČtem Mikul. Daþického
(str. LVII). Autora a písaĜe této sbírky zpráv pro dČjiny sedleckého
kláštera nelze však hledati mezi þleny jesuitské koleje - jak myslí Rezek - nýbrž mezi Cisterciáky sedleckými. Jiná sbírka pramenĤ od téhož sbČratele je v rkpu VI F 32 Nár. musea, kde je i uložena hotová
již, ale dosud neznámá historie kláštera Sedleckého, kterou podle
tČchto pramenĤ týž autor pĜepracoval (rkp. VIII A 6). Spolehlivost
výpiskĤ pĜezkoušel jsem na pĜ. srovnáním výpiskĤ ze ztracené jedné
knihy Sedleckého kláštera s nČkterými opisy jednotlivých zpráv z ní,
chovanými v archivu na Orlíce.
4
) Srv. moji poznámku (27) v díle Emanuela Lemingra Král. mincovna v Kutné HoĜe. Dodatky (1924) na str. 44.
5
) Tak píše PekaĜ v ýes. þas. histor. (1925) 306 a 309.
6
) Chronicon veteris collegiati Pragensis (Höfler I. 87). - Chronicon
Treboniense (ib I. 53). - StaĜí letopisové þeští (Script. rer. boh. III. 57).
- NejobšírnČji líþí bitvu Letopisové, kteĜí zdĤrazĖují: A Pražané
u t e k ú poraženi jsúce … A Diviš u j e l s svými na Horu. - Haškovici
uþinili útok na Lupáka z Kolína (Letopisové, III. 57).

46

tivníci rozprchli. Pan Diviš ustanoviv za cíl svého ústupu Horu,
zvolil jako za 18 dní pozdČji nešĢastný hejtman Táborský MatČj
Lupák zajisté cestu nejkratší, kterou byla stará kupecká cesta vedoucí pĜes labský brod tČsnČ u Týnce nad Labem7). Tuto cestu
zvolil si zajisté také Žižka sám, když se nČkdy mezi 4. a 13. srpnem vydal na pochod proti HoĜe, kde se - jak ukazuje snešení obce
pražské ze dne 30. kvČtna 1422 - po þásteþném vypálení zase mincovalo8). V pátek dne 13. srpna 1423 vnikl Žižka, plenČ, s vojskem do Hory bezpochyby od severu, a mincmistr Hašek z Valdštejna ustoupil proto se svojí družinou do ýáslavČ, nemoha asi
dobĜe do Kolína ke svým9). V mČstČ dobytém Žižka sadil na to o
dva dny pozdČji v nedČli novou radu mČstskou zpĤsobem neobyþejným, t. j. losem. Z toho plyne, že buć nemohl anebo nemusil si
mezi usedlíky v HoĜe vybírati. PravdČpodobnČjší je možnost první, neboĢ Hora byla nČjakou dobu v moci PražanĤ a od prvního
vypálení dne 6. ledna 1422 uplynulo teprve asi pĤl druhého roku.
Žižka proto snad s udržením Hory tak nepoþítal a vtáhl nČkdy mezi 15. a 22. srpnem10) do ýáslavČ. Hašek z Valdštejna mohl se
ovšem nyní odebrati ke svým do Kolína11). Po porážce LupákovČ
u Týnce n. L. dne 22. srpna cítili se Pražané a s nimi spolþení páni
zase dostateþnČ silnými a oblehli Žižku v ýáslavi uzavĜeného12).
Jak dlouho toto obležení trvalo a jak skonþilo, urþitČ nevíme. Jisto
jest jen, že ýáslav dobyta nebyla13) a že v nedČli pĜed sv. Matoušem apoštolem (19. záĜí 1423) Žižka a TáboĜi byli již z ýáslavČ
pryþ a že obléhali Telþ na MoravČ14). Palacký i Tomek soudí zajisté právem, že mezi Žižkou a oblehateli bylo uzavĜeno pĜímČĜí, pĜi
nČmž si vymČnili staré své úlohy. PĜed bitvou u Strauchova dvora
válþila totiž jedna þást vojska Pražského a Táborského na MoravČ.
Po uzavĜení pĜímČĜí táhl zase Žižka, který mČl jednak cestu zavĜenou na severu u Týnce n. L. a Labem vĤbec, na západČ pak u Hory, neboĢ oblehatelé ýáslavČ nemohli míti pĜece nepĜítele v zádech, zajisté rád i nerad na Moravu sám15). VČdČlo se také dobĜe,
jak dovede Žižka držeti slovo16), a proto jej nechali páni a Pražané
bez obav táhnouti volnČ na Moravu, kde sami svých úloh nedokonþili. K pĜímČĜí došlo zajisté proto, že se ani jedna ani druhá
strana necítila dosti silnou pro pĜemožení druhé, nebo mocné vy7
) O této cestČ mluví se již v listinČ krále Jana ze dne 20. srpna 1339
(Emler Regesta IV. þ. 635. - Její orig. chová se v arch. ministerstva
vnitra v Praze). Klášter Sedlecký dostává v ní právo, že smí zĜíditi
mlýny po obou bĜezích labských u Týnce, aby tam ani Horníci, ani
kupci, které by vedla cesta pĜes brod mČstem, nemohli býti - jako se
dálo - pĜepadáni a olupováni.
8
) Arch. ýes. I. 214.
9
) To by neukazovalo na to, že ýáslav byla již tehdy spojencem Žižkovým, jak tvrdí Bartoš v ýas. Nár. Musea 1924, 15.
10
) Podle Starých letopisĤ (viz zde pozn. 6) táhl Lupák Žižkovi na
pomoc d o ýáslavČ a dorazil dne 22. srpna k Týnci. To podle mého
soudu neznaþí ještČ, že Žižka v té dobČ již byl v ýáslavi obležen.
11
) Srv. posl. vČtu v pozn. 6.
12
) Chronicon Treboniense (Höfler I. 53) urþuje sled událostí takto:
Lupacz … est devictus per Pragenses et p o s t e a Zyzka in Czaslavia
circumvallatus. - Tento bČh vČcí je pravdČpodobnČjší, než jej líþí Palacký i Tomek, a neodporuje ani tomu, co vypravuje starý kolegiat
(Höfler I. 87):
Et eodem anno Zizka obsessus est in Czaslawia per Pragenses et per
barones; et t u n c q u a n d o q u i d e m Mathias Lupak Crecensium capitaneus properavit Zizkoni in adiutorium, per illos, quifuerunt in Colonia, victi sunt…
13
) StaĜí letopisové III. 57.
14
) Rkp. univ. knih. praž. XIII. G. 7 s historickými pĜíspČvky, jež vydal Höfler (II 63).
15
) PĜikloĖuji se spíše k Tomkovu mínČní, že Žižka provedl výpravu
na Moravu a dále ve shodČ s Pražany (srv. o této otázce Chalupného,
Žižka. Praha 1924, 153-4), a míním dále, že vpád do Uher uþinil jen
pĜíležitostnČ, drže slovo pĜi ýáslavském pĜímČĜí, které, bylo-li vĤbec,
bylo zajisté jak obyþejnČ na urþitou dobu smluveno. StaĜí letopisové o
tomto tažení tak neobyþejnČ dĤkladnČ zpravení - nemámeĢ nikde jinde
podobného detailního líþení - nemohou se v této otázce, proþ Žižka
táhl do Uher, nechati stranou. Praví-li urþitČ: A bratĜí naší domlúvali,
aby nČkam tažení uþinil, vČĜím tomu za situace, v níž Žižka po þáslavském pĜímČĜí byl, doslova. HlavnČ úmluvy mu asi ubíraly na volnosti
smČrem na sever a na západ.
16
) Srv. o tom pČkný þlánek Novotného „Žižka a Mostští“ v ŽižkovČ
sborníku, strana 85-95.

váznutí z obležení. Tak se stalo, že se pan Hašek píše dále mincmistrem na Horách17) a že je Hora zase v moci PražanĤ. Dobytí
Hory Žižkou dne 13. srpna 1423 bylo tudíž jako Žižkovo tažení do
Uher pouhou episodou, jež nezanechala po sobČ zvláštních stop
ani þitelných následkĤ18).
Také nelze toto obsazení Hory uvádČti ve spojitost s formuláĜem þ. 337 ze sbírky formuláĜĤ, chované v knihovnČ Národního
musea19). Mincmistr Hašek z Valdštejna mluví tam zajisté o vtrhnutí ŽižkovČ do Hory po bitvČ u Malešova. Jde to na jevo z toho,
že dne 3. þervence 1424 se pan Hašek již mincmistrem nenazývá a
že si paní Ozanka Kotková, která mČla na jeho vsi Myslkovicích
(u Karlína?) zem. deskami pojištČný úroþní plat komorní, v ten þas
hledČla zajistiti tento plat pĜiznáním pánČ Haškovým k nČmu pĜed
radou Starého MČsta Pražského20). Pan Hašek chystal se asi již na
cestu pryþ, tedy k tomu, o þem mluví také dotþený právČ formuláĜ21).
II. PĜedmČty pojmenované po Žižkovi. - 1. V HoĜe pojmenovali i jeden dĤl Žižka. Byl to menší dĤl, vyhloubený nad hutí
Martina Hutníþka, která ležela na Páchu pod kostelem Sv. Trojice
a slula prve Mášovská1). Nejstarší mnČ známá zpráva o nČm, zapsaná pĜi nedČli Benedicta, þili dne 20. kvČtna 15542) zní: Žižka
dĤl propĤjþen Duchkovi cimrmanu a Janu Mostníkovi s kverky ležící nad Hutníþkovú hutí s erbštolú s mČrami na frystunk. Zajímavý „košt“ tohoto dolu za dva týdny od 20. kvČtna poþínaje3), tudíž
první úþet po zmínČné propĤjþce, udává, že se za tyto dvČ nedČle
utratilo ke dvČma kopám grošĤ, má však také tuto doložku: Zbírka
položila se na tĜidcátou po 4 gr na tyto dvČ nedČli na tĜidceti tĜidcátejch a na jednu, neb jedna se pavuje ke cti a k chvále pánu bohu mezi všecky kverky. Tý zbírky summa dvČ kopČ a 4 gr bílí a
vostává vþepních 4 gr a tĜi velký4).
Dne 7. þervence 1554 pĜísaha dána MatČji Melmasovi na štejgýĜství dolu Žižky5). PísaĜem dolovým byl tam Duchek6), patrnČ
Duchek cimrman shora již zmínČný.
Dlouho se však v tomto dole nedolovalo. Již dne 26. ledna
1558 vznášel Špatenka, štejgýĜ dolu Žižky, na pány šepmistry a
radu, že vody neubývá, aþ se pilnČ þerpá, a že se proto obává škod.
Slíbeno mu, že se pošle k hornímu hofmistrovi, aby tam nČkoho

17
) Desky dvorské XXV. 231, list Voka z Valdštejna, jejž speþetil
pan Hašek (viz Arch. ýes. III. 283. þ. 17). Citovaný list jest datován
dne 21. Ĝíjna 1423.
18
) Podle toho sluší opraviti obsah 21. poznámky Bartošovy v ýas.
Nár. Mus. 1924, strana 9.
19
) Je to rkp. þ. 981 bývalé sbírky Sternbergovy. NynČjší signatura
rukopisu jest VIII. G. 13.
Dotþený formuláĜ, který uveĜejnil Kašpar Sternberg ve svých
„Umrisse einer Gesch. der böhm. Bergwerke, I. 2. od. str. 110-1., je
urþitČ z doby po 16. Ĝíjnu 1423. Podle toho, co bylo Ĝeþeno shora, a
vzhledem k pĜíjezdu KorybutovČ do Prahy dne 29. þervna 1424, který
mČl jistČ za následek odstoupení 12 hejtmanĤ, zvolených na snČmu
svatohavelském r. 1423, spadalo by psaní pánČ Haškovo do doby mezi
7. a 29. þervnem, nebo nČkterý den potom. FormuláĜ je opsán v rkp.
velmi bídnČ a plná jména úĜedníkĤ pánČ Haškových jsou v nČm vynechána; byli to Diviš ze Srbþe, urburní písaĜ, a Mikuláš Kaplice z PoĜešína, písaĜ mince (srv. k tomu Emanuel Leminger, Král. mincovna v
Kutné HoĜe. Dodatky 44 a 51).
20
) Arch. ýes. XXVIII. 74.
21
) Palacký (DČjiny III. 1. vyd. z r. 1850 str. 524. pozn. 655) asi právČ jen z tohoto formuláĜe soudí, že pan Hašek odjel na Moravu poddat
se Albrechtovi.
1
) Vo huti své, kteráž jest na Páchu pod Sv. Trojicí, kteráž slove
Mášovská, kšaftoval Martin Hutníþek v pátek po Všech Svatých, t. j.
3. listopadu (Arch. zem. v Praze. Kh. kniha testam. 1544-1601, fol.
164).
2
) Arch. kh. Protokol hor. úĜadu 1545-1554, GG 4.
3
) Arch. kh. - Rok není na tomto koštu napsán, ale není pochybnosti,
že je z r. 1554. StojíĢ v tomto koštu také: od zapisování dolu Adamu
Žćárskému 2 gr. Tento Žćárský byl urburním písaĜem od 12. þervence 1545 do 30. Ĝíjna 1554.
4
) Znaþí to, že se náklady rozvrhly na 31 dílĤ (tĜidcát), kdežto pĜíjmy
na 32, mezi nimiž 32. díl byl urþen pro nČjaký kostel, nevíme který.
Vþepní peníze = aktivní saldo.
5
) Arch. kh. Protokol hor. úĜ., fol. GG 12.
6
) Ibidem, fol. GG 13.

vyslal7). Brzy na to ohledali skuteþnČ tento dĤl, který byl patrnČ v
této dobČ dobýván na náklad obecní, starší nad havéĜi hor StĜíbrných a KaĖkovských, a ti podali v polovici února 1558 takovouto
zprávu8).
Vo dolu Žižkovi, že jest v mČrách dobrých, štolhort pĜesruþní
celý i hlubina a znamení pČkná. A ponČvadž klufta jest v tom dolci
dosti mocná a není Kavkami tím hantovým veršlákem nikdyž pĜesedena, po té kluftČ jest dobré povážení, neb po sobČ hned blízko
ode dne kankoví s rudami nese a nejsou jalová, nebo mohlo by z
nich, kdyby se ten dolec dobyl, hned stĜíbro dČláno býti. - V dolu
Danielce, kterýž jest Žižce v hantu, týž zprávu dávají, že jest do cela a v mČrách dobrých a pČkná znamení v nČm.
Dne 29. þervna 1558 byli obesláni na radnici páni obecní a
páni soudce a bylo jim oznámeno: že sú byli obrali duol Žižku a
na ten jsú drahnČ naložili, ale když nic v nČm nebylo a … vodám
odolati nemohli … že sou od toho pustili9). Košt za týden po nedČli Factus þi po 19. þervnu je asi poslední.
Z pĜedcházejících zpráv nemĤžeme si ovšem s jistotou utvoĜiti
úsudek, že tento dĤl pojmenován na poþest našeho velikána. Nevíme totiž urþitČ, zda pĜi propĤjþce v r. 1554 šlo o dĤl již starý
(pĜed tím opuštČný), který se tehdy znovu propĤjþoval, anebo o
dĤl nový. PonČvadž se propĤjþuje zároveĖ erbštola, je domnČnka
prvá pravdČpodobnČjší. To by pak ale mohlo také ospravedlniti
mínČní, že dĤl Žižka byl pojmenován po velkém vojevĤdci a nikoli po nČjakém jiném Žižkovi. Naproti tomu sluší však uvážiti, že
se doly zvaly pravidelnČ po prvém nalezaþi nebo žadateli o propĤjþku; váleþník Žižka se ovšem o hornictví sotva mohl starati. Za
krále Ferdinanda I. nebyl by býval asi nikdo nazval dĤl po Janu
Žižkovi z Trocnova. VždyĢ roku 1539 bylo podle mínČní nejv.
mincmistra a rady v HoĜe stranČ pod jednou na potupu, když si
erckaféĜ MatČj Máša dal namalovati Žižku; musil dáti tuto malbu,
aþ namítal, že i jinde po domích i kostelích Žižka jest malován,
zamazati a byl ještČ k tomu s Lorencem Korcanským, který ho k
tomu navedl, potrestán10).
2. V knize práva duchovního B. zaznamenal si r. 1554 na fol.
58. arcidČkan Matouš Hradecký kostely, fary a kolátory arcidČkanství kutnohorského. Mezi nimi uvádí i v MalešovČ ŽižkĤv kostel11).
III. Žižkovy obrazy. - V inventáĜi vČcí Sedleckého kláštera z
roku 1784 (archiv na Orlíce: materia XXII. fasc. 11) uvádí se, že v
zimním refektáĜi byla mezi 10 obrazy i podobizna Žižkova (bildnus des Žižka); zĤstala v Sedlci a nebyla prodáno dražbou. Dnes je
nezvČstná. Dále je tam zanesen mezi 4 obrazy „ob der stiegen gegen kapittel“: „grosses portraie des Žižka, kleines deto, deto des
Prokop Holy“. Ani tyto tĜi obrazy nebyly prodány a jsou také nezvČstné. Uvážíme-li, že cisterciáci mČli nejménČ pĜíþiny, aby si
dávali malovati nebo kupovati podoby Žižkovy, zdá se nám, že to
snad byly studie hlav pro nČjaký vČtší obraz, které nČkterý malíĜ v
klášteĜe žijící maloval. Byl by to snad Brandl, který v klášteĜe rád
dlel þi Michael Willmann1)?
Ve velkém kostele byl podle téhož inventáĜe obraz muþení
sedleckých knČží za Žižky. Ten je ještČ dnes na místČ; vidíme na
nČm ve shluku lidských postav Žižku na koni s palcátem a špiþatou helmou, v níž bývá þasto vyobrazován. Obraz tento je urþitČ z
doby po r. 1630, kdy vyšly knihy, v nápisu na dolejším kraji obrazu citované. Podle pamČtí VojtČcha Keglera (fol. 15) daroval r.
1651 obraz Žižky kutnohorský rector [jesuitské koleje] legátu skrze Kutnou Horu jedoucímu krále Denemarského2).
V Památkách archaeolog VI. na str. 75-76. a tab. III. podává
A. V. Šembera popis a reprodukci podobizny Žižkovy, která byla
7

) Arch kh. Kniha memorabilní, fol. B 29. v.
) Arch. kh. Bergwerks-Relationen, I. fol. 9.
9
) Arch. kh. Kniha memorab., fol. B 32, 33.
10
) Arch. kh. Kniha memorab., fol. 292. - Píše o tom obšírnČ Jos.
Šimek, Kutná Hora v XV. a XVI. století (1907) str. 226.
11
) Šimek, Kutná Hora, str. 169 v poznámce. Musím však podotknouti, že to, co je tam tištČno na konci za znaþkou NB, je vlastnČ
pĜípisek prof. Jana ěeháka, uþinČný tužkou. - O knize práva duchovního psal obšírnČ Jan J. ěehák ve „Sborníku historickém“ (Praha
1883) v þlánku: Z protokolĤ konsistoĜe kutnohorské.
1
) Srv. k tomu Hejnic, Petr Brandl (1911) str. 127.
2
) SdČlil pan uþitel Fiala, mČstsky archiváĜ kutnohorský.
8
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poĜízena podle rytiny Jakuba Hufnagla ze spisu „Civitates orbis
terrarum“ 1572-1618, v KolínČ nad Rýnem vytištČného. Rytina ta
se s velikou pravdČpodobností považuje za kopii obrazu, který býval kdysi v ýáslavi v kostele anebo na radnici povČšen a odtud
pĜešel do rukou rektora kutnohorské koleje jesuitské. VypodobĖuje se tu celá postava našeho velikého hrdiny se zastĜeným pravým
okem a s pouhým knírem, v obþanském obleku, s dlouhým meþem
po boku a s odznakem vojevĤdce (velitelským kladivem) v pravici. (StaĢ „V Památkách archeolog. atd.“ vsunula redakce do textu
omylem bez vČdomí autorova.)
IV. Jméno „Žižka“ a jeho doklady, jakož i jména podobnČ
znČjící. - A. V dobČ, kdy po smluvách jihlavských reakce slavila
triumfy, kdy ještČ byl v þerstvé pamČti vjezd ZikmundĤv dne 20.
srpna 1436 do Hory a kdy se asi již tušilo, že ozdravČní hornictví v
HoĜe se provede zpĤsobem, který se koneþnČ vyhranil na obecném
snČmu v Praze, dne 6. února 1437, prodává v HoĜe jakási AlžbČta,
pozĤstalá po Žižkové(!) svoji zahradu v HoĜe Mikuláši Fefkornovi, bezpochyby starému Horníku a soudČ podle jména NČmci. O
jiném statku, zejména o domČ není v této knize nikde dále a také
ne do krále Vladislava o nČjakém Žižkovi nebo Žižkové v HoĜe
Ĝeþi; a stojíme tak zase pĜed záhadou, na nČž bádání o životČ velkého vojevĤdce stále naráží. Nechceme tím ovšem nikterak tvrditi,
že se tato zpráva vztahuje k Janu Žižkovi z Trocnova nebo k jeho
pĜíbuzenstvu, domníváme se však, že zasluhuje, aby byla pĜedložena historikĤm na vČdomí. Zapsána jest v nejstarší zachované
mČstské knize kh., zvané Liber hereditatum albus; na fol. J. 5. a
zní takto:
Nicolaus Fefkorn. - Magistri civium, consules iurati ortum penes vel iuxta murum civitatis sub valva Coloniensi Nicolao dicto
Fefkorn eius heredibus ac successoribus assignaverunt ad librum
civile ad tenendum, utendum, possidendum secundum ius et
omnimodam disposicionem commutitati competentem, quia [emit]
erga E l i s a b e t r e l i c t a m Z i z k o n i s e pro XII sexag. gr. persolutis pecunia in parata et ipsa vendens resignavit ei eo iure, prout
ipsa tenuit et possedit. Actum anno et presentibus ut supra (podle
pĜedcházejícího zápisu anno etc. XXXVI. feria III. ante Venceslai,
t. j. r. 1436 dne 25. záĜí).
B. - Ke jménĤm sneseným Sedláþkem1) a Bartošem2) pĜidávám tyto své doplĖky:
1. - Roku 1364-1374 Jan Šiška, oltáĜník u sv. Víta na hradČ Pražském3).
2. - Roku 1378 byl ve svatovítské stavební huti zamČstnán kameník Siska4).
3. - Roku 1382 a 1383 žil ve Zbuzanech jakýsi Siska5).
4. - Roku 1398 žil v TemelinČ Mixo dictus Sisska6).
5. - Roku 1399 pĜiznává se k dluhu Pessl Zyssca7), bezpochyby
týž, kterého uvádí dr. Vojtíšek r. 1380 a 1398 jako Ĝezníka8).
6. - Roku 1400 slibuje Zysska vector svému rukojmí Benešovi a
panu Václavovi jeho bratru, že je vybaví ze škody za ruþení9).
7. - Roku 1400 Marzka olim Grön, coloratoris cutium conthoralis,
nunc vero Zyzmundi þiní odkaz. V zápisu se opakuje jméno, o
nČž jde, ještČ jednou: Ad pueros nunc Zyzmundi10).
8. - Roku 1401 pĜipomíná se v Praze žena Zyzka conthoralis

) ýeský þasopis historický 1913, 451-3.
) ýasopis spoleþnosti pĜátel starožit. þes. XXX, 21 a 22 v poznámce
15. a 18.
3
) Tomek, DČjepis mČsta Prahy 1905 V. 162 a 166. - Arch. þes. XXVI. 364.
4
) Neuwirth, Die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager
Dombaues. Praha 1890, 345 a 346.
5
) Chaloupecký, Úþet pokladníka arcib. praž. Praha 1912, 38. PonČvadž touž rukou je tam zapsán v ChrášĢanech jakýsi Sagiecz (= Zajíc),
sluší tedy þísti snad spíše Žižka a ne Šiška. Srovnej, co tam psáno na
str. 6. a 11.
6
) Podlaha, Libri erectionum. Praha 1916, VI. 84.
7
) Archiv mČsta Prahy, þ. 2100, fol. 3.
8
) ýas 1911, þ. 73 podle rkpĤ. arch. mČsta Prahy þþ. 2070 fol. 195 a
2075 fol. A. 21 v.
9
) Archiv mČsta Prahy. þís. 2100, fol. 16. - Je bezpochyby totožným
s Janem Žižkou povozníkem, jejž uvádí Vojtíšek na dotþeném místČ k
r. 1436 z rkpu þ. 2082 fol. N 1 v.
10
) Archiv mČsta Prahy, þ. 2100 fol. 10.
1
2
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Alssonis11). Dr. Vojtíšek nalezl zápis z r. 1396 o jiné ženČ téhož jména Zyzka Johannis pistoris conthoralis12).
9. - Roku 1405, 1406 nacházíme na MoravČ jakéhosi Schiskonem
dictum Golwin, jinak Gillomonem dictum Schiska, též Gilwinum dictum Schiska þi Gilwynum Schiskam nebo Gilwinonem
Schiskam13).
10. - Roku 1408 zavázal se Jan Ĝeþ. Žiž (Ziecz) ze Slanéno, že nebude znepokojovati oltáĜníka Václava.14).
11. - R. 1409 byl propuštČn z vČzení klerik Jan MarešĤv Ĝeþ. Bibat
nebo Šiška (Sysska)15).
12. - R. 1413 žil v Praze jakýsi Wenceslaus Sysska16).
13. - R. 1421 pĜipomíná se Janco Ssisska de Minori civitate
Pragensi17).
14. - R. 1431-1433 žije v Unhošti Andreas Zyzka18).
15. - R. 1433 zase byl v Praze Ĝezník Jan Žižka19). Snad totožný s
Janem Žižkou z r. 145120).
16.* - R. 1462 poþíná zápis jeden za nadpisem: Pessa Venczeluov
a Ziga jednovoký takto: Petr Venczeluov koželuhuov syn odevzdal jest … penieze na domu i na Girkovi Zykovi jednovokému, Jankovi bruonovi a sestĜe jich…21).
*
17. - R. 1489 Mikuláš Šich havéĜ kúpil … duom … nČkdy Jakuba
Šiše od Jana Smíška22).
*
18. - R. 1492 pan Marek oznámil, že Martin nebožtík Partl dal za
živnosti domek svój … Janovi Žižkovi havéĜi…23).
19. - R. 1495 žil Jan Žiež, mČštČnín Starého MČsta Pražského a r.
1505 kšaftuje24). Jan Žiež r. 1530-1532 jmenovaný byl asi jeho syn25).
19. - R. 1531 byl Jan Žižka v Nymburce26).
20. - R. 1547 žil Pruoša Žižka ve ZlíchovČ27).
21.* - R. 1550 žil v HoĜe Ĝezník Jan Žižka28).
22. - Asi r. 1550 pĜipomíná se Jan Šiška v Boroticích jako mrtvý29).
23. - R. 1564 víme o Václavu Žižkovi z Drnova30).
24.* - R. 1564 je mezi svČdky havéĜské bouĜky v HoĜe BartoĖ Žižka31).
*
25. - R. 1588 umĜel Havel pĜíjmím Šiška, jsa starším nad havéĜi
hor StĜíbrných32).
*
26. - R. 1609 pĜipomíná se Jan Šiška havéĜ jako mrtvý33).
27.* - R. 1609 zemĜela v HoĜe Mandalena Šišková, vdova po Janu
KouĜimském, krejþím34).
28. - R. 1619 složen Matiáš Šiška z LitomČĜic ze služeb zemských35).
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) Ibidem fol. 27.
) ýas 1911, þ. 73 podle cit. rkpu þ. 2075 fol. A 14.
13
) Lechner, Die ältesten Belehnungs- u. Lehensgerichtsbücher d.
Bisthmus Olmütz. Brno 1902, str. 220, 223, 227, 229 a 230.
14
) Podlaha, Akta korektorĤ, Praha 1921, 45.
15
) Ibidem, 30. - Z obou pĜezdívek tohoto klerika ozývá se podezĜele
„mazání šišky“ a sluší jej þísti Šiška a nikoliv Žižka (jak již vydavatel
sám þiní).
16
) Arch. ýes. XXVIII. 634.
17
) Ibidem, 677.
18
) Ibidem 312 a 313.
19
) Arch. ýes. XXVI. 169.
20
) Arch. ýes. XXVIII. 104.
21
) Arch. kh. Reg. Rubeum parvum fol. A 4 v levo. - Zprávy kutnohorské jsou zde oznaþeny hvČzdiþkou.
22
) Arch. zem. v Praze. Lib. hereditatum rub. maior fol. F 5. (z Hory
Kutny).
23
) Ibidem, fol. G 14.
24
) Arch. ýes. XXVIII. 58 a 127.
25
) Ibidem XXVI, 430 a XXVIII. 379.
26
) Arch. ýes XXVIII. 93.
27
) Ibidem XXVIII. 393.
28
) Emanuel Leminger v Kutnohor. pĜíspČvcích k dČj. vzdČlanosti
þes. II. Ĝ. str. 73.
29
) Arch. ýes. XXVIII. 685.
30
) Ibidem 707.
31
) Arch. min. vnitra v Praze, spisy býv. þes. komory.
32
) Rezek, PamČti M. Daþického II. 27.
33
) Ibidem II. 110.
34
) Ibidem II. 108.
35
) Ibidem I. 254. - U Slavaty (II. 219) sluje: Žižka.
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29.* - NČkdy v 2. pol. XV. stol. žil v HoĜe Jan Suska36).
30.* - R. 1434 kupuje mČstištČ v HoĜe Mauricius carnifex dictus
Ssisska37).
PAMċTI VÁCLAVA A KARLA FERD. KUBÍNA A JEJICH
POMċR K PAMċTEM MIKULÁŠE DAýICKÉHO
Z HESLOVA.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 100-132

Neúnavný knihovník bohaté knihovny Strahovské, veledĤstojný pĜevor P. Cyrill A. Straka upozornil mne laskavČ1) na zaþátku
roku 1919 na nevzhledný rukopis, sign. DD V 5, který obsahuje
jednak výpisy z pamČtí Bartoše a Mikuláše z PráchĖan, psané rukou Václava Kubína a vlastní jeho zápisy, dále zápisy jeho syna
Karla Ferdinanda, jednak památník Jana Zarybnického ze Zarybenska.
Je to knížka formátu: 157 × 104 mm, nemající již desek a obsahující 69 papírových listĤ bez paginace; oþísloval jsem proto
stránky tužkou sám. Na 1. str. je nadpis pozdČjší rukou: Karla
Ferdinanda Kubína mlynáĜe Hauptmilského [sic] poznamenání nČkterých vČcí na Horách Kutnách od léta 1470 až do léta
1686 stalých. Pod tím pak: Štambuch Jana Zarybnickýho z Zarybenska od roku 1613 [sic]. PamČti zapsané Kubíny, které jsou
ke konci promíšeny tituláĜi, zaþínají na stranČ 3. a jdou do strany
97; na stranČ 2. jsou pak ještČ dvČ zprávy z roku 1590 a 1639 a na
stranČ 99. zablýskl se „C. Cubín“ nČkolika latinskými prĤpovídkami. Památník zaþíná na str. 102. a jde do str. 135. Nepopsány
jsou stránky; 36, 37, 64, 66, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 92-96, 98,
100, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 117, 119, 122,
123, 125, 127, 130, 132, 134 a 136-138. Dva listy (str. 53-56) jsou
odstĜiženy.
Jest zĜejmo, že tato knížka byla pĤvodnČ památníkem bakaláĜe
Jana Zarybnického ze Zarybenska,2) mČšĢana ýáslavského, neboĢ
do ní jeho pĜátelé zapisovali rĤzné prĤpovídky, ba i tĜi své znaky
namalovali již v letech 1607 až 1613.3)
Když krátce po smrti tohoto muže, která nastala roku 1624,
zemĜel i jeho jediný syn Simeon, spadl jeho statek na krále a dva
domy v ýáslavi dány Janovi z Tulechova, cís. rychtáĜi na H. K.
Tak se asi tento památník dostal do Hory. PonČvadž pak otec i
bratr Karla Ferdinanda Kubína byli primátory kh., mĤžeme se
domnívati, že do rodiny Kubínovské se knížka dostala pĜes jmenovaného již rychtáĜe.
O rodu Hopmilských KubínĤ (jejich rozrod viz v pĜíloze 1.)
jsou mi známy tyto zprávy. Mlýn Hopmil (Hoptmil, Hotmil, Hoppenmühl, Hottmühle), pop. þ. 54. stával proti nynČjší železniþní
stanici v HoĜe Kutné na levém bĜehu potoka Vrchlice. Podle nČmeckého jména soudíme, že byl zĜízen pĜed válkami husitskými
nČkterým þlenem rodu HoppĤ.4) Tento mlýn koupil r. 1562 od p.
Koutského z Kostelce a p. Cypriana Roudnického z Mydlovaru za

36
) Index na 7. listČ v Registrum rubeum v arch. mČsta Hory Kutny.
Bohužel je list, na který se odkazuje (N 6), vyrván.
37
) Arch. kh. Liber hered. albus G. 6. v.
1
) Autor i arch. sbor „Vocel“ vzdávají za to panu pĜevorovi upĜímné
díky.
2
) O rodinČ Zarybnických i o tomto Janovi viz Sedláþkovy „DČje
mČsta ýáslavČ“, Praha 1874, str. 190-1, o Janovi pak i Jireþkovu RukovČt II. 349.
3
) Není úkolem této stati popsati zúplna také památník sám, pĜipomínáme jen, že znaky jsou pČknČ heraldicky provedeny. Jsou to na str.
121. znak Jana TČchenského ze Sentína, 1607 (v hoĜejší polovinČ
modrého štítu tĜi žluté kosoþtverce vedle sebe na rozích stojící, klenot
zbrojná ruka s váleþným kladivem), dále na str. 129. znak Zikmunda
Šmidla Henygara [z] Zeberku (tĜi bílé koule pokosem v þerveném poli, klenot þervené kĜídlo s týmiž kulemi) a na str. 133. znak bez oznaþení a písemného doprovodu (v þerveném poli stĜíbrný kapr pokosem,
klenot ležící kapr s 3 pštrosíni péry, dvČma þervenými a žlutým uprostĜed); je to znak nČkterého þlena rodu z VidĜí.
4
) Jakýsi Petr Hopp byl šepmistrem r. 1347 a žil ještČ r. 1381 (Beyer,
Alt-Zelle, 600 a Borový, Lib. erect. II. 175). Oženiv se roku 1329, mČl
r. 1344 již 10 dČtí (Monum. Boh. Vaticana I., þ. 466). - Jiný, Martin
Hoppo byl pĜísežným konšelem v HoĜe r. 1330 a 1340 (Emler, Regesta IV. þ. 2040 a 779). - R. 1433 koupil „Hoplmlýn“ mlynáĜ VanČk z
VlašimČ za 37 kop gr (A. kh. Lib. hered. alb. F. 5. v.).

1.010 kop gr þes.5) mlynáĜ Jakub Kubín, který nČkdy mezi lety
1572 a 1582 zemĜel.6) Po nČm tam mlynaĜil Václav Kubín, který
zemĜel r. 1613,7) pak jeho dČdicové, od nichž, zejména od bratra
Jakuba, mlýn koupil roku 1640 za 1.200 kop gr míš. Václav Kubín, písaĜ našich pamČtí8). Karel Ferdinand Kubín starší koupil
mlýn r. 1688 od svého bratra Václava Ferdinanda Kubína, sestry
své Doroty provdané Widtmannové a sirotkĤ po neb. Samuelu
Kubínovi, tetek svých vlastních za 1.500 zl. rýn.9) Žil, jak zápis
þís. 136, zde dále uveĜejnČný ukazuje, ještČ r. 1706. Roku 1739
prodala však KateĜina Šleichertová, ovdovČlá Kubínová, mlýn
mlynáĜi VojtČchu Sokolovi za 4.600 zl. rýn.10)
Tážeme-li se, jak Václav nebo Karel F. Kubín pĜišel k pamČtem PráchĖanských, je vysvČtlení snadné. Manželka Karlova KateĜina byla totiž dcerou primátora Václava VojtČcha Daþického z
Heslova,11) v jehož rodinČ se tyto pamČti zajisté jako vzácná památka12) chovaly. Který pak z nČkolika jejich rukopisĤ to byl,
ukazuje nám obsah pamČtí. Jde o 91 zpráv, které se vesmČs vyskytují jednak jen v oddČlení IV. a VI. pamČtí Daþického,13) tudíž byly pĜepsány Mikulášem Daþickým z t. zv. vetchých knížek,14)
jednak v oddČlení IX. a X. a byly proto Daþickým pĜepsány z nČkterých almanachĤv.15) Do všech tČchto knížek zapisovali si Bartoš z PráchĖan a jeho syn Mikuláš. U každé z tČchto zpráv, které
se dále otiskují za þísly 1 až 91, jest na konci v oblé závorce provedena revokace na vydání Rezkovo, kde zprávy z oddČlení IV.
jsou na str. 41-58 a 326-330, zprávy pak z oddČlení X. na str. 117131 a 337-343.
Z 91 zpráv, jež si V. Kubín z „vetchých knížek“ pĜepsal, jest
jen 15, které se úplnČ shodují se zprávami vydanými Rezkem, 34
pak (tedy více než tĜetina) jest zcela nových a ostatních 42 obsahuje dĤležité doplĖky nebo zmČny, pĜi nejmenším pak rozdíly v
datování. Stran dat jest nutno ukázati na to, že Kubín nČkdy
podrobnČjší udání, které bylo v pĜedloze, vynechal (na pĜ. u zpráv
þþ. 5, 7, 8), nČkdy uvádí data nesprávná (na pĜ. u zpráv þþ. 3, 5, 8,
10), že však naopak v mnoha pĜípadech má zprávy správnČjší (na
pĜ. þþ. 12, 13, 21, 26, 32). Mikuláš Daþický opisoval z pamČtí Bartoše a Mikuláše z PráchĖan data tak, jak pĜedloha obsahovala, ale
pĜepsal nČkdy urþení dne, která byla pravidelnČ naznaþována
podle svátkĤ svatých nebo podle introitu, chybnČ (zprávy þþ. 21 a
32).
Kubín pĜevádČl si však tento starý zpĤsob urþování dnĤ v roce
na náš nynČjší zpĤsob, a to celkem dobĜe. PoslednČ uvedené dvČ
zprávy a správné pĜevedení jejich dat Kubínem jsou však zároveĖ
dĤležitým dĤkazem, že Kubín nemČl v ruce, vybíraje si zápisky,
rkpĤ. napsaných Daþickým, tudíž ani rkpu. A ani rkpu. C, ba ani
ztracené pĜedlohy rkpu. B, nýbrž pĤvodní a „vetché knížky“ Bartoše z PráchĖan. Pro toto mínČní mluví i to, že Kubínovy pĜepisy
konþí rokem 1520, tedy dobou pĜed pamČtmi OndĜeje KĜivoláþka
a Mikuláše Daþického. Kdyby byl Kubín mČl pĜed sebou rkpy.
Daþického, byl by si zajisté opsal také nČkteré vČci z pamČtí KĜivoláþka a Daþického. Tím nabývají Kubínovy výpisy ceny nemalé. Leþ opatrnosti je tĜeba jak u Kubína, tak i u Daþického. Proto
snažil jsem se ze své zásoby lístkĤ uvésti u jednotlivých zpráv, jež
jsem oznaþil poĜadovými þísly, doklady, které by pomohly hodnotiti každou z nich co do jejich spolehlivosti.
Nezdálo se mi slušným ukonþiti pĜetisk Kubínových zápiskĤ
þíslem 91, proto, že zprávy další neobsahují již pamČtí PráchĖan5
) A. kh. Lib. her. II. A. 20. v. (tuto zprávu a zprávy v dalších poznámkách 8.-10. poskytl mi mĤj otec Emanuel).
6
) Rezek, Daþický II. 9.
7
) Ib. 136.
8
) A. kh. Lib. her. VI. 487.
9
) Ibidem.
10
) Knihovní úĜad v K. H. Lib. empt. nov. 1736-56, C 3.
11
) Petr Mil. Veselský, Pánové Daþiþtí z Heslova (K. H. 1886, str.
49).
12
) Souditi tak mĤžeme z toho, co je zapsáno v knize memorabilní k
r. 1679 (fol. K. 19. v. = 684. v.): „K žádosti p. Váczlava Daþickýho z
Heslova, rozliþné vejpisy potĜebné z knČh památných vyhledávajícího,
povoleno takové vejpisy k jeho potĜebČ užíti a vydati.“
13
) Ant. Rezek, PamČti Mikuláše Daþického z Heslova (V Praze,
1878 a 1880, 2 díly).
14
) Rezek, Daþický I., str. LXI. a 334.
15
) Ibidem str. LXII a 337.
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ských. Myslím, že pĜijdou i vlastní pamČti obou KubínĤ leckomu
vhod a že také pĜispČjí k osvČtlení povahy a práce jak otce primátora, tak i jeho syna, vzdČlaného mlynáĜe, kterým musíme býti
vdČþni, že nám zachovali pamČti starší. DĤkaz, že zprávy po 7.
dubnu 1664 psal Karel F. Kubín, je na str. 91, kde se vlastnoruþnČ
podepsal (zpráva þ. 151). Zprávy ostatní a vČtšinu tituláĜĤ psal jeho otec Václav (viz zprávu þ. 96).
Zprávy, které se shodují s textem Daþického, uveĜejnČným
Rezkem, jsou vytištČny na rozdíl od tČch, které znaþí novum nebo
plus, kursivou.
Seznam zkratek.
L. (P.) þi l. (P.) = Léta (PánČ) þi léta (PánČ).
T. l. þi t. l. = Téhož léta þi téhož léta.
T. r. þi t. r. = Téhož roku þi téhož roku.
K. H. = Kutná Hora.
kh. = kutnohorský.
na H. K. = na Horách Kutnách.
v kr. ý. = v království ýeském.
(v.) u. p., p. = vysoce urozenému pánu, panu.
st. r. = stateþnému rytíĜi.
A. = Archiv.
Poznamenání nČkterých vČcí na H. K. od l. P. 1470 stalých.
1. L. P. 1471 27. maji volen král Vladislav za krále u Hory.
A to bylo v pondČlí po sv. Urbanu a t. l. 22. augusti na hradČ
Pražském korunován. A. Matyáš král Uherský hned jel z zemČ
ven (I. 41).
2. L. 1483 6. septem.1) založeno jest nejprve stavení na kostele u
sv. Panny Barbory (I. 46 a 328).
3. T. r. 25. septembris2) smetali v Praze konšely a stínali a 5 octo.
kázali NČmcĤm od Hory a 7. dec. vybrali klášter u Hory3) (I.
62).
4. L. 1470 25. julii na den sv. Jakuba hrom zapálil kostel u Hory
Matky boží u NámČti po 17. hodinČ (I. 41). || Strana 4.
5. L. 1471 4. maji4) zboĜila se zeć krchovní u sv. Panny Barbory
na Pach a mnoho tČl dolĤv spadalo (I. 123-124).
6. L. 1478. post Ambrosii5) vypovČ(dČ)ni jsou z Hory skrze krále
Vladislava Vácslav Alder, Jan Mlýnek, OndĜej Šorejsek, Janek
Strana 3.

1
) Rkpy. B a C mají však 22. srpen. - PĜirv. k tomu þlánek Jana J.
ěeháka „Ke druhé dobČ stavČní kostela sv. Barbory“ v Kutnoh. pĜíspČvcích, ĜadČ I., hlavnČ str. 49 a 50.
2
) Stalo se to skuteþnČ 24. záĜí (Tomek, DČjepis m. Prahy, 2. vyd. X.
40).
3
) MínČn patrnČ klášter Sedlecký. ObČ nové zprávy doplĖují pČknČ
obraz o chování HorníkĤ, který naþrtl ve své zprávČ papeži dne 25.
Ĝíjna 1483 papežský nuncius (Pray, Annales regum Hungariae, Vindobonae 1767, IV. 169).
4
) Podle rkpu. C stalo se to prý r. 1521 v noci z úterka na stĜedu, dne
13. kvČtna. Leþ ani to není pravda, neboĢ dne 13. kvČtna 1521 nebylo
v úterý nýbrž v pondČlí. PravdČpodobnČ þetl Kubín v letopoþtu, zapsaném v neznámé nám již pĜedloze asi þíslicemi Ĝímskými
MCCCCCXXI, omylem poslední C jako L.
5
) Kubín zde vynechal slovo: þtvrtek; stalo se to 9. dubna. VypovČzený knČz slul plným jménem mistr Martin Hegius. Již dne 12. února
1476 psal král Vladislav HorníkĤm (Archiv ýeský VI. 83, þ. 8), aby se
postarali o to, aby knČží nekázali, což by bylo k rĤznici. Jak ukazuje
pĜípisek na rubu listu („Na mistra Martina“), vztahoval se královský
hnČv hlavnČ na Martina Hegia. O jeho vypovČzení zachoval se v mČst.
archivu kh. list krále Vladislava ze dne 16. února 1478 (þís. 137), v
nČmž schvaluje, „že knČzi Hegiovi pryþ … kázali z hodných pĜíþin a
nČkteĜí knČží proto vzali … odpuštČní.“ Petr Mil. Veselský vypravuje
v þlánku „KnČz faráĜ z Hory Kutné vypovČzen“ (Staré pamČti kh. V
K. H. 1890) na str. 178, že prý se knČz Martin r. 1474[!] tajnČ do K.
H. vrátil, na to byl jat a dopraven na Karlštejn. Tato zpráva týká se
však knČze Jíry a r. 1480 (Archiv ýeský VI. 98). PamČt o vypovČzení
jmenovaných þtyĜ mČšĢanĤ, nadepsaná „O zjímaných Horských“, zachovala se v arch. kh. v knize „Liber sententiarum 1467-1507“ na fol.
A. 13. Bylo jim r. 1478 na král. rozkaz „dnes ten den [„feria 5. post
festum Ambrosii“, t. j. 9. dubna] z mČsta Hory“ se vybrati. Pod tím
hned stojí, že pak r. 1480 „feria 6. in vigilia s. Marie Magdalene“ (21.
þervence) král na dvoĜe (t. j. Vlaském) šepmistrĤm prohlásil, že Václavu, Alderovu zeti hnČv svĤj odpouští. Z vypovČzených není však
žádný v této pamČti jménem jmenován.
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ZikmundĤv proto, že jsou mluvili od obce konšelĤm, žádajíce,
aby poctivý m. Martin, faráĜ Vysokého kostela tu v HoĜe zĤstal a s tou obcí pracoval, kázáním slova božího a svátostmi
jim posluhuje; ten potom jel do Prahy z Hory a umĜel v kolleji
Všech Svatých a. 1479 (I. 44).
7. L. 1481. post Aegidii6) ukradli monstranci u Hory u Vysokého
[t. j. kostela] a hostii v ní schovali pod schodem, kde nyní havíĜský oltáĜ (I. 45).
8. L. 1483.7) biskup Augustin svČtil u Hory oltáĜ havíĜský a mincíĜský u Vysokého [t. j. kostela] (I. 46). || Strana 5.
9. L. 1490. 1. martii poþali ramovati krámĤm massným na KoĖským trhu.
10. L. 1490. 21. okto.8) Kolínská brána a KouĜímská u Hory udČlány a krovy cihelné na nich, vše tento rok (I. 47).
11. L. 1491. 2. apr. poþali Ĝezníci v krámcích nových stávati u Hory na KoĖském trhu (I. 47).
12. L. 1491. 14. maji9) zvon veliký slit jest k sv. BarboĜe (I. 47).
13. L. 1492 4. junii10) pĤst uložen u Hory všem a processí uþinČna
k sv. MaĜí MagdalenČ; pĜíþina toho byla, aby žádali P. Boha
za vítČzství proti Turku, s nímž král Vladislav potkati se strojil.
Tak se dálo po všem království þeském (I. 47).
14. L. 1492. 3. julii založili kašnu u Hory na Rybným trhu podle
Vlaského dvoru, ale ta kašna netrvala než 21 let, musili jinou
dČlat a. 1513 (I. 47). || Strana 6.
15. Téhož l. obvrhli všecken kostel sv. Jakuba na Horách Kutnách,
jenž slove Vysoký kostel.
16. Téhož l. 3. octob. uvedli vodu z nové studénky do mČsta11) a
30. octob. pustili vodu do nové kašny na Rybném trhu (I. 47).
17. L. 1493. 5. aug. založena veliká kašna u starého rathauzu (I.
48).
18. Téhož l. 10. septembris založili krov na kostele u sv. Panny
Barbory na kĤru novém (I. 48).
19. Item 28. septembris zavČsili nový zvon u sv. Barbory.11)
20. L. 1497. 28. feb. král Vladislav pĜijel do Hory slavnČ a 6. martii do Prahy (I. 52).
21. 22. martii12) p. Johannes hofmistr zsazen z ouĜadu hofmistrství
6
) Zde též Kubín nezapsal bližšího data (þtvrtek); pĜihodilo se to 6.
záĜí 1481.
7
) I zde chybí bližší datum a rok jest udán chybnČ. Pravé datum je
13. þervence 1485.
8
) Rkp. A. má datum: v stĜedu pĜed 11 tisíci panen, což bylo dne 20.
Ĝíjna.
9
) Zvon s tímto datem se u sv. Barbory žádný nezachoval. Je-li tato
zpráva správná, pak musíme souditi, že dotþený zvon byl pozdČji pĜelit anebo odvezen. V pĜípadČ prvém mohl by to býti zvon, který byl r.
1710 pĜelit a za svČtové války rekvirován, Ĝíkali mu „Ptáþek“. V pĜípadČ druhém byl to onen zvon, který si král od chrámu Barborského
na Hornících r. 1509 vyžádal a do Prahy dal pĜevézti (I. 337).
Nikterak se však tato zpráva nemĤže týkati zvonu „Michalu“, který
byl podle nápisu na nČm slit r. 1493 (Emanuel Leminger, UmČlecké
Ĝemeslo v K. H. 78 a 82). Je tudíž zpráva Daþického, pĜejatá z pamČtí
Bartoše z PráchĖan, pokud zvon urþitČji oznaþuje jménem „Michálek“, nesprávná. Proti této zprávČ KubínovČ nedá se nic namítati,
zvláštČ uvážíme-li, že má k roku 1493 (tedy roku na zvonu „Michalu“
samotném prokázanému) o zavČšení zvonu další zprávu pravdČpodobnou (viz zde þís. 19.).
10
) Rkp. C praví, že se to stalo v pondČlí po pam. sv. Bonifacia, což
by bylo 11. þervna; ponČvadž ale tento pondČlek byl hned po Božím
hodu svatodušním, myslím, že by byl Bartoš z PráchĖan spíše užil obratu jiného než „po sv. Bonifaci“, a že proto Kubín vyĜešil datum
správnČ, þta pĤvodní zápisky Bartoše z PráchĖan, kde stálo asi: v pondČlí p Ĝ e d pam. sv. Bonifacia, kdežto Mikuláš Daþický z týchž pĤvodních zápiskĤ omylem opsal „po“ místo „pĜed“. Tomek udává v
DČjepisu mČsta Prahy (V. 109, 2. vyd.) dokonce den 21. kvČtna, mysle
na svátek sv. Bonifacia muþenníka 14. kvČtna (bylo to r. 1492 také v
pondČlí) a nikoli na svátek biskupa Bonifáce 5. þervna.
11
) Viz pozn. 9.
12
) Toto datum je správné, kdežto Daþický má datum falešné (15.
bĜezna); opsal si místo správného „ve stĜedu po p. Benedikti“ (22.
bĜezna), omylem p Ĝ e d p(amátkou) B. PísaĜ mince kh. zapsal si do
úĜedního rejstĜíku (register verkových) pĜi nedČli Domine ne longe
1497 toto; „Feria 4. post Domine ne longe [22. bĜezna] Procopius
Kroupa factus magister curie per dominum Johannem Horsstofar de
Malesic, dominum magistrum monete, hora 20. Depositus Johannes“

skrze pana Horštofara mincmejstra (I. 52).
22. Téhož l. 29. aug. poþali u Hory haléĜe dČlati.13)
23. L. P. 1499. 13. febr.14) poþali páni Horníci souditi na novém
rathauze (I. 52). || Strana 7.
24. 16. maii Vorel15) poþal dobývati Rejzí (I. 43).
25. 18. novem. Poþali stávati s sukny na novém rathauze (I. 53).
26. L. 1500. 24. feb.16) Horníci koupili k obci mlejn Hotmil (I. 52 a
329).
27. L. 1501. 16 april. HutrejtéĜĤv 8 zjímáno, divné se vČci dály.
Janda a HanykýĜ vzati z Hory na Kolín. (I. 53-54).
28. 5. maji þtyĜi hutrejtéĜi [sic] obČsili, dva zmuþili a šilink jim
dali17) (I. 54).
29. L. 1502. 25. janu. Král Vladislav pĜijel do Hory (I. 54).
30. 4. septembris. Vysláni mezi uhléĜe do PĜíbramČ Johanes a pan
Prokop hofmistr a p. Jirek a, by nebylo pana Špetle, byli by
všichni zbiti (I. 55).
31. L. 1504. 6. apr. První okno sklenné udČlali u sv. Barbory (I. 55
a 329).
32. L. 1504. 4. septembris.18) Filip biskup pĜijel do Hory. Páni
(t. j. z Skalice, hofmistr). Tento roþník verk. register chová se v mČst
archivu kh.
13
) Srv. k tomu Em. Leminger, Král. mincovna v K. H. 354, pozn.
131.
14
) To by bylo ve stĜedu p Ĝ e d pam. sv. Valentina. Daþický má však:
„v tu stĜedu po pam. sv. Valentina“ (20. února), datum to, jak se mi
zdá, ménČ pravdČpodobné.
15
) Šimon Orel byl bohatý erckauféĜ, který podle známých mi zpráv
pĤsobil v HoĜe aspoĖ od r. 1483 až do r. 1504. R e j z í (R a j z í , R ys í ,
R yz ý ) bylo jméno dolu ležícího na couku Rejzském nad klášterem
Sedleckým. Tento název odvozený ze stĜedohornonČmeckých slov r e i s , r i s (proutek) a r e i s i c h t , r i s a c h , r i s e c h , r i s e h t (proutí,
kĜoví), nemá - jak se v nejnovČjší dobČ tvrdilo - ani s rýžemi þi s rýžováním, ani s dolem Rousy na couku Oselském, který slul ve XIV. stol.
podle nČjakého Rúsa pĤvodnČ „Rus“, nic spoleþného, ukazuje však
spíše na to, že tento dĤl byl založen již za starých horníkĤ nČmeckých
pĜed husitskými válkami. RyžovišĢ v HoĜe vĤbec nebylo. Nejstarší
zmínky o tomto dole jsou mi známy ze ztracené knihy kláštera
Sedleckého „s puklami“, z níž obsahuje výpisy rkp. Nár. Musea, sign
VI. F 32; je to zápis z r. 1464 o zahradČ „circa Rysen“ (p. 115. rkpu.),
dále z r. 1475 o zahradČ „circa Reysi“ (p. 116), pak z roku 1476 o jiné
zahradČ „circa foveam monasterii“ (p. 116) a z r. 1479 o vinici „prope
foveam ex opposito, quae dicitur Rayzi“ (p. 116). R. 1481 se pĜipomíná „Thomas Smidt in Reysen“ (p. 117) a r. 1482 „Nikolaus inquilinus
in Reysach“ (p. 117). O poloze dolu je na str. 118. tato poznámka:
„Rysy leží pod Špicnberkem k klášteru, kde ty bílý haldy jsou a stezka
od Hory k Turkanku jde.“ - Podle zprávy Bartoše z PráchĖan ležel
tento dĤl do 27. ledna 1477 ladem. Leþ již 26. kvČtna 1476 (v nedČli
Exaudi primo) zapsal si písaĜ mince do register prengrecových (nyní v
archivu arch. sboru Vocela), že „vzal p. hofmistr do Ryzého“ nČkteré
železné souþásti z dolu Roznštrauchu; patrnČ již tehdy se chystali k
opČtnému zahájení hornických prací, bezpochyby na náklad královský. Není vylouþeno, že dĤl byl zase po þase opuštČn a r. 1499 Šimonem orlem zase ujat. V registrech verkových z roku 1504 pĜi nedČli
Protector stojí: „Vorlovi na seno, kteréž k Rajzímu kúpil, dáno 20 kop
mandato d. mincmajstr sabato ante Inclina per magistrum curie a má
opatĜeno býti k dvoru.“ (A. Nár. Musea).
16
) Zde Kubín pĜevedl správnČ datum uvedené v rkpe. B. Rkp. C má
datum nemožné.
17
) PísaĜ mince poznamenal v registrech verkových (chovaných v archivu kh.) pĜi nedČli Quasimodo 1501 (18. dubna): „Tu sĖato šesti hutrajtéĜóm pro vČrnost jich 1 kp 12 gr“, pĜi nedČli Cantate 1501 9. kvČtna): „Tu sĖato jest 3 hutrajtéĜóm“ a pĜi nedČli Vocem 1501 (16. kvČtna): „Tu sĖato 3 hutrajtéĜóm a štajgéĜi 1 kp.“ - To, co vykládá pĜi tom
Rezek v pozn. 2., není vše správné. HutrejtýĜi tvoĜili sbor zemČpanských úĜedníkĤ, který mČl svého písaĜe a své starší (3); vykonávali
dozor na práci hutní, zejména pĜi hnaní stĜíbra, kdy koláþe stĜíbra (pliky) na konec cejchovali. Svojí þinností podobali se tudíž dnešní technické finanþní kontrole. PísaĜ hutrajtýĜský zapisoval také prodeje hutí
do zvláštního rejstĜíku.
18
) Již Jan J. ěehák vyslovil ve svém þlánku „Filip Villanuova“
(Program kh. reálky z r. 1878, str. 9. pozn. 31.) domnČnku, že Daþický
opisuje pamČti pĜedka svého nedopatĜením napsal „pĜed“ sv. Jiljí, místo „po“ sv. Jiljí. Kubínovo pĜevedení data dokazuje jednak, že ěehák
mČl pravdu, jednak že Kubín pĜepisoval z Daþického pĜedlohy a nikoliv z opisu napsaného Daþickým.

Horníci dali mu poctu mísu grošĤv (I. 55).
33. 15. sep. SvČtil oltáĜ veliký u sv. Barbory ku pocti || Strana 8. vosti
TČla Božího, sv. Trojice a Marie Panny19) (I. 55).
34. 28. septembris [„octob.“ jest pĜed tím pĜetrženo]. UhléĜi zastavili uhlí.20)
35. 29. octob. Horníci pĤjþili králi na vylacení Kolína 8 tisíc ƒß
gr. þ. Vosel tehdáž dobĜe Ĝval (I. 56).
36. L. 1506. 8. jan. P. Bernhart mincmejstr lezl do Vosla (I. 329).
37. 19. jan. ShoĜely koltry u Vysokého.
38. 20. junii. Horníci s Prahy pĜistČhovali Filipa biskupa, slíbil u
Hory do smrti býti. Koupili mu dĤm a každý tejden mu po 2 ƒß
gr. dávali (I. 56-57).21)
39. 30. junii.22) UmĜel u Hory Rejsek kameník (I. 329).
40. 10. aug.23) Filip biskup na KaĖku posvČtil kostel a 25. aug.24)
oddával Mikuláše z PráchĖan s Justinou Ondráþka MejšĖara
(I. 57).
41. 29. augusti.25) PĜestali dČlati kostela svaté P. Barbory (I. 57).
42. 30. octo. KnČz Petr ze špitála umĜel, byl tam mnoho let. || Strana 9.
43. 16. novem. Ujel noþnČ od Hory kradí biskup Filip a 20. novemb. postižen v SobČslavi a zase navrácen 3. decemb. (I. 57).
44. 16. decem. Koupili panu biskupovi NyklĤ dĤm26) (I. 58).
45. L. 1507. Circa festum Georgii knČz Vít, faráĜ NámČtský pĜistČhoval se do Hory k NámČti.
46. 20. octo. UmĜel Filip biskup u Hory (I. 58).
47. L. 1508. 10. junii. UmĜel knČz Svatomír, archidČkan na Horách Kuttnách, pochován v kapli u Vysokého (I. 58).
48. 22. octob. ShoĜela archa u Vysokého kostela, stála více nežli
300 ƒß gr (I. 58).
49. L. 1509. Vladislav král žádal HorníkĤv, aby jemu zvon dali od
sv. Barbory. I dali jej a král dal jej na hrad Pražský k sv.
Vácslavu a HorníkĤm dal král jiné zvonoviny i slit jest nový
zvon k sv. BarboĜe okolo 80 centnéĜĤ (I. 337).
50. Item v ty þasy slit jest veliký zvon v Praze, kterýž má v sobČ více než 200 centnéĜĤ. A zavČšen jest na hradČ Pražském a druhý menší jest také slit || Strana 10. v ty þasy a zavČšen na hradČ
a, Horníci který králi dali, též zavČšen na hradČ Pražském.
MistĜi tČch zvonĤ byli: Bartoš zvonaĜ z Prahy a OndĜej Ptáþek
od Hory27) (I. 111 a 337).
19
) Daþický má jen „oltáĜ veliký Božího tČla“; píše-li Kubín ještČ, že
tento oltáĜ svČcen také ke cti sv. Trojice, srovnává se to s pravdou (viz
„Kutnohor. diarium biskupa Filipa Villanuovy“ od Jana J. ěeháka ve
Zprávách kr. þ. spol. nauk. 1879, zvlášĢ. otisku str. 13). Pro další Kubínovo plus nemám dokladu.
20
) V registrech verkových v archivu Nár. musea zaznamenáno pĜi
nedČli Dicit primum (10. listopadu): „Posluom þtyĜem do PĜíbramČ k
uhléĜóm, na Pardubice [toto slovo pĜetrženo], PodČbrady a na Žleby
13 gr“, pĜi nedČli Dicit secundum (17. listopadu): „HanykéĜóm, když
byli pĜišli ku panu mincmejstrovi pro zástavu uhlé, dáno jim na vypravení z hospody 48 gr mandato domini mincmistr“ a hned za tím:
„Posluom dvČma na Kostelec, na Žehušice a do ýáslavČ s listy od pana mincmejstra o uhléĜe 7 gr“. V úþtu úhrném na konci pak stojí: „HutrajtéĜóm tĜem starším, když jezdili mezi uhléĜe, na stravu ½ kp 5 gr
feria 3. Ante Omnium sanctorum [29. Ĝíjna]. Zdá se proto, že pĜece
pĤvodní datum, Kubínem pĜetržené je správné.
21
) Tento první pro biskupa opatĜený dĤm koupili páni Horníci od
Václavkové. Leþ ve þtvrtek pĜed sv. Lucií (10. prosince 1506) tento
dĤm shoĜel a proto mu dne 24. prosince téhož roku koupili Horníci
dĤm jiný (I. 57-8). O tom více u ěeháka, Filip Villanuova, poznámka
76.
22
) Podle této zprávy se zdá, že zemĜel v noci z úterka na stĜedu (t. j.
30. þervna na 1. þervenec).
23
) Dne 10. srpna bylo sv. VavĜince, patrona hutníkĤ, jemuž ke cti je
kostel na KaĖku zasvČcen (srv. ěehák, Filip Villanuova str. 16).
24
) Den sĖatku (25. srpna) souhlasí s údajem v rkpu. A, nikoliv s
ostatními rkpy.
25
) PĜestali stavČti, ponČvadž zemĜel mistr Rejsek, Ĝeditel stavby (zde
pozn. 22). Tato zpráva neodporuje rejstĜíku vydání na stavbu (viz str.
55-6 þlánku ěehákova, uvedeného již zde v poznámce 1).
26
) Ke zprávám, þþ. 43 a 44 viz ěehákĤv þlánek uvedený zde v pozn.
18., str. 18. Podle lístkĤ Emanuela Lemingra je dĤm Nyklovský nynČjší þís. pop. 41 na Tarmarce.
27
) Zpráva shodná se zprávou Kubínovou a ještČ obšírnČjší je ve Starých letopisech þeských (Scriptores rerum bohemicarum, Praha 1829,
str. 318). Daþický má proti tomu text hodnČ zkrácený a neúplný.

51

51. L. 1510. 15. martii. UmĜel knČz Vácslav od sv. BartolomČje.
52. 5. april. Pan Vencelík udČlal bouĜku v HoĜe, nedal havéĜĤm do
dolu.28)
53. L. 1511. 1. maii. KnČze Jakuba Quintina uvedli k sv. BarboĜe.29)
54. 14. maii. Upálili u Hory Polenku [sic], jakž jmenovali, pikharta pro víru.30)
55. 17. aug. Stratil se Melichar kupec. Sixt kramáĜ jej k sobČ uvedl
do domu, od té chvíle žádný ho nevidČl. Potom skrze to Sixt
zmuþen a umĜel v šatlavČ (I. 117).
56. 21. octo. Starší mlynáĜi pĜísežní mezi Dorotou zlatnicí a panem Pampou rozmČĜili, pokud kdo má vody užívati a práh sou
položili a rozkázali, tak aby každý na tom pĜestal, práh pak ||
Strana 11. položili u ýáslavský brány mezi mlýnem paní Anny
Miránkové a mlýnem Hoptmillí.31)
57. 4. decem. V ten den dobyli hrobu u Vysokého, tČlo Filipa biskupa a pĜenesli je slavnČ k sv. BarboĜe a pochovali v kapli havéĜské (I. 119).
58. L. 1513. 16 juni. Založili první sloup na kostele nahoĜe32) proti
kaple knČžské u sv. Barbory, na tom sloupČ, který jest pĜed
kazatedlnicí pana mistra Benedikta, dali mu páni základního 2
kp gr.
59. Item téhož roku koupili páni havéĜi hor StĜíbrných do poĜádku
dĤm Václavkové nad MejšĖarovy33), toho pĜedkové a staĜí
horníci nikda jim dopustiti nechtČli (I. 119).
60. Item téhož roku udČlali roury dvČ nové u chlebnic a na Rybném trhu.
61. 30. decemb. UmĜel knČz Jakub ab Alta ecclesia, fuit baccalaureus Pragensis. || Strana 12.
62. L. 1514. Páni havéĜi starší 10. januarii novosedlí uþinili v domu svém havéĜském a zvali p. mincmejstra a mnoho okolních
pánĤv, pány šepmistry i jiné sousedy nČkteré. Bylo všech o
šest stolĤ (I. 119).
63. T. r. p. Anna Miránková prodala panu Janovi Zigkelovi mlejn,
kterýž slove Komoráþovský na svrchním Pachu ležící, nyní
Nový mlejny za XI C kp gr. þ. Zavdal IIII kp gr a ostatek má na
roky po C kp gr až do vyplnČní té summy.34) (I. 338).
64. 2. junii. umĜel knČz Mikuláš, starý kaplan mincíĜský od sv.
Barbory.35)
65. Toho roku poþali malé peníze dČlati u Hory.
66. L. 1515. Kostel sv. Jakuba na H. K. vybílen a vokna v nČm
zdČlána, k tomu archa nová na oltáĜ velký udČlána, stojí IIII C
kp gr. Item pranéĜ nový postaven na rynku (I. 120). || Strana 13.
67. 22. Oct. Kníže Karel a pan kancléĜ posláni jsouce od krále do
Hory, aby to mohli vyhledati, kterak by hory mohly napraveny
býti, nejprve chtČly, aby p. mincmejstr slib uþinil tČm 4 regentĤm. Páni Horníci tomu odpor uþinili, že by to proti právĤm a
svobodám jich bylo. I nejní dále o nápravu hor jednáno, nebo
ty hory a mince nikda za pána žádného nemívali než krále
JMt. A tudíž pĜišli listové do Hory od krále Vladislava z Budína: 1. panu mincmejstrovi, kterýmžto listem JMt velmi jemu
dČkuje, že jest toho slibu neuþinil. 2) HorníkĤm též dČkuje, že
sou toho slibu panu mincmejstrovi zbránili uþiniti, že jim to
28
) K této dĤležité zprávČ nalezl jsem mezi neurovnanými listinami v
archivu archaeol. sboru Vocela zajímavý doplnČk, který otiskuji v pĜíloze þ. 2.
29
) Srv. k tomu zprávu þ. 73.
30
) Palacký praví ve svých DČjinách (V. 2, 198), že se tak stalo dne
13. kvČtna. Obšírné vylíþení této události avšak bez udání dne má
Blahoslav v Historii jednoty bratrské v kap. 26. Muþenník slul správnČ
OndĜej Polévka.
31
) MlynáĜi provádČli svá mČĜení v dobČ od 20. do 24. Ĝíjna. Zápis o
tom obsažen v archivu kh. v Liber decretorum, A. 16. a sld. Akta o
tom otištČna také z jiného rkpu. (pražského) v Archivu ýeském XXVI.
212-6.
32
) Tedy na empoĜe proti sakristii. Srovnej k tomu, co má ěehák v
poznámce 30 na str. 56 v þlánku, uvedeném zde v poznámce 1.
33
) Správné! Archiv zemský v Praze, Liber hereditatum rubeus maior, P. 11. Stalo se to feria 2. ante Crispini 1513.
34
) Správné! Archiv mČstský v K. H. Liber hereditatum niger, A. 1.
(Podle lístkĤ Emanuela Lemingra).
35
) Správné! Kniha testamentĤ v mČst. archivu kh. na léta 1488-1544
(C. 28. v.) Srv. Emanuela Lemingra, Král. mincovna v K. H., str. 267.

52

vše svou milostí nahraditi chce (I. 120-1).
68. Item téhož roku páni literáti vyprosili sobČ na páních šepmistĜích kaplu Charvátovskou u Vysokého, || Strana 14. aby tu
matury zpívali, stolice sobČ zdČlali (I. 120).
69. L. 1516. 15. martii upálili u Hory jednoho, ješto falešné groše
dČlal.36)
70. T. l. Kapla u NámČti opravena a cihlami pĜikryta.
71. L. 1517. 1. feb. HavéĜi byli pohromadČ, tu svým pánĤm starším kázali ven a sami mezi sebou spisy uþinili, jaké se jim
ouzkosti dČjí, aby je v tom páni starší ve þtyrech nedČlích
opatĜili, a tu se zavázali jedni druhým, aby se neopouštČli.
72. T. r. na den sv. Marka [25. dubna] páni erckaféĜi s hutníky pĜivezli sobČ za kaplana k svatému JiĜí poctivého knČze Jana, kazatele výborného, jezdili pro nČj do Žatce.
73. 23. maii. UmĜel k. Jakub Kvintin dČkan na H. K., nazejtĜí pochován v kapli sv. P. Barbory (I. 338). || Strana 15.
74. 10. junii. Páni Horníci pĜijali k sv. BarboĜe knČze Jana Cifru,
kazatele výborného a knČzi Janovi Buchalovi faráĜi u Vysokého kostela poruþili dČkanství.
75. 17. augusti. UmĜel knČz MatČj ze špitála a pochován v kostele
Matky boží u NámČti.
76. Item tehdáž knČz Kašpar, kterýž byl kazatelem þeským v klášteĜe, pĜistoupil k naší stranČ a sloužil velikou mši u NámČti na
den Panny Marie na nebe vzetí.
77. 2. septembris. Dali utíti dvČma trubaþĤm po levé ruce, že
rychtáĜe Jana od KĜížĤ36a) zsekali (I. 122).
78. 10. octob. UmĜel k. Pavel faráĜ KaĖkovský.
79. 16. novemb. Páni Horníci uþinili smlouvu s uhlíĜi, kteĜíž stávku
uhlí uþinili. Propustili ji zase, aby svobodnČ vezli. || Strana 16.
80. L. 1518. 20. janu. UmĜel knČz Trojan od sv. BartolomČje.
81. 21. april. K. Vít faráĜ NámČtský stČhoval se do Prahy k sv.
Mikuláši, byl faráĜem u NámČti 11 let.
82. 27. april. KnČz Vácslav, faráĜ Kolínský pĜistČhoval se do Hory
na faru k NámČti.
83. 12. maii. Poþali pregéĜi peníze podvojní neb veliké pregovati s
rázem nebo nápisem krále Ludvíka.
84. 23. julii. HoĜelo u KonváĜĤ, shoĜelo nČkolik domĤ (I. 122).
85. L. 1519. Toho roku povstala veliká rĤznice a hádání u Hory
mezi havéĜi a jinými o víru v tom, že bĤh netrpČl, a byl by nuzný bĤh, aby trpČl, a jiné neslušné vČci o velebné svátosti mluvili sou. I stalo se o to narovnání skrze poctivé knČží tyto: knČze Jana Buchala, dČkana na Horách Kutnách a mistra Duchka, k. Jana od sv. JiĜí, k. Jana Cifru od sv. Barbory, k. Vácslava faráĜe od || Strana 17. NámČti, knČze Tomáše a jiných v pĜítomnosti pánĤv radních, a to takové, že božství netrpČlo, ale
bĤh a þlovČk trpČl jest pro nás pro hĜíšné. Ti pak havéĜi, jenž
toho pĤvod byli, šatlavou trestáni: Tomášek Bzeneckého, David havéĜ a Dubina havéĜ (I. 122).
86. 21. octo. KnČz Jan Citra, faráĜ svatobarborský stČhoval se z fary na Moravu, byl faráĜem 2 létČ a 19 nedČl. A 25. octobris
knČz Vácslav, faráĜ NámČtský stČhoval se na faru k sv. BarboĜe a pĜijat za faráĜe. A knČz Tomáš stČhoval se na faru k NámČti.
87. Toho roku kamna nová velmi pČkná na rathauze poþali stavČti.
NČkteĜí kachlové pozlaceni (I. 123).
88. L. 1520. in januario. Nesnáz o mincmejstra pana Viléma Kostku, kterýž nechtČl od ouĜadu upustiti maje obdarování na to od
krále Vladislava || Strana 18. do své vĤle, páni pak þeští za krále
Ludvíka spravujíce ten ouĜad panu Tunklovi porouþeli. Obdržel pan Kostka a souc tím [sic] ouĜedníky37) kyjem vybil (I.
123).
89. 27. julii. Janek Malý vsazen pro pálení stĜíbra, že nalezli, an
stĜíbra ukryl v popeli VI lotĤ, a muþen in vigilia Jacobi [24.
þervence].
90. T. r. udČlali kašnu novou cihelnou pĜed KouĜimskou branou (I.
339).
91. 16. octob. KnČz Jan Buchal, dČkan Horský stČhoval se z Hory
na faru do Prahy k sv. JindĜichu, ale druhého roku zase se do
36

) Byl to jakýsi mincíĜ (viz E. Lemingra Král. mincovna, 252).
) „KĜížĤ“ je psáno nad pĜeškrtnutým: „zvonu“.
37
) Zde þetl Kubín špatnČ, v pĜedloze stálo asi „Sanctarina ouĜedníka
(t. j. mince) kyjem vybil“.
36a

Hory navrátil.
92. L. 1656 císaĜ Ferdinand tĜetí s synem svým, arciknížetem Leopoldem ráþil pĜijeti do mČst Pražských a tu jest Leopold korunován za krále þeského. || Strana 19.
93. L. p. 1656. udČlán nový most u vsi Kobylnic. Dva díly nákladu
a dĜíví všechno jest uþinČno z dĤchodu JMCské panství pardubského, a to na poruþení slavné komory þeské, p. p. presidenta a rad JMCské, kterýžto náklad let pĜedešlých, když hory
JMCské lépe stály a tudy jak volovo, dĜíví a všelijaké potĜeby
k handlí hornímu pĜes týž most voženy bývaly, od mince
JMCské uþinČný býval a tĜetí díl od obce, jakož i tohoto roku
pĜítomného p. hejtmanu panství pardubského tĜetí peníz téhož
nákladu totiž 17 fl dáno jest od obce.
94. L. 1648. Postaven jest nový hrot na vČž u Matky boží na NámČti a na nČj bánČ a vorel jest dán. || Strana 20.
95. L. p. 1657. UdČlán nový most u vsi ZáboĜí na kruntích JMti
paní hrabČnky Švihovské díla podle starobylého spĤsobu. Co
dĜíví zapotĜebí bylo, v lesích za Kobylnicí [sic]. Stojí samé dílo do padesáti rejnských zlatých tak, jakž bylo od hospodáĜĤv
dĤchodĤ obecních od nČho placeno. DČlal jej a mistrem byl
Jan Lípa z KaĖku. Na ten most jest dáno od JMti p. hrabČnky
55 kmenĤ dubí, tam za vsí ZáboĜí v lese.
96. Item téhož léta za mého primasství vystaven zase dvĤr v PoboĜi Ĝeþený LuĖákovský.
97. Toho roku spravován krov na KouĜimský bránČ, jest všechen
pozdvihován a námČtky i trámy nový dávány, též kzymst po
všech þtyĜech stranách nový dČlán a zase kĤrkami pĜikrýváno.
|| Strana 21.
98. L. p. 1657. 20. julii. PĜijel do Hory na Vlaský dvĤr a tu
obČdval spolu s JMP.38) a se vším dvorem svým jsouce pozván
od p. šepmistrĤv Jeho Excellencí nejvyžší pan purgkrabČ hradu Pražského navracujíce se z VídnČ od JMKské do mČst
Pražských. Ráþil se vzáctnČ pánĤm šepmistrĤm všelijakým
jemu možným pĜátelstvím zamlouvati a této obce i hor
JMKské dobrým patronem býti. || Strana 22.
99. L. p. 1657. dne 23. julii. Král Leopold, toho jména první s JMtí arciknížetem Leopoldem, strejcem svým ráþili pĜijeti od
VídnČ nejprve do hutí, odtud na Vlaský dvĤr k obČdu a po tý
pĜes Kank na Taurkank k kunstu a tu ráþili hospodáĜství pĜi
Horách spatĜovati, a to se vším dvorem kavalírĤ, ale ouĜad
horní špatnou správu, jak pĜi trejbích, tak i pĜi kunstu vodním,
kterýž toho dne, že nČtco v štole zapadlo, stál, ukázali.
100. L. p. 1657. dne 20. decembris. Postavena nová kašna dubová
v place pĜed vahou neb rathauzem a v ní stojan se 4 trubami. ||
Strana 23.

101. L. p. 1658. Spraven jest krov na Kolínský bránČ a pĜikryt z
vČtšího dílu novými kĤrkami po tý stranČ do mČsta krovu *a
na KouĜimský bránČ vazba všechna pozdvihována.*39)
102. L. 1658. Postavena nová kašna dubová pĜed RĤžiþkovy, z
kteréž po trubách do Lorce voda žene.
103. Téhož léta vybílen kostel sv. Jakuba VČtšího všechen veskrze
a zdČlány prostĜedkem kostela dvČma Ĝady nový stolice. Item
kde po každý stranČ zachristie prve byly po dvou oltáĜích, ty
jsou zboĜeny a zase toliko po jednom jest postaveno. || Strana 24.
104. Item téhož 1658 léta hoĜelo u MatČje PĤdy na tom podloubí
od branky k rathauzu jdouce, zapálilo se nahoĜe od pece, kde
koláþe pekl, kterou sobČ dal ten rok udČlati. ShoĜelo díl krovu,
ale že bylo ticho a mnoho snČhu na stĜechách, to pĜetrhli a
uhasili. Bylo pĜed Vánoci na tejden mezi 10. a 11. hodinou.
105. L. p. 1657, 1658 a 1659. Postaveny na sloupy v kostele sv.
Jakuba obrazy svatých patronĤ þeských, sv. Vácslava, sv.
Lidmily, sv. Jakuba, sv. Víta, sv. VojtČcha, sv. Zikmunda a sv.
Panny Barbory. Na to nČkteré osoby náklad uþinili, jak domácí
sousedé, tak pĜespolní. || Strana 25.
106. T. l. 1660. Vyzdvižen v kĤru kostela sv. Jakuba veliký krucifix neb umuþení PánČ s obrazy blahoslavené P. Marie, rodiþky
boží a sv. Jana Evangelisty a miláþka božího na obecní náklad.
Item nad kazatedlnicí umbella neb koruna postavena v témž
kostele sv. Jakuba na H. K. Item zdČlány nový stolice v témž
chrámČ PánČ tĜemi Ĝady.
38
39

) Snad to tĜeba rozluštiti: „s její milostí paní“.
) Co je mezi hvČzdiþkami, je v originálu pĜeškrtnuto.

107. L. P. 1658. Bylo posluhováno svátostí biĜmováním v kostele
sv. Jakuba skrze JMt p. suffragana biskupa, dalo se toho dne
lidu pĜes 700 biĜmovati, domácích i pĜespolních. || Strana 26.
108. L. P. 1659. Bylo též konáno u sv. Panny Barbory biĜmování
skrze téhož biskupa. Veliký poþet lidu obojího pohlaví jsou
biĜmováni.
109. L. P. 1659. Jeho excellencí, nejvyzší p. purkrabČ hradu Pražského Bernhard z MartČnic (titul) ráþil pĜijeti na Hory Kutny
[s] svou nejmilejší p. manželkou (velice mladou), kterou sobČ
v Vídni pojíti ráþil. ZĤstali na Vlaským dvoĜe u vobČda. P. šepmistĜi traktýrovali a havéĜi pĜi tom svĤj kunst, jako i studenti
z seminarium ukazovali.
110. L. P. 1660. P. šepmistĜi dle privilegium a majestátu od JMCské daného ráþili jsou dáti udČlat velikou peþet mČstskou,
bez kteréž od rabování a vyplundrování mČsta Hory Kutny od
jenerále švéd || Strana 27. ského Dursstnsona byli. A ta jest do
deposici složena, od kteréžto peþeti 2 kp gr þ. dávati se má,
kdo by chtČl ní peþetČno míti.
111. L. 1660. 12. octob. Páni z plné rady naĜízení vykazovali místa pekaĜĤm, mlynáĜĤm, pláteníkĤm, provazníkĤm a šmejdýĜĤm, kde kteĜí své vČci prodávati mají, tak jak za starodávna
bývalo.
112. T. l. Vít RĤžiþka, pekaĜ, maje vČku svého k 70 letĤm, pokrýval na kostele sv. BartolomČje; žebĜík se pod ním roztrhl, on z
[sic] krovu kostelního dolĤ na zem upadl, ruku a nohu zlámal
a do smrti se zabil. || Strana 28.
113. L. P. 1660. 11. julii. Na poruþení JMCské a JMti, pp. místodržících bylo držáno Te deum laudamus slavnČ v kostele sv.
Jakuba a po tý se šlo s procesí pĜed rathauz. Tu byla strojena
comedia od študentĤ a odtud zase do kostela a potom na rathauz k obČdu do radní svČtnice, kdež byly pĜistrojeny dvČ tabule pĜes všechnu svČtnici a na mazhauzu tĜetí též pĜes všechen mazhauz. Bylo mnoho okolních pánĤv, stavu vyzšího i
fraucimoru, též p. patres všichni a to bylo za pokoj. Chudým
se dávaly [!] jídla v ko[t]cích po tČch štocích, kde || Strana 29. o
jarmarcích sukna prodávají. Stála ta traktací pĜes 700 fl.
114. L. P. 1657. 29. decemb. Kašpar Brykner, zámeþník pominuvší se smyslem vyšel noþnČ z domu ven, než manželka jeho
zvČdČla, na své zahradČ za KouĜimskou branou tam se na jabloni obČsil a tak až do šístýho dne visel, nebo ho žádný z
ouplatku Ĝezati nechtČl, ani potý mistr popravní, až jsa k tomu
témČĜ mocí a pohrĤžkou pĜiveden, když mu se 15 fl dalo, jeho
odklidil a za svatým Martinem opodál za zdí jeho tam zakopal.
115. 1660. JiĜík Beþka, šafáĜ z Zibohlav pĜibit za jazyk k iustitii a
potý z mČsta vymrskán metlami, že se blahoslavené PannČ
Marii rouhal. || Strana 30.
116. 1657. Páni šepmistĜi koupili dvĤr v Poliþanech od JMti paní
Kordulové40) za summu 1000 kp gr a téhož roku uþinili frejmark neb smČnu na týž dvĤr Vácslavem Kuþerou jinak Krulišem ve vsi HoĜanech a on se pĜestČhovati musel z HoĜan do
Poliþan. Pod tím [sic] neoznámil pánĤm šepmistrĤm o rolích,
který se knihami kláštera Sedlecského Ĝídí, a tudy pĜivedl k
tomu, že p. visitator 4 kp záhonĤ takových rolí od téhož dvoru
hoĜanského v kaducitetu jest se ujal a od toho dvoru k klášteru
obrátil. || Strana 31.
117. L. P. 1661. 4. decembris. Byla držána slavná processí od sv.
Jakuba k sv. PannČ BarboĜe, a to po nejprve po vyžádání sobČ
p. šepmistrĤv od Jeho Eminencí knížecí, p. kardinála z Harrachu,41) arcibiskupa pražského za svČcení svátku sv. Panny a
muþedlnice Barbory na þasy budoucí a vČþné, kterýž má vždy
budoucnČ takovým poĜádkem stále svČcen býti a taková processí se vykonávati. Konána byla poĜádkem tímto: pĜednČ šli
cechové s korouhvČmi, za nimi latinská koncrekací, po tý þeská konkrekací, potom havíĜstvo s rosvícenými kahanci a horní
ouĜad [s] svícemi, potom musikanti, za nimiž p. 8-soudcové,
starší obecní a p. šepmistĜi. Tu potom byl nesen obraz sv.
Panny Barbory a žáci s p. arcidČkanem, za nimi lid obecní u
velikém množství [dvČ slova neþitelná]. || Strana 32.
118. L. P. 1661. 27. decembris den sv. Jana Evangelisty Šalomoun
Eršl, žid z Mladého Kolína majíce vČku svého okolo 40 let, jsa
40
41

) Evy Marie Františky Kordulové ze Sloupna.
) Arnošta VojtČcha z Harrachu.
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pĜed tím vyuþován od p. jezuvitĤ a p. arcidČkana dal se pokĜtíti v chrámu sv. Jakuba u pĜítomnosti velikého zástupu lidí.
Stáli mu v kmotrovství nČkteĜí p. stavu rytíĜského, též JMt. p.
p. hrabČnka Berková z Malešova, též p. šepmistrĤv víc než polovice a nČkteré jinší osoby. Dáno mu jméno na kĜtu sv. Jan
František Karel; pokĜtČn od kn. Martina Kemlicha doktora
písma sv. a toho þasu arcidČkana na Horách Kutnách. Žena téhož žida k tomu pĜivedena býti nemohla; pĜed tím na tejden od
nČho do Kolína s cerou, kterou on též pokĜtíti dáti chtČl, ušla. ||
Strana 33.

119. L. P. 1662. Samuel Karel Kubín vyjednal od svatosti papežské v ěímČ indulgencí aneb plné odpustky na sedum let k kostelu sv. Jakuba na H. K. a tu hned toho roku slavná processí od
sv. Panny Barbory k sv. Jakubu pČkným poĜádkem konána byla, lidé se spovídali a velebnou oltáĜní svátost pĜijímali. Item
též objednal takové odpustky plnomocné a indulgencí k sv.
VavĜinci na KaĖk, kterémužto chrámu P. též slavná processí
od sv. Jakuba a po tý zase spátkem vykonávána byla.
120. L. P. 1662. UmĜel arcikníže Leopold v Vídni, strejc JMCské
Leopolda Prvního. || Strana 34.
121. L. P. 1662. KnČz Martin Kemlich, toho þasu arcidČkan na H.
K. spolu s panem rychtáĜem JMCské Krištofem Antonínem
Pergmanem vyjednali od Jeho Eminencí p. kardinála a velebné
konsistoĜe poruþení, že se zapovídá, aby se žádnému hrany
Vorlem darmo nezvonily, toliko samým konšelĤm, manželkám pak a dítkám jejich za peníze, þehož se pĜedešle nad pamČt lidskou manželkám i dítkám radních osob darmo dostávalo.
122 L. P. 1663 mČsíce máje pĤvodem JMCské rychtáĜe Krištofa
Antonína Pergmana zboĜené jsou obecní kuchynČ na HrnþíĜském trhu, kde nyní kašna stojí, k tomu cíli, aby ta živnost,
|| Strana 35. která v nich byla, do jeho domĤv, k HalusovĤm a
Šretirovskýho obrácena byla, k þemuž nČktĜí z rady chtČje se
jemu zalíbiti též pomáhali, a že toliko nebezpeþenství jich jest
a rynk zastiĖují, to mu pĜivdávali.
123. Item t. l. naĜízeni jsou ponocní, aby po mČstČ chodili.
124. L. P. 1663. 22. octob. StČhoval se od Hory do Staré BoleslavČ p. arcidČkan kh. jsa tam za dČkana installirován, Martin
Kemlik [!].
125. L. P. 1663. novembris 27. postavena nová kašna dubová na
HrnþíĜském trhu, kde prve obecní kuchynČ stály. || Strana 38.
126. L. P. 1644. 19. decemb. J Mt v. u. p., p. Adam VoldĜich Popel z Lobkovic, nejvyzší mincmejstr v kr. ý. ráþil obnovovati
radu na H. K., a tu se dostal do rady Vác. Kubín v poþtu desátý. A sedČli poĜádkem tímto:
1. Primas p. JiĜí Vykroþil z Bílemberku †
2. P. Jan starší Geller † 1646
3. P. Matiáš Daþicský z Heslova † 1654
4. P. Karel Brtnicský †
5. P. Jan Klatovský † 1649
6. P. Karel Labuška †
7. P. Samuel Lahviþka
8. P. Pavel Kuþera. || Strana 39.
9. P. Michal Fatigat.
10. P. Václav Kubín
11. P. Zikmund Hlas †
12. P. Jakub Sv.-Janský
13. P. Jan VojtČch Fišer † 1647.
14. P. Štefan DČkanovský † 1646.
15. P. Izaiáš Birger † 1659.
16. P. Adam Dominik Poska † 1659.
17. P. Samuel Dynnes † 1648.
18. P. Krištof Pergman.
Toho þasu byl císaĜským rychtáĜem M. JiĜí JindĜich Stredonius † || Strana 40.
127. L. P. 1650 dne 5. iulii. Obnoven ouĜad konšelský na H. K.
skrze J Mt v. u. p., p. Mikuláše svobodného pána z Šenfeldu,
toho þasu vyslaného kommissaĜe k visitírování hor od slavné
komory þeské, J M Cské vojenskou radu, též radu komory
þeské. A jsou obnoveni poĜádkem tímto:
1. P. JiĜí Vykroþil z Bilember., primas, † 1654
2. P. Samuel Lahviþka, pergmistr
3. P. Karel Brtnický †
4. P. Karel Labuška †
54

5. P. Vácslav Stephanides.
6. P. Vácslav Kubín.
7. P. Michal Fatigat || Strana 41.
8. P. Zikmund Hlas †
9. P. Jakub Sv.-Janský.
10. P. Krištof Pergman
11. P. Bohuslav Slánský
12. P. Eliáš Podivínský.
13. P. Jozef Homer †
14. P. Pavel Kuþera.
15. P. Jan Matiáš Scebúský †
16. P. Mikuláš PĜerovský †
17. P. JindĜich Vokáþek.
18. P. Jan Geller †
T. þ. rychtáĜem císaĜským byl M. JiĜí JindĜich Stredonius †. ||
Strana 42.

128. L. P. 1654 augusti 25. Obnoven úĜad konšelský na H. K. skrze J Mt v. u. p., p. Mikuláše svobodného p. z Šenfeldu (titul),
nejv. p. mincmejstra kr. ý., jakž následuje:
1. Vácslav Kubín, primator.
2. Karel Brtnicský †
3. Karel Labuška †
4. Michal Fatigat
5. Zikmund Hlas †
6. Jakub Sv.-Janský
7. Krištof Pergman
8. Eliáš Podivínský || Strana 43.
9. Bohuslav Slánský
10. Šalomoun Škultet †
11. ěehoĜ Humpolecský
12. Pavel SkĜivan
13. Jozef Homer †
14. Jan Scebúský †
15. JindĜich Vokáþek
16. Jan Rudolf Geller †
17. Karel Šmilaur
18. Vácslav Daþicský
Za rychtáĜství J M Cské M. JiĜího JindĜicha Stredonia. ||
Strana 44.

129. L. P. 1655 dne 25. octobris. Obnoven ouĜad konšelský skrze
v. u. p., p. Mikuláše svobodného p. z Šenfeldu, nejvyzšího p.
mincmejstra v kr. ý. poĜádkem tímto.
1. Samuel Lahviþka, primator
2. Karel Brtnicský † 1659
3. Vácslav Kubín
4. Karel Labuška †
5. Michal Fatigat
6. Zikmund Hlas †
7. Jakub Sv.-Jánský
8. Krištof Pergman
9. Eliáš Podivínský
10. Šalomoun Škultet † || Strana 45.
11. Bohuslav Slánský
12. Pavel SkĜivan
13. Jozef Homerus † 1657
14. Jan Matiáš Scebúský † 1656.
15. HeĜman Bredimus †
16. Jan Rudolf Geller † 1661
17. Karel Šmilaur
18. Vácslav VojtČch Daþicský
Za rychtáĜe J M Cské M. JiĜího JindĜicha Stredonia †. ||
Strana 46.

130. L. P. 1656 dne 20. novembris. Obnoven ouĜad konšelský na
H. K. skrze J Mt nejvyzšího p. mincmejstra napĜed jmenovaného poĜádkem tímto.
1. Vácslav Kubín, primator
2. Samuel Lahviþka
3. Michal Fatigat
4. Zikmund Hruška
5. Eliáš Podivínský
6. Zikmund Hlas †
7. Jakub Sv.-Janský
8. Šalomoun Škultet † 1657
9. Bohuslav Slánský

10. Pavel ŠkĜivan || Strana 47.
11. ěehoĜ Humpolecský
12. Karel Šmilaur
13. Vácslav VojtČch Daþicský
14. Jozef Homer † 1657
15. Jan Rudolf Geller † 1661
16. Rudolph Hon † 1661
17. JiĜí Ramhofský
18. Jan Novomlejnský
Za ouĜadu J M Kské rychtáĜe p. Krištofa Pergmana. || Strana 48.
131. L. P. 1658. dne 25. februa. Obnoven ouĜad konšelský na H.
K. skrze v. u. p., p. Mikuláše z Šenfeldu (titul), nejvyzšího p.
mincmejstra a jest osazen poĜádkem tímto.
1. Vácslav Kubín, primator
2. Samuel Lahviþka
3. Michal Fatigat
4. Zikmund Hruška
5. Eliáš Podivínský
6. Zikmund Hlas † 1661
7. Jakub Sv.-Janský || Strana 49.
8. Karel Šmilaur
9. ěehoĜ Humpolecský
10. Bohuslav Slánský
11. Pavel ŠkĜivan
12. HeĜman Bredimus † 1661
13. Jan Assula
14. Vácslav VojtČch Daþicský
15. Jan Rudolf Geller † 1662
16. Rudolf Hon † 1662
17. JiĜí Ramhofský
18. Jan Novomlejnský
Za rychtáĜství J M Kské p. Krištofa Pergmana. || Strana 50.
132. L. P. 1659 dne 17. febru. Obnoven ouĜad konšelský na H. K.
skrze u. p., p. Mikuláše svobodného p. z Šenfeldu (titul), nejvyzšího mincmejstra kr. ý. poĜádkem tímto.
1. Vácslav Kubín, primator
2. Samuel Lahviþka
3. Michal Fatigat
4. Zikmund Hruška
5. Eliáš Podivínský || Strana 51.
6. Zikmund Hlas † 1661
7. Jakub Sv.-Janský
8. Karel Šmilaur
9. ěehoĜ Humpolecský
10. Bohuslav Slánský
11. Pavel ŠkĜivan
12. HeĜman Ku(n)drát Bredimus †
13. Vácslav VojtČch Daþicský
14. Jan Rudolf Geller † 1662
15. Rudolf Hon † 1662
16. JiĜí Ramhofský
17. Jan Novomlejnský
18. JiĜí Doubrava
Za rychtáĜství J M Cské Krišt. Pergmana. || Strana 52.
133. L. P. 1660. Týž jeho JMt p. nejvyzší mincmejstr p. z Šenfeldu ráþil pĜedešlé rady potvrditi a ponČvadž všichni konšelé živi byli, že pro uskrovnČní nákladu na traktací raþí tak zanechávati, však co jemu od renovací náleží, to jest jemu i jiným
zcela a zouplna kromČ traktací odvedeno. Tu ani obec obsílána
nebyla, toliko od JMti p. bylo vzkázáno pánĤm šephmistrĤm. ||
Strana 57.

134. L. P. 1661. dne 1. junii obnoven ouĜad konšelský na H. K.
skrze urozeného a stateþného rytíĜe p. Jaroslava staršího
DobĜenskýho z DobĜenic a v HoĜe KutnČ dle dožádání v nemoci zĤstávajícího JMti p. p. Mikuláše svobodného pána z
Šenfeldu (titul), nejvyzšího mincmejstra v kr. ý. poĜádkem
tímto:
1. Vácslav Kubín, primator
2. Samuel Lahviþka
3. Michal Fatigat
4. Zikmund Hruška
5. Eliáš Podivínský || Strana 58.
6. Jakub Sv.-Janský

7. Karel Šmilaur
8. ěehoĜ Humpolecský
9. Bohuslav Slánský
10. Pavel ŠkĜivan
11. HeĜman Kundrát Bredimus † 1661
12. Vácslav VojtČch Daþicský
13. JiĜí Ramhofský
14. Jan Rudolf Geller † 1662
15. Rudolf Hon † 1662
16. Jan Novomlejnský
17. JiĜí Doubrava
18. Pavel Pokorný, svícník.
Za rychtáĜství JMCské Kristofa Antonína Pergmana. || Strana 59.
135. L. P. 1662. dne 7. augusti obnoven ouĜad konšelský na H. K.
skrze v. u. p., p. Mikuláše svobodného pána z Šenfeldu (titul),
nejvyzšího p. mincmejstra poĜádkem, jakž následuje.
1. Vácslav Kubín, primator
2. Samuel Lahviþka
3. Michal Fatigat
4. Pavel ŠkĜivan
5. Zikmund Hruška
6. Eliáš Podivínský
7. Jakub Sv.-Janský
8. Karel Šmilaur
9. ěehoĜ Humpolecský
10. Bohuslav Slánský
11. Vácslav Daþicský
12. JiĜí Ramhofský
13. František Stredonius || Strana 60.
14. Jan Novomlejnský † 10. sept. 1663
15. JiĜí Doubrava
16. Václav Žabelius
17. JiĜí Vidnmon41a)
18. Pavel Pokorný.
Za rychtáĜe JMCské p. Kristofa Antonína Pergmana. ||
Strana 61.

136. L. P. 1664 7. aprilis po 1 hodinČ na noc BĤh všemohoucí pana otce mého milého Vácslava Kubína Hoptmilského, primatora kutnohorského z tohoto bídného svČta povolati jest ráþil a
8. dito requiem a pak funus konán byl a tČlo jeho u Matky Boží nad NámČtí na krchovČ, kde pĜedkové jeho leží, pĜi shromáždČní mnohýho lidu s pláþem poĜbeno[!] jest. Bože, raþ jemu dáti radost vČþnou! Amen. || Strana 62.
Náklad na funus.
P. archidiakonovi
30 fl
ŽákĤm
7 fl
ZvoníkĤm
8 fl
P. Pergkmonovi do krámu
75 fl
ZvoníkĤm k sv. PannČ BarboĜe
5 fl 50 kr
Všeliakejch postranních outrat i chudejm
15 fl
140 fl 50 kr
Item zvoníku
54 kr
ŽákĤm
1 fl 30 kr ||
Strana 63. Odkazy.
K Matce Boží nad NámČtí
30 fl
K svatýmu Jakubu
20 fl
K svatý PannČ BarboĜe
30 fl
K svatýmu Vácslavu
10 fl
K svatým Petru a Pavlu
10 fl
KateĜinČ a AlžbČtČ po 10 fl
20 fl
120 fl
Obilí.
KateĜinČ Kubínové švagrový se 4 sirotky
12 str. žita,
Janovi Kubínovi
5 str. žita,
Lidmile Kostkový
5 str. žita,
P. Štamperskýmu
5 str. žita,
Item
1 str. pšenice.
|| Strana 65. 137. L. P. 1706 dne 13. novembris ve tĜi þtvrti na 4. hodinu z rána usnul v Pánu urozený pán Vácslav Ferdinand Kubín, pan bratr mĤj nejmilejší, primator kutnohorský a 16. dne
téhož mČsíce novembris v chrámu PánČ sv. Jakuba v kryptČ
41a

) PĜed tím pĜeškrtnuto: ýáslavský.
55

pohĜben jest. Requiem aeternam dona ei domine et lux perpetua luceat ei. Amen.
[TituláĜ.]
138. 1656. - * V. u. hrabČti a p. p. Františkovi Karlovi Bergkovi,
sv. Ĝím. Ĝíše hrabČti, Hovorovi * || Strana 67. z Dubé a z Lipého,
pánu na Novém Faltenburce [recte: Falkenburce], Jabloni,
VtelnČ, Nemyslovicích, MalešovČ a OstrovČ…
139. 1657 - [Totéž, co mezi * *] || Strana 68. pánu z Dubé a Lipého,
na MalešovČ, Sukdole a OstrovČ. JMKské nad jednou kompanií rejtharĤ naĜízenému rytmistru…
140. Titul pánĤv hejtmanĤ kraje þáslavského 1658 || Strana 70.
U. p. p. Rudolfovi Karlovi Františkovi Rašínovi z Ryzmburku
a na ChotČboĜi, též u. a st. r. p. Litmírovi Františkovi Vydunovi Obiteckému z Obytec, na Janovicích a Souticích, JMKské
radČ, naĜízeným hejtmanĤm kraje ýáslavského…
141. Titul p. hejtmanĤv kraje kouĜimského. || Strana 71.
U. p. p. Františkovi Vilémovi z Talmberka, na Vlašimi, Ratajích41b) a Nemyšli, JMCské radČ a komorníku, též u. p. Janovi
Burianovi Slavíkovcovi z Slavíkova na VodČradech a Pašince… || Strana 72.
142. V. u. p. p. Františkovi Karlovi PĜehoĜovskému, sv. Ĝímské Ĝíše hrabČti, svobod. pánu s Kvassejovic, pánu na DobĜejovicích
a Kamenici, JMCské skuteþnému komorníku, slavné královské komory þeské radČ, nad viným, pivním a solním tacem
prvnímu deputirovanýmu a nejv. mincmejstru v kr. ýes… ||
Strana 73.

143. V. u. p. p. Mikulášovi svobodnému pánu z Šenfeldu, pánu na
SoulivČ, Lambrieku, Šenvaldu, Khonu, PĜetelici, Setši a Netlucích, JMti ěím. císaĜe, Uherského a ýeského krále vojenské
radČ, naĜízenému nejvyzšímu skuteþné komorní radČ nejv.
mincmejstru a soudu dvoĜských lehn pĜísedící radČ v kr. ý… ||
Strana 77.

144. 1658. Titul pánĤv kommisaĜĤv tractationis o dluhy mČstské… || Strana 75.
Ur. p. p. Vácslavovi Rudolfovi VČžníkovi z VČžník, na Zdechovicích, TĜebeþicích, ModletínČ a Vrbici JMCské radČ, též
ur. p. Mikulášovi Lažanskýmu z Bukové a na Chuchli, naĜízeným král. hejtmanĤm kraje ýáslavského… || Strana 79.
145. Poznamenání, co a jak mnoho každoroþnČ ouroku platím.
* PĜednČ ze mlejna Hoppmile každoroþnČ pĜi sv. Havle k obci
7 fl a ke špitálu vepĜ jeden vykrmiti.42)
Ze dvou zahrádek pĜi mlejnČ „Kukaniky“43) a „Housenky“, z každé polouletnČ po 21 kr44) * za rok z obouch pĜijde 1 fl 24 kr.
Ze tĜí kop záhonĤ rolí pod Bílou Korunou45) na vrších u kláštera
roþnČ pĜi sv. Havle 1 kp gr 22 gr alb.
Z osumdesátisedmi záhonĤ rolí za Meckasem46) polouletnČ po 12
gr alb., do roka 24 gr alb. [vedle jinou rukou pozdČjší:] 56 kr.
Z tĜicítidvou záhonĤ rolí za justitií, od Martina Skoupého z Poliþan koupené, k sv. Vácslavu na Rovni roþnČ pĜi sv. Havle po
18 kr. || Strana 80.
Z dvadcíti vosmi záhonĤ za svatým Vácslavem, od JiĜíka Krásy
koupené, pĜi sv. Havle roþnČ k obci po 23 kr 2 d.
41b

) PĜed slovem „Ratajích“ neþitelné slovo, buć „VČných“ neb
„LnČných“ neb cos jiného.
42
) Když r. 1516 Václav JohanesĤv z Skalice koupil mlýn Hopmil od
kh. obce, mČl platiti roþnČ 6 kp gr po sv. Havle a vedle toho „dva
vepĜe hladovitá … krmiti … do 16 nedČl“ (A. kh. Lib. her. niger, B.
6). R. 1614 povolila obec Lidmile Kubínové, aby platila jen 3 kp gr a
krmila jen 1 vepĜe, ponČvadž vodotok od mlýna odĖat a obrácen k potĜebám horním na Taurkanku (Knih. úĜad v K. H. Lib. oblig. 1610, E.
16.).
43
) Kubín chtČl patrnČ naznaþiti, že se má vysloviti: KukaĖky. Zahrada „Kukanovská“ byla k mlýnu pĜikoupena nČkdy pĜed r. 1640 (A.
kh. Lib. her. VI. fol. 487. v. - SdČlil Emanuel Leminger).
44
) Co jest uvedeno mezi hvČzdiþkami, je ještČ jednou napsáno jinou
pozdČjší rukou na str. 83.
45
) „Bílá Koruna“ þili „Mladá Anna“ byl dĤl na couku Rejzském.
46
) Rezek píše ve svém vydání Daþického chybnČ „Meþkas“. První
zmínku o této „ulici nevČstek“ (Metze = nevČstka) nalezl jsem pĜi r.
1459: „zahrada ležície vedle Meczkassy“ (A. kh. Reg. her. N. 3). Je to
název pocházející ještČ z dob pĜedhusitských. Také v JihlavČ byla ulice tak nazvaná; r. 1425 þiní tam kšaft KateĜina zvaná „Meczengosslin“ (A. Jihlav., kniha III. fol. 82. v.)
56

Item z vinice u Neškaredic do koleje sv. Panny Barbory pánĤm
páterĤm pĜi sv. Havle roþnČ 12 gr alb. a poslu 1 kr.
13 fl 41 kr 4 d.47)
|| Strana 81.
Z zahrady a louky Krbcovský po neb. p. Janovi Novomlejnským
pĜi sv. Havle 15 gr þes.48)
Z rolí u Poliþan z 33 záhonĤ 10 gr þes.
Z roli Voþkovský neb MydláĜovský u Perštejnce z 1 kopy i s klínky 15 gr þes.
Z rolí a jezírka na Vorlovsku49) 7 gr þes. 3½ d þes.
Gr. þeský platí 2 kr 2 d tČch, jenž jich 6 pĜijde do kr.
Summa všech ourokĤv roþnČ pĜijde
14 fl 22 kr 3 d.
K obci pĜijde roþnČ
9 fl 55 kr 5 d.
do kláštera roþnČ
2 fl 57 kr 2 d
k sv. Vácslavu na Rovni
18 kr
do koleje z vinice Neškar.
28 kr a poslu 1 kr.
7 gr þ. 3 d
* Z roli Vorlovský a Jezírek roþnČ

ýiní
17 kr 3 d [sic].
A. tak NB. pĜedáno od roku 1664 protože se polouletnČ každoroþnČ ourok
platí 14 fl 35 kr. Což spravedlivČ dle knČh Kolmarských dokázati se
mĤže a již dokázáno jest.
NB. Od 1603 až do 1718 pĜedáno 15 fl 45 kr.
Též do poctivého cechu mlynáĜského ze dvouch kol 56 kr.
Item poslu 9 kr. * 50) || Strana 85.

146. L. P. 1686 dne 2. augusti po pátý hodinČ nČmecský zrána život svĤj šlechetnej dokonala pobožná a bohabojná matrona,
paní Dorota Veronika Kubínová Hotmilská, vlastní paní máteĜ
moje nejmilejší, vČku jejího 80 let a nČco víc. PohĜbena 4. augusti s nesþíslným mnostvím lidu na krchovČ blahoslavené rodiþky Boží, Panny Marie na NámČti v hrobČ vzáctné pamČti
neb. pana otce mého a pana manžela milého svého pod velkým kamenem. Bože dejž jí slávu neskrácenou za její ustaviþnou sprostnost a potupení svČta, dejž jí odpoþinutí lechké za
její na tomto svČtČ tČšké vždy konající [sic] práce, dejž aĢ
svČtlo vČþné na vČky vČkĤv jí svítí, amen.
NB. Toliko 6 dní stonala na þervenou jako Vencel vnuk její.
Kdyby to bylo nepĜišlo, mnohá léta jistČ živa by byla zĤstala.
NB. Tato nábožná a šlechetná paní sedČla na vdovské stolici …
[neþitelno] 22 léta 16 nedČl a 5 dní. Zrcadlo vdov! || Strana 87.
147. L. P. 1663 dne 21. septembris nejvyzší vizír turecský dostal
accordem Nových ZámkĤ v UhĜích, kdež Fargkoþ51) komendiroval; bránili se sedum nedČl ve dne v noci.
148. Item téhož léta TataĜi þtyrykráte skrze hory Valašské vpád do
Moravy uþinili, mnoho lidi zmordovali a na tisíce zajímali,
mČst, mČsteþek a dČdin v popel a prach položili a na nic pĜivedli. || Strana 88.
149. L. P. 1670 2. augusti JMt nejvyšší pan mintzmejstr kr. ý., p.
hrabČ s Poru52) ráþil po 1 hodinČ na noc do Hory Kutny pĜijeti,
kterého havéĜi s rozsvícenými kahanci pĜed Dvorem
[= Vlašským] stojíc vítali. Na ráno 3. augusti sacrum v kostele
sv. Jakuba solenniter držáno a potom z kostela do rejtunku od
47
) Summa utvoĜena správnČ, a to z tČchto položek: 7 zl + 1 zl 24 kr
+ 3 zl 11 kr 2 den + 56 kr + 18 kr + 23 kr 2 den + 29 kr. Zlatý (fl) mČl
60 krejcarĤ (kr), bílý groš se þítal za 21/3 kr, jeden krejcar pak po 6 denárech.
48
) Louku Krbcovskou se zahradou pĜi ní a role u Poliþan a Perštýnce odkázal primatoru Václavu Kubínovi r. 1663 Jan Novomlýnský
(Knih. úĜad v K. H. Lib. transact. 1708, D. 30. - SdČlil Em. Leminger).
49
) Louka Krbcovská ležela proti Vorlovým rybníþkĤm (ib. G. 12.
v.). Jsou tím mínČny asi ony tĜi rybníþky pozĤstalé po Lidmile Vorlové, o nichž se zmiĖuje Slavík v pojednání „Panství kh“ (H. K. 1882)
na str. 10.
50
) Co tištČno petitem mezi hvČzdiþkami, bylo pĜipsáno jinou pozdČjší rukou (krátká vČta pak za NB. zase ještČ jinou rukou) a je napsáno jednak na str. 80., jednak na str. 81.
51
) T. j. Adam Forgács (160-81).
52
) Že hrabČ Frant. Arnošt Paar byl jmenován nejv. mincmistrem, bylo þes. komoĜe oznámeno z VídnČ dne 30. þervence 1670; komora to
oznámila šepmistrĤm listem ze dne 31. srpna s podotknutím, že installaci provede Jakub Leopold z Halleweylu na KĜivsoudovČ a Pyšelích
(A. kh. þ. 11.192). Kubín má tedy sice správný rok, ale oþividnČ nesprávný den. Instrukce pro tohoto nejv. mincmistra byla vydána cís.
Leopoldem I. v Praze teprve dne 1. þervna 1672. Je otištČna u Fr. Ant.
Schmidta v díle Sammlundg der Berggesetze (VídeĖ 1833) dílu V. 940 jako þ. 271.

obojího ouĜadu doprovozen a u pĜítomnosti p. šephmistrĤv,
ouĜadu horního a mincovního, pp. starších nad havéĜi obojího
poĜádku, pánĤv starších obecních, též osmisoudcĤv a celého
tovarystva od JMti p. p. Hollewayla, rady komory þeské a
kommisaĜe installirován jest. || Strana 89.
150. L. P. 1686. dne 31. julii na den sv. Ignatiusa po druhé mši
svaté Vácslav Felix Kubín, syn mĤj prvorozený nejmilejší,
maje vČku svého tĜi léta devČt nedČl mínČji jednoho dne usnul
v Pánu Kristu pĜišlý; stonal toliko pČt dní od 26. julii až do 31.
téhož na pouplavku a psotník velmi jízlivČ. Mládeneþek krásný a spanilý, chytrý a rozmilý. Bože, raþiž ho mezi kĤry angelské a panicské laskavČ pĜijíti! Amen.
151. L. 1685. dne 20. maii po 7. hodinČ þeské ráno Karel František, syn mĤj nejmilejší, druhý rozením, první smrtí mezi bratĜími svými k Kristu Pánu do kĤru angelského k chválení jeho
jest se odebral, vČku jeho 18 nedČl 4 dny. TČlo jeho nepoškvrnČné 23 maii na krchovČ na NámČti P. Marie matky Boží
vedle vzáctné poctivosti p. dČda slavnČ pohĜbeno jest. Amen. ||
Strana 91.

152. L. 1686. dne 8. augusti v tĜetí þtvrt na sídmou z rána poloviþného orloje mezi kĤry angelské a panicské k chválení a velebení nebeského beránka povolán a vyvolen jest ěehoĜ Josef,
mĤj syn nejmilejší, dítČ tĜetí, vČku jeho 21 nedČle a 2 dní. PohĜben vedle Venclíþka a paní báby svý milý. Dejž Bože nejmilostivČjší, aby se všichni spolu radujíce vČþnČ tebe chválili,
ctili a milovali. Amen. UmĜel touž podobnou þervenou nemocí
a psotníkem jako první, totiž Vencel.
Karel Ferdinand Kubín. || Strana 97.
153. L. P. 1656. novembris 20. od vysoce urozeného p. p. Mikuláše svobodnýho p. z Šenfeldu (titul), nejvyzšího p. mincmejstra
v kr. ýes.53) obnoven ouĜad konšelský na H. K., jakž napĜed
mezi renovacíma zaznamenáno stojí, ale zase nČkteré osoby
jsou promČnČny v svých místech, a to pĜíþinou Karla Labušky,
kterýž poþavší se zdráhati na své místo dle pronuncírování jíti,
po jednom i druhém napomenutí nechtČl, jest tak od JMti p.
zanechán a on s hanbou (aþ by byl zase rád) tak zĤstati bez
povinnosti musel a na jeho místo potom skrze decret JMti p.
Jan Novomlejnský do poþtu jest dosazen. || Strana 2.
154. L. P. 1590. povoleno od JMCské Rudolfa toho jména Druhého, aby ve vsi VeletovČ mlejn nový pro pohodlí chudých lidí
špitálských vystaven byl a práh v Labi v strouze od mlynáĜĤ
pĜísežných náležitČ scejchován, aby mimo zbyteþní vodu
jdoucí na mlýn Starokolínský na budoucí þasy více jí bráno
nebylo.
155. L. P. 1633. arcikníže Leopold, bratr Ferdinanda TĜetího, ležel
s celou armádou u Hory Kutny a okolo na dvČ míle pĤl pátý
nedČle, veliké škody od lidu vojenského obyvatelĤ(m) dČlány
jsou byly.
Seznam slov.
ýísla zde uvedená vztahují se na poĜadová þísla jednotlivých zpráv. Je-li u
nich uvedena hvČzdiþka, má se heslo hledati v pĜíslušné poznámce; neznaþí tedy þíslo takové þíslo poznámky. Osoby a vČci kh. jako takové zvláštČ
neoznaþeny, cizí však ano.
Alder (AlderĤv) Václav 6
AlžbČta 136
arcibiskup praž. 117
arcidČkan 117, 118, 124, 136; v. Svatomír
archa 48, 66
Assula Jan 131
Augustin (Lucian de Bessariis) biskup 8
sv. Barbory: obraz 105, 117; svátek 117
Bartoš zvonaĜ praž. 50
Beþka JiĜík, šafáĜ z Zibohlav 115
Benedikt z Loun 58
Bergmann Krištof Ant. 121, 122, 127-132, 134-6
Berka Fr. Karel hrabČ z Dubé a z Lipého 138, 139
Berková z Malešova hrabČnka 118
(de Bessariis) v. Augustin L. biskup
Bílá Koruna dĤl 145
z Bílemberku v. Vykroþil JiĜí
Birger Izaiáš 126
biĜmování 107, 108
biskup pod obojí v. Augustin; Filip
53

) Byl jím Mikuláš svobodný pán z Schönfeldu.

biskup suffragan 107, 108
Boleslav Stará 124
brány: ýáslavská 56; Kolínská 10, 101; KouĜimská 10, 90, 97, 101, 114
branka 104
Bredimus HeĜman Konrád 129, 131, 132, 134
Brtnický Karel 126-9
Brykner Kašpar zámeþník 114
Budín 67
Buchal Jan, faráĜ u Vysokého koslela, pozdČji dČkan 74, 85, 91
z Bukové v. Lažanský
Bzeneckého Tomášek 85
cech mlynáĜský 145
cechy 117
Cifra Jan, faráĜ u sv. Barbory 74, 85, 86
císaĜ v. Ferdinand III., Leopold I., Rudolf II.
couky: Oselský 24*; Rejzský 24*
ýáslav 34*
þervená (nemoc) 146, 152
Daþický z Heslova: Matyáš 126; Václav VojtČch 128-132, 134, 135
David havéĜ 85
deposicí 110
dČkan v.: Buchal Jan, Kvintin Jakub
DČkanovský Štefan 126
divadlo 113
DobĜejovice 142
z DobĜenic v. DobĜenský
DobĜenský z DobĜenic Jaroslav st. 134
doly v.: Bílá Koruna; Osel; Rejzí; Rousy; Roznštrauch
domy: biskupský 38; u HaluzĤ 122; nad Mejšnarovy 59; NyklĤv 44; RĤžiþkovic 102; Šretirovský 122; Václavkové 59, 62
Doubrava JiĜí 132, 134, 125
dĜíví 93, 95
z Dubé v. Berka Fr. K. hrabČ
Dubina havéĜ 85
Duchek mistr 85
dvory: v PoboĜí 96; v Poliþanech 116
Dynnes Samuel 126
empora 58*
erckauféĜi 24, 72
Eršl Šalamoun, žid 118
Falkenburk Nový, zámek u Jablonného 138
falšování mince 69
Farkoþ v. Forgács
Fatigkat Michal 126-132, 134, 135
Ferdinand III. císaĜ 92, 155
Filip (Villanuova) biskup 32, 38, 43, 44, 46, 57
Fišer Jan VojtČch 126
Forgács (Adam) 147
Geller Jan Rudolf st. 126-132, 134
hádání o víru 6, 85
haldy bílé 24*
haléĜe 22
z Halleweylu Jakub Leopold 149
hanykéĜi 34*
HanykýĜ Jan z Semína 27
z Harrachu kardinál 117
havéĜi 52, 71, 85, 117, 149; v. Bzeneckého Tomášek, David, Dubina
Hegius Martin mistr a knČz 7
hejtmani krajští: ýáslav 140, 144; KouĜim 141
z Heslova v. Daþický
Hlas Zikmund 126-132
hofmistĜi horní v.: z Skalice Jan; Kroupa Prokop
Hallewayl 149
Homer Josef 127-130
Hon Rudolf 130-132, 134
Hopmil mlýn 26, 56, 145
Horníci (= mČšĢané kh. jako obec) 26, 35, 38, 59, 67, 79
Horštorfar z Malesic, nejv. mincmistr 21
hory (doly) 67
HoĜany 116
hospoda 34*
Hotmil mlýn 56, 145
Housenka zahrada 145
hrad Pražský 1, 49*, 50
HrnþíĜský trh 122
hromobití 4
Hruška Zikmund 130-132, 134, 135
hĜbitov 5, 136, 146, 151
Humpolecký ěehoĜ 128, 130-132, 134, 135
huti 99
57

hutníci 40*, 72
hutrejtéĜi 27, 28
chlebnice 60
ChotČboĜ 140
chudí 136
Chuchle 144
indulgencí v. odpustky
JabloĖ 138
Jakub bakaláĜ a knČz 61
sv. Jakuba obraz 105
Jan knČz 72, 85
Jan od KĜížĤ rychtáĜ 77
Jan z Skalice hofmistr 21
sv. Jana obraz 106
Janda 27
Janek ZikmundĤv 6
Janovice 140
jarmark 113
Jesuité 113, 118, 145
Jezírka 145
Jíra knČz 6*
Jírek (Lorecký z Elkuše) 30
Johanes hofmistr v. z Skalice Jan
justicie 115, 145
Justina MajšĖarová 40
kahance 149
kachle 87
Kamenice 142
kamenníci v.: Benedikt z Loun; Rejsek
kamna 87
kancléĜ 67
KaĖk 40, 78, 95, 99
kaple: havéĜská u sv. Jakuba 57; charvátovská tamtéž 68; knČžská u sv.
Barbory 58
kardinál 117, 121
Karlštejn 6*
kašny v H. K.: na HrnþíĜ. trhu 122, 125; pĜed KouĜim. branou 90; v place
pĜed rathouzem 100; u starého rathouzu 17; pĜed RĤžiþkovy 102; na
Ryb. trhu 14, 16
Kašpar kazatel þeský v klášteĜe Sedleckém 76
kat 114
KateĜina 136
kazatel þeský v klášteĜe Sedlec. v. Kašpar kazatel
kazatelnice 58, 106
Kemlich Martin arcidČkan 118, 121, 124
Khom 143
klášter Sedlecký 3, 24*, 116, 145
Klatovský Jan 126
klínky (polí) 145
knČží v.: Buchal Jan; Citra Jan; Hegius Martin; Jakub; Jan; Kašpar; Kvintin Jakub; MatČj; Mikuláš; Pavel; Petr; Svatomír Tomáš; Trojan; Václav;
jiný Václav; Vít
knihy klášt. Sedlec. 24*, 116; kolmarské 145
Kobylnice 93, 95
kolej jesuitská 145
Kolín (Nový) 27, 35, 82, 118; Starý 154
Kolmark 145
koltry kostelní 37
komisaĜi tractationis o dluhy mČstské 144
komora þes. 93
KomoráþĤv mlýn 63
komorník JMCské 141, 142
kongregace v H. K. 117
konsistoĜ 121
konšelé kh. 6, 23, 121
KoĖský trh 9, 11
koruna kazatelny v. umbella
korunovace 1, 92
Kostelec 34*
kostely kh.: sv. Barbory 2, 5, 12, 18, 19, 31, 33, 41, 49, 53, 57, 58, 73, 74,
86, 108, 117, 119, 135; sv. BartolomČje 51, 112; sv. Jakuba 4, 6-8, 15,
37, 47, 48, 57, 61, 66, 68, 74, 103, 105-7, 113, 117-9, 136, 137, 149; sv.
JiĜí 72; sv. MaĜí Magdaleny 13; sv. Martina 114; Matky boží na NámČti
4, 45, 70, 75, 76, 80, 82, 86, 94, 136, 146, 151; sv. Petra a Pavla 136; sv.
Václava 136, 145; sv. VavĜince na KaĖku 40, 78, 119
Kostka (z Postupic) Vilém, nejv. mincmistr 88
Kostková Lidmila 136
kotce 113
krámy masné 9, 11
Krása JiĜík 145
Krbcovská louka 145
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Kroupa Prokop 21*, 30
krucifix velký v kostele 106
Kruliš Václ. jinak Kuþera 116
kĜest žida 118
KĜivsoudov 149*
Kubín: Jan 136; Karel Ferdinand st. 96, 152; Karel Fr. 151; ěehoĜ Jos.
152; Samuel Karel 119; Václav 126-132, 134-136; Václ. Felix 150; Václ.
Ferdinand 137; Vencel 146, 152
Kubínová: KateĜina 136; Dorota Veronika 146
Kuþera: Pavel 126, 127; Václav v. Kruliš
kuchyĖ obecní kh. 122, 125
KukaĖka zahrada 145
kunst vodní 99
kĤrky (kryt) 97, 101
z Kvasejovic v. PĜehoĜovský
Kvintin Jakub dČkan 53, 73
kzymst 97
Labe 154
Labuška Karel 126-9, 153
Lahviþka Samuel 126, 127, 129-132, 134, 135
Lambriek 143
Lažanský Mikuláš z Bukové 144
Leopold císaĜ a král 99, 120, 149*
Leopold arcikníže 92; jiný 99, 120
Letopisové staĜí þeští 50*
Lidmily sv. obraz 105
Lípa Jan z KaĖku 95
z Lipého viz Berka
listy: krále Vladislava 67; nejv. mincmistra 34*
literáti 68
z Lobkovic viz Popel
Lorec 102
louky 145
Ludvík král 83, 88
LuĖákovský dvĤr v PoboĜi 96
majestát na peþet 110
z Malešova v. Berková
Malý Janek 89
Marie Panna 116; obraz 106
Martin mistr v. Hegius
z Martinic Bernard, nejv. purkrabí hradu Praž. 109
MatČj, knČz ze špitála 75
matury 68
Matyáš, král Uher. 1
Meckas 145
Mejšnar Ondráþek 40
Mejšnarovic dĤm 59
Melichar kupec 55
Mikuláš, kaplan mincíĜský u sv. Barbory 64
Mikuláš nájemník 24*
mince 93; falešná 69
mincíĜ 69*
mincmistr nejv. 21, 24*, 36, 62, 67, 134*; v. Horštorfar z Malesic, Kostka,
Vilém z Postupic, Popel Adam OldĜich z Lobkovic, PĜehoĜovský Fr. Karel, z Šenfeldu Mikuláš, Tunkl z Brníþka, z Valdštejna Bernard
Minstrberské kníže Karel 67
Miránková Anna 56, 63
místa prodavaþská 111
místodržící 113
mlynáĜi 111; pĜísežní 56, 154
Mlýnek Jan 6
mlýny 26, 56, 63, 145, 154
Modletín 144
monstrance 86
Morava 86, 148
most 93, 95
mrskání (trest) 28, 115
muþení 28, 55, 89
muzikanti 117
MydláĜovská role 145
námČtky 97
NČmci 3
Nemyslovice 138
Nemyšl 141
Neškaredice 145
Netluky 143
Nové mlýny 63
Novomlejnský Jan 130-2, 134, 135, 145, 153
novosedlí 62
nuncius papežský 3*
obČšení: trest 28; samovražda 114

obnovování rady 126-136, 153
obrazy þes. patronĤ 105
z Obytec v. Obytecký
Obytecký Litmír Fr. Vyduna z Obytec 140
odpustky 119
olovo 93
oltáĜe 103; u sv. Barbory 33; u sv. Jakuba 7, 8
Orel Šimon 24
Orel zvon 121
Osel dĤl 35
osmisoudcové 117, 149
Ostrov 138
z Paaru Fr. Arnošt hrabČ, nejv. mincmistr 149
Pach 5; P. Svrchní þili mlýn strouha 56, 63
Pampa 56
Pardubice 34*; panství 93
Pašinka 141
Pavel faráĜ kaĖk. 78
peþet mČstská 110
pekaĜi 111
peníze: malé 65; podvojní þi veliké 83
perkmistr 127, v. Lahviþka Samuel
Perštejnec 145
Petr knČz ve špitále 42
pikharti 53
pláteníci 111
plundrování Hory od ŠvédĤ 110
PoboĜ 96
pocta 32
PodČbrady 34*
Podivínský Eliáš 127-32, 134, 135
podloubí 104
pohĜeb 136
Pokorný Pavel svícník 134
pokrývání kostela 112
Polévka OndĜej 54
Poliþany ves 116, 145
ponocní 123
Popel Adam OldĜich z Lobkovic, nejv. mincmistr 126
poĜádek havéĜĤ: hor StĜíbrných 59, 62, 71, 149; hor KaĖkovských 149
Poska Adam Dominik 126
požáry 4, 84, 38*, 104, 148
Praha 21, 92, 98; kollej Všech svatých 6; konšelé 3; kostely 91 (sv. JindĜicha), 80 (sv. Mikuláše), 1, 49*, 50 (sv. Václava na hradČ)
z PrachĖan Mikuláš 40
pranéĜ 66
Pray JiĜí 3*
pregéĜi 83
primas, primator 96, 126-8, 130-7; v. Kubín Karel Ferd.; Kubín Václ.; Kubín Václ. Ferd.; Lahviþka Samuel; Vykroþil JiĜí z Bílemberka
processí 13, 113, 117
provazníci 111
PĜehoĜovský Fr. Karel, nejv. mincmistr 142
PĜerovský Mikuláš 127
PĜetelice 143
pĜibití za jazyk 115
PĜíbram Uhelná 30, 34*
pĜijímání 119
psotník 152
Ptáþek OndĜej zvonaĜ 50
PĤda MatČj 104
purkrabí nejv. hradu Praž. 98, 109; v. z Martinic Bernard
Pyšely 149*
rada mČstská 126-36
radnice v. rathouz
radové JMCské 141, 144; JMKské 140; komory 142, 143, 149; vojenští
143
Ramhofský JiĜí 130-2, 134
Rašín Rudolf Karel z Ryzmburka 140
rathouz 23, 25, 87, 113
regenti 67
registra: prengrecová 24*; verková 21*, 28*
Rejsek 39
rejtaĜi 139
rejtunk 149
Rejzí dĤl 24
Rejzský couk 24*
requiem 136
role 145
rouhání 115
roury vodní 60, 102
Rousy dĤl 24*

RoveĖ 145
Roznštrauch dĤl 24*
Rudolf II. císaĜ 154
RĤžiþka Vít pekaĜ 112
RĤžiþkovic dĤm 102
Rybný trh 60
rychtáĜi v. Bergmann; Jan od KĜížĤ; Stredonius
rynk 66
rytmistr 139
z Ryzmburka v. Rašín
Ĝezníci 11
Sankturin, úĜedník mince 88*
Scebúský Jan Matyáš 127-9
sebevražda 114
Seþ 143
z Semína v. HanykýĜ Jan
semináĜ 109
z Schönfeldu Mikuláš svob. pán, nejv. mincmistr 153
Sixt kramáĜ 55
ze Skalice Jan, hofmistr horní 21
Skoupý Martin z Poliþan 145
SkĜivan Pavel 128-32, 134, 135
Slánský Bohuslav 127-32, 134, 135
z Slavíkova v. Slavíkovec
Slavíkovec ze Slavíkova 141
SobČslav 43
soud dvorský 143
Souliv 143
Soutice 140
starší obecní 117, 149
slávka 34*
Stefanides Václav 127
stezka (k Turkanku) 24*
stolice: literátské 68; v kostele vĤbec 103, 106
Stredonius JiĜí JindĜich M. cís. rychtáĜ 126-9, 135
stĜíbra pálení 89
studenti 109, 113
sukna 25, 113
Svatojánský Jakub 126-32, 134, 135
Svatomír (ZrĤbek z Újezda) arcidČkan 47
svícník v. Pokorný Pavel
šatlava 85
z Šenfeldu Mikuláš, svob. pán 127-133, 135, 143, 153
Šenvald 143
šepmistĜi 62, 68, 98, 110, 116-8
šibenice 114, 145
Škultet Šalamoun 128-30
šmejdýĜi 111
Šmilauer Karel 127-132, 134, 135
Šorejsek OdĜej 6
Špetle 30
Špicmberk 24*
špitál 42, 75, 145, 154
špitálníci 154
Štamperský 136
štoky 113
štola 99
Švédové 110
Švihovská hrabČnka 95
tac viný, pivní, solní 142
z Talmberka Fr. Vilém 141
TataĜi 148
Te deum 113
Tomáš: faráĜ u sv. Barbory 85; kováĜ na Rejzím 24*
Torstenson 110
traktací 113, 133
trejby 99
trhy v.: HrnþíĜský; KoĖský; Rybný
Trojan knČz u sv. BartolomČje 80
trubaþi 77
TĜebetice 144
Tunkl z Brníþka, nejv. mincmistr 88
Turci 13
TurkaĖk 24*, 99
uhli 34*
uhlíĜi 30, 34, 79
umbella (koruna nad kazatelnicí) 106
upálení trest 53, 69
úrok 145
úĜad: horní 99, 117, 149; mincovní 149
úĜedník mince v. Sankturin
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sv. Václava obraz 105
Václav: faráĜ na NámČti 80, 85, 86; knČz u sv. BartolomČje 51
Václavková 38*, 59, 62
váha 100
Valašské hory 148
sv. VavĜinec patron hutníkĤ 40*
z Veletic v. Dorota zlatnice
Veletov 154
Vencelík (z VrchovišĢ) 52
vepĜi do špitálu 145
vezír turecký 147
VČžník Václ. Rud. z VČžník 144
VídeĖ 98, 109, 120
Villanuova v. Filip biskup
vinice 145
visitator 116
Vít faráĜ na NámČti 45
Vladislav král 1, 13, 20, 29, 49, 67, 88
Vlašim 141
Vlašský dvĤr 14, 98, 99, 109, 149
Voþkovská role 145
VodČrady 141
vodovod 16, 60, 102
sv. VojtČcha obraz 105
Vokáþek JindĜich 127, 128
Vorel v. Orel
Vorlová Lidmila 145*
Vorlovsko 145
Vosel v. Osel
Vrbice 144
Vtelno 138
Vykroþil JiĜí z Bílemberku 126, 127
vzbouĜení 3, 52
z Waldštejna Bernard, nejv. mincmistr 36
Widman JiĜí 135
ZáboĜí 95
zahrady 24*, 145
základní (pocta staviteli) 58
Zámky Nové 147
zástava v. stávka
Zdechovice 144
Zibohlavy 115
Zigel Jan 63
sv. Zikmunda obraz 105
zpovČć 119
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ZrĤbek v. Svatomír arcidČkan
zvonaĜi v. Bartoš v Praze; Ptáþek OndĜej
zvonČní hran 121, 136
zvoníci 136
zvony 12, 19, 49, 50, 121; v. Orel
Žabelius Václ. 135
žáci 117, 136
Žatec 72
Žehušice 34*
Žleby 34*
Poznámky k rozrodu.
K. = Kubín. - L. = Labuška. - Roky uvedené v oblých závorkách znaþí, že
se v té dobČ dotþená osoba v pamČtech pĜipomíná jako živá, je-li ale pĜed
tím znaþka †, jako mrtvá. Rok nebo den smrti znaþí se znaþkou † b e z
z á v o r k y. * = narození. Mnoho dat poskytl mi mĤj otec Emanuel z bohaté
sbírky svých lístkĤ pro topografii Hory, nČco také pan uþitel a archiváĜ Jan
Fiala. ObČma za to srdeþné díky.
J a k u b Ku b í n mlynáĜ dal pĜíjemné r. 1562 (A. kh. Kniha smluv, 154462. R. 20). Jeho kšaft ze dne 4. záĜí 1580 je v þ. 3194 a. kh.
V á c l a v Ku b í n , zemĜelý r. 1613, byl mrtev již 3. þervna, kdy jeho vdova
povolána do rady stran jeho kšaftu (A. kh. Lib. memor. fol. 95. v.-96).
V á c l a v Ku b í n m l y n á Ĝ þinil poslední poĜízení 5. dubna 1664 (A. zem.
v Praze. Lib. antiquus flavus [!] testamentorum, þ. 5, A. 10-11. v.).
V á c l a v Ku b í n p r i m a t o r pronesl ústní kšaft dne 11. listopadu 1706
(ib. E. 51. v. - 53. v.).
J a n Ku b í n koupil dĤm Marškraub proti Hopmili r. 1678; tam udáno pĜíbuzenstvo (Knih. úĜad v K. H. Lib. transact. 1708 K. 4. v.).
An n a , m a n ž e l k a J a n a Ku b í n a prohlásila ústní kšaft dne 29. listopadu 1677 (ib. A. 28. v.-29.).
Ka r e l Ku b í n , senator, zemĜel 8. prosince 1736 (A. kh. PamČti Keglerovy III. 187).
Ka r e l L e o p o l d Ku b í n , lékárník dČlá kšaft 1735 (Knih. úĜ. v K. H.
Lib. testam. 1706. C. 5).
Vedle toho jsou další doklady v pamČtech Daþického, vydaných Rezkem, dále v této stati a v knížce Veselského, Pánové Daþiþtí z Heslova.
K. H. 1886. - PonČvadž autoru bydlícímu v Praze nebylo možno rozrod
rodiny Kubínovské na místČ dopodrobna sledovati, není možno považovati
ho za úplný. Tak na pĜ. pĜipomíná se ještČ r. 1609 M a t o u š Ku b í n , pekaĜ
(A. kh. Lib. hered. 1605-20 D. 28), dále r. 1744 I g n á c Ku b í n , mlynáĜský mistr (Knih. úĜ. Lib. nov. empt. 1736-56. D. 19. v.), v Praze r. 1582
D a n i e l Ku b í n z Z e l v o v i c [!] s Marianou manželkou (A. mČsta Prahy, þ. 2016, fol. 65), vdovy J a n a , B a r b o r a a A l ž b Č t a Kubínové, zemĜelé 25. dubna 1767, 12. ledna 1772 a 31. kvČtna 1776 v matrice zemĜelých u sv. Jakuba v K. H., a žebraþka An n a Ku b í n o v á zemĜelá 6. Ĝíjna

1780 (tamtéž); tČchto osob jsem dobĜe zaĜaditi nemohl. Také není zcela
jisto, je-li Karel Kubín ml. lékárník synem Václ. Ferdinanda K. a zda-li se
netýká zpráva Keglerova o smrti senatora Karla K. snad jeho.
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[1510. mezi 5. a 23. dubnem.]
PĜíloha 2.
Páni milí,a) tuto jest pĜíþina, pro kterouž jest pánb) ráþil rozkázati,
aby ybrlaf od Mladajch Rousc) dČlen nebyl bez vČdomí pánČ, že jest
pán zprávu mČl od ouĜedníkĤ,d) že pan Vencelík ten duol zapouští a
jeho tak nezpravuje, jak právo horní a cedule krále JMtie) okazuje, a
bera na to znamenitaj štaur, aby toho dobajval, co jest prve zapouštČl a
perky zasadil, a že jsou pĜedešlí páni mincmajstĜi jej pana Vencelíka k
tomu držali i napomínali, aby se on tak zachovával pĜi tom dole, pokudž by se zachovati mČl, a že jsou ho k tomu nepĜivedli, neb jest k
právĤm horním stávati nechtČl. Tu pán maje takovú zprávu, rozkázal
jest ybrlafuf) nedČliti, aby s ním konec vzal o tu škodnou vČc, kteráž se
pĜi tom dole dČje. A toho širší zprávu VMt uslyšíte od ouĜedníkĤ horních, kteĜíž k takovým vČcem pĜihlédají, kdež pak pan Vencelík nČkteré psanie o ten ybrlaf ku pánu uþinil, jemuž porozumíte. Potom pan
Vencelík pĜijev do Hory, když pánab) v HoĜe nebylo, pĜes rozkázanie
panČ kázal jest ybrlaf rozdČliti. A v tom pan pĜijev slyše takovou vČc,
která se jest pánu proti ouĜadu od pana Vencelíka stala, tu jest poĖ poslal i tázal se ho, že jest to pánu divno, proþ jest jemu lehkost tu uþinil
a ouĜadu jeho, že jest ybrlaph kázal dČliti. Tu pan Vencelík hned mluvil: Pane mincmajstĜe, znám se k tomu, že sem rozkázal a mnČ jest
divnČji, žes ty mnČ ten pych uþinil a statek muoj staviti kázal. - Tu
pán: Pane Václave, mluvíš, žeĢ bych vám pych uþinil. - A on zase povČdČl: Mluvím a mluviti budu. - K tomu pán povČdČl: Pane Václave,
ponČvadž mne pychem dotajkáš, kteréhož jsem tobČ, ani žádnému neuþinil a tudíž jsi vČc uþinil proti ouĜadu mému, teć, aby mi slíbil, aby
stál pĜed tČmi pány, kteĜíž jsou na místČ JM krále, kteĜíž zde u Hory
býti mají,g) a tu, z þehožĢ já tČ viniti budu, aby mi práv byl, a také z
þehož ty mne viniti budeš, já tobČ chci práv býti, buć z toho pychu
nebo z þeho jiného. - Proti tomu pan Vencelík povČdČl: Já toho nechci
uþiniti, což mČ chtČl zavazovati, k tomu ty mne nepĜivedeš. A chci se
na to raditi. - A s tím jest šel pryþ ven z domu. A jáh) za ním poslal pana hofmistra, aby nikam nechodil. Pan Vencelík odpovČdČl: Ty mi nerozkazuj! - A s tím šel domĤ a vzav k sobČ zbroj s svými šel k dolu.
Tu sou bČželi služebníci pánČ Vencelíkovi do mČsta i k dolu krále JMti a nedali havéĜuom dolĤ lézti, než aby ku panu Vencelíkovi šli. Tu
když jsou k nČmu pĜišli, mluvil k nim, aby domĤ po zbroj šli a zase k
nČmu se zbrojí aby k nČmu pĜišli, a naposledy dČkovánie jim uþinil, že
jsou se k žádosti jeho sešli.
Archiv archaeol. sboru Vocela v HoĜe Kutné, papír list, popsaný po
obou stranách. - Terminus a quo: t. zv. „cedule“ král. z r. 1486 (otištČná v
Šternberkových Umrisse einer Geschichte der böhm. Bergwerke, I. sv. 2.
odd. na str. 131 a sld.). Terminus ad quem: smrt Vencelíkova r. 1515. Zdá
se to býti zlomek konceptu dopisu, který poslal nČkterý úĜedník (snad mince) zemským správcĤm. SkuteþnČ již 23. dubna 1510 byli nČkterý den Petr
z Rožmberka, Burian Trþka a Matyáš z Smrkovic v HoĜe (A. kh. Liber
decretorum, A. 10. v.).
a) = zemští správcové.
b) = místomincmistr Jan z Potnštejna a na Žampachu.
c) = bohatý dĤl na couku Oselském, ležící severnČ nad rybníkem
mlýnu Práchovny na Bylance.
d) = svrchních štajgéĜĤ.
e) = z r. 1486.
f) = pĜebytek, þistý výtČžek z dolu.
g) = tĜi správcové zem. v poznámce a) i pĜed ní uvedení.
h) = nČkterý úĜedník (asi mince).

SEZNAM RUKOPISģ, JEŽ OBSAHUJÍ JEDNAK PAMċTI
MIKULÁŠE DAýICKÉHO Z HESLOVA, JEDNAK
PAMċTI, Z NICHŽ ýERPAL ON SÁM NEBO
PRÁCHĕANŠTÍ.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 135-142

Když v letech 1878 až 1880 dr. Ant. Rezek vydával nákladem
Matice ýeské pamČti, jež si ze starších pĜedloh vybral, pĜepsal a
také sám znaþnČ rozhojnil Mikuláš Daþický z Heslova, znal jen tĜi
jejich rukopisy, a to dva pĤvodní (uvedené dále u bČž. þþ. 5 a 7),
pak jeden opis tČchto pamČtí (uvedený dále u bČž. þ. 8). Od té doby rozhojnily se pĜirozenČ naše vČdomosti o kronikaĜské þinnosti
þlenĤ rodin PráchĖanských a Daþických. Tak upozornil jsem r.
1900 na kronikáĜské pĜípisky OndĜeje Daþického a vydal jsem je,
v r. 1912 uveĜejnil prof. dr. Šimák Ĝadu Balbínových výpiskĤ z
nezvČstného dnes rkpu, bČž. þ. 6, kterých u Rezka nenalézáme, a
toto þíslo „Kh. pĜíspČvkĤ“ pĜináší nové obohacení „PamČtí“ o vý-

pisy Václava Kubína. Uvážíme-li ještČ, že se rkp. bČž. þ. 8 dostal
Rezkovi do ruky až pĜi tisku samotném a že proto tisková úprava
nemohla doznati té formy, jakou by zajisté jinak byl vydavatel si
vyvolil, nemĤžeme se ubránili pĜání, aby „PamČti“, beztoho na
knihkupeckém trhu vzácné, byly znovu vydány co možno úplnČ,
pĜehlednČ a s bohatším aparátem poznámkovým, který by také
zprávy dĤkladnČji, než bylo Rezkovi možno, kontroloval. MnČ
samotnému bylo dopĜáno užíti rkpu bČž. þís. 8 také teprve bČhem
tisku Kubínových pamČtí;1) pro tu pĜíþinu jsem nemohl v 12. poznámce k nim (str. 105) upozorniti hned na to, že v RezkovČ vydání [I. 52] je chybné datum podle rkpu C (b. þ. 7), kdežto v rkpu.
b. þ. 8, datum správné: „V stĜe. post Benedicti…“, jak jsem již
soudil podle zanášky v pramenu úĜedním, registrech to verkových.
Jiný pĜíklad, ukazující k tomu, že Rezek nemohl již dobĜe uvésti
v š e c h variant rkpu. b. þ. 7, je na pĜ. zpráva z r. 1507 [I. 58], která
v rkpu tomto zní: „Mense augusti p. Bernart z Valdštejna, mincmejstr, dal vsázeti nČkteré utrechtejĜe do vČže na KolínČ; potom je
zmuþili a pĜivezše je do Hory, dali z mČsta vyvésti KouĜimskou
branou“, dále zajímavé varianty a dĤležité doplĖky k havéĜským
bouĜkám v letech 1494 a 1496 [I. 48-49, 51], zpráva k r. 1549 [I.
109], že „þtyĜi zlí duchové hnali na KaĖku trejbem…“, kdežto rkp.
bČž. þ. 8 má „þerti zlí duchové“, atd.
PonČvadž na ten þas touha po novém vydání zĤstane asi nesplnČna, rozhodl jsem se seznámiti þtenáĜe aspoĖ s rkpy, aby se
vČdČlo, kde co hledati, jde-li o hlubší proniknutí k hledané vČci.
Citáty, uvedené v závorkách hranatých ukazují na Rezkovo vydání
„PamČtí“.
Rukopisy, o nČž bČží, jsou:
1. - T. zv. v e t c h é k n í ž k y , do nichž si zapisoval jak Bartoš z
PráchĖan, tak i jeho syn Mikuláš [I. 323, 326]. Z nich si vypsal
Mikuláš Daþický mnoho zpráv, nikoli však všechny, což prokazují
pamČti Václava Kubína, který þerpal pĜímo z vetchých knížek.2)
Jsou nyní nezvČstné.
2. - Al m a n a c h l é k a Ĝ e J a n a K o z l í k a z P r a h y , který žil
v HoĜe Kutné již r. 1456 (A. kh. Reg. hered., L. 2), pĜipomíná se
pak r. 1469 jako písaĜ urburní (A. kh. Lib. sent., A. 7), v letech
1474-82 jako urburéĜ (A. archaeol. sboru Vocela, Reg. prengrecová) a zemĜel 27. srpna 1482 (A. kh. Reg. flav. minus, B. 17). Tento almanach je také dnes nezvČstný. Z nČho si pĜepsal nČkteré pamČti do „vetchých knížek“ Mikuláš z PráchĖan [I. 328].
3. - Al m a n a c h y ( E p h e m e r i d e s ) M i k u l á š e z P r á c h Ė a n , první na r. 1532 a násl. [I. 67, 334]; jsou nyní nezvČstny.
4. - P a m Č t i O n d Ĝ e j e D a þ i c k é h o z H e s l o v a a j i n é
p a m Č t i i a l m a n a c h y blíže neoznaþené [I. 343, 133, 111], o jejichž vzhledu, ponČvadž jsou nezvČstné, není nic známo.
5. - P a p í r . r k p . in fol., oznaþený Rezkem písmenem A, nyní
v archivu mČsta Hory Kutné [I. str. LIV. a sld.]. Jest v nČm vedle
jiných vČcí nejstarší pĜepis pamČtí, které si vypsal Mikuláš Daþický z Heslova z rkpĤ Bartoše a Mikuláše z PráchĖan nČkdy v r.
1593 nebo 1594.
6. - R k p . B , dnes nezvČstný, byl nejobsáhlejším rkpem pamČtí, neboĢ obsahoval 326 listĤ [I. str. LVII. a sld.]. Psal jej Mikuláš Daþický a dokonþil jej nČkdy brzy po 11. srpnu 1619. Lze tak
souditi podle Balbínových excerpt z PamČtí Mikuláše Daþického z
Heslova, které vydal Šimák ve VČstníku ýeské Akademie, XXI.
1912, str. 76). Opis tohoto bohatého rkpu, který však neobsahuje
všech jeho zpráv, je v rkpu B', uvedeném zde u bČž. þís. 8. V rkpu
B' jsou u jednotlivých výpisĤ zapsána i folia, ba i stránky každého
folia z rkpu B. Rezek, bohužel, neuvedl ve svém vydání nikde ani
tČchto listĤ ani tČchto stránek, nČkteré zprávy vynechal a neuvedl
také mnohých dĤležitých variant (viz co Ĝeþeno na zaþátku). Podle
str. 348, 356, 372 a 384 rkpu B' (s nímž v té pĜíþinČ souhlasí i rkp.
bČž. þís. 9) byl oddíl, obsahující zápisky Bartoše z PráchĖan, v B
na listČ 1. až 37. str. 1. Od listu 37. str. 2. do listu 46. str. 1. šly dále pamČti Mikuláše z PráchĖan, které Rezek uveĜejnil v oddČlení
VII. a VIII. [I. 334 a sld.]. Na listČ 46. str. 1. zaþínaly také zprávy
1
) Za laskavé zapĤjþení tohoto rkpu do Prahy dČkuji panu archiváĜi
OndĜeji Frantovi v JindĜichovČ Hradci, za ochotné sprostĜedkování této výpĤjþky a dovolení ku práci v ústavu pak panu Dru. Janu BedĜichu
Novákovi, Ĝediteli þs. státního historického ústavu a úĜednictvu téhož
ústavu, sleþnČ dr. BlaženČ Rynešové a panu dru. BedĜichu Mendlovi.
2
) Srovnej zde k tomu str. 102.
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Jana z PráchĖan (viz o tom rkp. bČž. þís. 9), jež Rezek vydal v oddČlení IX. a X. [I. 337 a sld.]. Od listu 62. str. 1. uprostĜed následovaly rĤzné pamČti, zvláštČ OndĜeje Daþického (u Rezka oddČlení XI. a XII.) a od listu 76. str. 1. koneþnČ pamČti Mikuláše Daþického („Haec-sequentia-Nikolaus Daþický a Heslova huius- ex quo
haec descripta-libri autor“), a to až do listu 326. str. 2.
7. - P a p í r . r k p . in fol., oznaþený Rezkem písmenem C, nyní
v knihovnČ Národ. musea v Praze, sign. V. C. 11. dĜíve: II. G. 5 [I.
str. LIX a sld.] obsahuje 225 listĤ. Psal jej Mikuláš Daþický až po
r. 1620.
8. - P a p í r . r k p . in 4° v ýernínském archivu v JindĜichovČ
Hradci, sign. B 90. Obsahuje na str. 330-478 vedle mnoha jiných
výtahĤ z tištČných i rukopisných pramenĤ, týkajících se klášterĤ
cistercských, bohatý výtah z rkpu B (bČž. þís. 6). Tento výtah vydal Rezek [I. 323-356] bohužel nikoli jako celek a proto neúplnČ,
ponČvadž mu rkp. B' pĜišel do ruky až bČhem tisku I. dílu „PamČtí“; oznaþil jej také nevhodnČ písmenem B, aþ vzhledem ke genesi
rkpĤ. bylo spíše na místČ oznaþení podobné onomu, které jsem volil zde. Rkp. B' psal podle mého soudu nČjaký þlen cistercského
kláštera v Sedlci, urþitČ týž, který napsal také rkp. téhož formátu a
vzezĜení, bČž. þís. 9. V obou tČchto rkpech (bČž. þþ. 8 a 9) shromažćoval si tento muž, jehož svČdomité heuristice se musíme podivovati, materiál k historii kláštera Sedleckého, která se zachovala v papír. rkpu. knihovny Národního musea v Praze, sign. VIII.
A. 6. a je daleko bohatší než Snopkova historie kláštera Sedleckého.3) Rezek, který právČ zmínČných dvou rukopisĤ musejních neznal,4) soudil [I. str. LVII. pozn. 1 a 2], že muže, který psal rkp.
bČž. þís. 8, sluší hledati v kolleji jesuitské v HoĜe Kutné, z dĤvodu
naprosto nedostateþného. Uvážíme-li však, že tento muž ve svých
rkpech ani o Jesuitech ani o kh. kolleji jesuitské zmínky neþiní, že
naopak veškerou svou snahu vČnuje klášterĤm cistercským, z nich
pak zvláštČ klášteru Sedleckému, a vedle toho i HoĜe Kutné, že
mČl dále pĜístup k archivu, zápisným knihám, knížkám opatĤ a
knihovnČ rkpĤ kláštera Sedleckého, jejíž seznam - skoro podobnČ,
jako se nyní v soupisu rkpĤ provádí - si poĜídil, nemĤžeme se
ubrániti úsudku, než že to byl nČjaký uþený cisterciák,5) jehož
jméno sice bohužel upadlo brzy úplnČ v zapomenutí, nikoli však
vĤbec jeho rkp., VIII. A. 6. z nČhož v HoĜe poĜízen také opis.6) Je
jisto, že autor žil ještČ dne 18. dubna 1680 (viz. co Ĝeþeno zde dále
u bČž. þís. 9). Víme-li že r. 1680 po ýechách zuĜil mor, dala by se
pĜíþina, proþ práce tohoto pilného muže upadla tak náhle v zapomenutí,7) vysvČtliti tak, že zemĜel morem a že se proto ještČ Ĝadu
) ýelakovský-Vojtíšek: Klášter Sedlecký, 7.
4
) Na tyto dva rkpy upozornil v þeské literatuĜe poprvé r. 1918 F. M.
Bartoš, který poĜídil soupis rkpĤ Národního musea v Praze, vycházející právČ tiskem, a to v ýas. musea kr. ýes., XCII. roþ. na str. 85. V literatuĜe nČmecké zmínil se krátce o rkpu, bČž. þís. 9, dr. Ad. Horþiþka
r. 1899 v Mitteil. des Ver. f. d. Gesch. d. Deutschen in Böhmen,
XXXVII. roþ. na str. 319; upozornil prý jej naĖ dr. Jos. Neuwirth.
Dru. ýelakovskému zĤstaly oba rkpy bohužel neznámy.
5
) Tak soudil již Bartoš na uv. místČ. Podotýkám, že tam sluší þísti
slova „po r. 1657“; po rok 1657, nikoli však „po roce 1657“.
6
) Když r. 1769 P. Fulgentius Šustáþek urovnával archiv kláštera
Sedleckého, opsal si tyto dČjiny klášterní; po nČm pak pokraþovat v
opisování kh. zlatník Josef HoĜický, milovník starých památek, o
nČmž píše také Rezek [I. str. LIX]. Tento opis jest uložen v archivu
PrĤmyslového musea v Chrudimi (sign. 1. N. 6); je to papír. rkp. o
329 popsaných stránkách a o velikosti 20,5x17 cm, na jehož 1. listČ
stojí: „NB. harum memoriarum compilator quis fuerit, non invenitur;
scripsit autem haec, ut in margine repertum erat, anno 1679 incipiens
22. februarii. R. P. Schustaczek describere incepit 29. 8-bris 1769.
Ego vero Jos. HoĜziczky aurifex Kuttnensis incepi describere 2. da
februarii 1793 de verbo ad verbum“. Na str. 199. napsáno po stranČ:
„NB. Hic finivit R. P. Fulgentius Schustaczek, spondens querere ulteriora manuscripta. Mortuus autem est. Requiescat in pace“. Od str.
199. pokraþoval HoĜický v dČjinách až po opata Xaveria Freisaufa, na
str. 203-329 jsou pak opisy rĤzných listin, týkajících se kláštera. SprávČ PrĤmyslového musea v Chrudimi dČkuji na tomto místČ za
laskavé zapĤjþení rkpu do Slaného za války.
7
) Již opat JindĜich Snopek, který sepsal r. 1698 pro Sartoriovo dílo
„Cistercium bis tercium“ (Praha 1700) dČjiny kláštera Sedleckého,
historie našeho neznámého patrnČ neznal, ponČvadž ji nikde nepĜipomíná. Snopek byl zvolen za opata Sedleckého dne 13. záĜí 1685, tedy
po domnČlé smrti našeho spisovatele. Podotýkám, že je mi znám vedle
3
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let jeho knih štítili.8) V rkpu. bČž. þís. 8. máme na stranČ 478 další
pomĤcku k rozĜešení otázky, kdo je autor; je tam totiž napsán konec „PamČtí“ Daþického; toto zakonþení otiskl již Rezek [I. str.
LVII.], nikoli však vČrnČ. SprávnČ stojí na konci: „Descriptum a
FM d h“ (nikoli „L M. D H“, jak má Rezek). Neznámý autor má
velmi charakteristické písmo: v nČm opakuje se F v té podobČ, jak
je psáno v závČreþné formuli, þasto a je nemožno je zamČniti s
písmenem L. Písmena d i h jsou pak psána jako malá. Rezek rozluštil tuto vČtu: „a libro manuscripto Daþický Hesloviensis“. Za
tohoto výkladu þekali bychom také ovšem spíše pĜedložku „de“
místo pĜedložky „a“. Já bych þetl: „a F(ratre) M(artino) d(omus)
h(uius). Podotýkám ale hned, že doplnČk „Martinus“ je dnes ještČ
pouhá domnČnka, pro niž nemám dosud pevné opory. Dnes vím
jen tolik, že v „Nikrologiu“ [!] kláštera Sedleckého, sepsaném
podle lístkĤ nalezených v archivu téhož kláštera r. 1711,9) jsou
uvedeni tĜi Ĝádoví bratĜi tohoto kláštera, kteĜí zemĜeli v r. 1680:
Fridericus (Fridericus de Budova), Gerardus (Georgius Schindler)
a Martinus (Martinus Markotius). Poslední byl pokĜtČn 6. þervna
1650, biĜmován na jméno Hilarius, složil slib dne 22. Ĝíjna 1673
opatu VojtČchu Gamsovi, byl vysvČcen na knČze dne 19. prosince
1678, zemĜel dne 31. srpna 1680 a byl pochován v kostnici. Rodem byl ýáslavan národnosti þeské. Jméno Markotius skuteþnČ v
ýáslavi pĜichází, na pĜ. r. 1600 cís. rychtáĜ Blažej Markotius [Rezek II. 72]. KromČ tohoto Martina nepĜichází v dotþeném nekrologiu jméno žádného Ĝádového bratra, které by zaþínalo písmenem
M a jinak by se þasovČ hodilo. KoneþnČ jest ještČ jedna pomĤcka
k urþení spisovatele. V pražském rkpu (VIII. A. 6) uvedl autor na
str. 52 toto: „Item 4. junii desolatum monasterium Sedlecense asserit P. Balbinus in suo M S. nobis a. 1679 communicato his verbis…“ Totéž stojí v chrudimském rukopisu (1. N. 6) na str. 126.
Bohužel nenalezl jsem ve sbírce dopisĤ vrstevníkĤ Balbínových,
kterou pĜipravuje k tisku pan prof. Šimák, žádné zmínky, která by
na podobný dopis ukazovala.10) Rkp., o kterém tu neznámý autor
mluví, je v pozĤstalosti BalbínovČ na StrachovČ (tom. VII. str.
294-8 a 305-7); je to sepsání o klášterech cistercských.11) Náš neznámý rozepsal si toto sepsání na str. 139.-146. rkpu nyní jindĜichohradeckého (bČž. þís. 8) za nadpisem; „De s. ordine Cisterciensi. MS. P. Balbini S. J. communicatum a. 1679“.12)
Zbývá zmíniti se ještČ o jedné vČci. ýelakovský13) odsoudil
velmi pĜíkĜe spis Jos. Fr. Devotyho o klášteĜe Sedleckém, vydaný
v r. 1824 v Praze, shledávaje v nČm tolik „k víĜe-nepodobného“, a
rkpu orlického, þ. 44, dále rkpu v mČst. museu v Pardubicích, þ. 122
(viz ýelakovský-Vojtíšek, 8), pak rkpu Nár. musea v Praze (sign. VII.
C. 39), který pĜipomíná Bartoš na místČ, uvedeném v pozn. 4, ještČ jeden rkp. historie Snopkovy v archivu PrĤmyslového musea v Chrudimi, sign. 1. N. 5, s pČkným ex libris opata Freisaufa.
8
) O nakažlivosti moru vČdČli v ýechách již dávno. Tak roku 1568
zapeþetili vždy v HoĜe dĤm, kde zemĜel kdo na mor, a spolubydlící
musili se nČkolik nedČl „vyfryšovati“ (Šimek, Kutná Hora, 220). Roku
1680 zase pálili v Praze po zemĜelých morem šatstvo (BeckovskýRezek, PoselkynČ III. 522).
9
) Archiv orlický, þ. 22.
10
) Panu profesorovi dČkuji srdeþnČ za dovolení k nahlédnutí do jeho
sbírky.
11
) Šimák, Zpráva o literár. pozĤstalosti B. Balbína ve VČstníku ýes.
Akademie, XXIV.
12
) Balbín navštívil Horu a Sedlec nČkdy po 12. kvČtnu a v þervnu
1665. PĜi té pĜíležitosti prohlížel si i knihovnu kláštera Sedleckého a
vypsal si ze dvou rkpĤ tam chovaných dvČ pergamenové listiny dosud
neznámé, které byly v nich patrnČ vlepeny (jedna se týká kostela v
Klokotech, druhá kláštera Plasského). Opisy tČchto dvou listin jsou v
BalbínovČ sepsání o klášterech cistercských, které si náš neznámý autor do rkpu, bČž. þís. 8, opsal, a to na str. 142 a 143. DĤstojný bibliotékáĜ kláštera Oseckého, P. Ambrož Tölg, který mi kulturní poklady
sobČ svČĜené vždy ochotnČ k bádání propĤjþoval a jemuž za to srdeþnČ
dČkuji, upozornil mne, že osecký rkp. þ. 47, který byl pĤvodnČ v
knihovnČ kláštera Sedleckého a nese na vnitĜní desce vlepený lístek s
jeho obsahem poĜízeným r u k o u n a š e h o n e z n á mé h o a u t o r a ,
nese také stopy, že ho mČl v rukách Balbín, který dlel pĜed cholerou v
Oseku a tam rkpy opatĜoval znaþkami. Rkp. þ. 47 má totiž na hĜbetu
lístek se sedleckou signaturou: T. 1, kterou prý napsal Balbín. Tento
rkp. þ. 47 je ostatnČ popsán i na str. 163 musej. rkpu. VI. F. 32. jako þ.
VII, jakož i v díle Xenia Bernardina (VídeĖ 1891, þást II.).
13
) ýelakovský-Vojtíšek, Klášter Sedlecký, 9.

mínil, že jednak Devoty þerpal ze Snopkova spisu nahoĜe uvedeného, jednak že mu pĜi tom bylo dílo Sartoriovo „Cistercium bis
tercium“ vzorem. Již Bartoš14) ukázal na to, že Devoty, který pod
þarou uvádí celá latinská místa s doložkou „Historia mon.“ nebo
„Memorab. mon. Sedl.“ nebo „MS. mon. Sedl.“, neþerpal ze
Snopka, nýbrž z našeho neznamého autora.15) Tuto vČc vysvČtluje
ostatnČ také to, že Devoty opis rkpu VIII. A. 6 skuteþnČ sám mČl;
na 1. listČ jeho chrudimského opisu (rkpu 1. N. 6) stojí totiž: „Ex
libris Jos. Devoty, decani Sedlecensis“. Tedy po HoĜickém mČl
tento opis Devoty.16)
UpozorĖuji dále, že odsudek ýelakovského nevztahuje se však
na tento pramen Devotyho, velmi zhusta jím užívaný, nýbrž spíše
na zpĤsob, jak Devoty vČc podal, pravíĢ ýelakovský výslovnČ, že
prý Snopek [!] „patrnČ mu byl pĜílišnČ stĜízlivým17) spisovatelem,
takže jeho jména nikde neuvedl“. V pravdČ to byl náš neznámý
autor, který vČru vyvinul na svou dobu dosti podivuhodný kriticismus a svČdomitou heuristiku. Byl by to velmi záslužný þin,
kdyby rkp. VIII. A. 6 byl v celku vydán, spolu s neznámým historickým materiálem ze ztracené nejstarší knihy kláštera Sedleckého, ze ztracených þtyĜ nejstarších memorabilních knih kh. a z jiných ještČ vČcí, obsaženým v obou rkpech pĜípravných.
9. - P a p í r . r k p . N á r . m u s e a v P r a z e in 4°, sign. VI. F.
32 (dĜíve III. H. 39), mající na hĜbetČ nalepené žluté lístky s nápisy: „Sedlec“ a „32“, obsahuje na str. 193-204 latinské výpisy z rkpu. b. þ. 6, za nadpisem: „Sequentia excerpta ex libro descripto a
Nicolao Daczicky ab Heslowa, cive Cutt. ex annotatis suorum
praedecessorum.“ Na konci (str. 204): Haec ex libro Nicolai Daczicky de monasterio Sedlecen(si).“ Výpisky jsou seskupeny podle
oddílĤ za nadpisy: „I. ex Barthol. PrachĖan; II. ex Nicolai de PrachĖan; III. ex Joannis de PrachĖan; IV. ex variis memoriis praesertim Andreae Daczicky; V. ex Nicolai Daczicky, incipit ab anno
1574.“ Výpisky mají také udání folií a stránek rkpu þ. 6 (1. a 2. u
každého folia) jako v rkpu þ. 8. PonČvadž si písaĜ rkpu þ. 9 na str.
204 zapsal ještČ zprávu o volbČ brnČnské abatyše, provedené za
úþasti sedleckého opata dne 18. dubna 1680, a za tím stížnost obce
Malína na opata BartolomČje Picu až po bod 10. lze se domnívati,
že tento rkp. byl napsán nČkdy v prvé polovici r. 1680, a to podle
písma touž osobou, která psala rkp., bČž. þís. 8. V rkpu b. þ. 9 vypsal si neznámý náš cisterciák jen vČci, týkající se kláštera
Sedleckého, a to latinsky, naproti tomu v rkpu. bČž. þís. 8, který je
daleko obšírnČjší, vČci sedlecké, kutnohorské i cizí, a to þesky.
10. - B a l b í n o v y l a t i n s k é v ý p i s y z rkpu. bČž. þís. 6. VČci, jež v edici BalbínovČ nepĜicházejí, vydal r. 1912 Šimák ve
VČstníku ýes. Akademie, roþ. XXI. na str. 71-6.18) Z nich jde na
jevo, že neznámý cisterciák neopsal si celý obsah rkpu, bČž. þ. 6,
nýbrž - jak již v nadpisu naznaþil - jen výtah (excerpta) z nČho [I.
str. LVII].
11. - P a m Č t i O n d Ĝ e j e K Ĝ i v o l á þ k a v knize „Placení kyzĤv lénšaftníkĤm od erckaféĜĤv“, chované v a. kh. a jdoucí od r.
1543 do r. 1556. Vydal jsem je r. 1900 v Památkách archaeologic14

) Viz pozn. 4.
) Ovšem to nemohly býti rkpy musejní, z nichž Devoty þerpal - jak
míní Bartoš - nýbrž rkp. chrudimský (opis to musejního rkpu. VIII. A.
6). - Viz následující vČtu shora v textu.
16
) HoĜický koupil podle zápisníku Josefa Bláhy (Flajšhans, Knihy
þes. v knihovnách švédských a ruských, Praha 1897, str. 22) knihovnu
sedleckou r. 1786. VidČl-li r. 1796 u nČho Vavák Daþického pamČti
[Rezek I. str. LIX.], nemusil to býti, jak Rezek soudí, zrovna rkp. C,
nýbrž mohl to býti také rkp. B (bČž. þís. 6). Kdyby tato eventualita byla pravda, pak mohl míti HoĜický rkp., bČž. þís. 6, z kláštera Sedleckého, kde po náhlém úmrtí neznámého našeho autora morem mohl tento
rkp zĤstati jako vČc, jíž se nikdo ze strachu nechtČl dotýkati.
17
) Že by byl Snopek stĜízlivČjším autorem, nelze však všeobecnČ Ĝíci. Byl synem své doby a psal ve své historii také o neuvČĜitelných vČcech (na pĜ. o strašidelném pohnutí kostí v kostnici, když se tam Jesuita Reichenberger r. 1657 o nebožtících nedosti uctivČ vyjádĜil, nebo o
nálezu rud mnichen AntoĖem) jako náš neznámý autor. Viz také ve
vČci AntoĖovČ stĜízlivé líþení událostí autorem spisu „Phoenix incineratus“ (viz Kh. pĜíspČvky, II. Ĝada, strana 63, pozn. 20) a zamítavé stanovisko Snopkovo.
18
) Tam na str. 72, 19. Ĝ. shora, sluší opraviti tiskovou chybu. Balbín
byl v HoĜe skuteþnČ r. 1665 brzy po 12. kvČtnu, nikoli r. 1655 (P. A.
Rejzek, Boh. Balbín T. J., Praha 1908, str. 189).
15

kých a místopisných, dílu XIX, na str. 267-278. Tyto pamČti
korrigují dobĜe „PamČti“ Mikuláše Daþického (viz na pĜ. zprávu o
stČtí Jáchyma šafáĜe mince, kterou klade OndĜej KĜivoláþek
správnČ do r. 1554,19) Mikuláš Daþický však omylem k r. 1553.
Že je psal skuteþnČ OndĜej KĜivoláþek, je již jisto; v manuálu (protokolu) horního úĜadu v K. H. z let 1545-54 na fol. L. 11 je zapsáno pĜi r. 1549 (Deus in adiutorium: „VondĜej KĜivoláþek žádal,
aby byl propuštČn z písaĜství v Hopích.“ Tím je bezpeþnČ rozluštČna zkratka W. K. v tČchto pamČtech (Pam. arch. a míst. XIX.
275., 9. Ĝádka shora).
12. - R k p . B o n a v e n t u r y P i t t r a v Rajhradském klášteĜe,
sign. G. g. 23, obsahuje na str. 277 až 287 dodatky ke KoĜínkovi z
rkpu „M. S. Cuttnense“ (Daþického pamČti), jdoucí od r. 1313
(vyrytí peþetidla havéĜĤm) do r. 1618 a zapsané tam r. 1676, z kterého však rkpu, není mi známo, neboĢ jsem nemohl tohoto rkpu
prostudovati. Nejspíše to byl asi rkp., bČž. þís. 6.
13. - P a m Č t i V á c l a v a K u b í n a , o nich psáno v Kh. pĜíspČvcích v III. ĜadČ na str. 100-132.
Vzorky písma z rkpu jindĜichohradeckého k bČž. þíslu 8.

Obr. 1.

Na obr. 1. je þást pravého kraje str. 478 se zakonþením: „1680
descriptum a F M. d h.“ [Rezek I. str. LVII]. Na zaþ. 3. Ĝádky je velké L.

Obr. 2.

Na obr. 2. je þást pravého okraje str. 345, otištČná u Rezka I. str. 331.
V 1. Ĝádce vidíme, jak písaĜ psal F („14. Burian Franco“), v 2. a 6. jak L
(„17. Laurentius oppa[tovský]„ a „Léta 1464“), ve 4. jak H („Haužviþka“)
a v 5. jak S („4. Simon Vrabec“) Rezek þetl však chybnČ „Hanco“ místo
správného „Franco“; toto správné þtení má také zĜetelný ú Ĝ e d n í zápis
mČstského písaĜe o sazení rady v registrum rubeum kh. archivu na fol. B.
15. Podotýkám ještČ, že v témže zápisu úĜedním je datum: „in die Purificacionis“. MČl tedy buć Bartoš z PráchĖan chybné datum („in die Assumpt.“) ve svých „vetchých knížkách“ nebo uþinil chybu Mikuláš Daþický pĜi opisování anebo koneþnČ písaĜ rkpu B'. Rezek [I. 330] otiskl toto
nesprávné datum, aniž by je byl srovnal se záznamy úĜedními.

DċJINY HORNÍHO PRÁVA NA ÚZEMÍ REPUBLIKY
ýESKOSLOVENSKÉ.
Slovník veĜejného práva þeskoslovenského. Sv. I. (A-Ch) Brno 1929, str. 749-755.

1. DČjiny pramenĤ horního práva. Poþátky horního práva v
zemích ýs. republiky souvisí s vývojem obyþejového horního práva v zemích románsko-nČmeckých. Pro nedostatek pramenĤ nelze
jich však sledovati bezpeþnČ dále než na hranici XII. a XIII. stol.,
neboĢ Ĝada listin dosud za pravé považovaných je nyní prokázána
jako novodobé padČlky. Hornictví samo sahá v ýs. republice
ovšem do dob pĜedslovanských. Avšak teprve ze XII. stol. jsou
zprávy o dobývání stĜíbra, které dává pĤdu pro rychlý vývoj horního práva. Od 2. þtvrti XIII. stol. bylo intensivnČ dolováno na
stĜíbro na pomezí þesko-moravském. Od této doby možno mluviti
o zvláštním horním právu v ýechách a na MoravČ, neboĢ tehdy
þeští králové provádČli již cílevČdomČ podle vzoru císaĜĤ a králĤ
nČmeckých dvČ stČžejní zásady horního práva: horní regál a horní
svobodu. Na tČchto zásadách spoþívá nejstarší soustava horního
práva v ýs. republice, t. j. horní právo jihlavské.
První sepsání jihlavského horního práva spadá do sklonku r.
1249 (ýes. þas. hist. XXI, 38). Podle práv jihlavských bylo sepsáno i velké privilegium NČmeckého Brodu ze dne 8. VI. 1278. Také
mČstské a horní právo šĢávnické, potvrzené prý králem Belou IV.,
není niþím jiným než parafrází právních pramenĤ jihlavských.
Horní právo šĢávnické rozšíĜilo se potom také po jiných uher19

) Srv. Emanuel Leminger, Král. mincovna v K. H., 384.
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ských horních mČstech.
Jihlavští sami pČstovali na základČ statutárního práva jim udČleného horní právo peþlivČ dál a poĜídili si vedle rozšíĜeného latinského znČní svého pĤvodního handfeštu v posledním desítiletí
XIII. stol. také obšírnČjší oficielní sepsání svého horního práva v
jazyku nČmeckém.
Jihlavské horní právo stalo se pro svoji praktiþnost obecným
právem horním v ýechách, na MoravČ, ve Slezsku a v severních
Uhrách. Ba až do Freiberku byla zmínČná nČmecká recense zaslána. Tato nČmecká recense stala se podkladem pro dílo postglosátora, mistra Gozzia z Orvieta, slavné „J u s r e g a l e mo n t a n o r u m “
z r. 1300, zvané obyþejnČ „C o n s t i t u t i o n e s i u r i s m e t a l l i c i “.
Dílo toto, vzniklé za horlivé úþasti krále Václava II., je psáno
kvČtnatou latinou a složeno podle soustavy Justinianových institucí. Aþ konstituce nebyly publikovány a aþ jimi byli vázáni jen královští úĜedníci, rozšíĜily se pĜece, jak to potĜeba doby, prahnoucí
po právech psaných, s sebou nesla, v praksi již bČhem XIV. stol. a
zĤstaly vedle jáchymovského práva na nČkterých horách až do
obecného horního zák. z r. 1854 v platnosti, byvše jen reformací
císaĜe Rudolfa II. z r. 1604 zásadám jáchymovským pĜizpĤsobeny.
Odvolání z horních rozsudkĤ šlo podle konstitucí jen ke králi.
PĜes to však dovedl si soud mČsta Jihlavy svými nálezy zajistiti
postavení vrchního soudu jak ve vČcech horních, tak i civilních, k
nČmuž se až do válek husitských znaþný poþet mČst v království
(mezi nimi hlavnČ Hora Kutná) odvolával a u nČhož se právních
nauþení dožadoval. Od polovice XV. stol. obnovil se sice zase
stav pĤvodní a trval až asi do stĜedu XVI. stol., kdy JihlavČ vzešel
soupeĜ v JáchymovČ. VČhlas nálezĤ jihlavských byl tak veliký, že
mezi nimi shledáváme i nálezy do horních a jiných mČst míšeĖských.
Když na zaþátku XVI. stol. rozkvetly bohaté doly stĜíbrné na
panství ostrovském, jež patĜilo pánĤm ŠlikĤm z Holíþe, založil
tam hrabČ ŠtČpán Šlik, nedbaje práv královských, horní mČsto,
které nazval St. Joachimstal, pro nČž dne 2. VIII. 1518 vydal v
Lipsku tištČný horní Ĝád v nČmeckém jazyku podle vzoru horního
Ĝádu z r. 1509, platného v saském Annaberku. V tomto Ĝádu osobuje si Šlik horní regál, z þehož vzešel spor mezi Ferdinandem I. a
stavy, odklizený smlouvou se stavy o hory 1534, v níž si král vyhradil horní regál k vyšším kovĤm (zlatu a stĜíbru), ponechav naproti tomu stavĤm kovy nižší (uhlí se tehdy ještČ mezi vyhrazené
nerosty neþítalo). Dne 26. IX. vydali Šlikové nový horní Ĝád jáchymovský, použivše systematiky i znČní konstitucí krále Václava
II., z þehož vzešel nový spor s Ferdinandem I., ukonþený teprve
1545, kdy Šlikové Ferdinandu postoupili hory v loketském kraji
ležící. Na MoravČ domáhali se stavové podobné úmluvy jako byla
þeská z r. 1534, leþ slib, že její zásady budou rozšíĜeny i na Moravu, splnČn nebyl.
Ferdinand vydal dne 1. I. 1548 pro Jáchymov a všechny okolní a pĜivtČlené hory stĜíbrné nový Ĝád horní. V Ĝádech jáchymovských byly nČkteré zastaralé pĜedpisy konstitucí pozmČnČny, proþež zásady horního práva jáchymovského byly pĜijaty do královských i stavovských horních ĜádĤ na mnoha jiných horách.
Tak se vyvinul v horním právu dualismus, a to horní právo
k u t n o h o r s k é (þeské) a horní právo j á c h y m o v s k é (nČmecké).
CísaĜ Maxmilián II. uzavĜel dne 27. IX. r. 1575 nové narovnání se stavy o hory a kovy, kterým byla smlouva z r. 1534 opravena
a doplnČna. Tehdy dostaly se mezi vyhrazené nerosty kamenec,
vitriol a síra, a to mezi minerály nižší þi pánĤ pozemkĤ. Také bylo
ustanoveno, že radové král. komory mají co nejdĜíve sepsati þesky
i nČmecky dvoje rozdílná zemská horní práva (jedno pro Horu
Kutnou a mČsta jí se Ĝídící, druhé pro Jáchymov a hory ostatní).
Avšak teprve 11. V. 1604 došlo k reformaci horního práva kutnohorského, kterou byla mnohá ustanovení konstitucí podle práva
jáchymovského pozmČnČna.
Hlavní zásady narovnání z r. 1575 byly pĜevzaty i do horních
ĜadĤ, jež císaĜ Rudolf II. vydal dne 5. II. 1577 Hornímu i Dolnímu
Slezsku a dne 29. VII. 1578 hrabství Kladskému, a byly zachovávány i na MoravČ. Tak došlo k jakémusi sjednocení hlavních zásad horního práva v zemích celé ýeské koruny.
Po r. 1620 hornictví hluboce pokleslo, a proto odpadal i podnČt k zdokonalování horního zákonodárství. Teprve Marie Terezie
a Josef II. hledČli hornictví povznésti Ĝadou finanþnČhospodáĜských opatĜení. PonČvadž pak železo a uhlí nabývalo stá64

le vČtšího významu, rozšíĜen horní regál po mnohém kolísání
dvorními dekrety ze 27. I. a 13. VI. 1766, jakož i ze 17. I. 1794
koneþnČ i na minerální uhlí.
V r. 1763 zĜídila Marie Terezie v Praze horní školu a jejímu
Ĝediteli hornímu radovi Tadeáši Peithnerovi z Lichtenfelsu r. 1766
uložila, aby vypracoval návrh nového horního zákona. Leþ stavové vidČli v osnovČ PeithnerovČ útoky na svá práva a pĜiþinili se,
aby se nestala zákonem. Nejv. rozhodnutím ze dne 12. IV. 1812
byla pak zĜízena pĜi guberniu zákonodárná komise, aby vypracovala horní zákoník nejprve pro království ýeské. Aþ tato komise
nejv. naĜ. ze dne 25. III. 1831 byla obnovena, dospČly její práce k
positivnímu výsledku teprve r. 1847, kdy dokonþena byla osnova
zákona pro dolování, prozatím jen však na kamenné uhlí. Tento
návrh regulativu pro dolování na uhlí, sestavený hlavnČ prací ústĜ.
Ĝeditele a dvor. rady Michala Layera, byl vydán tiskem již v r.
1846. Téhož roku byla vypracována i osnova nového uherského
horního zákona. S politickými zmČnami, které pĜinesla léta
1848/49, zmohutnČla myšlenka jednotného horního zákona pro celou monarchii. Hlavní podíl na této kodifikaci mČl sekþní šéf v
ministerstvu zemČdČlství a hornictví Karel Scheuchenstuel. Koncem r. 1849 vyšel jeho návrh tiskem, byl rozeslán k podání dobrých zdání, znovu opraven (tiskem jako „Motive“ vyšel však až v
r. 1855), þtyĜikrát na to redigován (bez úþasti tisku) a koneþnČ cís.
pat. ze dne 23. V. 1854 v Ĝ. z. s þ. 146 jako obecný báĖský zákon
pro celou monarchii vyhlášen. PĤvodní ScheuchenstuelĤv návrh
spoþíval na zásadách návrhu pruského horního zákona a saského
horního zákona z 22. V. 1851 a byl otištČn v díle Jana Ferd.
Schmidta „Versuch einer kritischen Beurtheilung der im J. 1849
aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei zu Wien hervorgegangenen
Entwurfes eines neuen Berggesetzes“ (Prag 1852). PĜekvapující
rozvoj hornictví (hlavnČ na uhlí) zpĤsobil však, že již po 20 letech
pĤsobnosti nového horního zákona byla pociĢována nutnost jeho
reformy. Na podzim r. 1874 povČĜen jest Jan Lhotský, vrch. horní
komisaĜ, úlohou vypracovati pĜíslušnou osnovu, která byla r. 1876
vydána tiskem a pĜidržovala se celkem obec. horního zák. pro
pruské státy ze dne 24. VI. 1865. Tato osnova byla pak zaslána
horním úĜadĤm, odbor. spolkĤm a znalcĤm horního práva, leþ pro
odpor vČtšiny jich padla. Nastoupena cesta novel. Výnosem ze dne
2. VI. 1907, þ. 23545/2270, oznámilo ministerstvo orby ve Vídni
úmysl podniknouti „pronikavou reformu horního zákonodárství“ a
naĜídilo, aby se horní podniky a hornické korporace prozatím vyjádĜily o zásadách budoucího zákonodárství (vyjímaje bratrské
pokladny). R. 1909 pokusila se vláda zreformovati jednu z nejdĤležitČjších þástí platného horního práva a pĜedložila 20. I. poslanecké snČmovnČ osnovu zákona, kterou hodlala odstraniti horní
svobodu stran uhlí, chtČjíc, aby právo k vyhledávání a dobývání
uhlí mČl jen stát, a pĜizpĤsobujíc této zásadČ Ĝád o propĤjþování
dolových mČr. Osnova byla pĜedložena þtyĜikrát, naposled v r.
1911, ale neprorazila. Vedle této osnovy pĜedložila vláda
20. I. 1909 osnovu zákona o volbách dČlnických výborĤ a ustanovení bezpeþnostních dohližitelĤ na dolech, ale ani tento zákon neprošel. Komise ustanovená v souvislosti se shora uvedeným min.
výnosem z r. 1907 pro porady o reformČ horního zákona sešla se
po prvé dne 7. VII. 1911, rozdČlila si referáty, ale vznik svČtové
války uþinil jejím pracem konec. Od té doby (za ýs. republiky)
omezuje se zákonodárná þinnost na poli horního práva zase jen na
novelisaci.
2. Horní regál a horní svoboda.
a) P o d s t a t u h o r n í h o r e g á l u v jeho k o n e þ n é m vývojovém stadiu tvoĜila zásada, že právo volnČ nakládati ložisky urþitých, zvlášĢ dĤležitých nerostĤ (t. zv. nerostĤ vyhrazených) je vylouþeno z vlastnictví k pĤdČ a že náleží jediné zemČpánu. Horní
regál byl pĤvodnČ pojímán jako právo soukromé. Podle Zychy
vyvinul se v NČmecku ponenáhlu z výsostného práva na naturální
dávku (census, decimae), kterou králi platili pánové pozemku, pokud dolovali, podobnČ jak se dČlo kdysi v Ĝíši Ĝímské.
Od XII. stol. zdĤrazĖují králové a císaĜové nČmeþtí, že doly
patĜí ad cameram regalem, že jsou ius imperii a že bez královského dovolení k tČžení vyhrazených nerostĤ (licentia fodiendi) nesmí
ani vlastník pĤdy zmínČné nerosty ani hledati, ani dobývati. Ve
spojení s horním právem vyvinula se zásada horní svobody, jejíž
podstata záleží v tom, že každý, kdo hodlá dolovati na vyhrazené
nerosty, má právo nezávisle na vlastnictví pĤdy na vlastních nebo

na cizích pozemcích (na tČchto vyluþuje jejich pána) vyhrazené
nerosty vyhledávati a dobývati. Toto právo je namíĜeno nejen proti
majiteli pĤdy, nýbrž i proti pánu regálu. Tento musí dovolení udČliti, onen nesmí dolování pĜekážeti.
Již pĜed r. 1264 byl horní regál þeských králĤ ustálen a v konstitucích z r. 1300 král Václav II. jej sebevČdomČ zdĤrazĖuje.
Formální propĤjþení regálĤ þeskému králi stalo se teprve zlatou bulou Karla IV. r. 1356.
b) O b s a h h o r n í h o r e g á l u . 1. Vyhrazenými nerosty byly
již od XIII. stol. zlato a stĜíbro. Stran kovĤ nižších nebyla prakse
dĤsledná. Teprve zlatá bula Karla IV. otázku tuto upravila, prohlášivši za vyhrazené nerosty všechny kovy a sĤl. V tomto rozsahu platil horní regál ještČ pĜi narovnání o hory a kovy r. 1534, kdy
král kovy nižší þeským stavĤm propustil. Kamenec a cementové
vody, dále síra mČly týž osud v MaxmiliánovČ narovnání z
r. 1575. Nerostné uhlí bylo pak prohlášeno za nerost vyhrazený po
þastém kolísání až dvorními dekrety svrchu uvedenými.
Staré právní prameny neprohlašují ovšem za vyhrazené nerosty samotné, nýbrž doly na nČ (nostra montana a pod.). Toto pojetí
vČci vtahovalo pak i vše, co s doly souviselo, ba i horníky do souvislosti s horním regálem.
2. Právo k propĤjþování dolĤ a štol (leihen, concedere, porrigere montes), s þímž nesluší másti slova „dáti v lehenstvo“ (lehen)
u propĤjþek druhotných, t. j. když propĤjþkou od pána regálu obdaĜený dal ji dále kverkĤm lénšaftním. Právo regálního pána k
propĤjþování bylo omezeno spoluþinností pĜísežných mČšĢanĤ pĜi
mČĜení dolu.
3. Dozor nad stálou prací a správným placením urbury. Stálá
práce nesmČla se pĜerušiti ve výhradních kutbách (neufänge) ani
na jeden den, v mČĜených dolech ne déle než na 6 nedČl, podle novČjšího práva ne déle než na 3 dny. LhĤty (fristunky) horní úĜady
nepovolovaly; teprve od XVI. stol. rozbujela se prakse opaþná.
Staré þeské horní právo stálo vĤbec na stanovisku plné autonomie
tČžaĜstev; teprve ke konci stĜedovČku zaveden jakýsi dozor nad
hospodaĜením dolĤ. T. zv. direkþní princip horního práva saského
však v þeském horním právu pĤdy nenabyl.
4. RĤzná práva povahy finanþní, z nichž zvláštČ sluší uvésti
urburu, t. j. 8. koš vytČžené rudy z výhradních kuteb a mČĜených
dolĤ, od konce 2. pol. XV. stol. pak tomu odpovídající kvota v penČzích. Tato kvota zmenšila se v 1. pol. XVI. stol. na desetinu.
Jednu tĜetinu z ní dával pán regálu po mČĜení dolu pánu pozemku.
5. Výhradní právo ke koupi drahých kovĤ (wechsel, cambium), odpovídající povinnosti kverkĤ a rudokupcĤ dodávati je do
královské mince.
b) H o r n í s v o b o d a . Horní svoboda vznikla, jak se zdá, s
horním právem, jsouc na nČm závislá. Podle Achenbacha je ovšem
pĤvodu staršího a poþátky její sluší hledati v právních pomČrech
na obþinách. Obsah horní svobody byl tento: pán pozemku musil
trpČti i kutání i tČžení rud. Mimo to byl povinen dáti horníkĤm k
disposici 16 arcí pro každý mČĜený dĤl ke stavbČ kaven (dĜevČných budov), v nichž se zĜizovaly láznČ a prodávaly maso, chléb,
nápoje a vČci krámské. Také musil trpČti, aby u každé mČĜené hory horníci smČli pásti dobytek tak daleko, kam lukem dostĜelili, a
všechno dĜíví (les) do dolu (nikoli však pro pálení dĜevČného uhlí)
potĜebné bezplatnČ postoupiti. Horníci mČli dále právo k volnému
zĜizování stezek. Vodních tokĤ smČli užívati pro vodní stroje,
úpravny a huti teprve podle narovnání z r. 1575 za úplatu. Huti
smČli taktéž volnČ na pozemcích stavČti, platili-li pánu pozemku t.
zv. podíl na poli (ackertheil, pars agrorum). PravidelnČ netavili
však kverci rud sami, nýbrž musili je prodávati rudokupcĤm, kteĜí
ve svých hutech rudy vytavili a vytavený kov do královské mince
odvádČli.
Práva pánĤ pozemkĤ byla: na lán pána pozemku u t. zv. mČĜené hory (herrenlehen, který se zval u klášterĤ abtslehen), což byla
úplata za zavedení horní svobody. Dále mČli právo na t. zv. podíl
na poli, t. j. nárok na 1/32 vytČžené rudy, jestliže platili potĜebný
náklad (kost). Nárok tento zmČnil se v XV. stol. na 4 dČdiþné
kuksy, od r. 1575 pak na 2 dČdiþné kuksy.
3. Horní úĜady. Úkony správní i soudnictví ve vČcech horních vykonávali za dob nejstarších v jednotlivých obvodech horních úĜedníci r e g á l n í h o pána buć samostatnČ anebo pospolu s
pĜísežnými mČst. Z úĜedníkĤ byl prvým u r b u r é Ĝ , který buć sám
nebo svými zástupci v jednotlivých obvodech udílel propĤjþky,

vykonával horní policii i ochranu dČlnictva, vybíral urburu a pĜedsedal hornímu soudu. V ýechách dostal se úĜad tento do rukou
mincmistra, který od XV. stol. jako n e j v y š š í m i n c m i s t r k r á l o v s t v í ý e s k é h o sídlil v HoĜe Kutné. Za Karla IV. vznikl v
HoĜe Kutné jiný místní úĜedník, h o r n í h o f m i s t r , který pĜejal
þásteþnČ i nČkteré funkce urburéĜovy (hlavnČ pĜedsednictví na
soudČ horním), a rozšíĜil svoji pĤsobnost i na celé ýechy. Oba mČli k ruce nČkolik v r c h n í c h š t a j g é Ĝ Ĥ , kteĜí doly jejich dozoru
svČĜené týdnČ prolézali a zasedali na soudČ; byli to také úĜedníci
regálního pána, kdežto obyþejní štajgéĜi byli úĜedníky tČžaĜstev.
Když byla zrušena ýeská komora, podĜízeno 20 horních mČst
r. 1747 hospodáĜské správČ podkomoĜského úĜadu, leþ nejv.
mincmistru podaĜilo se r. 1752 uhájiti si vliv na politické i berní
záležitosti tČchto mČst, pokud s dolováním souvisely, a r. 1755 tato pĤsobnost byla rozšíĜena na záležitosti soudní a hospodáĜské.
Za císaĜe Josefa II. došlo k odlouþení horní správy od správy
soudní a politické. Pat. z 10. VI. 1783 zĜízeny t Ĝ i h o r n í s o u d y
v JáchymovČ, PĜíbrami a HoĜe Kutné (tento byl pĜíslušný i pro
Moravu a Slezsko), jimž jsou podĜízeny t. zv. s u b s t i t u c e h o r ních soudĤ.
Dvor. dekretem z 18. II. 1784 byl zrušen úĜad nejv. mincmistra, a jeho pĤsobnost, pokud se netýkala soudnictví, pĜešla na gubernium, pĜi nČmž ustanoveni dva horní radové, kteĜí vedli pod
vrchním dozorem dvorské komory správu horních mČst. Horní
úĜady, zejména dva vrchní horní úĜady v PĜíbrami a JáchymovČ,
zĤstávaly jim a dvorské komoĜe podĜízeny.
Nejv. rozhodnutím ze dne 14. VI. 1849, þ. 278 Ĝ. z., odlouþeno
bylo soudnictví od správy dolĤ a hutí. Min. naĜ. ze dne
14. III. 1850, þ. 123 Ĝ. z., zĜízena byla provisorní horní hejtmanství
v JáchymovČ, StĜíbĜe, PĜíbrami, HoĜe Kutné a BrnČ, jimž podĜízeno šest h o r n í c h k o m i s aĜ s t v í , na nČž pĜešla pĤsobnost býv.
substitucí horních soudĤ.
Organisace horních úĜadĤ byla posléze upravena cís. naĜ. ze
dne 13. IX. 1858. þ. 157 Ĝ. z., které stanovilo pro ýechy a Moravu
i Slezsko h o r n í h e j t m a n s t v í v Praze, Plzni, Lokti, MostČ, HoĜe
Kutné a Olomouci. Pro revíry vzdálené od sídel tČchto horních
hejtmanství urþeny e x p o s i t u r y h o r n í c h nebo v r c h n í c h
h o r n í c h k o mi s a r Ĥ , jež svá sídla þasto mČnily. PĜi tom zĜízena
také instituce h o r n í c h p Ĝ í s e ž n ýc h jako pomocných sil. Za
vrchní horní úĜady ustanoveny zemské politické úĜady. Vrchní instancí bylo pak ministerstvo pro obchod a národní hospodáĜství.
Tato organisace zĤstala s výjimkou úĜadu centrálního, který se
mČnil, až do úþinnosti organisaþního zák. ze dne 21. VII. 1871,
þ. 77 Ĝ. z., který dosud pĤsobí. Nový zákon organisaþní o zaĜízení
a pĤsobnosti báĖských úĜadĤ ze dne 28. III. 1928, þ. 57 Sb. z. a n.,
pĜidržující se celkem staršího zákona organisaþního, ale unifikující
horní zákonodárství na Slovensku a v zemích ostatních, úþinnosti
té doby ještČ nenabyl.
4. Horní oprávnČní. Nabývati jich mohl kromČ mnichĤ každý. ZemČpanským horním úĜedníkĤm a úĜedníkĤm tČžaĜstev bývalo zakázáno nabývati podílĤ na horách a horních oprávnČní až
koncem XVI. stol. K u t a t i , t. j. vyhrazené nerosty v nepropĤjþeném (volném) poli hledati smČl každý bez zvláštní úĜední licence a
bez povolení vlastníka pĤdy. Cizí kutby smČly se ale pĜiblížiti kutacím šachtám starším jen na 1 horní látro, aby hašpléĜi mohli volnČ na hašpli toþiti.
Horní oprávnČní byla: 1. v ýh r a d n í k u t b a þi n o v ý n á l e z
(neufang), která opravĖovala jen k vyslídČní rudních pramenĤ dobývání hodných. Nalezl-li totiž kutéĜ skuteþnČ rudní pramen a
prokázal-li tento nález pĜed zástupcem horního úĜadu, smČl po takovém svém rudním prameni (v jeho smČru) pracovati na obČ
strany tak daleko a tak dlouho, až nalezl rudu dobývání hodnou.
Podle úþelu tohoto horního oprávnČní bylo nutno je ohraniþiti j e n
v e s m Č r u tohoto rudního pramene, nikoli v nadloží ani v podloží. Byl-li kutéĜ p r v n í m nálezcem ve volném území, smČl vyĜizovati rudní pramen do vzdálenosti 2 horních lánĤ na každou stranu,
jinak jen do vzdálenosti 1 lánu.
2. OprávnČní k porubu: a) hora mČĜená o 13 lánech, b) hora
dČdiþná, jejíž velikost se urþovala od pĜípadu k pĜípadu za rĤzných
podmínek, c) horní distrikt (t. j. pole nemČĜené).
K a). „M Č Ĝ e n á h o r a “ byla podle jihlav. práva t. zv. protáhlé
pole (gestrecktes feld) s vČþnou hloubkou podle úpadu rudního
pramene (tedy naklonČné a dole nekoneþné prisma o profilu pro65

táhlého þtyĜúhelníku). Tento þtyĜúhelník byl 13 horních lánĤ
dlouhý a 4½ horního lánu široký; stĜedem jeho délky byl pak stĜed
hašplu nad náleznou šachtou. 1 horní lán rovnal se 7 horním látrĤm (berglachter), t. j. 7 × 2,144 m = 15,008 m.
Tento zpĤsob vymČĜování zĤstal v platnosti na nČkterých horách v ýechách dlouho ještČ pĜes stĜedovČk. Na horách jiných zavládl druhý zpĤsob jihlavského dolového pole (skládajícího se z
n á l e z n é h o d o l u (fundgrube) o velikosti 42 × 7 láter a z mČr po
jeho obou stranách pĜilehlých o velikosti 28 × 7 láter. Místo lánu
stala se jednotkou t. zv. w e h r (= 2 lánĤm). Patent Rudolfa II. z r.
1604 zavedl horní míry o délce 7 lánĤ, ale se šíĜkou 1 lánu do
nadloží a 1 lánu do podloží.
PĜed propĤjþkou mČĜené hory musili nejménČ dva pĜísežní
mČsta k tomu oprávnČného rudní pramen žadatelĤv ohledati, saháli v nČm ruda na žule (sohle) ve smČru rudního pramene nejménČ
na 1 horní látro daleko a je-li na prĤþelí (na vortČ) do výše ¾ horního látra odkryta. Pak musili nasekati mČrné koleþko þili pĤru
(bahre), obsahující 2 centnéĜe þi 123,448 kg rudy, a za peþlivého
dozoru v huti dáti vytaviti. Dostalo-li se z ní na shánČcí hutní peci
¼ hĜivny (63,29 g) stĜíbra neb více po odeþtení hutních nákladĤ,
byla hora zpĤsobilá k mČĜení, jak shora naznaþeno.
Když nastala nutnost dolová pole z technických dĤvodĤ zvČtšiti a je vzhledem k prohlášení kamenného uhlí za vyhrazený nerost pĜizpĤsobiti ponejvíce horizontálnímu uložení tohoto užiteþného minerálu, zavedl cís. pat. z 23. III. 1805 jednak pro ložiska
protáhlá a do hloubky šikmo upadající (tedy hlavnČ pro prameny
rudní) míru protáhlou, jejíž horizontální profil byl dlouhý 224 láter
a široký 56 láter, jednak pro ložiska horizontální nebo jen nepatrnČ
upadající (hlavnČ ložiska uhelná) míru širokou (geviertes feld), jejíž horizontální profil mČĜil na délku 224 a na šíĜku 112 láter.
Oboje tato dolová pole mČla vČþnou hloubku, prvé po úklonu ložiska jako stará „mČĜená hora“, druhé však mČlo hranice s v i s l é .
Naproti tomu zavedl cís. pat. ze dne 21. VII. 1819 dolní míru o
profilu 224 × 56 vídeĖ. sáhĤ, leþ s omezenou hloubkou 100 vídeĖ.
sáhĤ, pĜedstavující tudíž ležící pravoúhlé prisma o kubickém obsahu 1,254.400 kub. vídeĖ. sáhĤ. Obecný horní zákon upravil koneþnČ dolové míry jednotnČ, ponechal však nabytá práva v platnosti a pĜizpĤsobení jich novým pĜedpisĤm upravil v ustanoveních
pĜechodních (XVI. hlava).
K b). „D Č d i þ n á h o r a “ (pole, jehož velikost se pĜípad od
pĜípadu urþovala) propĤjþovala se výjimeþnČ za pouhou urburu
tČm, kdož se uvolili nakládati na práci v dolech, ohrožených
zvlášĢ tČžce vodou, jejíž zvedání stálo velmi mnoho penČz. Hranice takové hory opatĜila se mezníky a propĤjþka dála se za zvláštní
slavnosti.
K c). „P o l e d i s t r i k t n í “ o velké rozloze, jež se vĤbec nevymČĜovala a byla propĤjþována jedinému tČžaĜstvu, pĜicházela v
praksi zĜídka.
3. Š t o l a h l e d a j í c í byla chodbice skoro horizontální, mírnČ
kupĜedu stoupající, která byla ražena ze dne, nikoli z nČjakého
podzemního díla. Jejím úþelem bylo otevĜíti pohoĜí, prosáklé vodou do té míry, že nebylo v nČm možno hloubiti šachty za úþelem
hledání rudních pramenĤ. Podnikatel její byl chránČn tím zpĤsobem, že na 3½ lánu ve smČru štoly jak ku pĜedu, od ústí štolního,
tak i nazad nikdo nesmČl jeho práci rušiti. Uþinil-li štolník nález
hodný propĤjþky, propĤjþilo se mu mČĜené pole jako jiným nalezaþĤm. Jen místem vymČĜeného bodu byl nález rudy, podobnČ jako u mČĜené hory stĜed hašplu.
4. „Š t o l a d Č d i þ n á “ (erbštola) mČla v dobČ nejstarší vždy
svoje štolní pole. V tomto poli požíval dČdiþný štolník rĤzných
práv podle toho, jednalo-li se o doly již mČĜené a boĜeniny
(berüche) nebo o pole svobodné (campus liber). Hlavní význam
mČla dČdiþná štola pro doly již mČĜené, jejichž mČrami vedla a jež
odvodĖovala. Tyto doly musily za své vysoušení platiti štolníkĤm
t. zv. štolní právo þi šteur, ovšem dosáhla-li štola v dolu jen „dČdiþné“ hloubky 10 horních láter. Tento šteur záležel v kvotČ vytČžené rudy (1/7, pozdČji v JáchymovČ 1/9). Štolník mČl vedle toho
nárok na ¼ nákladĤ chodbic probíhajících mČrou dolu, t. zv. þtvrtý
peníz. KoneþnČ mČli štolníci právo na t. zv. štolní porub (stollenhieb), právo to, že smČli stojíce na poþvČ své chodbice, pokud
probíhala dol. mČrou, kratcí prostĜednČ velikou vytíti rudy, co jí
dosáhli.
5. TČžaĜstva. Pravidlem bylo, že na báĖské oprávnČní (vyhra66

zenou kutbu, mČĜený dĤl, štolu) nakládalo a z nČho tČžilo spoleþnČ
více osob, které se zvaly kverci, tČžaĜi, nákladníci (gewerken,
concultores, coloni). Historicky se vyvinulo tČžaĜstvo jako v NČmecku z volného sdružení všech pracovníkĤ na dole v pevný svaz
jednak pracujících (hlavnČ havíĜĤ v nejužším slova smyslu), jednak nákladníkĤ, kteĜí na své tále si zjednávali dČlníky a pozdČji
jen pĜispívali penČzi. Kverkem dolu, štoly byl pak, kdo mČl na
nČm tále. Kdo tálĤ pozbyl, pĜestal býti kverkem. Tyto osoby byly
úþastny na zisku i na ztrátČ podle i d e á l n í c h podílĤ (tálĤ), které
však nebyly kvotou spoluvlastnickou. Subjektem tČžaĜského jmČní
bylo tČžaĜstvo jako celek.
Tál mohl se pĜenášeti volnČ (na pĜ. pronájem, smČnou þi frejmarkem, darováním, ovšem také i dČdickým nápadem) a to tak, že
se ho tČžaĜ pĜed pĜednostou tČžaĜstva, perkmistrem, vzdal, naþež
jej perkmistr novému nabyvateli pĜedal.
K tálu, pro který pracoval, mČl dČlník zákonné zástavní právo.
TČžaĜstvo vzniklo pravidelnČ tak, že ten, kdo obdržel horní
oprávnČní a po nČmž dĤl býval pravidelnČ jmenován, pĜibral si
nové spolupracovníky nebo nákladníky a v dohodČ s nimi rozdČlil
tále; zvláštního schválení úĜedního nebylo tĜeba. Oznaþení „tČžaĜstvo“ nebylo až do XVII. stol. zvykem.
Po zákonu byli tČžaĜi: propĤjþovatel regálního práva s 1/32, pán
pozemku s 1/32 pán regální s 1 šichtou t. zv. kováĜské devítiny, staĜí kverci opuštČného dolu, kteĜí byli dĜíve k placení cupusu ochotni.
Výkonným úĜedníkem tČžaĜstva byl tČžaĜský p e r k m i s t r ,
pozdČji š i c h t mi s t r zvaný, který musil býti kverkem. Mezi ostatními pomocnými silami byl dĤležitým úĜedníkem tČžaĜstva d o l o v ý p í s a Ĝ , který v XVI. stol. také na vlastní vrub vedl úþetnictví a
tČžaĜstvo i zakládal a proto slul písaĜem základním.
Povinností kverkĤ bylo jednak spolupracovati nebo na místČ
vlastní spolupráce dodávati pracovní sílu, jednak pĜispívati k spoleþnému penČžnímu nákladu. Obé až na skuteþnou spolupráci zvalo se samkost.
Ke konci stĜedovČku zaþala se vypoþítávati rozvaha, zda v
uplynulém kvartálu byl dĤl aktivní þi pasivní. PĜíspČvek ke krytí
pasiv vzniklých v uplynulém þtvrtletí zval se cupusem (zubusse).
Právem kverkĤ naproti tomu byl nárok, aby jim byl vydán
pomČrný podíl na výtČžku. S poþátku byl to podíl na vytČžené rudČ. KoneþnČ pronikl vĤbec zpĤsob ten, že se þistý výtČžek
(auspajt, ausbeute) dČlil mezi kverky v penČzích po kvartálech.
TČžaĜstva starého horního práva jsou základem akciové spoleþnosti nového zákonodárství.
6. DČlnické právo. Podnikání hornické bylo prvé, které svobodného dČlníka pĜijalo do své organisace a jako þlena produktivního spoleþenstva. Práva horních dČlníkĤ, obsažená již v právních
pramenech ze XIII. a XIV. stol. (hlavnČ konstitucích krále Václava II.) obsahují Ĝadu sociálních myšlenek a mĤžeme je proto nazvati sociálním právem horních dČlníkĤ. Na konci vývoje ustupovala pĤvodní osobní pracovní úþast þlenĤ spoleþenstva víc a více,
kapitalisté vstupovali þetnČ do takových spoleþenstev a placením
mzdy horníkĤm nahražovali osobní práci vlastní. Toto poslední
stadium, kapitalistické hospodáĜství na dolech, spatĜuje se již ve
XIII. stol.
NejdĤležitČjší souþást horního dČlnictva tvoĜili havíĜi, kteĜí
lámali skály a sekali rudy. Byli to dČlníci vyuþení. Vedle nich byly
na dolech síly pomocné, mezi nimiž poþtem vynikali pacholci
(famuli), kteĜí hlavnČ po hašplech, nehlubokých to slepých a
úklonných šachticích v dole, z žumpĤ v nich vysmolenými kožemi
vodu a perky (jalové nebo polojalové kamení) postupnČ výše a výše vytahovali. Tyto pacholky (hašpléĜe) zjednávali si šmeléĜi
(schmeller) a mČli z nich svoji živnost. Práce žen v dole nebyla
obvyklá.
Podle nejstarších pracovních smluv dostávali havíĜi mzdu za
propracované smČny (šichty). Mladšího pĤvodu je práce úkolová,
jejíž zásady se hlavnČ v právu jáchymovském bohatČ vyvinuly.
SmČny horních dČlníkĤ trvaly v dobČ nejstarší 6, v XVI. stol. 8
hodin. DvČ smČny za sebou nesmČlo se již podle Václavových
konstitucí pracovati. Prakse stran práce nedČlní a sváteþní byla
rĤzná, pravidlem se v tyto dny nepracovalo.
Mzda mČla býti již podle Václavových konstitucí životním potĜebám horních dČlníkĤ pĜimČĜená a podle jáchymovského práva
mČli ji pĜísežní þas od þasu pĜezkoumávati; mČla se rozdíleti vždy

týdnČ, v sobotu, a to v penČzích. T. zv. trucksystém byl v JáchymovČ potírán, leþ v HoĜe kvetl v urþité formČ až do zrušení šmeléĜĤ r. 1586 neobyþejnČ. NebyloĢ tam, hlavnČ na KaĖku, velkého
dolu, kde by nebylo bývalo šmeléĜe, který pacholky (hašpléĜe a jinou þeládku) živil, opatĜoval jídlem, šatstvem, obuví a bytem a za
to bral jejich mzdu.
Horní dČlníci, nejprve havíĜi, organisovali se již v XV. stol.,
na pĜ. v HoĜe již r. 1443 (ba je o tom také drobná zmínka pĜed
válkami husitskými), a to v poĜádcích (ceších), sloužících zprvu
úþelĤm nábožným, ale také k výpomoci v nemoci a k regulaci
mezd. Ostatní kategorie dČlnické (trejvíĜi, hašpléĜi, hutníci, šlichéĜi) utvoĜili si po havíĜích své poĜádky také. JmČní tČchto poĜádkĤ
rozmnožovalo se þlenskými pĜíspČvky. Právo jáchymovské zná již
poþátky pojištČní úrazového, kde sami kverci nesou bĜímČ tohoto
pojištČní.
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PěEDNÁŠKA VE VċDECKÉM KLUBU
DNE 21/12 1925. V BRNċ.*
DČjiny Hory Kutny a hornictví provozovaného v jejím okolí
nedoznaly ještČ, nehledíme-li k prvému zpracování v OttovČ nauþném slovníku, náležité pozornosti u þeských historikĤ. Dosud to
byl jen Dr Jaromír ýelakovský, který poþátky tohoto mČsta a dČjiny pĜedhusitské na pevné základy postavil. Také Dr Adolf Zycha
všímal si pilnČ v díle: Das böhm Bergrecht des Mittelalters, r.
1900. vydaném, práva horního a ústavy mČstské, ve mČstČ tomto
platných.
Že jsem si za théma pĜednášky právČ v tomto shromáždČní
obral poþátky dČjin Hory Kutny do doby, kdy povýšena byla na
mČsto, a poþátky jejího hornictví, omluví snad okolnost, že osudy
práva horního t.zv. kutnohorského a ústavy mČstské kotví koĜeny
svými na MoravČ, v proslulé stĜedovČké metropoli právní JihlavČ,
a za druhé, že klášter cisterciáckých mnichĤ v Sedlci, jehož osudy
protkávají historii sousedního královského mČsta horního, pĜipomíná nám, pokud nevyvrátí se mínČní, že zakladatel jeho Miroslav
jest jedním z pĜedkĤ pánĤ z Cimburka, proslavený tento rod moravský.
VýplĖ rudních pramenĤ kutnohorských pozĤstává nejþastČji z
kyzu železného, leštČnce olovČného, kyzu arsenového a blejna
zinkového. Kyz železný, leštČnec i blejno jsou stĜíbronosné, kyz
arsenový i železný obsahují také nČco zlata, jež však nikdy po
hutnicku dobýváno nebylo. Kdy tato rudní ložiska u Hory objevena byla, bylo do nedávna otázkou spornou. Nekritická stará literatura hornická (JiĜí Agricola, Mathesius, Petr Albinus a jiní) a staĜí
chronisté kladli objev ten buć do panování Václava I., buć do
vlády Otakara II. nebo dokonce až Václava II. Královská listina z
r. 1292., uveĜejnČná již hrabČtem Sternberkem v jeho dČjinách þeských dolĤ, pouþuje nás však nade vši pochybnost, že se tak stalo
*

Citováno dle rukopisu uloženého v SOA Kutná Hora - Otakar Leminger, osobní fond, karton þ. 3, inv. þ. 39, složka „Objev rud“. V rukopisu podtržený text je zde uveden tuþnČ, text který je v rukopisu v
uvozovkách je zde kurzívou.

za vlády Otakarovy. Jiné okolnosti nutí nás k úsudku, že doba tato
nesahá zpČt za rok 1261. DĤkazy k tomu na tomto místČ pĜednésti
bohužel nemohu, neboĢ jsou komplikované a založeny na materialu listinném, tak že dĤkaz by unavoval.
Na otázky, v kterých konþinách a na þích pozemcích dĤležitý
ten objev uþinČn byl, ýelakovský pĜímo neodpovídá, nýbrž tvrdí,
že jest jisto, že pĜed r. 1278. netoliko kolem Malína (t.j. na pozemcích kláštera Sedleckého) nýbrž i smČrem ke Kolínu, kolem
nynČjšího KaĖku u Libenic a zejména na t.zv. Kuklíku se dolovalo. DĤkazĤ pro toto nepodává a také nebude pro celý jeho obsah
moci podati. V této otázce lze þerpati mnohé pouþení z formuláĜe
z doby krále Jana Suma Gerhardi zvaného a Tadrou vydaného, jehož ýelakovský pĜi sestavování þlánku svého asi nepoužil a jehož
Zycha vĤbec nezná. Mezi jiným dovídáme se z nČho, že nČkdy kolem r. 1340. ležely blíže Hory Kutny in antiqus Nevuangone 3 mČĜené doly per multa tempora et annorun pluvimorum curricula
desoluta. Neufang, což dle hornické terminologie znamená neue
Fund (nový nález þili nález nového pramene rudního v konþinách,
kde se ještČ nedolovalo) dlužno hledati v blízkosti, kde také ýelakovský hledá starou Kutnou Horu (antiqua Cuthna) r. 1369 zmínČnou. T.j. v okolí nynČjšího hĜbitovního kostela Všech Svatých.
Bylo by to tam, kde nČkolik rudních coukĤ se kĜíží a kde také poslední dĤl kutnohorský v nynČjším století byl v þinnosti, na tzv.
Ptáku. PonČvadž k onČm zmínČným 3 dolĤm pĜimČĜeny byly lány
horní opatovi jakožto majiteli pozemku, nelze pochybovati, že
prvý nález rud stal se na pĤdČ mnichĤ Sedleckých. Náhled tento
odpovídá také vĤdþí idei ýelakovského nazírání na dČjiny Hory,
který zastává mínČní, že mČsto Hora Kutná rozprostírá se na bývalých pozemcích kláštera Sedleckého. Naproti tomu Zycha z jednoho místa královského práva horního (Constitutiones iuris metallici) mylnČ dovozoval, že doly a tudíž i mČsto vznikly na pĤdČ
královské. Svrchu zmínČná formule ze Summa Gerhardi uvádí nás
na cestu stĜední; leželyĢ ony 3 doly mezi hranicemi pozemkĤ královských. Že by horník, jehož dle starého poĜekadla jen nadČje
zdržuje, v blízkosti onČch dolĤ, tedy i na pĤdČ královské rud nebyl
hledal, kdož by pochyboval?
PonČvadž tedy (jak prve Ĝeþeno) rudy na pozemcích kláštera
Sedleckého nalezeny byly, nelze upírati dávné povČsti zmínČné
ponejprv v panegeryku Martina z TišĖova na pány z Cimburka z
polovice XV. stol. o nálezu rud mnichem Sedleckým nČco historické pravdy, zvláštČ uvážíme-li, že cisterciácké kláštery linie Morimondské se vĤbec zásluhami o vývoj hornictví ve stĜedovČku
vyznaþují. Tak pĜipomínám namátkou klášter Walkenriedský u
Goslaru, Altenzellský u Freiberku, Lubúzský ve Slezsku, Žćárský
na MoravČ, Osecký v ýechách.
PovČst zmínČná, jejíž pendant - což jest zajímavé - nalezl jsem
v horním mČsteþku Elterleinu u cisterc. kláštera Grinhamu v
Sasku, vykládá, že mnich jeden ze Sedlce nalezl náhodou kĖoury
ryzího stĜíbra. Aby si místo toto oznaþil, svlékl mnišskou kutnu a
pokryl jí nález, naþež spČchal zpČt do kláštera. Odtud chtČli nČkteĜí (hlavnČ kutnohorský chronista Jan KoĜínek) odvozovati i název
mČsta. TĜeba jest náhled tento neudržitelný, pĜesto blíží se pravdČ
více, než zdánlivČ správný výklad z þeského kutiti resp. kutati nebo nČmeckého kutten, který zastávají od mistra Pavla Stránského
až po ýelakovského šmahem všichni spisovatelé o HoĜe pojednávající.
PĜipomínám pĜedem, že již na 10 let sbírám starou kutnohorskou terminologii hornickou a že jsem dosud nikde ani slovesa kutati ani kutiti ve smyslech na hornictví upomínajícím nenalezl.
Tomu, co nyní jmenujeme kutání (Ssürfan), Ĝíkali staĜí šorpování.
Sloveso kutati utvoĜeno bylo nČkdy až v XIX. století, z dob starších není doloženo a Gebauer ve slovníku jeho ani neuvádí. Slovesa kutiti doþteme se sice ve starých památkách, leþ nikdy ne ve
významu hornictví pĜipomínajícím, což platí i o moderním užívání
slova tohoto. Adjektiva kutný, -á, -é nezná Gebauer, Jungmann ni
Kot než ve slovČ Kutná Hora. Dle mého skromného náhledu nemĤže však adjektivum toto, vzniklo-li ze slova kutiti, znamenati
ve spojení Kutná Hora horu, v níž se kutí (kutá), nýbrž dle analogického tvoĜení jiných podobných adjektiv horu, jež kutí, což byl
by však nesmysl. Srovnejme s tím jen následující slovesa: þiniti þinný, chladiti - chladný, mluviti - mluvný, kvapiti - kvapný, bouĜiti - bouĜný, souditi - soudný, zhubiti - zhoubný atd. Všechna tato
adjektiva oznaþují ne nČjaký trpný stav nýbrž nČjakou þinnost.
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V nejstarších listinách a v horním právu krále Václava II. z r.
1300. zove se hornická osada, o jejímž vzniku jednáme, pouze
Chutna, Chutta, Chuttae, mons in Chutna, mons Chutnae, anebo
berg zu den Chutten. Chuttna (Kutna) jest tedy substantivum, což
plyne i z podobného a dosud v þeštinČ používaného pluralu na
Horách Kutnách.
V ýechách se dosud nikdo o výklad názvu Kutné Hory na základČ dat v listinách z doby pĜedhusitské nepokusil. Prvý správný
výklad uveden jest ve velkém slovníku nČmeckém bratĜí GrimmĤ,
ovšem jen s otazníkem. Dle tohoto znamenalo by slovo chutten
domky þi kobky horníkĤ, a Kot, kote, kütte jest prý slovo prastaré
(Cotteberga!).
K výkladu tomuto se pĜidávám a rozvinuji jej dále, uvádČje, že
jsem nalezl v listinách kutnohorského archivu dva záznamy, a to
jeden ze stol. XVI. a druhý ze zaþ. XVII., kde užívá se slova kutna
na oznaþenou kobky þi kavny hornické a ve smyslu širším i dolu
vĤbec. Dle mého náhledu jest Kutna bohemismus zrovna tak tvoĜený jako z Lutte - lutna (terminus hornický), Butte - putna. Po
válkách husitských zapomnČlo nové þeské obyvatelstvo na pĤvodní nČmecký název a tak se stalo, že pĜešla na naše doby karikatura
starého názvu.
Po této odboþce, jež však nám zároveĖ vedle názvu jedné ulice
platea bohemorum, prvé na poþ. XV. stol. doloženého, podává
dĤkaz, že v nové vzkvétající osadČ hornické vČtšinou NČmci, kteĜí
název osady si utvoĜili, a menšinou i ýeši, kteĜí název její si zbohemizovali, se usazovali, vraĢme se zase k dČjinám samotným.
Zdá se, že mniši Sedleþtí (dle ýelakovského národností Durynkové a Sasové) povolali si na pomoc z otþiny své soukmenovce své
hornictví znalé. Jest známo, že již v té dobČ se ve Freiberku dávno
dolovalo. Není proto divu, že nacházíme v dobách pĜedhusitských
u Kutné Hory v Poliþanech rodinu FreibergrĤ a u Hory šachtu dle
majitele jejího Weigmannsdorfe nazvanou (Weigmannsdorf byla
stará vesnice u Freiberku).
Do roku 1289. chybí zprávy o osudech Hory Kutné. Zdá se
však, že pravdivou jest tradice ve stol. XVI. ještČ živá, že ve
smutném roce 1278., kdy král Otakar II. naposled vytáhl do pole,
kutnohorské doly byly opuštČny. Prý král pobral všechny konČ a
horníky do války. Teprve pozdČ po pádu OtakarovČ povstávala
nová osada horní jihovýchodnČ od Staré Kutny a objeveny asi nové žíly rudní. ýelakovský zase podrobnČ vypoþítává, kde které
prameny dobývány, leþ bez dĤkazĤ a tČch zase sotva bude moci
podati. Nová tato osada nebyla (zrovna tak jako Stará Kutna) mČstem a pĜíslušela k hornímu obvodu v JihlavČ, jejíž pĜísežní konšelé
vymČĜovali doly, jimž náležely horní lány mČšĢanské atd. Kdy se
Hora z podruþí tohoto vymanila, známo není, leþ jisto jest, že již
pĜed rokem 1289. pĜela se dlouho sousední 2 mČsta, ýáslav a Kolín, které z nich má vysílati pĜísežné konšely k vymČĜování dolĤ,
kterému z nich patĜí dále lány mČšĢanské a které koneþnČ má vykonávati pravomoc soudní nad lidem horským. PĜi tuto rozhodl
rozhodþí Syboto, perkmistr královský (magister moncium) a ne
jak ýelakovský míní pouze pĜednosta tČžíĜstva, který se zove dĤslednČ magister montis. PĜi rozhodnutí této pĜe, tak dĤležité pro
pány pozemkĤ, na nichž se dolovalo (vždyĢ jim v urþitém okrsku
vzata pravomoc, kterou až dosud vykonávali) klášter Sedlecký ani
na potaz vzat nebyl. Vidno z toho, že král resp. jeho finanþní rádcové poþali pracovati, osadu horní od bĜemen a vlivu klášterního
vysvobozovati, aby tím pĜíliv horníkĤ a zisk z dolĤ (urburu) zvýšili. To vzbudilo ovšem odpor CisterciákĤ, jejichž opat Heidenrich
velký vliv na dvoĜe královském vykonával. Tak stalo se, že Hora
Kutná za života Václava II. nestala se ještČ mČstem. Byl sice ještČ
jeden krok za jeho života uþinČn, míním tím vydání proslulého
práva královského horniþího (jus regale montanorum) asi v r.
1300., o jehož platnosti a užívání však dosud vede se spor. Zjevno
jest, že ten, jemuž Hora za právo mČstské co dČkovati má, musil
býti nezbytnČ nepĜítelem Sedleckého kláštera. A tím nepĜítelem
byl král JindĜich Korutanský v kronice Zbraslavské proto asi tak
pranéĜovaný. Tak soudí aspoĖ ýelakovský.
K sestavení obrazu, jak asi doly kutnohorské v dobách pĜedhusitských vypadaly, podávají nejvíce látky Tomaschek ve svých
2 sbírkách nálezĤ Jihlavských (Oberhof Iglau a Das alte Bergrecht
von Iglau), jakož i zmínČná Summa Gerhardi. Šachty, málo kdy
hluboké, byly vČtšinou asi úpadní (t.j. po sklonu rudního pramene
hloubené). Štol bylo pomČrnČ málo; vyžadovaliĢ vČtšího nákladu.
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T.zv. trejby (koĖmi to pohánČné stroje tČžní) stály jen nad hlubšími a rozložitČjšími doly; obyþejnČ jen otáþeli hašplem hašpléĜi.
Také t.zv. Kunst, rota aquae (nČjaký to stroj k þerpání vody) a jako
veliká zvláštnost na zaþ. XIV. stol. též i železné lano (eissern seil)
se pĜipomínají. Jména dolĤ jsou nČmecká, obyþejnČ po majiteli
dolu pĜevzatá (na pĜ. fovea ad Pirknerum, ad Merbotaneum,
Weigmannsdorfer, Klingenšmid, Zapfenschuh (pozdČji ýapþuch
zvaná) dle doloženého majitele jménem Zapfenschuh, ad Andream, zum Goldschmiede a pod. Teprve pozdČji ujal se zvyk jmenovati doly po svatých. V HoĜe znám dĤl u sv. JiĜí a u sv. Martina
oba listinČ doložené. ýeské názvy dolĤ nalezl jsem pouze Provod
asi z pol. XIV. stol.
Jak jsem již dĜíve Ĝekl, byly nejstarší doly na starém Neufangu. BČhem 14. stol. pak dolovalo se též pod Kuklíkem, na Špicnberku (nynČjších KaĖkovských kopcích), dále na couku KaĖkovském a v nynČjším mČstČ samotném na couku Oselském, na nČmž
ležely doly povČstný Osel, Rousy, ýapþuch, Klinšmíd, Rosenštrauch, AdČly, JiĜí, OndĜej, Zahrada, Studnice a jiné. Ve stol. XV.
pĜipomíná se mezi doly na Osel. couku i dĤl Cimburk. DĤl tento
zavdal asi pĜíþinu k povČsti ve zmínČném již panegeryku Martina
z TišĖova se objevující, kterou prof. Sedláþek ve þlánku jednom o
starých rodech moravských v ýasopisu matice moravské úsilnČ
hájí a ýelakovský také pĜejímá. Nad potokem Páchem nedaleko
Hory stál prý hrad Cimburk Ĝeþený, který prý pánové z Cimburka
vystavČli. Oba tito badatelé však nenavštívili místa tohoto a o
existenci dolu toho jména nemají také tušení. Nad mlýnem, nyní
Cimburkem zvaným, rozkládá se prehistorické hradištČ, které jsem
se svým otcem 6 let pomocí dČlníkĤ prokopával. Nikde však nenalezeno nejmenších stop po stĜedovČkém hradu. Za to pĜi sestavování topografie dolĤ kutnohor. nalezl jsem, že v blízkosti mlýna
zmínČného stával dĤl Cimburk. Jméno toto asi pĜešlo pak na mlýn
samý (nikoliv na hradištČ, jež tím názvem se nikde nejmenuje) a
tak vznikla povČst, jež mýlila i znamenitého našeho genealoga
Sedláþka. Zdali pánové z Cimburka, jimž na poþátku své pĜednášky vzpomínku jsem vČnoval a jimiž ji také uzavírám, na osudech
kláštera Sedleckého v dobách pĜedhusitských skuteþnČ nČjaký podíl mČli, zĤstává dosud záhadou.
O DOLECH A O MINCI KUTNOHORSKÉ.*
Od Otokara a Emanuela Lemingra
Prostor, na kterém se kolem Hory Kutny kutalo, není veliký.
Rozkládá se mezi vesnicemi Bilany, PĜítokou, HoĜany, Hlízovem
a KĜeseticemi. Prameny (kanky) rudní, t.j. rudami vyplnČné pukliny v rule, jež pod mČstem i v okolí štrejchují smČrem povšechnČ
jihoseverním a celkem pĜíkĜe zapadají, pĜedstavovali si staĜí horníci jako tabule všelijak zprohýbané a naklonČné. Souhrnu nČkolika takových pramenĤ rovnobČžnČ blízko sebe bČžících Ĝíkali couky.
Již v 15. stol. þinil se rozdíl mezi horami StĜíbrnými a KaĖkovskými þi MČdČnými; na tČchto pĜevládal ve výplni coukové
pyrit (kyz), na onČch galenit (ruda). Nyní se ujalo rozdČlení revíru
zdejšího na þást severní a jižní.
Na severu sledují, postupujeme-li od východu k západu, couky
takto:
1) Couk KarlĤv (Caroli), smČĜuje k 0h 7º a zapadá 70-80º k
východu. na nČmž slídČno bylo v tomto století, leþ bez valného
výsledku
2) Couk sv. ýtrnácti pomocníkĤ.
3) Couk Rejzský (Rejzí) ve stol. 17. sv. MaĜí-Magdalenský
zvaný, smČĜuje k 0h 14º a zap. 70-80º k západu. Kutalo se na nČmž
se kutalo již v dobČ pĜedhusitské, pak za krále Vladislava. Ve druhé pol. 16. stol. bylo na nČm mnoho dolĤ na pĜ. Anna, Mladá Anna þili Bílá Koruna, ýapþoch (jenž tĜeba lišiti od dolu téhož jmena
*
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na couku Oselském), dva Jani, Groše, Helary, Hruška, Starý i
Mladý JiĜí, KonváĜi, KĜíž, Liška, Maršejd, LeflíĜe, MeþíĜe, MincíĜe, Starý a Mladý Ruthart, RĤže, SkĜivan, Trenþín, Václav, Zbytek, Vlþice, Žáby a j. K couku tomuto hnána byla štola Sv. MaĜí
Magdaleny jinak Rejzská (již r. 1618. pĜipomínaná). Couk tento
byl v dobČ nynČjší dĤkladnČ prozkoumán a pozorováno postiženo
na nČm nejvČtší dosud postižené zrudnatČní (prĤmČrný obsah stĜíbra byl 0,0858 %)
4) Couk Sv. Václava Václavský smČĜ. k 1h 7º a zap. pĜíkĜe k
západu.
5) Couk TurkaĖkský (Taurkank) smČĜ. k 1h 5º a zap. pĜíkĜe
k západu. Pracovalo se na nČm již pĜed válkami husitskými, pak
za krále Vladislava od konce XV. až do XVIII. stol. Na svahu severním Dolejším to TurkaĖku byly v 16. stol. doly: Holub,
Mudrlant, Šabatec, Holandr, Dolejší šachta, ProstĜední šachta a j.,
na TurkaĖku HoĜejším dĤl Jedle a j. K couku tomuto hnána štola 659 dumplochĤ dlouhá, od níž výše zmínČná štola Sv. MaĜí
Magdaleny þi Rejzská odboþovala. K lepšímu vyšetĜení coukĤ
jmenovaných zaražena na sever. svahu vrchĤ KaĖkovských r.
1889. nová šachta nyní 300 m hluboká, ve hloubce 90 m vylámáno nárazištČ, a do nČho proražen pomocný jež souvisí pĜekopem se
štolou sv. ýtrnácti pomocníkĤ þili Malínskou, která od východu na
západ bČží.
6) Couk AlžbČtin smČĜuje k 1h 6º a zapadá 60º-70º k východu.
Dolovalo se na nČm ve vČku minulém a na poþátku tohoto století.
7) Couk Nyfelský, smČĜuje k 1h 11º a zapadá 60º-70º na východ. na nČmž se pracovalo jistČ již ve stol. 14. a pozdČji. Dolovalo se na nČm v dobách pĜedhusitských a ve stol. 16. na poþ. XVI
stol. a po delší pĜestávce zas ve 2. pol. XVI stol. R. 1852 pĜipomíná se štola v Nyfli.
8) Couk KaĖkovský þi Starý ýeský couk smČĜuje, jak mocné haldy ukazují, k severu. Jest to asi týž couk, jenž se r. 1332. nazývá der alte Newfang. Kutalo se na nČm pĜed válkami husitskými, pak v druhé polovici 15. stol. a po celé 16. stol. velmi þile. Na
nČm byly nejdĤležitČjší doly kyzové v tomto poĜádku od jihu k severu: Tolpy, Šváby, Nyklasy, Šmitna, Fraty, Plimle Stará a
Mladá, Rabštýn, Hopy, Nová šachta, Kyntery, Šafary a Trmendle. Král Vladislav již na zaþátku vlády své pĜispíval znamenitou pomocí z mince své kutnoh. k dobývání tČchto dolĤ. Ponenáhlu pĜecházely šachty tyto v ruce královské a kutalo se v nich až
do r. 1614., kdy pro nával vod a chudobu kyzĤ byly opuštČny. Po
té pronajímány všechny doly KaĖkovské nČkolikrát obci kutnohorské a nejv. mincmistru Vilémovi z VĜesovic, ale dolování se
pĜedce nezmohlo a poznenáhlu zaniklo úplnČ. Pracovalo se v nich
sice ještČ pozdČji, ale se ztrátami, na nichž lví podíl mČla obec
kutnohorská. KromČ jmenovaných dolĤ kutalo se ještČ na tomto
couku v Panské šachtČ (ve 2. pol. XVI. stol. založené), Koštofalu
a Vlþí hoĜe. K couku KaĖkovskému ražena štola 924 dumplochy
dlouhá.
9) Couk AndČlský, smČĜuje k severu na nČmž r. 1664. založila kutnoh. obec šachtu Turek, smČĜuje k severu.
10) Couky na Skalce objeveny teprve r. 1734. náhodou pĜi
kopání studnČ. SmČĜovaly k severu a zapadaly 60º k západu. Stát
doloval na nich pilnČ až do r. 1814. V letech padesátých uþinČn
nesmČlý pokus kutací v tČchto starých dílech, leþ teprve 1875. ujal
se stát opČt vážnČ dolování a skuteþnČ již v nepatrné hloubce dostiženy rozmrsky s výplní kyzovou a galenitovou, jejíž šlich obsahoval 0,2 - 0,5 % stĜíbra a pozoruhodné stopy zlata. Dolováním V
hloubce však rudnatosti ubývalo, proþež r. 1886. dolování zastaveno. Zvláštností coukĤ v této dobČ na Skalce vyslídČných bylo,
že zapadaly pĜi smČru jihozápadnČ-severovýchodním mírnČ k západu a mČly ráz zcela nepravidelný.
Jižní þást revíru prostupují, postupujeme-li od východu k západu, tyto couky:
1.) Couk Kralický þi RoveĖský smČĜující k 0h 8º. Ve zprávách z konce XVI. a poþ. XVII. stol. líþí se jako couk bohatý. Z
dolĤ Na nČm zaražených jsou známy byly doly: Aron, Bílý lev,
Boží pomoc, Boží vĤle, ýerný lev, ýerný orel, ýervený lev, Filip,
Mladá a Stará Kralice, Los, Páv, Pavel, Pelikán, Petr, PĖov, Požehnání, Radost, Routový vČnec, ŠtČpán, Mladý a Starý Tomáš,
Tovaryšstvo, Ztracený Petr a j.v. K couku tomu hnána též štola
Kralická. R. 1888. zaražena na Rovinách šachta, však narazivši
nČkolikrát na mocné vodní rozsedliny, po roce opuštČna byla.

2.) Couk Oselský, nejbohatší to couk, jenž již pĜed válkami
husitskými pilnČ vzdČláván byl, smČĜuje bezpochyby k 2h 0º. Na
nČm byl svČtoznámý dĤl Osel (mone et fovea Asinus) a to pod návrším, na nČmž nynČjší kasárna býv. kolej jesuitská stojí. Nejstarší
nám známá zpráva o nČm pochází z r. 1363. Za bouĜí husitských
zatopil se, takže v následujících klidných dobách mohlo se pouze
v jižní partii dolu pracovati. Též král Vladislav úþastnil se pĜi dobývání jeho mČl v Osle 8 tĜicátých (= 32 kukusĤ). Ze zprávy Sigmunda Práška, jenž r. 1531. dĤl tento mČĜil, dovídáme se, že šachta sama byla byla nepĜetržitČ 80 dumplochĤ (= 190 m) po sklonu
couku hluboká. Z nárazištČ vedly chodby k jihu a severu. Z jižní
chodby raženy Na jižní chodbČ hloubeny nehluboké šachtice, jichž
bylo 14 na poþet, takže celá hloubka dolu mČĜena jsouc po sklonu
šachty byla 260½ dumplochu (= 619,187 m).*) Za Ferdinanda I.
Klesalo dolování na tomto couku, až r. 1546. v nedČli Spiritus
spuštČny doly královské na nČm ležící, a pomoc z mince královské
na doly kverkovské dávati se pĜestala. ToĢ byl konec slavného toho couku! Z ostatních dolĤ uvádíme: Staré a Mladé Rousy, Flašary (Carnifices), ýapþoch, HutrajtéĜe, Klinšmíd, Roznštrauch, Mlýn, Cimburk, Cimrmund, AndČly, JiĜí, Studnici,
Zahradu, Šimpavu, Kruchtu a j.
3.) Couk Hloušecký smČĜuje k 0h 2º. R. 1588. jmenuje se mezi novými couky. Hnána k nČmu dČdiþná štola 548 dumplochĤ
dlouhá, od níž erbštola Grejfská odboþovala. Z nehlubokých dolĤ
známy jsou: Barbora, ýtyĜi bratĜi, Mladý a Starý Gabriel, HavíĜský, Hložek, KováĜe, Koza, Raroh, ěezníþek, Svornost, TvarĤžek,
Veselý a j.
4.) Couk Kavþí hory s dolem Kavkami smČĜuje k 3h 6º. DĤl
Kavky u kostela Sv. Trojice ...
5.) Couk Sv. Trojice smČĜuje k 0h.
6.) Couk Nyšpulský smČĜuje k 3h 9º.
7.) Couk Grejfský (snad totožný s coukem Všech Svatých)
smČĜuje k 2h 3º a zapadá 70º na východ. Již za panování krále Jana
Lucemburského pĜipomíná se dĤl Griffo. V dobČ tre R. 1419. házeli prý enávistníci kalicha pĜívržence nepĜátelské strany katoliþtí
nČmeþtí horníci kališníky do dolĤ na tomto couku.*) Za Vladislava dolovalo se na Krejfu v dolech Hruškách a Truhle, jež však r.
1517. opuštČny. Teprve po r. 1561. zaþalo se pilnČji kutati, a brzy
zvČtšil se poþet dolĤ mČrou neobyþejnou. Mezi jinými dala se i
obec kutnoh. r. 1566. na poruþení císaĜe Maxmiliána v dobývání
starých dolĤ Hrušek a VišĖoví, leþ nepotkala se se zdarem a zadlužila se pĜi tom znaþnČ. Tou dobou pracovalo se na couku tomto
Grejfském v tČchto vesmČs asi nehlubokých dolech: Benešovu,
Brhu, Broskvi, ýermáku, Danieli, Dubu, Humenci, HvČzdČ,
ChĜástu, JahodČ, Janu, KocouĜích, KopĜivČ, Staré a Mladé KutnČ,
Martinu, Starém a Mladém Mnichu, OĜechu, PaĜezu, Pleskáþi,
Staré a Mladé RĤži, RytíĜi, Smole, Sokolu, SvČtniþce, Šipþí, TĜešĖoví, VáþkaĜi, Voslíku, Vyšehradu a j.v. - Dne 8. kvČtna 1887. byla na Ptáku slavnostnČ zaražena nová šachta nyní 300 m hluboká,
jež se dosti slibnou býti zdá.
8.) Couky Kuklické (spodní, prostĜední a hoĜejší) smČĜují
pĜibližnČ ke 2h . Dle tradice ujišĢovalo se v XVI stol., že ze 16.
stol. dolovalo se na Kuklíku již na konci XIII. 13. stol. dolovalo.
Ve 2. pol. XVI. 16. stol. osazen byl Kuklík více než 150 šachtami
vesmČs mČlkými, neboĢ se ani jedna rozsáhlá halda nezachovala.
Provozovalo se tam jednoduše t. zv. dravé dolování. Dolovalo se
tam dravČ. I ve stol. XVII. 17. až XIX. 19. se tam kutalo, až koneþnČ tČžba státem provozovaná r. 1844. docela zastavena. K dolĤm Kuklickým na tomto couku zaraženým hnala se dĤležitá erbštola Kuklická.
9.) Couk Ptaþí hory u vsi KĜesetic s doly: Slavíkem, Stráží,
Tomášem, NČmeckým Tovaryšstvem a j. a erbštolou Požehnáním. Kutalo se na nČm v dobách pĜedhusitských, na konci XVI.
16. a zaþ. XVII. 17. stol.
Mimo tyto couky mluví KromČ tČchto zmiĖují se prameny archivalní ještČ o jiných coucích (na pĜ. NámČtském, Všech Svatých), o nichž bližších pĜesných zpráv dosud nemáme.
*) Zapadal-li Oselský couk asi 75°, pak byl dĤl tento svisnČ 550 m
hluboký.
*) V þervenci r. 1899. pĜinesla s sebou voda do nového dolu na Ptáku
spousty lidských kostí, jež jsou asi pozĤstatky obČtí surových nČmeckých HorníkĤ.
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K couku hnali horníci buć štoly (t.j. z úpatí návrší dovnitĜ
vrchu ražené chodby za úþelem odtoku vod od vodorovné polohy
ponČkud odchýlené ponČkud stoupající) nebo na nČm zarazili (zinkovali) šachty (t.j. studním podobné prohlubnČ dĜívím vyroubené). Všechny kutnohorské šachty byly ve smČru podle sklonu couku naklonČné, jediné Panská šachta na couku KaĖkovském byla
svisná.
DĜevČnému roubení pĜi ústí šachty Ĝíkali hejpank, prostoĜe na
dnČ jejím ražump. Celou hloubku dolu dČlili ne jako nyní my na
horizonty na hoĜejší, prostĜední a dolejší grády. Ze šachty na strany vedly vylamovaly se chodby (fudrnosti). Na nich hloubeny malé šachtice, nad nimiž rumpál þili hašpl stál, proþež se také jim
hašple Ĝíkalo. Štoly, jichž úþelem bylo, aby zdravý vzduch pĜivádČly a vody dolové odvádČly, zvaly se erbštoly þi štoly dČdiþné.
Šachtám prĤdušním neboli lépe komínĤm, jimiž zkažený vzduch a
švub (t.j. jedovaté plyny dolové, hlavnČ ze sirovodíku a kysliþníku
uhliþitého se skládající) z vnitĜ dolu se odvádČl, Ĝíkali latrochy a
tČm, jimiž þistý vzduch se pĜivádČl, litlochy. Místo v dole, kde ruda se sekala pracovalo, zvalo se místo neboli vort. Hloubku šachet
a délku štol mČĜili staĜí na dumplochy (1 dumploch = 4 loktĤm
praž. = 2,3769 m).
DČlníci, kteĜí za lĤn (mzdu) která na pĜ. v XVI. stol. pravidelnČ 20 grošĤ þes. týdnČ obnášela) rudu sekali a šachty i štoly vylamovali, nazývali se havéĜi (knapové, sekáþi; lat. sectores). Pospolu byli sdruženi ve 2 bratrstva þi poĜádky Ĝízené staršími, kterým
pĜíslušela pravomoc v malých spolkových vČcech a služebných
sporech mezi nákladníky a dČlníky. Titul jednČch starších znČl:
Starší nad havéĜi hor StĜíbrných, druhých: Starší nad havéĜi hor
KaĖkovských. HavéĜi jakož i ostatní dČlníci scházeli se ku práci v
kavnách nebo v lozumentích (t.j. dĜevČných budovách nad šachtou sroubených) kde þekali, až dojde na jejich šichtu, což anklopéĜi klepáním oznamovali. Den byl totiž rozdČlen na 4 šichty po 6
hodinách, po válkách husitských též na 3 drtele po 8 neb na 2 díly
po 12 hodinách.
Doba pracovní byla buć Pracovalo se buć ve Den byl totiž
rozdČlen na 4 šichty po 6 hodinách nebo po válkách husitských
též na 3 drtele po 8 anebo na 2 díly po 12 hodinách. První šichta
poþínala 8. hodinou po západu slunce (t.j. naší 4. ranní). Oznamovala se pak tato hodina doba hodinu pĜed tím zvonČním na vČži
chrámu sv. Jakuba*) a Matky Boží v HoĜe Kutné a na vČži chrámu
sv. VavĜince na KaĖku.*) JeštČ dnes se zvoní v tuto hodinu z
úctyhodného zvyku na havíĜe. Žádný Dvou šichet po sobČ havíĜ
nesmČl dČlati. 2 šichty po sobČ, aby se dílem nepĜemohl. V nedČli
a o hlavních svátcích se nepracovalo. Pracovali pak havíĜi pĜi
mdlé záĜi kahance odČni jsouce perkytlí a podĜitkem. Nástroje
jejich byly šligle (také želízko a pemrlice fejsl), a fimol (železný
klín), nosatec, kratce, fejsl a j. Želízko bylo špiþaté kladívko, jejž
havíĜ v levé ruce tĜímal; pemrlicí feislem pak, jež držel v pravici,
tloukl na želízko. Želízek Želez musel míti havéĜ více nČkolik pĜi
sobČ, neboĢ se jejich hroty špiþky brzy o tvrdou o skálu ztupily;
upotĜebené sejmul s topĤrka a nové nastrþil. DĤležitými Ĝemeslníky byli tedy proto kováĜi (pergšmídové, fabri), jimž také v právČ
horním kr. Václava II. celá obšírná kapitola vČnována jest. Dokud
nám trhací úþinek stĜelného prachu poznán nebyl, užívalo se t.zv.
sázení ohnČm; pĜi þemž se hranice dĜíví hlinou velarskou (s Ĝezankou smíchanou) klabovaná þili omazaná zapálila; a tak dlouho
tato znenáhla kloznila (doutnala) nechala, až všechny šejty (polena) ohnČm se ztrávily. Pak mohla se skála horkem ohnČm popraskaná snadno sekati. Šachty a chodby, v nepevné skále vysekané
kde bylo tĜeba, roubili lesem (dĜívím) tesaĜi (cimrmani, carpentarii).
Rudy a perky (t.j. jalové kamení) vozili pacholci (bČhaþi) na
purách (koleþkách) nebo tahali je v kocábkách v huntech až na
ražump filort, odkud je pĜi šachtách nehlubokých hašplíĜi
hašplem v dĜevČných kyvlích anebo malých perkovicích (sešitých
kožích) vytahovali. PĜi Ze šachet hlubokých zvdvihala se velká
bĜemena (na pĜ. voda, ruda, perk) ve v pytlech z volských kožích
(cálovkách) pomocí trejbĤ 6 až 10 koĖmi hnaných. Odtud Ĝíkalo
se takým šachtám radšachty. KonČ pĜi této práci pohánČli pobízeli
trejbíĜi. KunstĤ (t.j. strojĤ vodou z rybníkĤ struhami vedenou
*) JeštČ dnes zvoní se v tuto hodinu o 3. hodinČ ranní dle starodávného zvyku „na havíĜe“.
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pohánČných hlavnČ silou vodní), jimiž se voda z dolu pumpovala,
jenž za malý div svČta považovány byly nebo vytahovala, mnoho
nebylo, neboĢ bylyĢ nákladné. Vrchní dozor nad horami a mincí v
království ýeském pĜíslušel od
Hledati rudy mohl každý a na gruntech þíkoli. Kdo pak skuteþnČ nalezl pramen rudní, mohl žádati urburéĜe za propĤjþku
(právo k dolování), aby si takto zabezpeþil prioritu svého nálezu.
Právo k tČžbČ rud a kovĤ náleželo dle stĜedovČké theorie právní
mezi regály þili vyhradná práva královská. Královský urburéĜ
propĤjþoval pak toto právo jménem královým osobám soukromým, zaþež museli odvádČti králi desátek þili urburu, t.j. 1/8 vytČžené rudy. Dokázal-li pak po þase šĢastný nálezce bohatost pramene rudního zákonem vytþenou, mohl žádati za míry dolové, v
jejichž mezích mu bylo dolovati. Prostor tento byl dlužno si pĜedstavovati jako þtyĜboký hranol nekoneþnČ (vČþnČ) hluboký a ve
podle sklonu couku naklonČný, jehož základnu zákony horní bČhem þasu rĤznČ vymezovaly. Jednotkou mČrnou pĜi tomto mČĜení
byl lán a látro horní (lán = 7 látrĤm); látro = 35/8 Praž. lokte =
2,12 m). Na vČþnou pamČĢ zaraženy pak na hranicích mČr mezníky (lochštány, markštány) nebo kolíky.
Ti, Kdož na vlastním nákladem pavovali (t.j. hory tČžili), nazývali se nákladníky þi kverky (coloni, concultores); kteĜí lehenšafty (linšafty) drželi t.j. pouze jednotlivé vorty aĢ soukromé aĢ
královské za smluvený díl vysekané rudy najaty mČli, sluli lehenšaftníky. Ideální podíly na dolech anebo vortech, dle nichž se zisk
a ztráta na jednotlivé kverky rozvrhoval, sluly tále (partes). Buć
jich bylo 32, pak sluly tĜicáty, buć 128, pak jim Ĝíkali kukusy þi
kuksy. Nestaþily totiž síly jednotlivcovy k vydržování podniku
tak nákladného jako bylo dolování, proþež spojovali se podnikavci
ve spoleþenstva nákladnictva Ĝeþená.
Nákladnící tito zvolili si ze spolka perkmistra, jehož dozoru
práce technické který rudu a nČkteré manipulace penČžní podléhaly, a najali písaĜe, jenž košty neboli cedule každý týden psal jehož
úlohou jemuž bylo každý týden poþty klásti a o tom košty þi cedule psáti.
Rudy na den z dolu dopravené podrobovaly se ruþní úpravČ
þili prejtování bohužel velmi nedostateþnému, což pĜispČlo mČrou
nemalou k úpadku dolĤ. Snad nedostatek rudy a domnČlý strach
pĜed ztrátami byly pĜíþinou, že (rudy se totiž náležitČ nemČlnily a
neplavily). K úpadku dolĤ pĜispČlo to mČrou nemalou. Úpravu
mČli na starosti prejtýĜi, kteĜí rudu roztloukali, a šlichýĜi, kteĜí ji
v proutČných koších propírali, ke kterýmžto pracem i ženy se pĜibíraly. Ruda Kyz mČĜila se na hromady a hýle (hýle = 6 hromadám = 12 centnéĜĤm), po r. 1559. vážila se na centynýĜe, kameny
a libry (centnýĜ = 6 kamenĤm = 120 librám).A)
A
) Jiná verze tohoto a následujících odstavcĤ: Ruda Kyz mČĜila se
na hromady a hýle (1 hýle = 6 hromadám) a hromady, pozdČji se vážilo na centy, kameny a libry (1 cent = 6 kamenĤm = 120 librám).
StĜíbro vážilo se na hĜivny (= 16 lotĤm), fertony (= 4 lotĤm), loty (=
4 kventlíkĤm) a kventlíky (hĜivna = 4 fertonĤm = 16 lotĤm = 64
kventĤ.).
Úprava rud þi prejtování (Aufbereitung) byla zcela nedostateþná a
Vše dČlo se ruþnČ. ToĢ bylo také jednou z pĜíþin úpadku dolĤ. Tavily
se pak rudy skuteþnČ nerozvážnČ napoĜád, aĢ byly bohaté aĢ chudé, aĢ
þisté aĢ hustČ jalovým kamením promíchané. Snad nedostatek vody a
strach pĜed možnými ztrátami byl pĜíþinou, že se nebyla Ĝádná úprava
(zejména náležité rozmČlnČní a plavení rudy) nezavedlaena, aþ mincmistrem Karlem z Biberštejny r. 1589 navrhována byla. PĜípravu mČli
na starosti prejtýĜi, kteĜí rudu roztloukali, a šlichýĜi, kteĜí ji propírali
v proutČných koších. PĜi této práci byly též ženy zamČstnány.
Rudy takto upravené kupovali rudokupci þi erckauféĜi (ErckauféĜi
byly podobni našim bursiánĤm v tom ohledu tím, že mohli, jak chtČli,
ceny rud zvyšovati neb snižovati a tak chudobné kverky od dalšího
dolování odstrašiti. Již horní zákoník kr. Václava II. naĜíká na jejich
šejdíĜství šibalstvo.) a tavili je ve svých soukromých hutích. Též král
mČl svoje huti. ErckauféĜi mČli svĤj byli sdruženi v poĜádek, jenž
podroben byl dohledu mincmistra a horního hofmistra. vytavené stĜíbro museli prodávati pod ztrátou hrdla do mince Kutnohorské. Když
pak Ferdinandem I. r. 1559 koupČ rud soukromníky prohlášena za nedovolenou a poĜádek erckauféĜský zrušen, smČlo se stĜíbro taviti pouze v hutích královských. Aby se pĜed koupí rudy, jež se dle sazby zákonem urþené do huti královské kupovala, zjistilo, kolik stĜíbra cent
rudy drží, zkoumali ukázky rud prubíĜi. PĜed válkami husitskými stávaly huti nedaleko kláštera Sedleckého, pozdČji postaveny byly v údo-

Rudy takto upravené kupovali od nákladníkĤ (šeptali o nČ)
rudokupci þi erckaféĜi tajným šeptáním a kdo podal víc, obdržel a
tavili je ve svých soukromých hutích.*) Též král sám mČl svoje
huti. ErckauféĜi byli sdruženi v poĜádek, jenž byl podroben dohledu horního hofmistra. Vytavené stĜíbro musili se prodávati pod
ztrátou hrdla do mince Kutnohorské. Když r. 1559. koupČ rud soukromníky prohlášena Ferdinandem I. za nedovolenou, a poĜádek
erckaféĜský zrušen, smČlo se stĜíbro taviti pouze v hutích královských. Aby se pĜed koupí rudy, jež se dle sazby zákonem urþené v
huti královské kupovala, zjistilo, kolik stĜíbra cent rudy drží,
zkoumali ukázky rud prubíĜi. DČlníci v hutích zamČstnaní t.zv. þili hutníci sdruženi byli též v bratrstvo Ĝízené staršími. též v poĜádek. Hutní proces srovnával se aspoĖ na poþátku XVII. st. s procesy na jiných horách stĜíbrných. Olovo ke shánČní stĜíbra potĜebné
kupovalo se, ježto se ho v HoĜe Kutné s dostatek nedobývalo, na
Harcu a v Polsku ze StĜíbra, Goslaru, MíšnČ, Polska.
PĜed válkami husitskými stávaly huti nedaleko kláštera
Sedleckého, pozdČji v údolí Páchovském, dále u vsi Bilan, Grunty
a na Kolmarce. Královské huti byly u Bilan a pod chrámem sv.
Trojice na Páchu, kde se dosud v hutích Ĝíká.
DĜevČné uhlí k tavení rud pálilai þetná a bujná chasa uhlíĜskái
prvotnČ v lesích kraje ýáslavského hlavnČ v lesích kol Uhelné PĜíbramČ, pozdČji nato u Starého Kolína. Již králem Václavem II.
jim byla udČlena privilegia, jež 17. bĜezna 1327. král Jan potvrdil.
BouĜky uhlíĜĤ nebyly vČcí neobyþejnou.
DĜíví k potĜebám dolovým nutné, t.zv. prostČ les zvané, poráželo se, když okolní lesy zĜidly, na úpatí Krkonoš a Kladských hor
(u Trutnova, Rychnova a jinde) a plavilo se až ke Starému Kolínu.
Zajímavým zjevem mezi kutnohorskými živnostníky byli lojovníci, kteĜí dodávali prodávali havíĜĤm k dolĤm do kahancĤ lojové kroužky. ýítali je na kopy. Když r. 1584. byla velká nouze o
lĤj, zapovČdČl císaĜ Rudolf II. pĜísnČ hroze vČzením mydláĜĤm
Kutnohorským, Kolínským a ýáslavským, aby mýdlo nevaĜili,
ponČvadž by tudy hory k spuštČní pĜijíti mohly. Z pĜíþin zĜejmých
Také kvetlo v HoĜe také Ĝemeslo provaznické.
Vrchní dozor nad horami a mincí v království ýeském pĜíslušel od dob Karla IV. nejvyššímu mincmistru království ýeského, jenž sídlel v HoĜe Kutné na DvoĜe Vlašském. ÚĜad tento byl r.
1783. zrušen. Nejvyšším lokálním horním úĜedníkem v HoĜe byl
horní hofmistr. Urburu þili horní desátek spravoval a jiná práva
z horního regalu vyplývající vykonával urburéĜ, jemuž ku pomoci byl písaĜ urburní. Mimo tyto KromČ tČchto bylo pĜi dolech
kutnohorských mnoho jiných úĜedníkĤ jako: štolmistr, jenž mČl
na starosti konČ pĜi dolech a hutích královských, vrchní štajgéĜi
þi lezci, prubíĜi, maršejdníci (mČĜiþi doloví), písaĜi, hutrajtéĜi
(kteĜí dohlíželi pĜed r. 1559. v hutech erckaféĜských, aby se s rudou resp. stĜíbrem na škodu královskou špatnČ nemanipulovalo;
cejchovali též pliky stĜíbrné stĜíbra hertovního), šafáĜi doloví

lí Páchovském, dále u vsi Bilan, Grunty a na Kolmarce. Královské huti byly u Bilan a pod chrámem sv. Trojice na Páchu, kde se dosud v
hutích Ĝíká. (VýtČžek dolĤ Kutnohorských do r. 1620. vypoþetl hrabČ
Kašpar ze Šternberka uhrnem na 8,440.000 hĜiven stĜíbra (=
177,000.000 zl).)
DĜevČné uhlí k tavení rud potĜebné pálila þetná a bujná chasa uhlíĜská po lesích kraje prvotnČ v lesích kraje ýáslavského, pozdČji hlavnČ
hlavnČ v lesích PĜíbramských [a koneþnČ u Starého Kolína]. Již králem Václavem II. jim byla udČlena privilegia, jež 17. bĜezna 1327.
král Jan potvrdil. BouĜky uhlíĜĤ nebyly vČcí neobyþejnou.
DĜíví k dolĤm potĜebné (les) poráželo se, když okolní lesy zĜídly, na
úpatí Krkonoš a Kladských hor (u Trutnova, Rychnova a jinde) a plavilo se až ke Starému Kolínu. , odkud vezeno konČ je k Horám dováželi.
Zajímavým zjevem mezi kutnohorskými živnostníky byli lojovníci;
kteĜí [tito musili za urþitou cenu] dodávati dolĤm do havíĜských kahancĤ kroužky lojové, jež þítaly se na kopy. Když r. 1584. byla velká
nouze o lĤj, zapovČdČl císaĜ Rudolf II. hroze pĜísnČ vČzením mydláĜĤm Kutnohorským, Kolínským a ýáslavským, aby mýdlo nevaĜili,
ponČvadž by tudy hory k spuštČní pĜijíti mohly. [Z pĜíþin zĜejmých
kvetlo v HoĜe také Ĝemeslo provaznické.]
*) NešĢastná tato instituce Je podivno, jak dlouho se mohla nešĢastná nezdravá tato instituce udržeti. Již horní zákoník krále Václava II. z
r. 1300. naĜíká na jejich šibalstva a náĜky podobné vedly pozdČji dále
na fúkavé rudokupce táhnou se celým XVI. 16. stoletím.

hutní, a j.v. rĤzní písaĜi (na pĜ. nad ovsy, u Labe, v hutech atd.) a
j.v.
StĜíbro v hutích vytavené odvádČlo se na Vlašský dvĤr, by se
zmincovalo. Vážilo se na hĜivny, fertony, loty a kventlíky
(hĜivna = 4 fertonĤm = 16 lotĤm = 64 kventlíkĤm). StĜíbro s mČdí
dle urþité zákonem stanovené míry smísené lili kyséĜi do
barchanĤ (kadlubĤ z barchanu ušitých). Pruty stĜíbrné takto
povstalé, cány zvané, byly ve šmitnách mincíĜských rozĜezány a
na tenké plíšky þi pláty roztepány, zaokrouhleny a koneþnČ, aby
zbČlely, ve vinném kameni a soli vyváĜeny þi lorovány. Takto
upravené plátky odevzdány pregéĜĤm, kteĜí na nich mincovními
kolky ráz vybíjeli.
Pražský groš krále Václava II. jest - pokud zjištČno - nejstarší
peníz, který byl ražen v mincovnČ Kutnohorské. StĜíbro jeho je 15
lotové (t.j. v 16 lotech stĜíbra pouze 1 lot mČdi). Váha jednoho
groše jest bezmála þtvrt lotu a ráz jeho vyniká neobyþejnou
ušlechtilostí. Na líci jest vyražena uprostĜed ýeská koruna královská, okolo ní nápis: WENCEZLAVS SECVNDVS, na okraji pak
kolem: DEI GRATIA REX BOEMIE, na rubu korunovaný lev
ýeský s opisem: GROSSI PRAGENSES. Vladislav II. navštíviv
Horu r. 1473. na DvoĜe Vlašském vlastní rukou vybíjel Pražské
groše. R. 1513. udČlil týž panovník obci Kutnohorské právo, aby
smČla sobČ každoroþnČ z 1000 hĜiven pagamentĤ [(starého to stĜíbra již zdČlaného na koflíky, Ĝetízky a pod.)] peníze jakékoliv v
minci královské raziti.
[VČhlas mince Kutnohorské sahal daleko za hranice království
ýeského: þastČji bývali mincíĜi Horští voláni do mincoven zemí
sousedních zemí (Uher, Slezska a j.), aby vybíjení mince tamČjší
po stránce technické na míru náležitou vyšší stupeĖ uvedli. Mezi
Ĝezáþi kolkĤ (matic) mincovních vynikal JiĜík Starší z ěásné, zlatník (v 2. polovici 16. století); pro zlatník dovednost jeho bylo mu
svČĜeno rytí kolkĤ i pro ostatní mincovny ýeské.
Úpadek dolĤv kutnohorských na sklonku 17. století dotknul se
ovšem neblaze také mince kutnohorské. JeštČ za Leopolda I. (v
prvních létech jeho panování) mincovalo se v HoĜe dosti þile;
avšak potom obmezováno dílo mincovní stále více a r. 1726 dokonce zastaveno na dobro a mince kutnohorská zrušena.]B)
PĜevládající horninou jest tu rula, jež místy na dni se objebuje
den vystupuje, místy kryta jest kĜídovými vrstvami korycanskými.
Náplavy diluvialní a alluvialní rozkládají se vČtšinou na severu v
rovinČ labské a porĤznu i jinde. Prahorní podklad (t.j. rula a rulovitá žula) rozprostírá se pod kĜídou i náplavy v celém kutnohorském okolí a skláníČje se pĜi tom k severu. Petrografický ráz hornin tČchto je na rĤzných místech rĤzný, což podmínČno jest mČnlivým množstvím živce a kĜemene, jakož i variací biotitu a
muscovitu. Dr Katzer zjistil v rulovité žule zdánlivé vložky ruly
mikrokrystallické. Mimo tyto KromČ tČchto hornin vyskytuje se tu
rula amfibolitická, bĜidlice amfibolové, granátonosné amfibolity, eklogity a serpentiny. DĤležitČjší jsou však amfibo augitická mineta a pegmatity žulové. První tato eruptivní hornina vystupuje postižena v dolu na Skalce v podobČ couku se smČrem
jsouc mocna prĤmČrem 20 m. V prĤvodu jejím a na mnohých jiných místech vystupují pegmatity, jež na dni málokde jsou pĜístupny (napĜ. na Kuklíku), pode dnem však þastČji se vyskytují.
Obsahují hojné a velké krystaly þerného turmalinu (dosti þasto s
vyvinutými jednoduchými terminálními plochami), cyanitu a granátu.
[ýlánek o geolog. povaze okolí kutnohorského a o dolování v
Kutné HoĜe jest v podstatČ obsažen v OttovČ Nauþném Slovníku
díl XV. str. 432-436.]
Rudní couky kutnohorské jsou nejsevernČjším výbČžkem veliké soustavy coukĤ táhnoucích se odtud k JihlavČ. Skládají se
obyþejnČ z nČkolika pramenĤ a odmrskĤ jejich, mají povšechnČ
smČr jihoseverní a zapadávání celkem pĜíkré k východu anebo k
západu. Význaþnou známkou jejich jest velká Vyznaþují se velikou nepravidelností, JsouĢ sice daleko sledovatelny, ale rudnatost
jejich mČní se þasto. , protože se pramen skládá z Ĝady þoþkovitých rudních hnízd Jako jalová výplĖ couková jest vystupuje kĜemen (nČkdy je to kĜemen rohovcový), zĜídka kdy co jiného. Spíše
vyplnČny jsou rozsedliny pĜímo rudami. NejhojnČjší rudy kutnoh.
B
) PĜedchozí text je listech oznaþených þísly 1. až 16. (arabské þíslice), následující text je na listech oznaþených I. až III.
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zdejší jsou: pyrit, sfalerit a galenit, všechny stĜíbronosné. Pyrit a
arsenopyrit jsou též zlatonosné. Ryzí stĜíbro v podobČ kĖourĤ též
se nachází pomČrnČ vzácné. Pyrit, nejobecnČjší a nejrozšíĜenČjší
to ruda revíru zdejšího, nachází se na všech rudních pramenech a v
nČkolikerých formacích. Markasit je vzácný. Arsenopyrit (ponČkud stĜíbronosný) vyskytá se na couku KaĖkovském a TurkaĖkském (zde ve vČtších krystalech). Drobnozrný pyrrhotin jakož i jeho pČkné krystaly nalezeny byly v množství dosti znaþném
na couku TurkaĖkském. Vlastní stĜíbronosná ruda galenit, je
vzácnČjší než pyrit. ObyþejnČ jest jemnČ až hrubČ zrnitý. Argentit,
pyrargyrit a proustit jsou vzácny. Sfalerit, jenž obsahuje též trochu stĜíbra a olova, jest po pyritu rudou nejobecnČjší. Jest nepochybno, že se na zdejších rudních coucích kutnoh. též chalkopyrit
vyskytuje, aþ mČrou nehojnou. Sluší-li však znaþnou výrobu mČdi
v XVI. stol. pĜiþítati hojnČjšímu tehda chalkopyritu þi pouze pyritu, jest dosud nerozhodnuto. Dále vys nalézají se na coucích tyto
minerály: tetraëdrit, zinckenit, boulangerit, heteromorfit, calcit, dolomit, ankerit, siderit, fluorit, kĜemen a cronstedtit (r.
1885. na couku Rejzském objevený). Na odvalech KaĖkovských
bČlá se arsenit. V lomu PráchovnČ nalezen vzácný brookit (první
nález v ýechách), anatas a pennin.

ING. OTAKAR LEMINGER
6.3.1875 - 1.2.1929
Dne 1.2.1969 uplynulo 40 let od úmrtí ing. Otakara Lemingera,
historika báĖského práva a kutnohorského hornictví. O. Leminger
se narodil 6.3.1875 v Kutné HoĜe a po maturitČ na kolínském
gymnasiu studoval nejdĜíve práva na pražské universitČ a pozdČji i
montanistiku na hornické akademii v PĜíbrami. Po nČkolikaleté
praxi v Idrii, BrnČ a ve Vídni se v roce 1909 stal pĜednostou Revírního báĖského úĜadu v Plzni, v roce 1914 ve Slaném a poté byl
jmenován vládním radou BáĖského hejtmanství v Praze. O. Leminger se zaþal báĖským právem zabývat nejen ze souþasného, ale
i z historického hlediska a své poznatky uplatnil ve vynikající studii Horní právo a dále ve známé recenzi Nové dílo o stĜedovČkém
þeském právu horním, kterými již na pĜelomu století nadhodil složitost a význam báĖskoprávní problematiky Hlavní zájem však po
pĜíkladu svého otce, archeologa a spoluzakladatele archeologického sboru Wocel, vČnoval hornickým dČjinám Kutné Hory. NejznámČjším výsledkem toho jsou kromČ Ĝady folkloristických a
drobnČjších þlánkĤ, publikovaných þasto pod pseudonymem Vlþek z Lamingenu, zejména studie Kutnohorské doly a PovČst o nálezu rudních ložisek kutnohorských. Urþitým vyvrcholením jeho
témČĜ 30leté badatelské práce mČla být souborná monografie
o hornických dČjinách Kutné Hory, ke které shromáždil znaþné
množství cenného archivního materiálu. TĜebaže v ĜadČ pĜípadĤ
pĜistoupil k jeho utĜídČní i dalšímu zpracování, pĜesto mu v dokonþení jeho vlastního díla zabránila v roce 1929 nenadálá smrt.
Materiál, který zanechal O. Leminger a který byl pozdČji uložen
v Historickém ústavu v Praze, zĤstává však významným, pĜitažlivým a stále živým zdrojem poznatkĤ i pro souþasnou historiograB.
Krásné mČsto (1969) str. 15.
fii.
O písemné pozĤstalosti inž. Otakara Lemingera.
ýeská historická vČda nepodala dosud vylíþení historie Kutné
Hory i vyþerpávajícího obrazu proslulého þeského hornictví. Slavná minulost toho mČsta, jeho umČlecké památky i bohatství tamČjšího archivu zaujalo však nČkolik obČtavých pracovníkĤ, historicky neškolených, kteĜí vedle Ĝady drobných studií tištČných vykonali na tomto poli velikou práci pĜípravnou, která þeká na dovršitele. Jedním z tČchto badatelĤ byl inž. Otakar Leminger, posléze
vysoký báĖský úĜedník, syn prof. Emanuela Lemingera, badatele
o kutnohorské dČjiny neobyþejnČ zasloužilého.

V únoru 1931, dvČ léta po jeho pĜedþasné smrti, byla odevzdána jeho písemná pozĤstalost Státnímu historickému ústavu
v Praze, aby podobnČ jako rukopisná sbírka Sedláþkova byla pĜístupna dalšímu historickému bádání. Tu byla uspoĜádána a uložena jako samostatný celek ve zvláštní menší skĜíni, která byla ústavu odevzdána zároveĖ s pozĤstalostí. Vládní rada O. Leminger, jsa
vzdČlán odbornČ i právnicky, byl vynikající znalec starého þeského horního práva, o þemž svČdþí jeho þlánek ve Slovníku veĜejného práva, i starého hornictví vĤbec; nejvČtší jeho zájem platil však
minulosti jeho rodného mČsta. Jeho práce najdeme v þasopisech,
v ýeském lidu, Hornických a hutnických listech, Památkách archeologických a místopisných, pozdČji v Kutnohorských pĜíspČvcích k dČjinám vzdČlanosti þeské i jinde. Vedle tČchto drobnČjších
studií soustĜedil svĤj zájem na zjištČní topografie kutnohorských
dolĤ, o þemž napsal již r. 1900 þlánek do Ottova slovníku nauþného, a chystal také zevrubnou práci o nejproslulejším kutnohorském dolu Oslu. Vrcholem jeho badatelské þinnosti mČlo však býti vylíþení dČjĤ staré Hory až do její zkázy za válek husitských a
osudy pĤvodního nČmeckého mČšĢanstva po jeho rozprchnutí. Jeho peþlivé vydání zlomku kutnohorské knihy poþtĤ z r. 1375
v Kutnohorských pĜíspČvcích II. svČdþí, že si již získal v tomto
smČru znaþné a podrobné znalosti.
Tyto zájmy jsou patrné i v jeho p o zĤ s t a l o s t i . Jest to z velké
vČtšiny zhruba pĜipravený materiál, který Leminger hodlal zpracovati až pĤjde do výslužby. Nejdále je zpracován materiál ke
dvČma þlánkĤm, z nichž jeden je vČnován mistru HeĜmanu Švábovi z Mindelheimu, druhý otázce, kdo byli místodržícími Karlovými v dobČ jeho císaĜské jízdy r. 1354-1355. Doc. B. Mendl, jenž
byl se zesnulým spĜátelen, hodlá se postarati o to, aby tyto þlánky
vyšly tiskem. Vedle materiálu þásteþnČ zpracovaného a pomocného vČtší þást pozĤstalosti tvoĜí p Ĝ e p i s y písemných památek, majících vztah k dČjinám Hory i jejího hornictví a hutnictví, ménČ již
k dČjinám þeského horního práva vĤbec (k tomu hledí na pĜ. opis
jílovského horního Ĝádu r. 1536, který Leminger hodlal publikovat). Tyto pĜepisy vČtšinou byly sebrány s velkými obČtmi Lemingerem po rĤzných archivech domácích i cizích (VídeĖ, Freiberg a
j.), neboĢ rozsáhlost jeho heuristického zájmu ve smČru teritoriálním byla pĜíkladná. Mezi pĜepisy Lemingerovými nalézáme také
þetné pĜepisy a excerpta jiných badatelĤ, tak zejména J. ěeháka,
Eman. Lemingera i prof. Jar. ýelakovského, který, jak známo,
pracoval na diplomatáĜi i dČjinách kutnohorských.
Druhou þástí Lemingerovy pozĤstalosti je l í s t k o v ý m a t e r i á l , þítající na 20.000 lístkĤ uspoĜádaný podle rĤzných hesel.
Tak na pĜ. jeden oddíl je vČnován kutnohorským mČšĢanĤm, jiný
dolĤm, coukĤm a šachtám, horním úĜedníkĤm, havíĜĤm, jiné svazeþky jednotlivým odvČtvím hornické a hutnické techniky a t. d.
V tomto materiálu lze najíti znaþné bohatství historických dat
z okruhu autorova zájmu.
Na celé pozĤstalosti LemingerovČ, která jinak pĜedstavuje
velkou práci heuristickou, leží tragický stín. Leminger poután odpovČdným zamČstnáním nikdy se nemohl vČnovat vČdecké práci
úplnČ, na druhé stranČ užíval všech pĜíležitostí k studiu archivnímu, neomezuje se na vlastní okruh osobního vČdeckého zájmu,
takže v jeho pozĤstalosti jsou i materiálie velmi rĤznorodé. PĜedþasná smrt nedovolila mu dokonþiti úkoly, které si uložil, a materál zĤstane torsem. PoĜádaje tu pozĤstalost, nabyl jsem však pĜesvČdþení, že badatel o dČjinách Kutné Hory i þeského hornictví,
hutnictví a mincovnictví použije pozĤstalosti se znaþným užitkem,
zejména proto, že mu mĤže býti cenným v jeho bádání heuristickém.
Jan Klepl, ýasopis archivní školy 9/10, 1931-1932, 357-358.
PozĤstalost Otakara Lemingera je dnes uložena ve Státním
okresním archivu v Kutné HoĜe, kam byla pĜedána v roce 1991
Historickým ústavem ýSAV.
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