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„REGISTRA KOĕSKÁ“.
VČstník kutnohorský. PĜíloha k þ. 10 „Koruny ýeské“, 1.2.1879.*)

Mezi intelligentními zvíĜaty sdomácnČlými odedávna na vynikajícím místČ stojí kĤĖ. Jakož pak není pochybnosti o tom, že pĜedkové naši dovedli koní ve prospČch svĤj užíti, tož ze
zpráv nám zachovaných dovídáme se též, že kĤĖ nebyl nikoliv považován za stroj, že nebyl
þlovČku otrocky podĜízen, nýbrž v mnohem ohledu koordinován.
Kdož pak by zajímavý pomČr konČ k þlovČku a vice versa chtČl všestrannČ ohlédati, tomu
by zajisté vítanou pomĤckou byla též „registra koĖská“, jež archaeologický sbor „Vocel“ chová ve svém archivu.
Registra tato (zejména z r. 1510-13 a z r. 1518) jsou v podstatČ své ovšem pouhé úþty z
koní ztržených a zfrejmarþených, jakož i koní prodaných a umrlých; avšak v úþtech tČch je
uložen bohatý poklad prostonárodního humoru, kromČ toho pak je tam ukryt též mnohý moment psychologicky zajímavý.
KonČ, jež pĜi dolovém díle (pĜi trejbech k zdvihání rudy) jakož i v hutích (pĜi dmychadlech) se zamČstnávaly, byly s havíĜi slouþeny takĜka v jedinou obec. PonČvadž pak pĜi obtížném díle dolovém bČhem dne nČkolikráte se musili vystĜídati, bylo jich ku každému dolu dosti znaþné množství pĜidČleno; na pĜ. r. 1513 ve Flašarech 38, v ýapþochu 25, - roku 1518. v
HutrytíĜích 41, v ýapþochu 26, - atd. Jak nČžný tu panoval pomČr þlovČka ke koni, zraþí se v
dojemném rázu položek: r. 1511 omnia umĜel kĤĖ brĤna, dicit primum umĜel kĤĖ plesnivý, r.
1518 populus umĜel kĤĖ, kterému jméno bylo hrb a mnohých jiných podobných. Jako lidé
churaví, klidu a þistého vzduchu potĜební, život tráví na venkovČ, posýlali se tehda nemocní
koĖové na venek, by se uzdravili a vypásli; v registrech koĖských þteme: r. 1512 vocem jucunditatis dán kĤĖ nemocný z ýapþochu holoubek, aby se vypás a vyhojil sedláku do Janovic.
By obcování s koĖmi, jakož i úþtování jich snadnČji se dČlo, byl každý kĤĖ zvláštnČ pojmenován. VČru obdivuhodna pak je ta rozmanitost jmen, svČdþící o svČžím humoru a znamenitém dĤvtipu pĜedkĤ našich, jímž oni na sousedu svém - tĜeba koni - vlastnost šlechtící jakož i vynikající vadu, vĤbec karakteristický znak pochopiti a ihned trefnČ oznaþiti dovedli.
Jména ta vztahují se z veliké þásti k vlastnostem tČlesným, z nichž nČkteré jsou probrány v
odstínech všemožných; nacházíme tu jména tato: ryzka, ryziþka, plavý veliký, tis, tisek, popel, popelek, bronka, plesnivy, brĤna, mrazek, vraný, smolka, lisý, holý, kožísek, pazdero,
vodránek, ĜeĜábek, chloupek, bílá huba, bradáþ, oþka, ouško, ušák, líþko, okáþ, hlaváþ, bĜíško,
vocas, šváb, tlustá noha, flek, flíþek, hĜivnáþ, bČlohĜívek, þerná hĜíva, šlojíĜ, vrkĤþek, hrb,
bradaviþka, šrámek, letošní, valach, suchý þert, vetský, mrĖousek, bezznamení. OpČt jinými
jmény oznaþuje se nČjaký - zhusta smČšný - obyþej, jakási karakterická vlastnost duševní: fuþík, Ĝehtáþek, škaredek, diblík, skokan, hamáþek, scípáþek, dítČ, škrle, chudý, bubák, tápal, trdlo, ludrda, spiþní, smetáþek, ležák, netoþil, zaskoþil a j. - Jinde se kĤĖ pĜipodobĖuje k tomu
þi onomu zvíĜeti: jelen, jelínek, kohout, veveĜice, sova, straka, skĜivánek, lev, kánČ, zajíc, bažant, bobĜík, špaþek, kohoutek, liška, nedvídek, žába, holoubek, býþek, sokol, kráva, oslík,
laĖka, myška, opice, postolka, rybka, psíþek a j. - Z jiných jmen zase poznáváme pĤvod konČ,
t. j. od koho aneb odkud koupen byl: sezemka, vojtek, postĜíhaþ, šafáĜský, hanykéĜ, paták,
mach, kavka, kopidlenský uhlíĜ, þech, rychtáĜík, brĤna rychtáĜova, koc, slovák, polák, rajzek,
kolínský, podolánek, hradecký, þáslavský, hrabanČ, charouz þapek, štefek, roháþ, sobotka,
štolmajstr, budinský, vácha, vlþek, vyskoþil, martin. - O mnohých jménech nelze rozhodnouti
ba ani dosti urþitČ souditi, do které z vytknutých kategorií by náležela; jména ta jsou však na
mnoze zajímava, proþež se zde též zaznamenávají: mládenec, kropáþ, kalous, husaĜ, sochor,
jeþmenek, šaršún, þervek, kule, malíĜ, pšeniþka, vladyka, rajtaĜík, hvČzdáĜ, lupina, kytlena,
nešlechta, jeptiška, ĜebĜík, širĤþek, zemanka, karapal, trubaþ, tkadlec, trnka, luþák, špiþka,
šlamhák, Ĝepíþek, kasanka, votruba, bakaláĜ a j.
*

) Jako autor je uveden Lgr.
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Z register koĖských dovídáme se ovšem také, jakou tehdá mČl kĤĖ cenu. PrĤmČrná cena
konČ koupeného byla 4 kopy (kopa asi po 10 zl. našich); uzedného (þili od uzdy) za jednoho
konČ platil se obyþejnČ groš. Cena koní prodaných byla mČnivá: prodávalyĢ se zajisté pouze
konČ více ménČ neduživé, kteréž pĜi práci dolové nedovedli již vyhovČti. Pokud tedy mČnivé
ceny prodejné se tkne, nacházíme v registrech velmi þetnČ položky, z nichž vyjímáme toto:
1510. omnia prodali dva konČ vohĜivé kohoutka a mrazka Heraltovi trajvéĜi za 1 kopu; omnia
prodali kĤĖ z ýapþochu slepý na obČ oþi za 45 gr.; 1511. adorate quartum prodali kĤĖ ležák
za 6 kop Balatému; cantate prodán kĤĖ Ĝehtáþek dychaviþný za 1½ kopy panu Jandovy; 1518.
si inquitates prodal se chromý kĤĖ Polákovi do Opatovic za 6 korcĤv ovsa a 1 kopu slámy
otepy.
STAVBA HRADU PRAŽSKÉHO ZA KRÁLE VLADISLAVA II.
Památky archaeologické a místopisné, r. 14 (1889), str. 625-630.

KrálĤv dvĤr vedle nynČjší Prašné brány byl již od Václava IV. oblíbeným sídlem králĤv
þeských a zĤstal jím ještČ za Vladislava Jagellonského až do r. 1484, kde týž král, popudiv
mimodČk proti sobČ obyvatelstvo Prahy, domníval se býti ohrožen v dosavadním sídle svém
mezi mČšĢany pražskými. I „nechtČl více ve DvoĜe královČ bytu míti“, píší StaĜí letopisové
þeští, „protože nČjaký soused novomČstský vyskoþiv ze svého domu, kterýž byl proti nové
vČži, pĜibČhl na pĜíkop s kuší, laje a zloĜeþe tČm zrádcĤm, kteĜíž se zase navrátili do Prahy, a
napínal tu kuši, an král ze dvora na to hledí, a pĜikládaje šíp mluvil Ĝka: vydejte nám ty zrádce!“ Král pak, jehož mysl tím byla mČrou znaþnou podČšena, „doþekav veþera,“ vypravuje
Beckovský, „kázal sobČ lodí pĜiplaviti na prelatství, a vyšed ze dvora s malým poþtem potmČ
šel pČšky až na konec pĜíkopu a tu vsed do lodČ, noþním þasem dal se pĜeplaviti pĜes Ĝeku a
pĜišel na hrad sv. Václava. A hned kázal hrad opravovati, pĜíkopy dČlati a na všecky strany
zdmi obehnati, též baštami a stĜílnicemi opatĜiti.“ Událost ona tedy zavdala podnČt ku znovuzĜízení královského sídla na Hradþanech, které od válek husitských bylo pusto; kromČ nČkterých úĜadĤ zemských tam sídlil toliko hejtman hradu se svou þeledí.1)
Z „register werkových“, v nichž jest zaznamenáno veškeré vydání z mince kutnohorské,2)
poznáváme, že již pĜed rokem 1484 bylo placeno na stavbu hradu pražského, ovšem toliko po
Ĝídku po nČkolika kopách, na pĜ. r. 1477 dáváno dvanácte nedČl po 4 kopách. Jediné r. 1478
nastal, pokud se zdá, þilejší ponČkud ruch stavební, neboĢ tu vydán královský rozkaz minci
kutnohorské, aby týdnČ bylo posýláno po 6 kopách grošĤ na stavení hradu pražského. Z r.
1485 nemáme zápisĤv nižádných; avšak r. 1486 rozléhal se již hluþný tepot kladiv kamennických po hradních nádvoĜích, jindy pustých - dávánoĢ tu z mince kutnohorské na stavbu po 16
kopách gr. téhodnČ a kromČ toho zaplaceno zvláštČ 10 kop gr. za les (dĜíví stavební). V letech
následujících se stavba stále urychlovala, a vystupujíc ze základĤ dospívala k oddílĤm, které
vyžadovaly nákladu stále rostoucího: kdežto v prvních 22 nedČlích r. 1487 se pĜispívalo z
mince kutnohorské po 18 kopách gr., vydávalo se v nedČlích ostatních po 20 kopách, v témž
roce bylo ještČ zvláštČ dáno 40 kop na lesy. Jest velice pravdČpodobno, že pĜíspČvek týdenní
se udržel na výši 20 kop až do roku 1490; od roku následujícího shledáváme jej opČt o 3 kopy
vyšším. R. 1489 byl na úþet mince kutnohorské za 115 kop gr. koupen dĤm StĜelcĤv na hradČ
pražském „k udČlání maštalí“ královských.
Veškeru stavbu Ĝídil v dobČ této Hanuš Behem,3) jenž pĜijímal peníze z mince kutnohor1

) Od r. 1474 Stavský, od r. 1536 Záviš Sulek z Hrádku.
) VČtšina tČchto zápisníkĤ mince kutnohorské z doby Vladislavovy zachovala se v mČstském archivČ
kutnohorském a v archivČ archaeol. sboru „Vocela“.
3
) V listČ kamennického cechu Starého mČsta pražského z r. 1489 (Pam. archaeol. IV. I. str. 187.) nazívá
se Pehm, „krále JMti úĜedníkem“; v zápise z r. 1502 (Reg. flav. majus v mČst. archivČ kutnohorském) dČje se zmínka o témž „Hanušovi Pehmovi, obyvateli na hradČ pražském“. V domČ jeho bývali na útraty
mince kutnohorské stravováni poslové krále polského r. 1478 (DĜevecký a Primus), r. 1487 a jindy (Reg.
2

4

ské a z nich v Praze vyplácel za lesy, malíĜĤm a jin.; týž se vĤbec staral o dodávání potĜebného materialu stavebního, jakož i o to, aby práce náležitČ pokraþovala. Nacházíme o tom þetné
zápisy v úþtech mincovních i jinde; pĜedevším pak list psaný týmž Hanušem Behmem r. 1492
Benešovi z Vajtmille, mincmistru kutnohorskému, podává podrobnou zprávu o jeho þinnosti
pĜi stavbČ hradu pražského. „…co se maléĜe dotýþe,“ oznamuje Hanuš, „jsem koupil zlata 6½
knČh a jsem dlužen za to, a ještČ chce 2½ knČh a to vše jedno k jedné stranČ k tĜetinČ kromČ
reštĤv; a lazuru i jiných barev tČch jsem mnoho koupil, za kteréž ještČ díl dlužen jsem … Také raþte vČdČti, co se dotýþe stavení krále JMti, jakož pan Jenec s Vaší Mtí mluvil, že jsem já
mnoho lesu koupil, kterýž má k pavlaþem býti; ještČ mnohem více koupiti musím k pavlaþem
i k vápenici, neb bych rád tohoto leta, aby ta zeć i pavlaþe byly dodČlány od jednoho konce k
druhému, abychom potom také mohli nČco jiného dČlati, neb ještČ tohoto leta musím dáti kamenný most dČlati, k tomu již mám tesaného kamene s potĜebu. I raþte vČdČti, že 13 kop. gr.
nyní nemĤžem na dČlníky na týden vystaþiti, nebo musím jim nyní více dávati, nežli prve.
Protož Vaši Mti prosím, raþte mne v té vČci opatĜiti, abych já také mohl dČlníkĤm i jiným,
komu jsem dlužen zaplatiti … Ex castro Pragense ff VI. die St. Margarite 1492 Hanuš Behem.“ 4)
Stavební þinnosĢ v letech tČchto þelila patrnČ k tomu, aby hrad byl pĜedevším náležitČ
opevnČn; proto byly hradby staré zajisté opravovány, snad i vyvýšeny a stĜílnami opatĜeny,
uvnitĜ podél nich pak byly zĜízeny dĜevČné ochozy þili pavlaþe, o nichž mluví Hanuš Behem v
listČ svém.
Roku 1493 dáváno zmínce kutnohorské téhodnČ na stavbu stĜídavČ 27 kop 14 gr. a 29 kop
14 gr.; r. 1494 pak opČt 26 kop 48 gr. a 27 kop 12 gr. Do této doby náleží bezpochyby též
stavba hradební vČže, které se o nČkolik rokĤ pozdČji dostalo jména Daliborky. NeboĢ pĜi roku 1495 nacházíme zápis tento: „za mČć plechovou k krytí vČže na hradČ pražském 70 kop,
jež p. mincm. v MostČ zaplatil“; celkový náklad na mČdČný tento kryt poznáváme dle zápisu
dalšího z roku 1498 „zadržalého dluhu za mČć plechovou kupršmídovi do Mostu k krytí vČže,
na hradČ pražském zaplatili jsme tento rok summu 75 kop 5 gr.“ 5) V letech 1495, 1496, 1497
a zaþátku r. 1498 se stavČlo usilovnČ; dostoupilĢ tu týdenní pĜíspČvek z mince kutnohorské
vrcholu svého, totiž 40 kop 48 gr., tak že za rok 1495 vydáno, kromČ nákladu za mČć na krytí
vČže, bezmála 1900 kop gr., r. 1497 pak dokonce 2143 kop 42 gr. V roce 1495 a na zaþátku r.
1496 pĜidáváno po 4 kopách téhodnČ „do obory“, tak že na stavební opravu královského letohrádku (v nynČjší Stromovce? neboli ve HvČzdČ?) celkem vydáno asi 150 kop gr.
Odtud þinnosĢ stavební ochabovala; neboĢ o svatém VáclavČ r. 1498 z rozkázání mincwerková „Vocel“). Také tam stáli r. 1508 biskupové Stanislav Olomúcký a Varadínský Filipec bosák,
kteĜí byli králem posláni do Prahy na snČm (St. letopisové). Behem byl též úþasten dolování v Kutné HoĜe, mČlĢ tale v Roznštrauchu (1478 Reg. werková).
4
) Arch. mČst. hor. odd. þ. 35.
5
) TištČné zprávy o vČži této se nemálo rozcházejí; kdežto Hajek vypravuje, že r. 1494 „dokonána vČž
okrouhlá na hradČ pražském, kteráž stojí na východ slunce a jest udČlána pro vČznČ znamenitČ hluboko v
zemi“, doþítáme se v Poselkyni Beckovského na str. 971. pĜi r. 1498, že „Dalibor … do vČže nové
okrouhlé dán byl, kteráž pĜedešlého roku pro vzactnČjší pány dostavena byla…“ K též vČži vztahuje se
zajisté také zpráva, kterou þteme v Starých letopisech pĜi r. 1493. „T. l. ve þtvrtek den S. Jakuba VČtšího
vČži na hradČ, na kterouž král Vladislav dČlati rozkázal krov velmi vysoký, vyšší nežli jsou zdi té vČže,
hrom na ní velikou škodu uþinil, neb množství cihel polévaných dolĤv srazil, že musili krov i cihly s ní
zbírati; a lva postĜíbĜeného, kterýž byl na nejvyšší makovici, opálil, že byl co uhel þerný.“ VČží tuto popisovanou mĤže býti toliko Daliborka, kteráž z veliké þásti v zemi jsouc zbudována nevalnČ nad povrch
zemČ vyþnívá. Zprávy tyto, nemálo si odporující, lze sjednotiti v ten smysl, že vČž ta byla již r. 1493 dohotovena, avšak po znaþné škodČ, téhož roku bleskem na ní zpĤsobené, že musil býti vršek její znova
opravován a novým krytem opatĜen, což bylo snad dokonáno teprve r. 1496 (dle monogramu krále Vladislava s letopoþtem jmenovaným). Náhled tento shodoval by se i s domnČnkou tou, že slovo „vápenice“ v
listČ Hanuše Behma jest pĜezdívkou nepojmenované ještČ tehdy vČže Daliborky, z bílé opaky zbudované.
5

mistra, který dlel v Praze na snČmČ, bylo z dosavadních 30 kop pĜíspČvku týdenního sĖato 15
kop, - dáváno tedy toliko 15 kop, pozdČji (roku 1499-1501) dokonce pouze 10 kop téhodnČ;
ba zhusta zavĜela se štČdrá jinak ruka mince kutnohorské na dobro a nedáno po nČkolik nedČl
niþeho „propter paupertatem“. Teprve r. 1501 a 1502 byla opČt zahájena stavba þilejší; zejména tu nacházíme r. 1501 vČtší vydání na lesy a také již byla za 300 kop gr. zakoupena zásoba plechĤ „k krytí paláce“. Roku 1502 bylo pĜispíváno sice toliko 12 kopami téhodnČ na
stavbu, avšak souþasnČ vydáno na lesy a trámy 173 kop 11 gr., na plechy k krytí paláce 461
kop 38 gr., za železo žćárské k mĜížem na pavlaþ a k oknĤm 33 kop 45 gr. a „na dílo sklepu
pod soudnou svČtnicí“ 40 kop gr. Ve pĜíþinČ této poslední položky troufáme si pronésti náhled, že klenutí pod soudnou svČtnici musilo býti dĜíve hotovo než tato svČtnice, proþež sklepem tímto se má vyrozumívati snad umČle žebrovaná klenba nad „schody jezdeckými“. Roku
toho setkáváme se v úþtech poprvé s jménem mistra Beneše, známého to tvĤrce smČlé klenby
v sále Vladislavském. „Z rozkázání krále JMi vydáno, když ráþil jeti z Hory do Uher, mistru
Benediktovi kameníku, kterýž na hradČ pražském palác dČlá, 50 kop gr.“ a „na dČlníky, které
mistr Benedikt sobČ pĜiložil, 22 kop 57 gr.“ ZároveĖ se úþtují „mistru Benediktovi za koník 3
kopy“, z þehož vysvítá, že týž nedlel stále pĜi stavbČ této, nýbrž se zdá, že byl souþasnČ jinde
zamČstnán. Téhož roku „v outerý pĜed sv. Václavem zavĜín palác na hradČ pražském“, vypravují StaĜí letopisové, „v hodin 17 a potom také jest zavĜín sklep valný a poslední v pátek pĜed
sv. Václavem“. Tím tedy byla dokonána nejzajímavČjší a nad jiné obdivuhodná þásĢ hradu
královského, „jíž v celé EvropČ podobného stavení se nenalézá, kteréby širší, delší a vyšší bez
pilíĜe stálo“.
ýilý ruch stavební neutuchl ani roku následujícího 1503; týdenní pĜíspČvek z mince kutnohorské se nezmČnil, zvláštČ pak bylo vydáno na stavení hradu praž. 250 kop gr., na lesy a
tesanice 89 kop 16 gr., mistru Benediktovi 20 kop (ante festum S. Venceslai), mistru tomu,
který plechy vozil k krytí paláce, za kuní þubu 13 kop gr., za železo žćárské 7 kop 58 gr. a
koneþnČ tu nacházíme jakousi þástku penČžní urþenou na „skla“. VČtší vydání shledáváme
opČt r. 1506, totiž celkem 1467 kop 26 gr.; zároveĖ se tu vyskýtá jméno mistra Beneše naposledy.
Tím však nebyla stavba ukonþena; anobrž se zdá, že v letech následujících bylo ještČ velmi mnoho vykonáno: neboĢ od roku 1508 zaþínajíc pĜispívala mince kutnohorská téhodnČ 19
kopami, - a to potrvalo až do r. 1526. Ovšem musil r. 1510 závazek tento mincmistru Janu z
Potštejna býti dĤtklivČ pĜipomenut skrze Petra Rožmberka listem psaným v KrumlovČ v ten
smysl, že „králi JMi to stavení na pražském hradČ velmi v hlavČ leží. I protož což možného
jest, nebućte tomu odporni to dáti, což by vám pan purkrabČ nejvyšší pražský oznámil, aby se
to stavení nemeškalo…“ 6)
Doplnivše rozvážnČ mezeru, která ztrátou nČkterých roþníkĤ register werkových povstala,
souhlasnČ podle zápisĤ zachovalých, troufáme si veškeré vydání na stavbu hradu pražského
od r. 1486-1526 (tedy bČhem 40 let) páþiti na 40.000 k. gr. Náklad tento, znamenitý zajisté,
plynul všechen z dolĤ kutnohorských!
Že výzdoba vnitĜní byla v náležitém souhlasu s nádhernou stavbou, toho doklady nacházíme dosti þetné; z týchž register werkových poznáváme dokonce i jména mistrĤv, jichž dovedným rukoum vnitĜní úprava komnat královských a jin. byla svČĜena. Již r. 1486 pracoval
pro krále mistr Hanuš Ĝezák v Praze, i bylo mu z mince kutnohorské vyplaceno 10 kop gr.,
roku 1403 pak 12 kop gr.; r. 1480 dáno na barvy a na zlato malíĜĤm 20 kop; r. 1495 vyplaceno maléĜi na hradČ pražském 4 kopy a roku 1502 mistru Hanušovi za malování pokojĤ hoĜejších 7 kop; roku 1503 dáno mistru Jakubovi kamenníku 17 kop od udČlání kamen v soudní
svČtnici a 1506 opČt Hanušovi, Ĝezáku krále JMti,7) na jeho dílo jednou 15 kop, podruhé 10
) Archiv mČsta K. H., hor. odd. þ. 266.
) MimodČk nám tu pĜipadá na mysl známá dvojice umČlcĤ þeských, mistrĤv Hanuše a Jakuba, tvĤrcĤv
obdivuhodného orloje pĜi radnici staromČstské. - Z toho pak, že mistr Hanuš se domohl officielního jaksi
6
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kop. Také skvostný majestat (trĤn) královský byl zĜízen a na jeho dílo dáno r. 1490 zlatníkovi
celkem 37 kop gr. PĜi roce 1512 pak nacházíme zmínku o „zeleném pokoji královském“ na
hradČ pražském, v nČmž zasedal soud komorní.8)
DĤkladná pĜestavba hradu královského dotkla se zajisté i velechrámu sv. Víta. PĜi roce
1509 píší StaĜí letopisové: „tehdáž zaþali grunty kopati k sloupĤm v kostele Pražském, též i k
vČži druhé k pĜíkopĤm; a hned druhý rok zdili grunty vČže i sloupy.“ A pĜi roce 1511 þteme
na témž místČ: „Téhož þasu pilíĜ vČže kostela hradského blíž pĜíkopĤv vyhnán jest nad zemi, a
jinému grunt kopali.“
Z téhož pramene i jiných tištČných (Beckovského, Hájka a jin.) þerpati lze také zprávy o
skvostech a rozmanitých potĜebách kostelních, jimiž král Vladislav, r. 1497 z Uher do Prahy
se navrátivší, chrám sv. Víta obdaroval a jimi vnitĜek jeho vyzdobiti kázal; kteréžto zprávy se
potvrzují a doplĖují zápisy v kutnohorských registrech werkových a mČdČných. R. 1498 dáno
zlatníku (témuž, který dČlal majestat královský) za dílo hlav sv. DČdicĤ 14 kop 59 gr. a za
kamení k hlavám sv. DČdicĤ 42 gr.; r. 1499 zlatníku na hradČ pražském 20 kop dal p. mincmistr na dílo hlav svatých DČdicĤ 10 kop; r. 1500 zlatníku na hradČ pražském na dílo pozlacení hlav sv. DČdicĤ 15 kop.9) V tČchto letech tedy byly zĜízeny skvostné relikviáĜe, poprsí to
patronĤ þeských, z plechu stĜíbrného vytepaná, þásteþnČ pozlacená a barevnými kameny ozdobená, jichž jeden (poprsí sv. Víta) dosud se pĜechovává v klenotnici chrámu svatovítského.
Na nové varhany pro chrám na hradČ pražském slíbil král Ladislav prelatĤm hradu pražského také vČtší jakousi summu a již roku 1506 bylo na ten úþel kapitule hradu pražského dáno 50 kop; když pak roku 1510 nebylo na summu králem vČnovanou ještČ 50 kop grošĤ dodáno, musil ZdenČk Lev z Rožmitálu, nejvyšší purkrabí, jenž stavbu hradu pražského usilovnČ
popohánČl, liknavým pánĤm úĜedníkĤm mince kutnohorské slib králĤv dĤtklivČ pĜipomínati a
opČtnČ r. 1511 je vybízeti, aby tento nedoplatek 50 kop mistru Janu scholastikovi poslali.
K témuž kostelu mČlo býti r. 1510 z Kutné Hory posláno 50 centnýĜĤ mČdi na zvon; ale
ZdenČk Lev, nemoha se ani r. 1511 mČdi této doþkati, vzal ji od Pavla Francova v Praze a žádal pak aby táž z mince kutnohorské byla zaplacena.
Také letohrádku v oboĜe královské dostalo se výzdoby dĤstojné: bylĢ vymalován Romanem Vlachem, nádhernČ zajisté, neboĢ r. 1502 bylo Romanovi, který v „oboĜe pokoje maluje“, placeno nČkolikráte po 5 kopách, - r. 1503 pak dáno témuž „Romanovi maléĜi na úkol
malování v uoboĜe 62 kopy“.10)
ZPRÁVA O POŽÁRU V KUTNÉ HOěE DNE 6. ÚNORA 1585.
Památky archaeologické a místopisné, r. 16 (1893), str. 416.

(Memorabilia 1583-85. f. P. 10. v archivČ Kutnohorském). V stĜedu den památný sv. Doroty leta tohoto 1585 po 24 hodinČ oheĖ na Vlaském dvoĜe vyšel z jedné šmittny, od nČhož
stĜechy a krovové na díle nad královskými pokoji shoĜeli blíž k šmittnám, též krov nad strojem, kterýmž se mČć zrní, však beze škody témuž stroji, a nad tím pĜi velké svČtnici kanceláĜ
titule „Ĝezáka krále JMti“, vysvítá zcela nepochybnČ, že týž byl umČlcem vynikajícím. I troufáme si pronésti náhled velice pravdČpodobný tento, že bohatým mČšĢanĤm kutnohorským, kteĜíž byli velikolepou
radnici si vystavČli a znamenitou o to péþi mČli, aby síĖ radní dĤstojnČ byla vyzdobena, se zachtČlo nČjakého nevšedního díla umČleckého pro okrasu radní sínČ, zkrátka, že mistr Hanuš, Ĝezák krále JMti, jest
pĤvodcem známé sochy Kristovy na radnici kutnohorské. DomnČní tomuto dodává obzvláštní váhy umČlcĤv monogram, na podnoží sochy vyrytý , jakož i letopoþet 1511, jenž s dobou nejintensivnČjšího jeho
pĤsobení dobĜe se shoduje.
8
) Archiv mČsta K. H. liber sententiarum 1510-1535 A. 23.
9
) Dle Starých letopisĤ dal král Vladislav r. 1497 „hĜiven stĜíbra centnýĜ na ozdobu hlav dČdicĤv svatých“.
10
) Že týž umČlec byl r. 1502 také v Kutné HoĜe návštČvou, vysvítá z register werkových z položky „témuž maléĜi (totiž Romanovi Vlachovi) zde na stravu 22 gr.“
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krále Vladislava, v níž se vlastní rukou podepsati ráþil, ohnČm tím zkaženo, nad touž svČtnicí
v tanchauzu strop a pavláþka pĜed ním na díle shoĜela. Zpráva byla, že by neopatrností hlásných oheĖ ten vyšel, ti že by mČli fakule nČjaké, jichž pĜi topení v petcích místo podpali užívali, v komínČ nČjakém v jedné šmittnČ na železích nČjakých sušiti a ty potom že se zapálily a
od nich saze v témž komínu, a odtud potom jiné. Vítr od Vlaského dvora byl právČ na mČsto
nemalý, tak že jiskry a šindelové rozpálení na rathauz i pĜes rathauz blízko k bránČ za domem,
jenž Koráb slove, lítaly, od þehož i na rathauze se zhĜívati na stĜechách šindele poþaly, ale že
lidé tu na stĜechách byli i na Vlaském dvoĜe, možností a pilností nČkterých spoluradních a
rychtáĜe mČstského, kteĜíž lid k tomu mČli, aby vodu nosili a hasili, též stĜechy jiné odbíjeli,
oheĖ pĜetržen byv, rathauzu ani jinde nic mimo Vlaský dvĤr uškozeno není.
CVrIa CVubergae flagrat Igne MetaLLICo : seXto
Se rIgat hesperIo FebrVVs OCeano.
PÁCH KUTNOHORSKÝ.
Památky archaeologické a místopisné, r. 16 (1893), str. 516.

Název této Ĝíþky skrze Kutnou Horu protékající odvozuje etymologující lid s posmČškem
od slova „páchnouti“; neboĢ voda její od ýáslavské brány zaþínaje prosycena jsouc výkaly
mČstskými a výmČtky nČkterých závodĤ prĤmyslových po dalším toku svém k Sedlci vysílá
ob þas do okolního vzduchu zápach morový. Avšak jindy nebývalo lépe. Roku 1548 Petr z
Malškroubu a Jan Medový žalovali jsou na koželuhy, že do Páchu neþistoty pouštČjí, þímž v
haltýĜích Petra Malškroubského ryby se kazí a mrou, a Jan Medový že nemĤže z toku páchového pro takové neþistoty piva vaĜiti. Proti tomu koželuzi pravili, že jest tak od starodávna
bývalo, a že nevČdí, kam tČch neþistot dávati; že i krynČ (krnČ = koryto, žláb) zdČlali a že ty
neþistoty do Páchu jalového obrátili, ale že nČkdy nemohou tomu odolati, by díl tČch neþistot
do toku páchového nevešlo. Jestliže v tom prĤchodu míti nebudou, že musí Ĝemesla nechati,
že jich živnost bez takových neþistot nemĤž býti. - Tu páni šepmistĜi a rada uvažujíce to, že
tyto hory jakž bez koželuhĤv tak bez haltýĜníkĤv a nákladníkĤv na piva býti nemohou, vyšli s
osobami k tomu zvolenými, mlynáĜi a jinými a spatĜivše i pilnČ uváživše takový tomu prostĜedek našli: Aby na dva lokty od bĜehĤ koželužských, poþna od toho místa proti ulici, která
jde od domu Mášy koželuha až tam, kde se jalový Pách poþíná, místa jim koželuhĤm pĜidáno
a za jalový Pách oddČleno bylo, a to místo aby se tarasem ohradilo a páchový tok aby k tomu
tarasu obrácen byl a stavidlo, aby v tom místČ proti té uliþce udČláno bylo, jestliže by kdy pĜípadní vody pĜišly, aby tím stavidlem na jalový Pách se pouštČly a ty neþistoty z toho Páchu
jalového aby smývaly. Než ponČvadž pro jich s obou stran živnosti na takové ohražení a zatarasování náklad se þiniti má, aby koželuzi a Jan Medový náklad na to dílo uþinili, a páni
šeptmistĜi jim pomoc vedle uznání náležitosti chtí uþiniti. (Archiv mČstský Kutnoh. lib. sentent. 1540-51. D. 2.)
NEOBYýEJNÝ HONORÁě MALÍěSKÝ.
Památky archaeologické a místopisné, r. 16 (1895), str. 809-810.

Obraz, který býval na hlavním oltáĜi v chrámČ sv. Jana Nep. v Kutné HoĜe, avšak pro sešlost svou nahrazen byl pĜed nČkolika lety obrazem novým, þeským malíĜem E. DítČtem malovaným, byl dílem proslulého mistra Xavera Palka. O pĤvodu obrazu tohoto dovídáme se
zpráv zajímavých jednak ze stavebních úþtĤ Ĝeþeného chrámu (v archivČ archaeol. sboru
„Wocela“), jednak z mČstských knih memorabilních. Dne 14. ledna 1754 byl mČstský syndikus Josef Hertl do Prahy vyslán k mistru Palkovi, aby o vyhotovení obrazu vyjednával. Palko
prohlásil, že jest v Praze velice zaneprázdnČn a že k malování „altarplatu“ þasu nemá; avšak
že do Hory pĜijede a tam obraz ten asi za tĜi nedČle vymaluje. Bylo smluveno, že od špitála
bude pro nČj pĜíležitost poslána, a že nocleh a vychování bude míti u syndika Josefa Hertla.
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Ale sešlo s toho. Palko maloval objednaný obraz pĜece v Praze a poslal jej v mČsíci þervenci
téhož roku do Hory. PonČvadž pak za svou „kunstovním pemslíkem stálou práci“ niþeho jiného nežádal, než aby se dvČ mše svaté za jeho pana otce a paní mateĜ, a to jedna na den sv. Antonína a druhá na den sv. MaĜí Majdaleny v témž chrámu PánČ na budoucnost sloužily, bylo
jemu i pĜíznivci jeho a Kutné Hory panu Ramhoffskému1) posláno slušné podČkování od pánĤ
šepmistrĤv a rady na Horách Kutných. OpatrovníkĤm záduší Ĝeþeného chrámu pak pĜikázáno
k opatĜení a k vyplacení, aby takové dvČ mše svaté každoroþnČ z penČz zádušních þísti nechali. Závazek ten pak vtČlen do knih r. 1761 (c. k. listovní úĜad Liber rubens oblig., fund. et
cant. minor 1657-1729. Q. 7. pr.).
NÁKLAD NA STAVBU DOMU PěED 300 LETY.
Památky archaeologické a místopisné, r. 16 (1895), str. 813-814.

Samuel Nejepinský z Nejepína, regent panství pánĤv TrþkĤv, usadiv se v HoĜe, kdež s
manželkou svou KateĜinou, dceĜí nebožtíka Abrahama Pampy z Víckovic, byl dostal dĤm za
KouĜimskou branou v pĜedmČstí na Cechu Ĝeþeném nedaleko chrámu Barborského, dal r.
1594 tento dĤm v novČ z gruntu pČknČ vystavČti a nádhernČ vyzdobiti; dĤm Ĝeþený stál sám o
sobČ za zdČmi a valy obecními, kdež „na Travníce“ slove (nyní zahrada za kasárnami) a kudyž se z mČsta malou uliþkou z KoĖského trhu (nynČjšího Smíškova námČstí) k sv. BarboĜe
chodívalo. Avšak pohodlí svého neužívali manželé ti dlouho: již r. 1595 zemĜela KateĜina;
Samuel pak „zbohatše zpejchal a mistrnými zpĤsoby k nabývání statku vĤkol šel, až potom k
pádu pĜišel“; - roku 1600 bylo naĖ právem nastoupeno a koneþnČ statek jeho k ruce J. Mti C.
zabrán. Došlo ovšem také na dĤm jeho: r. 1605 ve þtvrtek den památný Vstoupení Krista Pána
na Nebe z naĜízení pana presidenta zĜízené komory v král. þes. pánĤm šepmistrĤm a radČ na
Horách Kutnách uþinČného vysláni jsou starší a pĜísežní mistĜi Ĝemesel zednického, kamennického, tesaĜského, truhláĜského a sklenáĜského, zámeþnického, hrnþíĜského, též malíĜi nČkteĜí, aby tu jedni každí Ĝemeslníci, což k Ĝemeslu jich v témž domČ náleží, bedlivČ shlédše a,
zdali záhodnČ udČláno jest neb není, bedlivČ uváživše prošacovali. Výsledek šetĜení toho byl
následující:1)
Starší nad zedníky vlachy a kamenníky: za náklad na štukový kámen a jiné
tesané kamení i jiný kámen
75 kp. gr. þ.
It. za stavení, cihly, vápno, písek, prkna, dĜíví na lešení a pokstele a jiné
potĜeby zednické k stavení a od díla zedníkĤm všecko
1500 kp. gr. þ.
šacunku summa
1575 kp. gr. þ.
Starší nad tesaĜi: za všelijaký les k stavení, dĜíví, trámy, rešty, pravidla,
krokve, lati, šindel, hĜebíky všelijaké, dubová prkna na schody i jiná všeli150 kp. gr. þ.
jaká prkna k stropĤm, pĤdám a podlahám
It. tesaĜĤm od stavení krovĤv, stropĤ, komor a jiného všeho, což k dílu tesaĜskému náleží
100 kp. gr. þ.
šacunku summa
250 kp. gr. þ.
Starší nad truhláĜi a sklenáĜi: za rámce dubové do oken, okenice, dvéĜe, lavice, stoly, taflování, obkládání a za jiná všelijaká díla truhláĜská
100 kp. – gr. þ.
Za truhlu skel prohlídacích do prostĜedních pokojĤv
12 kp. 30 gr. þ.
It za jiná skla sprostá do dolejších a hoĜejších pokojĤv a od díla neb usazo45 kp. – gr. þ.
vání toho všeho, s olovem
summa šacunku 157 kp. 30 gr. þ.
1
) Týž dal nákladem svým malovati fresky na klenbách téhož chrámu (ěehák, Kutnohorské pĜíspČvky, I.
19.).
1
) Archiv míst. kutnohorský Kniha inventáĜĤv 1596-1623. II. 28.
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Starší nad zámeþníky: za zámky slepé i jiné všelijaké pĜi dveĜích všech pokojĤv i dole v síni, též za panty pĜi týchž dveĜích, it. za pantíky na rámcích
skelných, ponČvadž to vše jest cínováno, též za jedny dvéĜe železné v dolejší síni u sklepu, za všecko
118 kp. gr. þ.
Za mĜíže všelijaké, šetĜíc, že toho þasu, když se to stavČlo, mĜížové železo
toliko po 12 gr. (?) bylo
36 kp. gr. þ.
summa šacunku
154 kp. gr. þ.
HrnþíĜi: patera kamna v pokojích, dosti správnČ nČkterá postavená, železné
barvy a barvami malovaná
27 kp. – gr. þ.
MalíĜi: všeliká malování, vČncování a stupnČ jakž ve svČtnicích, tak i v
komorách a na mazhauze okrašlování za
75 kp. – gr. þ.
Naposledy oznámili, že by nČkteré vČci a náklad na nČ, kdyby to všecko
vyhledáno býti mČlo, mnohem výše, nežli se od nic pokládá, položeno býti
mohlo.
Co se pak místa toho, kdež dĤm ten vystaven jest, a zahrádky pĜi domu zdí
obehnané, též jednoho místa od obce k tomu pĜidaného dotýþe, to že sem
do tohoto šacunku se nepojímá.
A tak samého ĜemeslníkĤv šacunku uþiní za
2238 kp. 30 gr. þ.
KUTNÁ HORA.
OttĤv slovník nauþný, díl 15. (1900) str. 430-432.

*

3. N e j n o vČ j š í d o b a . Po osudné bitvČ bČlohorské nastal náhlý obrat pomČrĤ v Kutné
HoĜe. Již dne 25. listopadu 1620 pĜijeli do Hory kommissaĜi zvláštČ k tomu zĜízení, aby od
šepmistrĤ a starších obce pĜijali pĜísahu »vČrnosti, poddanosti a poslušenství císaĜi Ferdinandovi toho jména druhému« a aby »na zaplacení lidu verbovaného« vynutili pĤjþku 10.000 kop
gr. míš., kteréžto peníze hrabČ Buquoy se svými cizáckými žoldnéĜi dne 14. prosince pĜijal a
odvezl. Ihned v zápČtí naĜízeno obci kutnohorské, aby duchovní statky kláštera sedleckého,
totiž dvĤr poplužní v Sedlci, ves Malín, Habrkovice a Horušice, které od stavĤv þeských
skonfiskovány a prodejí obci kutnohorské v 30.000 kopách grošĤ míš. zpenČženy byly, jakožto »neprávnČ odĖaté a nepoĜádnČ prodané« témuž klášteru navrátila. Dne 6. ún. 1621 pĜijel do
Hory opČt nejvyšší mincmistr Vilém z VĜesovic a záhy po návratu svém obnovil správu mČsta
v ten smysl, že lavice konšelské osadil osobami podajnými a povolnými, odmítaje každého,
kdož byl vyznání podobojí. Za úþast v odboji proti Ferdinandovi II. ztrestána Hora pĜedevším
na hlavČ své: v prvních dnech mČsíce bĜezna r. 1621 primátor kutnohorský Jan Šultys z Felsdorfu, jenž byl mezi direktory, jat, v Praze do vČzení vzat a dne 21. þervna t. r. s jinými na
Velkém námČstí StaromČstském zbaven života meþem katovým, hlava jeho pak pacholkem
katovým do Hory dopravena, aby tam na bránČ mČstské (kolínské) pĜibita byla. Visela tam až
do r. 1724, kdy císaĜ Karel VI. svolil k jejímu odstranČní. TČžce dolehla na obec kutnohorskou další pokuta, totiž konfiskace nejvýnosnČjších statkĤv jejích v KĜeseticích, Perštýnci,
Chrástu, Krupé, Bykáni, Týništi, BahnČ, KrasoĖovicích, ýernínách, Neškaredicích, PĜedboĜicích, PuchĜi a ve mČstČ Kutné HoĜe, v úhrnné cenČ 37.692 kop gr. míš., kteréžto statky daroval Ferdinand II. jesuitĤm u sv. Klimenta v Praze k založení a nadání kolleje jesuitské v Kutné HoĜe. PĤsobení »reformaþní« v Kutné HoĜe zahájeno r. 1622 tím, že Vilém VĜesovec arcidČkana pod obojí Jeremiáše Denhorta s úĜadu složil a správu duchovní povČstnému Matoušovi Appianovi svČĜil. Roku následujícího pak rozkázáno všem knČžím pod obojí, aby dne 27.
þce pĜed slunce západem mČsta prázdni byli. PonČvadž pak tČm, kteĜí víry otcĤ svých spustiti
se nechtČli, bylo snášeti stálé protivenství, a ponČvadž obec kutnohorská þastým ubytováním a
*
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Uvedena je jen ta þást hesla „Kutná Hora“, kterou napsal E.Leminger.

vydržováním vojska císaĜského zle byla sužována, odcházelo obyvatelstvo nekatolické houfnČ
od Hory pryþ, zanechávajíc domĤ svých pustých a opuštČných, tak že do r. 1627 ztenþen poþet obyvatelĤ o þtvrtinu (ovšem þásteþnČ též morem krutČ v r. 1625 Ĝádivším) a r. 1628 napoþítáno v HoĜe 56 domĤ bez hospodáĜĤ a 146 domĤ pustých, zboĜených a spálených, též v
pĜedmČstích mnoho domĤ prázdných. R. 1628 vrácena mČstu odĖatá mu privilegia, avšak tak,
aby se toliko na katolíky vztahovala, aby jenom katolíci smČli ve mČstČ domy držeti a živností
vésti a aby dluhy v þas povstání na obec uvedené za neplatné se považovaly. Konfiskace statkĤv ani na snažné prosby odþinČna nebyla; statky tyto ponechány jesuitĤm k zĜízení kolleje v
Kutné HoĜe a témuž úþelu vČnovány též domy nČkolika sousedĤv kutnohorských, kteĜí od
mČsta sbČhli a domĤ svých zanechali. Ve þtvrtek v den Nového roku 1626 uvedeni byli jesuité
Vilémem VĜesovcem do Hory v prĤvodu vojenském. Ihned po pĜíchodu svém zaĜídili v bývalé škole sv.-Barborské školu svou latinskou, ujímajíce se pak školství kutnohorského smČĜovali k tomu, aby znenáhla veškeré vyuþování mládeže do moci své dostali, jednak aby vládli
hlavním prostĜedkem k rozšíĜení a utvrzení víry katolické, jednak aby pro tovaryšstvo své dostateþný dorost si vychovati mohli. Jsouce pak od pĜíznivcĤ svých hojnČ nadáni prostĜedky
hmotnými a chovajíce v Ĝádu svém nejednoho þlena v umČní vynikajícího, dovedli vhodnČ
pĤsobiti též na mysl osob dospČlých: v sousedství velechrámu sv. Barbory na místČ nČkolika
domĤ skonfiskovaných a jiných k tomu pĜikoupených zbudovali nádherný dĤm pro svou kollej, po mČstČ a v okolí zĜizovali þetné sochy svatých a pod. (Frant. Baugut), oltáĜe chrámu
svého zdobili bohatými Ĝezbami a þetnými obrazy (Ignac Raab, J. K. KováĜ). Aþkoliv se pĤsobení jesuitĤv namnoze právem posuzuje nepĜíznivČ, toho nelze upĜíti, že kollej kutnohorská
hostila v sobČ nČkolik þlenĤ tovaryšstva Ježíšova, kteĜí prodchnuti byli vroucí láskou k vlasti
a pietou k mČstu, v nČmž pĜebývali; byliĢ to zejména: Bohuslav Balbin, JiĜí Plachý, Jan KoĜínek (spisovatel Starých PamČtí kutnohorských), Jan Barner, Theofil Janovka a jiní. Mírem
vestfalským r. 1648 vnesen mír do vlasti naší a dopĜáno koneþnČ vytouženého klidu i zbČdovanému mČstu Kutné HoĜe. PĜed tím už r. 1641 císaĜ Ferdinand III. stvrdil Kutné HoĜe privilegia a ustanovil, že hejtmané kraje ýáslavského nemají sobČ na horách žádné soudní moci a
správy osobovati, nýbrž že Kutnohorští ve vČcech horních toliko nejv. mincmistrem mají se
spravovati; dále že šlechtic mĤže se toliko se svolením obce ve mČstČ zakoupiti a že pak je
povinen spoleþnČ s mČšĢany bernČ a obecní dávky odvádČti. KoneþnČ císaĜ polepšil znak
mČstský tak, jak jej obec K. H. posud užívá (pĜíl. þ. 4.). Nástupce jeho císaĜ Leopold I. r.
1668 vrátil pak obci právo patronátní ke kostelĤm tamČjším a r. 1691 ustanovil, že mČšĢané a
horníci mají míti právo pĜedkupné k domĤm mČstským a že obnovování úĜadu konšelského
má se díti po pĜíkladu mČst Pražských jednou ve tĜech letech. R. 1693 došlo k narovnání mezi
Kutnou Horou a Plzní ve sporu o pĜednost místa a hlasu na snČmích na ten zpĤsob, aby se
mČsta v této pĜednosti stĜídala. Následkem trvalého pokoje Ĝemesla vzchopila se opČt k jakémusi rozvoji, þímž i blahobyt obecný se rozhojnil tak, že mČsto mohlo opČt pomýšleti na
vhodné rozmnožení kmenných statkĤv svých, které konfiskacemi a váleþnými dávkami valnČ
byly ztenþeny: znenáhla zakoupeny dvory v HoĜanech, Horních Chvatlinách, Manþicích, Rašovicích a Štipoklasech, r. 1720 statek Hradenín a r. 1724 velkostatek ýervené Janovice s
vesnicemi pĜíslušnými. Avšak dolování, jež bývalo horníkĤm hlavním zdrojem blahobytu,
hynulo stále více a spČlo neodvratnČ k žalostnému úpadku. Nedostateþný výtČžek z hor stĜíbrných táhl za sebou ovšem také znaþné obmezování mince v Kutné HoĜe, která ještČ za Josefa
I. a Karla II. jakž takž živoĜila, avšak r. 1726 zrušena byla. Doba, kdy obec kutnohorská opČt
na vyšší stupeĖ blahobytu dospČla, byla také snahám umČleckým pĜízniva. UmČní stavitelské
zaþalo se opČt rozvíjeti utČšeným zpĤsobem; souþasnČ podniknuty dvČ nádherné stavby v
ušlechtilém slohu barokním: klášter Voršilek dle návrhĤ mistra Kiliana J. Dinzenhofra a kostel sv. Jana Nep. dle plánĤ stavitele Fr. KaĖky, zdobený freskami proslulého malíĜe Fr. X.
Palka. V dobČ té uchýlil se do Hory Petr Brandl, mistrnými výtvory štČtce svého zdobil chrámy v HoĜe i v okolí a zesnuv r. 1735 pochován v kostele Matky Boží na NámČti. Klidný roz11

voj tento byl však pĜerušen nČkolikráte zlými pĜíhodami: morová rána pĜikvaþivší r. 1713 nemálo podČsila mysli obyvatelĤ kutnohorských; r. 1742 bylo HoĜe snášeti mnoho pĜíkoĜí od
nepĜátelského vojska pruského; nejtČžší pak pohroma stihla Horu dne 12. srpna 1770, kdy
zhoubný požár vedle þetných budov jiných strávil též starobylou (z r. 1499) gotickou radnici,
a opČt 9. kv. 1823, kdy strašlivým ohnČm 142 domy byly sežehnuty a pĜi tom mnoho osob
zranČno. - Reformy ve správČ a soudnictví od þasĤ cís. Marie Terezie provádČné dotkly se arci také Kutné Hory. Nejv. rozhodnutím ze dne 18. dubna 1776 došlo k reorganisaci magistrátu
kutnohorského na ten zpĤsob, že se mČl skládati z radĤv (6) a jiných úĜedníkĤ doživotnČ dosazených, z nichž výbor mČšĢanstva mČl každého roku jednoho radu za šepmistra voliti. Nejv.
mincmistru náleželo potvrzovati þleny magistrátu, když v pĜípadČ uprázdnČní výbor mČšĢanský je zvolil. Roku 1784 došlo na zrušení úĜadu nejv. mincmistra a K. H. postavena jakožto
privilegované mČsto pĜímo pod gubernium (XI. str. 627). CísaĜ Josef II. téhož r. 1784 potvrdil
Kutné HoĜe privilegia potud, pokud neodporují novČjším zákonĤm, zejména toleranþnímu patentu. Další zmČny v zĜízení obecním dály se podobnČ, jako v jiných mČstech (VI. str. 535). V
dobČ národního probuzení darovala K. H. národu þeskému dva muže, kteĜí zaujali pĜední místo mezi buditeli národa, totiž Jana Erazima Vocela a Jana Kajetána Tyla; Karlovi Havlíþkovi
pak poskytla K. H. hostinného útulku, v nČmž s klidem náležitým oddati se mohl pracem
svým publicistickým. Z obþanĤ kutnohorských, kteĜí s nadšením k probuzení národní uvČdomČlosti pracovali, nutno jmenovati aspoĖ med. dra Jos. J. ŠtČtku, jenž stál v popĜedí mezi zakladateli ochotnického divadla, mČstské knihovny a nemocnice a jakožto starosta »Slovanské
Lípy« v Kutné HoĜe repraesentoval mohutný sbor vlastencĤ kutnohorských. Jestliže obec kutnohorská již v dĜívČjších staletích o školství své vážnou a obČtavou péþi osvČdþovala, starala
se zajisté také v dobČ novČjší o to, aby ve mČstČ svém soustĜedila ústavĤ vzdČlávacích, pokud
možno nejvíce. Dnes tu jsou zejména školy tyto: chlapecká obecná a mČšĢanská, dvČ dívþí
školy obecné a mČšĢanské (mČstská a klášterní), státní vyšší reálka (pro niž obec staví právČ
novou nádhernou budovu), c. k. ústav ku vzdČlání uþitelĤv, soukromý ústav ku vzdČlání uþitelek, škola rolnická a škola Ĝemeslnická (hledící pĜedevším k živnostem kov a dĜevo obrábČjícím). Širší obecenstvo nachází pouþení v knihovnách spolkových, z nichž pozoruhodny jsou
knihovna MČšĢanské Besedy, ěemeslnické Besedy a sboru archaeologického »Vocela«; v
nejnovČjší dobČ zaĜizuje se veĜejná knihovna lidová. Obyvatelé Kutné Hory zabývají se hlavnČ polním hospodáĜstvím, zelináĜstvím, malým prĤmyslem a rĤznými živnostmi; lidu dČlnému dostává se hojné obživy v c. k. továrnČ na tabák v blízkém Sedlci. Velký prĤmysl pČstuje
se toliko skrovnČ, neboĢ se mu nedostává vody i jiných nutných podmínek; mimo dolování na
stĜíbro, jehož se aerár opČt ujal na zkoušku, jsou zde repraesentanty velkého prĤmyslu toliko:
mČst. pivovar, mČst. plynárna, mČst. kruhová cihelna, tĜi parní mlýny, továrna kartounová
(pĜes 100 let trvající), dva cukrovary a slevárna. Finanþní potĜeby obstarávají se mČstskou
spoĜitelnou, okresní hospodáĜskou záložnou a obþanskou záložnou; v dobČ nejnovČjší zĜídila
správa obce též svou zastavárnu. Zdravé a chutné vody pro potĜebu domácí pĜívádí se do mČsta dostatek z Podvysocka vodovodem pĜes 400 let starým, nyní modernČ upraveným. Ve pĜíþinČ kanalisace a dláždČní ulic i námČstí, jakož i zvelebení mČsta vĤbec vykonáno mnoho v
posledních tĜech desetiletích. Založením archaeolog. sboru »Vocela« (1877) roznícena v HoĜe
vĜelá pieta k starobylým památkám místním; tČmto svČdkĤm slavné minulosti (chrámu sv.
Barbory a jiným kostelĤm hlavnČ usilovnou péþí P. Karla Vorlíþka, arcidČkana nynČjšího,
Vlaskému dvoru pak dovedností vrchního místodržitelského inženýra Ludvíka Láblera a horlivým pĜiþinČním starosty Macháþka, poslance K. Adámka, dra Pacáka a mn. j.) dostalo se tak
dokonalé opravy, že památky tyto opČt v bývalé kráse své se zastkvČvší budí obdiv každého
pozorovatele nejen ladným celkem a malebným rozþlenČním, nýbrž i podrobnostmi po stránce
umČlecké namnoze velezajímavými.
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Z ěASNÉ,
OttĤv slovník nauþný, díl 21. (1904), str. 302.

vynikající rod zlatnický, jenž v XVI. stol. byl v Kutné HoĜe usedlý. Nejstarší známý þlen rodu
toho jest H a n u š , zlatník, který se pĜipomíná po prvé r. 1502. Již r. 1506 ryl kolky pro mincovnu kutnohorskou, která mu ukládala též rozmanité úkoly zlatnické pro krále. Majestátem r.
1523 v Olomoucí vydaným udČlil mu král Ludvík erb; štít jeho jest shora dolĤ rozpĤlen: v
prav. poli zlatém jest levá polovina orlice þerné, v lev. poli þerv. pravá polovina orlice stĜíbrné; z pĜílby vyrĤstá þernoch, jenž v pravé ruce drží pštrosí péro zlaté, v levé péro stĜíbrné.
Hanuš z ě. zemĜel r. 1531 zĤstaviv 2 syny JiĜíka a Ludvíka Karla. - J i Ĝ í k s t a r š í z ě. pĜevzal dílnu zlatnickou po otci a vynikal v umČní ryjeckém do té míry, že mu po dlouhá léta
svČĜováno rytí kolkĤv nejen pro mincovnu kutnohorskou, nýbrž i pro mincovnu pražskou a
jáchymovskou; mince ražené jeho kolky vynikají pĜesnou ušlechtilou kresbou a hlubokým,
jadrným rázem. JiĜík byl také obratným maršejdníkem. R. 1599 zemĜel zĤstaviv po sobČ dceru
Verunu, která r. 1603 se provdala za Matesa Šlegla, zlatníka. - Lu d ví k K a r e l z ě. byl od r.
1552 úĜedníkem mince, r. 1560 písaĜem štoly Krejfské, od r. 1568-86 pak horním hofmistrem;
r. 1588 zemĜel. MČl þtyĜi manželky: Sabinu z Vitence, Annu z Vlþí Hory, Annu Zygelku z
Chocemic a Johannu z VopĜetic a z nich dítky Jana Václava, Mikuláše, JiĜíka mladšího a Juditu. - J a n V á c l a v z ě. r. 1592 usadil se v Novém mČstČ Praž. pojav za manželku KateĜinu
»od KocourĤ«. - M i ku l á š z ě. byl od r. 1600 urburéĜem, avšak nepĜežil r. 1612. - J i Ĝ í k
m l a d š í z ě. zemĜel r. 1610. - Poslední známý þlen z rodu toho jest K a r e l z ě., syn JiĜíka
ml. z ě., jenž zemĜel r. 1617 jsa probéĜem horním.
KOUZLA ŠIBENIýNÍ V KUTNÉ HOěE R. 1664.
ýeský lid, r. 14 (1905), str. 462.

Roku 1664 v mČsíci máji pĜivedeni k soudu v Kutné HoĜe pohĤnek Šimon Beneš z Veletova, pĜední mejstĜík (chasník ovþácký) Jan Kocourek a pohĤnek Václav Pech obvinČni jsouce z þinu zlého: vloupali se do šibenice, kosti »z tČch mrtvejch« pĜeházeli a z toho místa hlíny
nabrali. Hlínu vzali pro konČ sobČ svČĜené, neboĢ prý slýchali od jiných pohĤnkĤv, že ta zemČ
z šibenice »koĖĤm platna jest«. Když Beneš do dvora se dostal, konČ mu prý ani ke žlabu jíti
nechtČli a na poli mu hned padali; proto si došel na PuchéĜ Šimkovi, a ten jej utvrdil v domnČní, že zlí lidé jej »zkoušejí« a dal mu kus svíce, aby konČ podkuĜoval. Avšak nespomohlo;
ani koĜení posed (bryonia, rostlina dyĖovitá), jež v zahradČ špitalské vykopal a koĖĤm dával,
nemČlo valného úþinku. Také Pech naĜíkal, že koĖĤm jeho »udČlali«, že žráti nechtČli; zlí lidé
prý dokonce jim na cestu pĜed vrata vodu lili. Jediné konČ Kocourkovi byli snad ušetĜeni zloby závistných sousedĤ; ale Kocourek si pĜál, aby mu více žrali a ztloustli, a nedocílil toho ani
tím, že do žlabu zadČlal kĜížky z »jeĜábku« na vrbČ o Velkém Pátku utrženého. Proto se
všichni tĜi »pobídli spolu«, že si dojdou pro neomylný prostĜedek pod šibenici. Když na Veliký Pátek v noci pĜede dnem k šibenici pĜišli, jala je bázeĖ, a když shledali, že dvéĜe jsou pevnČ uzavĜeny, chtČli již odtud jíti. Ale Benešovi se podaĜilo krojadlem dvéĜe vypáþiti a šibenici
otevĜíti. Kocourek s Pechem vstoupili dovnitĜ a ze spoda pod kostmi z obČšencĤ nabrali hlíny
a Benešovi také trochu dali; kleštČmi pak vytahali nČkolik hĜebíkĤ se šibenice - a s vČcmi
uloupenými pryþ odešli. Hlínu, která dle jejich domČní následkem dotyku s kostmi obČšencĤ
nabyla moci kouzelné, zlomyslné þáry niþící, dávali pak koĖĤm se solí; také hĜebíkĤm ze šibenice pĜiþítali podobnou moc a proto je zatloukali do žlabĤ, z nichž konČ napájeli - také si z
nich nadČlali nČkolik pušĢadel (na pouštČní žilou) pro konČ. Litujeme, že se neuchovalo zakonþení tohoto soudního pĜípadu: byli bychom zvČdČli, co soudcové pokutovali pĜísnČji,
zdaliž vyloupení šibenice »toho klinothu obecního« anebo þarování. (Z archivu c. k. listovního úĜadu v Kutné HoĜe.)
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LÍSTEK TěÍKRÁLOVÝ Z KUTNÉ HORY.
ýeský lid, r. 14 (1905), str. 440.

V museu archaeologického sboru
»Vocela« v Kutné HoĜe pĜechovává se
lístek tĜíkrálový (Srv. ý. Zíbrt, ý. Lid
XIV. str. 199-201.), jehož textem i þástí
obrazovou prozírá zjevnČ karakter kutnohorský. Bernard Krištof Kašparides
»služebník chrámu sv. Jakuba« k obšírnému pĜání novoroþnímu rázu všeobecného pĜipojuje tužby vlastence kutnohorského, aby Pán BĤh dolĤm kutnohorským žehnal v roce novČ nastávajícím. Výraz patriotismu lokalního vrcholí pak ve vroucí prosbČ k patronĤm
Kutné Hory »Nedejte zahynouti nám
ani horám našim«, pod obrazem patronĤ vytištČné. Na obrázku vynikají v
popĜedí velká písmena C-M-B, jimiž se
kryjí jednotlivČ postavy sv. TĜí králĤv.
V pozadí se rozestírá pohled na mČsto
Kutnou Horu a za mČstem vystupují tĜi
kopce (na pravo KaĖk, uprostĜed Sukov, na levo Kuklík), na jejichž vrcholcích stojí patronové horští: sv. Barbora,
sv. Jakub (každý nad chrámem sobČ zasvČceným) a sv. Václav (míval kostel
na Rovinách); jména svČtcĤ tČchto jsou
pĜipsána inkoustem. V pĤvodním letopoþtu 1702 jest 2 pĜepsáno cifrou 3;
užilo patrnČ v roce 1703 (snad také ještČ v létech následujících) vignety staré,
kdežto text se táhne k roku 1703. Typografické orámování listu jest 262
mm. vysoké a 150 mm. široké.
ŽENSKÁ ODVETA ZA POHANċNÍ R. 1540.
ýeský lid, r. 14 (1905), str. 479.

Jakub kramáĜ pohanČl Magdalenu Hranickou; ale se zlou se potázal: dostalo se mu odvety
ku podivu bĜitké, vtipné a jadrné v listČ, jehož obsah tuto do slova se uvádí. »Pane Jakube
kramáĜi! Jest mi zpráva od dobrých lidí uþinČna, kterak by ty ze mne sobČ kratochvíl zvláštní
pĜed mnohými þiniti mČl, plundrujíc mi mĤj chudý stĤl aneb což já sobČ vedle své chudoby k
nČmu koupím, k mé i potupČ i posmČšnosti vzavši pochop k tomu onehdejší prase, které jsem
kupovala, kteréž jest (mu) tobČ se zdálo pĜíliš chatrné. Ale mnČ k mému zpĤsobu i zdraví bylo
jest pĜíhodné, aþ jest pak za ménČ penČz bylo, než (jeho) tvé. I zdá mi se, žeby nČkoho špatnČjšího, komu by se posmíval, dobrati sobČ mČl; neb k mému tČlu ušlechtilému ušlechtilé jest
a mladistvé prasátko náleželo. Jestli pak že jest se tobČ hrubší líbilo, jsi-li rozumný - jakož
mezi moudrými mistry i bakaláĜi býváš - nic by se tomu diviti nemČl: kdyby svou hrubost i z
strany tČla i z strany vtipu rozvážil, uhlídal by, že na hrubého hrubé vČci sluší a na spanilého
spanilé, a pĜestal by se tČm posmívati, k nimž tobČ žádného podobenství není; neb krkavec ji14

nou krmi jí a jinou slavíþek. JáĢ tobČ pak pĜeji, by ty nČjþí roþní prase koupil a je rád jedl, ale
by tĜebas vejra aneb vlka snČdl, - jedno nás chudých s našimi skrovnými pokrmy ty bohatý,
ale hrubý nechej. Tím se zprav a se nČkomu jinému posmívej. Magdalena Hranická.«
Slova uzávorkovaná jsou v originale pĜetržena a slovy následujícími nahrazena; což zdá
se býti dokladem, že psaní to bylo Mandalenou osobČ píšící napovČdČno. List není datován,
ale byl psán beze vší pochyby na zaþátku roku 1540; neboĢ Mikuláš z PrachĖan v PamČtech
svých poznamenává pĜi jmenovaném roce ihned z pĜedu, že »P. Slavíkovský pojal p. Mandalenu Hranickou« (na jméno, které Mandalena s manželem svým pĜijala, jest v listČ narážka
»Slavíþek«) a ponČkud dále »Jakub kramáĜ dal se Ĝezati na kámen a umĜel.« Listy podobné si
nikdo nedává za rámeþek; proto jest nevysvČtlitelno, že list tento se zachoval, dokonce pak
nelze pochopiti, kterak se ocitl v archivČ horním, z nČhož pak se dostal do sbírek archaeolog.
sboru »Wocela«.
KNċŽNA KATEěINA,
Památky archaeologické a místopisné, r. 23 (1908), str. 110-111.

dcera saského knížete Viléma, která byla od roku 1471 provdána za Hynka knížete Minstrberského, nejmladšího syna krále JiĜího PodČbradského, v mČsíci þervenci roku 1492 ovdovČla (Tomek, DČj. Prahy X. 138). Kterak v zármutku svém vdovském si vedla, dovídáme se z
jistých zápisĤv v RejstĜíku stĜíber z mČdi a z nadČlení božího, který jest uložen v hor. oddČlení
mČst. archivu kutnohorského. ýteme tam mezi rĤzným vydáním z mince kutnohorské též následující položky z r. 1492: »KnČžnČ KateĜinČ JMti 25 kp. mdto dom. mincmistr ante obitum
ducis cepit domina Zubová; knČžnČ KateĜinČ JMti 50 kp. mdto d. mincm. ff IV. die S. Arnolfi
Václav tovaryš dovezl na PodČbrady; pannám knČžny JMti na potĜeby 3 kp. p. mincm. sám
dovezl ff V. die S. Anne; knČžnČ AnnČ za recepty do apatéky 1 kp. sbto post S. Jacobi app.; za
þtyĜi postavy sukna þrného unzinarei 16 kp. solutum Barthošovi; poslĤm do Chomútova a do
MíšnČ etc. 1 kp. 21 gr. Sbto ante Sixti ješto v poselství šli od knČžny; knČžnČ JMti za tĜi štuky
harasu þrného 10 kp., které u Vítové kramáĜky koupeny ff V. ante Nativ. S. Marie Virg.; za
þtyĜi štuky kmentu 4 kp. 40 gr.; knČžnám staré i mladé za 17 loket vlaského þrného sukna 6
kp. bez 3 gr. solutum Barthošovi ff IIII infra oct. Nat. S. Marie; za 12½ lokte sukna astrodamského þrného 3 kp. 8 gr. k šperlochu (na záclonu v okénku vozu); za 14½ lokte kmentu þrného
pod šperloch pĤl kp. 6 gr. Slonové; za 40 loket sukna þrného k ošívání vah, šlí etc. 3 kp. 44½
gr.; krajþíĜi od pošívání šlí, vah a uzd ½ kp. 5 gr.; Havlovi krajþíĜi za petliþky a od šití šperlochu 20 gr.; od postĜíhání tČch 40 loket sukna Ahníkovi 20 gr.; Mathesovi za vĤz 2 kp. 53 gr.;
kováĜi Zajvrlíþkovi od okování vozu 2 kp.; druhému kováĜi od okování korby a za kruhy 43
gr.; tĜetímu kováĜi od puškování vozu a ĜetČzu u stĜmenu pĜidČlání 50 gr., za vorudí, za šle na
šest koní i za uzdy 5 kp. 2 gr.; za 34 šíny 1 kp. 25 gr.; za dvČ kĤži vnitĜ do vozu 10 gr.; za sedlo, za Ĝemení nabedrní ½ kp. 2 gr.; knČžnČ JMti na štuk kmentu 1 kp. 10 gr. ff V. ante Vincenti (?); knČžnČ JMti 15 kp na ztravu, kdy do Prahy jela mdto d. mincm. cepit maršálek ff II. ante S. Venceslai; úĜedníkom u desk zemských za knČžnu JMt. summa toho všeho 20 kp. 28 gr.
Conradus dedit Prage ff IIII post S. Vincenti (?); knČžnČ JMti na ztravu 15 kp., kdy jela na
pouth k Svatým ýtrnádcti Pomocníkom cepil hajtman Žćarský ff III ante S. app. Simeonis et
Judi; knČžnČ JMti 6 kp. posláno«. Podle toho knČžna, ovdovČvši, sebe i dceru svou odČla rouchem þerným, smutkovým; vĤz svĤj vystrojila veskrze þernČ i celou postroj koĖskou dala pošiti suknem; a v dobu vČnovanou panátce Dušiþek vykonala zbožnou cestu k ýtrnácti sv. PomocníkĤm (do KadanČ?). Také z let následujících jsou tu zajímavé zprávy, k osobČ knČžninČ
se táhnoucí; z nich vyjímáme tyto: R. 1493 »za 38 pinet vína v lace knČžnČ JMti i za laku, od
fĤry 1½ kp. 2 gr. Sbto die S. Appolonie Virg. posláno hajtmanu na Colín a hajtmanu na PodČbrady; poslu Pavlíþkovi 1½ kp., který šel s listy k KJMti od knČžny solutum Sbto die S.
Appolonie Virg., pĜidali mu ješto nemocen pĜišel; knČžnČ JMti když mČla na Colín pĜijeti za
36½ pinty vína v lace 1 kp. 23 gr. 3 d. dominica Remmiscere; JiĜíkovi poslu 1½ kp. 5 gr., kdy
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od knČžny šel kvapem s listy k KMti do Budína ff V. post anunc. S. Marie Virg.; knČžnČ JMti
za 9 loket sukna þrného vlaského i od postĜíhání 3 kp. 27 gr., které vzato od Barthoše ff III.
post dom. Palmarum; knČžnČ JMti za dvČ lace vína 71 pinet 4 kp. 4 gr. Sbto die S. Bartholomei; Vondrovi Ĝezníku za 20 volĤ 72 kp. knČžnČ JMti na kuchyni, relac. d. mincm. die S. Egidii, per 3½ kp. vuol, a 2 kp. nadáno«. Roku 1494 »knČžnČ JMti za laku vína 1 kp. 15 gr. Sbto
ante Purif. S. Marie od KadeĜávka; knČžnČ JMti za laku vína 1 kp, 11½ gr. Sbto ante dom.
Carnisprivii od Ondráþka; knČžnČ JMti za malvazí a za ryvolu 53 gr. ff III. post dom. Invocavit; knČžnČ JMti za 100 liber fíkĤ a za 100 liber mandlí a Ĝeckého vína summa 6 kp. 19 gr.
Sbto ante S. Vitum zaplaceno; knČžnČ JMti za dvČ lace þrveného a bílého vína 2 kp. 55 gr.
Sbto ante S. Marie Magdalene; za kuoĖ hutmanovi z Taurganku 6 kp., který knČžnČ JMti do
vozu koupen, kdy mČla jeti do Durynk ff V. ante vincula S. Petri solutum; SedmilháĜovi 1 kp.,
když mČl s knČžnou jeti do Durynk ff II. post S. Jacobi; formanu za sedm nedČlí 7 kp., který
špižní vuoz za knČžnú JMtí vezl, solutum Sbto ante S. Mathei app. et evang.« Mimo to zachoval se (v archivu archaeolog. sboru »Wocela«) rejstĜík zvláštní, v nČmž se zaznamenávaly
platy, které knČžna v letech 1494-96 z mince kutnohorské pĜijímala jakožto þlen rodiny královské; odstavovaly se jí každý týden 3 kp. pod titulem »knČžnČ JMti na kuchyni«.
PěÍýINKY K HISTORII HRADU KARLŠTEJNA.
Památky archaeologické a místopisné, r. 23 (1909), str. 594-595.

Z mincovních register kutnohorských se dovídáme, že z mince bylo za krále Vladislava
Jagajl. dáváno každého téhodne 1 kp. gr. »na Karlštejn«; nedosti jasný úþel pravidelného pĜíspČvku tohoto blíže se urþuje pĜi roce 1504 a zároveĖ se jeví roku tohoto pĜíspČvek zvýšeným
na 2 kp. pod titulem »na opravu a kuchyni«. Vydání mimoĜádná pak nacházíme porĤznu tato:
»1480 na Karlštejn 10 kp na pobíjení kaply kanovnické a veliké vČže z rozkázání krále Mti,
kdy JMt byl na KarlštejnČ; 1487 Jubilate na Karlštýn na sklepy do veliké vČže 25 kp, za zámky k tČm sklepĤm 4 kp; 1487 Exaudi primum na Karelštýn od díla mĜíže z strun 3 kp; 1501
Deus in adjutorium na opravení stĜech na kaplách na KarelštejnČ 10 kp; 1501 Dicit primum na
Karelštejn na opravení kapel 5 kp.« - V listinách bývalého archivu horního uhodili jsme na
jména nČkolika dČkanĤv karlštejnských a s podivením jsme seznali, že v krátkém období asi
50 let se vystĜídalo v hodnosti té nejménČ sedm osob rĤzných. Roku 1559 Kašpar Mezichod,
dČkan karlštejnský, kvituje pĜíjem svého stojecího 51 kp gr míš. za 34 nedČle (mČst. archiv
horský þ. 1012. s pČknou peþetí). Po roce 1568 þteme jméno knČze Víta, dČk. karlšt., na útržku z listu jemu posílaného (archiv »Wocela«). Roku 1581 byl knČz Felix z Lindy, dČkan na
Karlšt., nucen práva svého na téhodní plat z mince domáhati se až u komory þeské proti úĜedníkĤm mince, kteĜí dovolávajíce se jisté zápovČdi s hĤry jim dané, zadržovali mu plat jeho.
Listem daným po sv. Bernhartu naĜizuje komora úĜedníkĤm mince, aby mu každého téhodne
po 45 gr þes. dávali, »jak od starodávna se dávalo«, »ponČvadž se zápovČć naše vám pĜedešle
na místČ JMCské strany provizionĤ, pensionĤ a milostí uþinČná na takové platy k duchovenství náležející nevztahuje« (mČst. arch. hor. kniha naĜíz. komory þes. fol. 237.); a ve výkazu
penČz, co »z milosti a almužny se každého téhodne z mince vydává«, byla zaĜadČna pĜíslušná
položka »Mistru knČzi Fel. z Lindy dČk. karlšt. 45 gr« (mČst. arch. hor. kniha zpráv komoĜe
podaných fol. 595.). Roku 1585 dne 13. dubna byla Volfgangovi Chanovskému z Dlouhé vsi,
dČk. karlšt., vyplacena provise 32 kp 30 gr za deset mČsícĤ. Na místČ Wolfganga Chanovského zvolil král dČkanem karlštejn. mistra Valentina Cikána, kanovníka kostela hradu pražského; byl ustanoven ode dne 6. záĜí 1586 (mČst. a hor. odd. kniha naĜíz. kom. fol. 525.). Zdá se,
že v minci kutnohorské se ustálil obyþej, odkládati výplatu penČz dČkanovi karlštejnskému
dotud, dokud nebyl uþinČn dĤtklivý nátlak. Mistr Adam z VinoĜe, archidiakon kostela pražského, dČk. karlšt., þekal na plat svĤj dva roky; totiž od 24. dubna 1593, kdy byl »v novČ naĜízen a ustanoven« nemoha se doþekati, poslal úĜedníkĤm mince list datovaný »na HradČ Pražském v outerý den sv. Marka Evangelisty božího léta 1595« tento: »…PĜed nČkderým dnem
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Adama zvoníka našeho kapitolního k vám do Hory s listem od JMti pana Presidenta sem poslal pro peníze, kderé se dČkanu karlštejnskému od vás platí. Ale ponČvadž nedorozumČní nČjaké pĜekážku uþinilo, jiné poruþení sem ted vyjednal, kderéž vám ted odsílám, totiž aby mnČ
ode dvou let zadržalá summa od vás poslána byla; pĜi þemž vám se dĤvČĜuji, že se k tomu pĜiþiníte, aby po tomto mém vyslaném ta zadržalá summa za dvČ celá léta mnČ odvedena zouplna býti mohla. Já se vám zase dobrým pĜátelstvím odmČniti nepominu…« (arch. Wocela). A
opČt roku 1614 knČz Pavel Pistorius z Luczka, doktor písma svatého, starší kanovník vyšehradský, kaply královské a zemské na KarlštejnČ (již od r. 1602) dČkan musil se dožadovati
platu svého z mince skrze komoru þeskou; tato poruþila sice úĜedníku mince, aby dČkanovi
pozĤstávajících patnácte kop míšeĖských bylo vyplaceno. Ale úĜedník ukazoval na šafáĜe
mince, tehdy Šebestiana Dynesa, jehož úkolem bylo vypláceti provise, pense a almužny; a ten
opČt se omlouvá, že »takové peníze za mnou nezĤstávají, nýbrž do mince naraženy jsou« a v
psaní, jež na poruþení úĜadu mincovního panu dČkanovi dne 14. þervence uþinil, praví na konec: »ponČvadž bezelstnČ pro jiné veliké vydání z mince takových penČz panu dČkanovi odeslati nemohou, nýbrž že za to pana dČkana žádají, aby strpení jmČli, až nČjak lépeji bude, že
panu dČkanovi co nejdĜíve budou moci rádi zaplatiti chtČjí« (archiv Wocela). Jak dlouho bylo
tentokráte dČkanu na peníze þekati, povČdČti nedovedeme.
EPISODA Z NAJÍMÁNÍ BOJOVNÍKģ PROTI TURKU.
Památky archaeologické a místopisné, r. 25 (1913), str. 45.

Roku 1596 dne 22. bĜezna Frydrych Laubský z Lub, rytmejstr nad jedním praporcem þerných rejtharĤ, odevzdal presidentovi a radám komory þeské list následující:
»VMilostem v známost uvésti musím, kterak loĖského roku jsouce já podle ur. a stat. rytíĜe pana Karla Tetaura z Tetova jakožto rytmejstra nad jedním praporcem rejtharĤ arkabuzarĤ
za fendrycha volen, jemu jsem také k ruce (jsouc tím z dobrého pĜátelství povinen) poctivých
lidí, aby pod správou jeho a praporcem mým proti nejúhlavnČjšímu nepĜíteli Turku táhli,
mnoho objednati pomohl a majíce nemálo od téhož pana Karla Tetaura JMCské penČz k zavdávání onrytgeltu svČĜených, Jeronym Pejskar, rodiþ a sirotek z mČsta Hory Kutny, též jest
ke mnČ do hospody mé na Malou stranu pĜišel a JMCské peníze ode mne na štyry konČ onrytgeltu 36 fr. rejnských vzal a že se jako poctivý þlovČk k mustruĖku s tČmiž 4 koĖmi a potom i
dále když náleží postaviti a pĜijeti chce pĜipovídal. Jakož pak podle poruþení JMCské pan Tetaur do Hory Kutný pánĤm šepfmistrĤm, aby mu jeho spravedlnost, aby se naþ vypraviti mČl,
pĜipĤjþíc jemu mimo ode mne onrytgelt pĜijatý také 4 fr. rejnských, pĜímluvné psaní uþinil.
Ale toho se od nČho Pejskara jakž dobrému uþiniti náleží a jemu též náleželo, nestalo. Což já
chtČjíce jako poctivý svĤj praporec doplnČný míti, zbezpeþíce se na nČho Jeronyma Pejskara
tak velikou pĜípovČć vidouc, že se nacházeti nedá na prospČch, nechtČ nČjakého posmČchu
nésti, z svou velikou škodou jiné rejthary na místČ jeho jednati, jezditi a utráceti já nemusil a
kdybych sobČ mladé osoby jeho a mnohých pĜímluv za nČho þinČných byl neušetĜoval, zjevnČ
bych ho byl v poli mezi všemi poctivými lidmi, jakož toho dobrý Ĝád a právo polní vymČĜuje,
za zlopovČstného þlovČka vyhlásiti dal. Ale nerad se v lidských poctivostech kochám a þího
neštČstí žádostiv jsem, ale i nad to výšeji byla mi potomnČ také i jistá správa toho uþinČna, že
majíce ho páni šepfmistĜi jakožto sirotka svého, což by s jeho dobrým a poctivým býti mČlo, v
ta poctivá místa, tu kdež chut mČl a jeti pĜipovČdČl, vypraviti, místo vypravení majíc ho v té
vČci fedrovati, do vČzení jej vzíti dovolili; a tak, jak sem spraven, v témž vČzení nemálo utratiti (naþ se snad dobĜe do Uher vypraviti mohl) musil. I uþinil jsem pánĤm HorníkĤm psaní,
aby jeho Jeronyma Pejskara aby mnČ zase takový onrytgelt co jest tak koli ode mne pĜijal i s
škodami dal a navrátil aneb se letos se mnou na ten pĜijatý lonský onrytgelt vypravil. I píše
týž dotþený Pejskar, že se na nČm pro touž pĜíþinu execucí vČzením vykonává, prosíc mne i
vzkazujíc, abych ho takového vČzení prázdna uþiniti poruþil, že mi takový onrytgelt i se škodami dát, i se porovnati aneb se mnou táhnouti a vypraviti rád chce; toliko aby mu jeho podíl
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po otci jeho což ho tak mizernČ v vČzeních a po mČstČ nedoutratil, vydán byl. I spravuje, že
takový podíl jeho nČkterý sto kop míš. pĜi HoĜe Kutné v minci JMCské pozĤstává a on odkud
jinud mi plátce býti aneb se naþ se mnou vypraviti že nemá, a já jeho tČžkosti a uvČzení, ví
BĤh, žádostiv nejsem, prosíc pro Boha, abych se jeho v té pĜíþinČ ujal. I vidí mi se, že slušné
vČci žádá, ano i lépe že se v poctivosti proti nepĜíteli postaviti a vypraviti chce, nežliby skrze
takové niþemné nespĤsoby k svému pĜijíti nemoha misternČ toulkami a v vČzeních statþek
svĤj utratiti a o nČj než by zvČdČl a Ĝíkaje jak nevČdČl pĜijíti mČl. Protož VMtí za to služebnČ
prosím a za nČj se pĜimlouvám, že na místČ JMCské pánĤm úĜedníkĤm mince do Hory Kutné,
aby jemu túž všecknu spravedlnost jeho, což se jí tak koli vyhledá, vydali, … dostateþné pouþení uþiniti ráþíte…«
Komora píše v té vČci úĜedníkĤm mince v stĜedu po nedČli KĜížové 1596, aby mu tu spravedlnost propustili a vydali, »ponČvadž … sobČ zase dobrého jména a poctivosti (o kterouž by
sice, že jest roku loĖského pĜípovČdi své dosti neuþinil, pĜijíti musil) dobývati chce…« anebo
zase zprávu podali »pakli by v tom co na pĜekážku bylo…« (Archiv mČsta Kutné Hory hor.
odd. kniha 24. fol. 194 a 195.)
ZE ŽIVOTA KARLA HAVLÍýKA V KUTNÉ HOěE.
ýasopis musea království ýeského, r. 88 (1914) str. 65-68.

Kutná Hora ráda mezi „své“ slavné muže þítá též Karla Havlíþka Borovského. Neþiní tak
neprávem; neboĢ vlivem uvČdomČlých obþanĤ kutnohorských dostalo se Havlíþkovi v Kutné
HoĜe vhodného útulku pro vydávání „Slovana“. Zajímavý pĜíspČvek k historii tohoto þasopisu
poskytuje list, jímž Havlíþek zahajuje þinnost svou v Kutné HoĜe; v listČ, jehož originál se
chová ve sbírkách archeolog. sboru „Wocela“, píše Havlíþek takto: Slavná mČstská raddo kr.
h. mČsta Kutné Hory! Nížepsaný zamýšlí zde vydávati nový politický þasopis pod názvem
„Slovan“. Dle § 6. zákonu o tisku mČl by sice nížepsaný v nepĜítomnosti pana státního zástupce své oznámení u úĜadu pro veĜejnou místní bezpeþnost ustanoveného uþiniti. PonČvadž
ale zákon obecní až posud ještČ úplnČ do života nevstoupil, jmenovitČ ale onen obor politického Ĝízení, který dle téhož zákonu obcím se odevzdati má, posud ještČ obcím odevzdán není:
uþinil nížepsaný pĜedepsané oznámení u zdejšího c. k. podkrajského úĜadu a pĜiložil k nČmu
všeliké potĜebné písemnosti, mezi kterými jest též prĤvodní listina (pas) od c. k. podkrajství
NČmeckobrodského. Nížepsaný zamýšlí se k úþelu vydávání svého þasopisu tak dlouho v
Kutné HoĜe zdržovati, až po vyzdvižení obleženosti v hlavním mČstČ opČt zákony do úplné
platnosti nastoupí, a doufá, že Slavná c. k. mČstská radda dle § 25. obecního zákonu pĜebýváni jeho jakožto cizince v Kutné HoĜe žádných pĜekážek klásti nebude tím více, ponČvadž nížepsaný sám ze své strany zajisté nic z toho neopomine, co zákony Ĝádným obþanĤm za povinnost ukládají. S hlubokou úctou Karel Havlíþek, v Kutné HoĜe dne 2. kvČtna 1850.
Mýlil by se nemálo, kdož by se domníval, že Hora byla tehdy prosáklá „šosáctvím“ do té
míry, že by nerada byla pĜijala do stĜedu svého muže, který byl s jistých míst považován za
buĜiþe. Soudíme, že sbor upĜímných vlastencĤ vĜele uvítal Havlíþka v Kutné HoĜe, kdež pobyt
jeho mČl pĤsobiti blahodárnČ jakožto kvasidlo na dokonalou oþistu mČsta. Magistrát dal na
list HavlíþkĤv odpovČć, v které patriotismus lokální splývá s vlastenectvím všeþeským v lahodný souzvuk. OdpovČć, kterou koncipoval asi Dr. Josef ŠtČtka, zní takto: Pánu Karlu Havlíþkovi, redaktoru. Na Vaši od 2. kvČtna b. r. þísl. 774. zanešenou žádost dává se Vám vČdomost, že mČstská radda proti Vašemu zde pĜebývání, an náležitým prĤvodním listem zaopatĜen jste, nic namítati nemĤže a že si jen pĜeje, aby jste ve Vašem ouþinlivém postavení
intressy našeho staroslavného mČsta, jakož i národa þeského v obci dĤstojnČ a zákonitČ šetĜil a
hájil. Od mČstské raddy na Horách Kuttných 4. kvČtna 850. - Máme po ruce ještČ jiné listiny
téhož pĜedmČtu se dotýkající; z nich poznáváme, že „Slovan“ býval þasto pĜíþinou nepĜíjemných stykĤ Havlíþka se soudem kutnohorským. Dne 1. kvČtna 1851 byl Havlíþek odsouzen
pro tiskový delikt jakýsi a byla mu uložena pokuta 10 zl. k. m. (ve prospČch fondu chudých) a
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náhrada útrat soudních (Urtheilstaxe) 4 zl. k. m. Dále se dovídáme, že 15. þíslo „Slovana“ bylo zkonfiskováno pro rubriku „domácí zprávy.“ Dne 26. kvČtna t. r. byl Havlíþek souzen pro
pĜestupek § 18. tiskového zákona (z 13. bĜezna 1849); dostalo se mu zvýšené pokuty 15 zl. k.
m. a bylo mu ovšem také uhraditi soudní útraty 4 zl k. m. První pokuta 10 zl byla záhy zapravena; ale na zaplacení pokuty 15 zl. zabavilo státní zastupitelstvo kutnohorské þervencový
kupon (20 zl. 37½ kr.) státního dlužního úpisu (4½%ového z 1. ledna 1824, jehož byla tehdy
hodnota 916 zl. 40 kr.), který jakožto novináĜská kauce Havlíþkova byl uložen v hlavní pokladnČ zemské. Soudní útraty sumou 8 zl. byly teprve po opČtované urgenci dne 24. Ĝíjna
1851 zaplaceny. Nad to byla v þervnu 1851 na Havlíþkovi vymáhána pokuta 5 zl. k. m., kterou na nČj uvalil pražský magistrát v lednu 1850 proto, že v „Národních novinách“ neuveĜejnil jakousi odvetu hrabČte Wurmbranda, dne 5. listopadu 1849 mu úĜednČ doruþenou; státní
zástupce kutnohorský JUDr. Czermak vybízí magistrat kutnohorský, aby sumy dotþené bylo
na Havlíþkovi dobyto „im gütlichen Wege zur Vermeidung der zwangsweisen Eintreibung.“
Rukopisné oddČlení musea kutnohorského obsahuje dále hrstku šprýmovné prósy, která
vznikla roku 1841 za pobytu Karla Havlíþka v pražském alumnátČ. VČci tyto pokládám za
dosti dĤležité pro poznání zpĤsobu, jímž se obdivuhodné vlohy nejpĜednČjšího publicisty našeho vyvíjely; a proto þiním aspoĖ struþnou zmínku o tČchto „prvotinách“ Havlíþkových.
Kdož byl zavát osudem do ovzduší semináĜe nebo konviktu a život spoleþenský v nČm poznal, ví, že chovanci takového ústavu nebývají ani dost málo výbČrþiví, bČží-li jim o kratochvíli; mladí mužové tito po každé spíše pĜestĜelí, než by nedostĜelili. Zcela nepatrná událost
mimoĜádná, jakých se v takovém hromadném spolužití vyskýtá hojnost, vada nČjaká, která na
nČkterém druhu byla postĜehnuta, neprozĜetelný výrok pĜedstaveného, obzvláštČ toho, jenž si
nedovedl získati náklonnosti u svých svČĜencĤ, nechutné nebo neoblíbené jídlo, - to bývá pohnutkou k živým rozhovorĤm v dobČ oddechu a skýtá vtipným hlavám vítané motivy k
úsmČškĤm pichlavým. Také Havlíþek, kde co postĜehl nemístného, ostrým perem svým zachytil a svižným slovem na papíĜe ustálil. Dobrá polovina Havlíþkových šprýmĤ semináĜských jest psána nČmecky; z nich poznáváme, že Havlíþek dovedl psáti stejnČ obratnČ a uhlazenČ nČmecky jako þesky. Místy jsou vtroušeny fráze latinské; také o jazyk ruský se tenkráte
již Havlíþek pokoušel. OstĜím bĜitké satiry své þelil hlavnČ proti nČkterým druhĤm svým; pĜedevším a s neúprosnou houževnatostí tepal do slabin spolualumnĤ Josefa Š. a Petra T. Pokud
se týþe Josefa Š., vysvítá z nČkterých poznámek, že Havlíþka dráždila jeho vrtkavost, domýšlivost a neochota; na pĜ. na den sv. Petra a Pavla se Josef Š. škaredČ zachoval vĤþi Havlíþkovi, kterým byl v sakristii kostela na HradČ pražském pĜi akolytování požádán za pĜevzetí vigilance. Ani Petra T. nenapadal Havlíþek nespravedlivČ, neboĢ nevlídnou povahou svou a obhroublými mravy odpudil od sebe Petr T. mnoho druhĤ svých; na listČ, jímž (dne 20. února
1841) Havlíþek mu posmČšnČ oznamuje, že ho nebude již obtČžovati a že všeho obcování s
ním hodlá se vystĜíci, jsou spolu podepsáni þetní jiní alumnové (Hoffer, Schermaul, Leitner,
E. Tersch, Urban aj.). O jiných druzích svých, zejména o Václ. Hodíkovi, Frenclovi (jejž nazývá Frenclinem) zmiĖuje se Havlíþek laskavČ, ba uctivČ. NČkterá zaĜízení v semináĜi (cídČní
bot, opatĜení na záchodech, šlapání mČchĤ u varhan) podrobuje Havlíþek sžíravé kritice. SemináĜ nazývá „Abderou“ a s trpkou ironií líþí vliv jeho na výchovu alumnĤ. ýtyĜem pĜedstaveným semináĜe dává pseudonymy: John Bull, P. Kochem, Bombastus Augustulus Imperiosus S. S. T. Dr a Phlegmaticus Kopfhänger. K nČkterým þástem textu pĜipojeny jsou též nákresy, neumČlé sic, ale rázovité. VČtšina tČchto šprýmĤ nehodí se pro veĜejnost.
ŠOTOVÉ V KUTNÉ HOěE.
ýasopis musea království ýeského, r. 89 (1915) str. 443-447.

V matrice chrámu sv.-barborského našli jsme následující zprávu: 1609 In excelso (11. ledna) pohĜben Balcar Renay z Šotlandu z mČsta Aberdony (Aberdeen), zabitý v domČ u BakaláĜĤ, jsouc od druhého Šota se schodĤ shozen. „U BakaláĜĤ“ Ĝíkávali v domČ hostinském na
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Vinné ulici (nyní HusovČ tĜídČ), který posléze byl oznaþen þíslem popis. 149, avšak stavbou
nového domu okres. hosp. záložny vzal za své. Hospoda u BakaláĜĤ skýtala hostĤm pĜespolním pohodlný ložument a mohla se proto honositi návštČvami osob z rodĤ vznešených: 1579
arcikníže Maxmilianus, bratr Rudolfa císaĜe, pĜijel do Hory v sobotu po sv. Havle, jedouce z
Rakous do Prahy, a zĤstal tu pĜes noc v domČ hostinském u BakaláĜĤ (Rezek-Daþický II. 5.);
1599 legáti knížete wittmberského k JMCské pro mor do Prahy jeti nechtČjíce, zdrželi se v
HoĜe drahný þas na hospodČ u BakaláĜĤ, potom odjevše tu erbĤv svých, štítĤv namalovaných
na památku zanechali (Rez.-Daþ. II. 67.). Avšak hospoda tato byla též povČstna þastými vádami a bitkami, jež hosté rozjaĜení mezi sebou svádČli; šarvátka taková nejedna mČla zakonþení vážné: 1540 v noci na nedČli v pČti hodinách zabil Jan Firšic JindĜicha z Vrchovišt u BakaláĜĤ a vzat hned do šatlavy (Rez.-Daþ. I. 104.); 1541 pan Krištof (z Gutštejna?) zsekal u
BakaláĜĤ zemana (Rez.-Daþ. I. 106.); 1584 v pátek po pam. VzkĜíšení Kr. P. Václav HrabanČ
z PĜerubenic a Jan JiĜí z Oujezda uþinili mezi sebou vádu a šarvátku u BakaláĜĤ, v kteréžto
šarvátce jest týž Václav HrabanČ v ruku zranČn a od téhož zranČní po dvou téhodních umĜel
(Rez.-Daþ. II. 13.). Mikuláš Daþický, který nebýval asi Ĝídkým hostem u BakaláĜĤ, vyliþuje v
PamČtech svých ještČ nČkolik pĜípadĤ podobných z let pozdČjších; roku 1585 dokonce sama
šenkýĜka v domČ BakaláĜovském Anna, pĜíjmím Vážná, svadivši se s Matesem, malíĜem z
kláštera Sedleckého, nevážnČ jím strþila až upadl se schodĤ pĜed svČtnici dolejší a tím pádem
tu hned jest umrtven (Rez.-Daþ. II. 18.), - s týchž schodĤv asi byl shozen také Šot Balcar Renay.
Škotští obchodníci, prostČ „Šoty“ zvaní, potulovali se po ýechách, nosíce všecken svĤj
krám na bedrách svých a nabízeli ke koupi rĤzné zboží drobné (hlavnČ z Norimberka pocházející), jakémuž tehdy Ĝíkali „šmejd“; zboží toto - nehovČjící právČ nutné potĜebČ - bylo vČtšinou jakýmsi pĜepychem, hlavnČ marnivost ženskou dráždícím a u ženského pohlaví hojný odbyt slibujícím. Pro zboží takové oblíbili sobČ pĜedkové naši též název „zboží šotovského“, aþkoliv se také pĜíslušníci národĤv jiných, zejména Vlaši a Nizozemci (Nydrlanti) živili obchodem takovým (Winter, Kult. obr. þes. mČst II. 475.). Také Hora bývala ob þas cílem obchodních potulek takovýchto; máme na snadČ zprávy o tĜech „šotlendrech“, kteĜí na zaþátku 17.
století do Hory zavítali: všickni byli na hospodČ u BakaláĜĤ a ku podivu! všickni tam se svČta
sešli. Takto se zachovaly písemné zprávy o nich jednak v matrice jednak v knize inventáĜĤv.
Roku 1608 pĜišel do Hory Alexander Fergyson Šot, na hospodČ u BakaláĜĤ se rozstonal a
tam též svĤj život dokonal; po žádosti Jakuba Péra (Bära ?), mČštČnína Starého mČsta pražského, jemuž nebožtík byl povinován dluhem 172 zlatých, byly vČci pozĤstalé inventovány a
staršími nad kramáĜi Jobem Najpaurem a JiĜíkem Ledererem šacovány. Odtud se dovídáme,
jaké to byly ty „vČci šotovské“, s nimiž obcházeli dĤm od domu, ves ode vsi; našlo se tu v bílé truhlici toto: 12 štuþek krajkĤ špicĤ dražších a širších každá 13 loket držící, 17 štuþek užších prostČjších krajkĤv bílých, 15 štuþek portĤv neb mĜížek rozdílných po 5½ loktu, 7 štuk
tĜepení k lĤži bílých a dvoje mezi nimi barvami prošívané, 14 tuctĤ stuh polouhedvábných po
6 krejcaĜích, na jiném papíru 17½ tucnĤ hedvábných stuh po 6 groších, jedna libra zlata benáckého uncového za 20 zl rejn., mČšcĤ jeden tucen þervených za dva šedesátníky a 30 kr, bílých tucen za 2 zl, kompfutter zrcadla za 3 zl, 4 štuþky pentlĤv aneb tkaniþek hedvábných širších, štuþka po 80 kr, 4 štuþky takových užších, štuþka po 40 kr, 11 prstenĤv bĤvolových þerných za 27½ kr, tĜi papíry jehel španielských po jednom stu a v jednom nČkterá 10 kr, 34 tucny stuh hedvábných po 6 gr þes, 11 párĤ stĜevíþkĤv Ĝímských bílých pár za 15 kr, jedna libra
slonových hĜebenĤv za 3 zl a 30 kr, menších hĜebenĤv slonových libra za 3 zl, dvČ libry ještČ
menších po pĤl druhém zlatém, šest štČtek k hlavy þesání za 2 zl, menších štČtek šest za 1½ zl,
zlatem štemplovaná troje zrcadla po 30 kr, þtyĜi zrcadla osmihranná za 1 zl a 20 kr, pĤl libry
benátského dryaku za 2 zl, jedno zrcadlo okrouhlé za 1, zl 20 kr, jedno zrcadlo velké þtverhranné za 1 zl, pĤl knihy modrého papíru za 7½ kr, þtyĜi páry rukavic zlatem premovaných a
obšitých za 10 zl, bílých rukavic prostých pČt párĤ všecky za 58 kr, þtyĜi páry rukavic Ĝím20

ských za 1½ zl, šest párĤ rukavic zámišových vázáním podšitých za 42 kr, tĜi páry punþoch
harasových za pĤl páta rýn. zlatého, kompfutter dlouhý v þervené kĤži za 2 zl, kadidla þerného v sloupcích krabice za 60 kr, mýdla strojeného Annabergského tĜi tucny a 10 kulek všecko
za 32 kr, prsteny pozlacené stĜíbrné tĜi za 53 kr a jiných osm prostých diamantĤv v mosazi
všecky za 24 kr, pásy k rapírĤm, tĜi gehenky všecko za tĜi šedesátníky, dva prosté pásy jeden
každý za 10 kr, roušek vlašských osm loket za 8 zl, mĜížek širších bílých dvČ stuþky po 13
loktích obČ za 52 kr, dvČ pĜadýnka boury obČ za 4 kr, tĜi lokty plátna tenkého slezského za 1
zl, liþidlo z barvených roušek za 15 kr, punþoch zámišových žlutých šest párĤ bez pĜíkopytí
za 4 zl, jeden pár celých punþoch za 50 kr, slezských nití bílých devČt štuþek za 1 zl 42 kr, pČt
hĜebenĤ z žlutého dĜeva za 5 kr, plátna nýdrlandského 23 loket za 17 zl 10 kr (Arch. kutn.
Kniha invent. 1596-1623. J. 10.). Do inventáĜe pojato také chodicí šatstvo Šotovo a drobné
potĜeby k ruce, byly to: plášt švorcgrýnový otĜelý za 3 zl, kabát barchánový a kalioty soukenné, „které za nic nejsou položeny“, mimo to se našly vážky mosazné se závažím dvojím po
pĤl libĜe a šacovány za 30 kr, též ruþniþka s toulcem a korduláĜ pĜi tom, vše prosté za 1 zl 30
kr. Všecka pozĤstalost úhrnem ocenČna v 187 zl 40 kr.
Zpráva ihned zpĜedu vytþená, zvoníkem sv.-barborským do matriky vepsaná, prozrazuje,
že v mČsíci lednu 1609 v HoĜe dleli souþasnČ Šotové dva.
Odtud mizejí zprávy o Šotech potulných; teprve pĜi roce 1619 hovoĜí kniha inventáĜĤ o
návštČvČ Tomáše Blerra Šota, který v pátek po Misericordia (19. dubna) smrtí náhlou a nenadálou život svĤj dokonal v domČ, jenž u BakaláĜĤ slove. PozĤstalost jeho byla dne 17. záĜí
skrze JindĜicha Klebsatle z Milhauzu a JiĜíka Lederera kupce ošacována takto: plátna mandlovaného ve tĜech štuþkách sub num. 1, num. 3 a zbytku num. 4. bylo 64¼ lokte po 6 gr þiní 6
kp 25 gr 3½ den, barchanu popelatého 13¾ lokte po 6 gr þiní 1 kp 22 gr 3½ den, zrcadlo prostĜední v þervené kĤži 12 gr, šest menších zrcadel po 3 gr, devČt štuþek harasových rozliþné
barvy po 5 gr, 22 hĜebenĤv slonových po 3 gr, 8 tanctnĤv stuh nitČných barevných po 1½ gr,
dvoje štycle vČtší za 12 gr 6 den, druhé menší za 6 gr 3 den, 4 škatulky mithridatu po 4 gr,
tupldykyty þerné 4 lokty po 40 gr, tykyty musírované 20 loket po 20 gr, tykyty musírované jiným musírem 7 loket po 20 gr, roušek vlašských num. 1. 3½ lokte po 18 gr, jiných roušek
vlašských num. 2. 9 loket po 15 gr, tĜetí kus též roušek vlašských num. 3. 81/3 lokte po 12 gr,
dva páry rukavic num. 1. po 10 gr, 14 párĤ rukavic num. 2. po 5 gr, 21 pár dČtinských rukavic
num. 3. po 3 gr, 11 párĤv rukavic fraucimorských num. 4. po 15 gr, 10 párĤ rukavic mužských num. 5. po 20 gr, 22 párĤ rukavic num. 6. po 3 gr, 10 párĤ rukavic num. 7. po 4 gr, 5
párĤv rukavic num. 8. po 5 gr 1 den, punþochy dvoje hedbávné první popelaté, druhé moĜské
barvy, každý po 2 kp 30 gr, pČt párĤv punþoch harasových všelijaké barvy po 45 gr, osm párĤv punþoch menších harasových po 20 gr, þepcĤv nesnkornových 11 po 3 gr, dvČ korunky
též nesnkornové po 3 gr, vážky na zlaté za 3 gr, mČšce kožené na peníze tĜi po 1 gr 2 den, bílých nitek tenkých 34 svazkĤv po 6 gr, tkanice fialové barvy za 30 gr, pentlĤv hedvábných
všelijaké barvy za 5 kop, pás smutkový s khenkem 12 gr 6 den, patery malé nĤžky po 4 gr 2
den, 15 malých kompastĤv po 1 gr, 4 vČtší kompasty po 4 gr, 2 páry jirchových stĜevíþkĤv po
4 gr, knoflíþkĤv hedvábných barevných 2 kopy taunctnĤv za 2 kp, paradel na zuby 25 párĤv
po 3 den, stuh hedvábných 26 svazkĤv po 7½ gr, tĜepení z nítí 7 loket po 3 gr, okulary pČt párĤv po 4 gr, žaloudkĤv nitČných samých o sobČ na šnĤrky k vobojkĤm za 44 gr, šnĤrek nitČných s žaloudky k vobojkĤm 10 tauctnĤv po 3 gr. Také se tu našla pistolka, rapír a karpínek.
Všecky vČci tuto vytknuté v úhrnné cenČ 68 kp 49 gr 6 den pĜijal jiný Šotlendr Holofernes
Maxtont a pĜíjem ztvrdil kvitancí, která byla vepsána do knih památních 1620 pĜi nedČli Adorate II. (Kniha invent. 1596-1623 O. 26-28.)
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ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER. Z POSLEDNÍCH DNģV JEHO ŽIVOTA.
ýasopis musea království ýeského, r. 94 (1920) str. 251-252.

Zachoval se list PuchmajerĤv (v archivČ archaeolog. sboru „Wocela“ v Kutné HoĜe) ze
dne 30. srpna 1820, v nČmž pisatel jazykem nČmeckým vyliþuje obšírnČ pobyt svĤj v pražské
všeobecné nemocnici, kam se byl uchýlil, hledaje tam rady a pomoci proti zlé chorobČ své.
Adresátem listu jest Ignác Anzenbacher, ranhojiþ v Radnici, který asi býval jeho lékaĜem domácím; tomuto odborníkovi popisuje P. zevrubnČ zpĤsob, kterým jej v Praze léþili. Z úvodních vČt poznáváme, že P. chtČl prvotnČ se podrobiti léþbČ v soukromí u lékaĜe pražského
(nejmenovaného), který mu bezpochyby byl doporuþen. Aby nemČl k lékaĜi daleko, ubytoval
se u „zeleného kĜíže“ na Menším mČstČ pražském. Ale bČda! podomkem byl uveden až do
tĜetího patra. Poukázav na chorobu svou, která mu sotva dovoluje choditi, získal svČtniþku o
patro níže; ta však byla cihlami dláždČná a tmavá, - všecky pokoje ostatní byly osazeny krajskými kasíry, kteĜí se byli tehdy sjeli do Prahy. V chladné svČtniþce byl P. v noci zachvácen
prudkým kašlem, a lékaĜ prohlásil, že v bytČ tom pĜebývati nesmí. Jižjiž chtČl P. vrátiti se
domĤ; avšak pĜítelem kterýmsi byl upozornČn na všeobecnou nemocnici. Uváživ výhody, kterých ústav ten skýtá, jakož jsou þasté návštČvy lékaĜĤ, pohotovost lékárny a j., rozhodl se pro
pobyt v nemocnici. Z rozhodnutí tohoto vyprýštilo se blahé jakési uspokojení, které se projevuje na nČkolika místech listu P.ova jasným zábleskem vrozeného mu vtipu a humoru,
zejména na pĜ. ve slovech tČchto: „Nicht fahren, laufen, reiten darf ich jetzt, sondern ruhig
liegen im Bette. Zu Hause hätte ich mich vielleicht zu Tode gelaufen oder gefahren; hier kann
ich mich gesund liegen.“ Dále si pĜichvaluje pokoj, v nČmž ležel; praví o nČm, že jest suchý,
vysoký, proti polední stranČ položený, jasný a pĜívČtivý, že by si ani jiného pĜáti nemohl. Jediné si stíží, že v kuchyni mu odmČĜují stravu z té míry skrovnČ („nur in der Küche ist hier der
Schmalhans zu Hause“). Ráno o pĤl sedmé hodinČ donáší mu ošetĜovatel hrneþek polévky
panádlové; o jedenácté hodinČ podávají mu opČt polévku jakousi nemastnou („die wie es
scheint, kein Rindsknochen fettgemacht hat“) a misku vaĜených švestek, jichž napoþítal 25 až
30, a koneþnČ o páté hodinČ opČt misku polévky. Víno, pivo, kávu píti bylo mu zakázáno; jediným nápojem dovoleným byl odvar petrželový. UtČšovali jej tvrdíce, že je tĜeba jísti stĜídmČ, aby úþinek lékĤ byl vydatnČjším. A tu opČt probleskuje paprsek humoru nezkrotného: P.
uklidĖuje žaludek svĤj, proti nezvyklému uskrovĖování reptající, ujištČním, že doma spolu
dohoní, co tady bylo promeškáno. NávštČvy lékaĜské konali u nČho primáĜ Bischoff, sekundáĜ
Hrdliþka a jakýsi mladý lékaĜ Müller. Celá stránka listu P.ova, majícího formát foliový, jest
vyplnČna opisy receptĤ lékaĜských, které se každého dne mČnily. Hlavní souþástkou léku ze
dne 25. srpna byl Liquor terrae foliatae tartari a Oxymel Colchici. Další léky toho téhodne obsahovaly: dne 26. Elaeosaccharum foeniculi, Pulv. fol. digital. a Calomel; dne 27. Ononid.
spirit., Extract. lact. scariolae a Oxymel Colch.; dne 28. Ononid. spir., Cremor tart. a Elaeos.
foeniculi, mimo to ještČ Calomel a Pulv. fol. digit.; dne 29. Ononid. spir., Cremor tart., pulvis
lapid. cancror. a Elaeos. foeniculi; dne 30. se lék pĜedešlý opakoval; dne 31. Taraxa, Extr.
lact. scariolae a Oxymel Colch. LékĤ užíval P. velice pilnČ, neboĢ lékaĜi, povzbuzujíce v nČm
nadČji na uzdravení, odkazovali jej hlavnČ na úþinek lékĤ. BedlivČ pozoroval hodiny na protČjší stranČ zavČšené a, blížila-li se chvíle, kdy lék mu mČl býti podán, horlivČ vybízel ošetĜovatele, aby konal službu svou. Po jedné noci neklidné (mČl též bolesti v oþích) pĜišel opČt
spánek uspokojivý; tím byl P. potČšen do jisté míry, aþ otok nohou dosud nepolevil.
List svĤj zakonþuje P. projevem nejhlubší úcty J. Excellenci (asi patronovi svému) a vĜelých díkĤ panu direktorovi za laskavou výpomoc (snad ve vČcech hospodáĜských).
V postscriptu žádá P. Anzenbachra, aby upokojil jeho hospodyni, která pro jeho nemoc se
pĜíliš trápí. Naposled vzpomíná na své polní hospodáĜství a vzkazuje své hospodyni, aby žencĤm platila mzdu, jaká se platí jinde.
List citovaný jest jedním z posledních listĤ, které P. napsal. Dne 29. záĜí téhož roku zemĜel P. ve všeobecné nemocnici.
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ýINNOST JANA ERAZIMA WOCELA V LETECH 1824-1842.
ýasopis musea království ýeského, r. 95 (1921), str. 1-16,81-98.

Dne 10. února roku 1918 doprovodil hlouþek vČrných pĜátel a ctitelĤ na cestČ k poslednímu odpoþinku mezi olšanskými hroby Ludmilu Wocelovou, dceru slavného uþence našeho
Jana Erazima Wocela. Otce svého pĜežila bezmála o padesáte let; a po celou tu dobu pietnČ
pĜechovávala rozmanité památky, po nČm pozĤstalé, þerpajíc z nich a oživujíc jimi vzpomínky na blahé spolužití s milovaným otcem. Když pak nezhojitelný neduh zaþal povážlivČ
podrývati peĖ její životní, byla hlavní její péþe obrácena k tomu, aby dotþené památky, k
nimž lnula s celou svou ušlechtilou duší, nepĜišly v niveþ, a po bedlivém uvážení vČnovala je
museu archeologického sboru „Wocela“ v Kutné HoĜe.1) Dar ten obsahuje rukopisy Wocelových dČl básnických, též dramatických, i rozmanitých jeho pojednání vČdeckých, þetné akvarely Wocelem malované, zbytky jeho bibliotéky, zevrubné zápisky o každodenním konání,
hojnou korespondenci, jeho diplomy þestného þlenství od nČkolika vČdeckých ústavĤ, jednotlivé kusy nábytku a všelijaké náþiní z domácnosti Wocelovy. Tak se zachoval bohatý inventáĜ
cenných dokumentĤ, veledĤležitého to podkladu pro správné posouzení povahy a spravedlivé
ocenČní þinnosti jednoho z nejlepších synĤ naší vlasti.
PĜebírajíce a tĜídíce obsáhlý materiál tento, poznali jsme, že skýtá mnoho nových a zajímavých poznatkĤ, zejména pro dobu mezi lety 1824 a 1842, kterou ztrávil J. E. W. vČtšinou
mimo vlast svou, jako vychovatel v kruzích vysoké šlechty. Stati, jednající o životČ J. E. W.,
ponechávají tento životní oddíl nepovšimnutým, považujíce jej za pouhou, bezvýznamnou
episodu. SkuteþnČ však byla tato leta pro J. E. W. dobou evoluce, dobou pĜíprav cílevČdomých a pokusĤ odvážných, vytrvale opakovaných, téhož asi významu, jako když orlí mládČ
kĜídla svá cviþí a tuží k smČlému vzletu; byla to doba tĜíbení a bouĜlivého kvašení, jako když
vzácné mladé víno pracuje k docílení jiskry a ušlechtilého bukétu. Bude-li životopis J. E. W.
v tomto smČru doplnČn, bude tím dán snad podklad pro správné nazírání na další oddíly jeho
životní.
MimodČk vnucuje se podivení, že muž, který v nitru svém živil skvČlé ideály a smČlé aspirace, mohl témČĜ tĜetinu svého života (plných osmnáct let), a to nejkrásnČjší þást vČku svého
ztráviti v postavení informátora. Záhada tato objasĖuje se z jeho zápiskĤ a korespondence, jakož i z uvážení momentĤ psychologických. Na dráhu domácího uþitele uvedla Jana E. W. nedostateþná podpora, které se mu z domova na studiích filosofických v Praze dostávalo. V roce
1824 vyuþoval synka Storchova, který byl na bytČ v rodinČ Frant. X. Widtmanna. Avšak v
mČsíci listopadu náhle Prahu opustil a uchýlil se pČšky do VídnČ, byv tam pĜítelem svým doporuþen hrabČti ýernínovi pro výcvik v jazyce þeském. V þervnu roku 1825 již byl vychovatelem v rodinČ markýze Pallaviciniho. Pobyt v šlechtickém domČ tomto pĤsobil na vznČtlivou
a do jisté míry hrdou povahu Jana E. W. oslnivČ. Poznal život po stránce velice pĤvabné, okusil slasti pĜepychového žití, jakých skýtati mohla toliko bohatá rodina šlechtická, obrodil se
jaksi též v kavalíra. A z tohoto þarovného okruhu nebylo lze snadno vyváznouti, zvláštČ když
J. E. W. pro výteþné své schopnosti vychovatelské a pro své uhlazené zpĤsoby spoleþenské
byl rodinou rodinČ co nejlépe doporuþován a všude skvČle honorován. Ušlechtilá povaha jeho
nutkala jej k tomu, aby nebyl pouze uþitelem, nýbrž také vychovatelem; ve všech pĜípadech
vychovatelské þinnosti své vedl sobČ vždy tak, že se mu podaĜilo získati sobČ nejen oddanou
lásku vychovancĤ svých, nýbrž i vdČþnost a pĜíchylnost rodiþĤ jejich. Když pak pozdČji osud
jej uvedl do rodiny hrabČte Leopolda Sternberga, kde i nejpeþlivČjší a nejsvČdomitČjší vykonávání povinností vychovatelských mu ponechávalo dosti volného þasu pro práci soukromou,
nebylo ovšem pĜíþiny, pro kterou by mČl toužiti po nČþem lepším, zvláštČ když také o mate1
) Paní Marie Mudrová, choĢ doktora lékaĜství v Žebráce u HoĜovic, ochotnČ pĜevzala péþi o to, aby vĤle Ludmily Wocelové, milé pĜítelkynČ její, byla vyplnČna, a se vzácnou láskou a obČtavostí úkol ten ve
skutek uvedla.
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rielní potĜeby jeho bylo dobĜe postaráno a pČkné výslužné mu bylo zabezpeþeno. S rodinou
knížete Salma, jehož chotí byla hrabČnka Rozina Sternbergová, procestoval znaþný kus stĜední Evropy a nabyl velice rozšíĜeného názoru svČtového. Naposled pak v domČ hrabČte Harracha našel jako vychovatel mladých hrabat útulek tak milý a hĜejivý, že odluka od této rodiny
mu zpĤsobila bolest nejvČtší, když koneþnČ pĜece se odhodlal dráhu vychovatelskou opustiti.
J. E. W. nepovažoval léta ztrávená v povolání vychovatelském za ztracená, neboĢ ze stykĤ s
vrstvami šlechtickými právČ oþekával splnČní nČkterých svých aspirací, hlavnČ pak dosažení
profesury universitní.
Náhlým odchodem Jana E. W. v listopadu 1824 z Prahy byli i nejbližší pĜátelé jeho pĜekvapeni, neboĢ nikomu nebyla známa pĜíþina nepĜedvídaného obratu toho. Rouška, záhadu
tuto kryjící, ponČkud se odhaluje listem ze dne 12. ledna 1825, ve kterém J. E. W. píše bratranci svému Frant. Wotzelovi, posluchaþi theologie ve 3. roce v Praze, mimo jiné toto: „…Ich
wollte meinen dummen Streich gut machen und weiter studieren; dieses schämte ich mich
aber in Prag zu thun, weil meine ehemaligen Mitschüler hoher waren.“1 Když prý u
WidtmannĤ mluvili o tom, že Storch chce syna svého vzíti do VídnČ a že si pĜeje, aby J. E. W.
jej tam doprovodil jako jeho informátor, pĜedstíral J. E. W. tento dĤvod vĤþi rodiþĤm svým,
aby mu nebránili. Odešel do VídnČ bez penČz, ani nemaje tam nic zabezpeþeného. Avšak nelituje toho. „Ich fand indessen mein Glück in Wien und segne den freilich gewagten, ja tollkühnen Entschlusz, ohne Aussicht, Geld u. s. w. hieher zu reisen. Durch die Protektion eines
Kuttenbergers, Herrn Zelinka, wohne ich im Gräflich Czerninschen Palais (Wallnerstraße
263), wo ich auch die Kost habe, und unterrichte den jungen Grafen in der böhmischen
Sprache, wofür ich auch monatlich 20 fl bekomme.“2 Vedle toho studoval na filosofické fakultČ tamČjší university.
V dalším listČ ze dne 25. ledna téhož roku líþí svému bratranci situaci svou velice pĜíznivČ
slovy tČmito: „Meine Verhältnisse hier sind zimlich angenehm; ich bin gar nicht mit Stundengeben überhäuft, kann also recht bequem studieren. Durch die Verhältnisse, in welche ich
plötzlich getretten bin, eröfnen sich mir wirklich erfreuliche Aussichten, denn ich bin dadurch
nicht blosz in unserem Hause …, sondern auch mit den jungen Fürsten Lichtenstein, Schwarzenberg, Grafen Herberstein u. s. f. Zum Juristen bin ich schon zu alt; mein Ziel ist also eine
Professur, - doch bei den sich mir eröfnenden Aussichten steigere ich meine Wünsche und
hoffe statt einer Gymnasial, einmal eine philosophische zu erlangen.“3 Na konci listu prosí
„schreibe mir auch, ob mein Theaterstück Harfa wo hinter einem Buchladenkasten steckt.“4
U hr. ýernína pobyl J. E. W. pouze asi pĤl roku; v þervnu 1825 zaujímal již místo vychovatele v rodinČ markýze Pallaviciniho. Letní dobu trávil v Uhrách na panství v Allgyö v
Csongradském komitátu v krajinČ, jíž protéká Ĝeka Tisa. O nových služebních pomČrech
svých, jakož i o životČ na letním tom sídle píše bratranci svému Františkovi v listČ ze dne 10.
þervna 1825 takto: „Meine Verhältnisse, in die ich durch die Verbindung mit Freunden und
Gönnern in Wien gerathen bin, sind sehr glücklich. Ich bin Hofmeister dreier Grafen Pallavicini, wo für meinen Unterhalt auch in die Zukunft gesorgt ist. Ich habe jährlich 1000 fl. W.
1
„…ChtČl jsem svĤj hloupý kousek napravit a dále studovat; stydČl jsem se ale tak uþinit v Praze, protože moji bývalí spolužáci byli výše.“ (PĜeklad z nČmþiny pro toto vydání pĜipravila Mgr. B. Dzirasová.)
2
„Mezitím jsem našel štČstí ve Vídni a žehnám odvážnému a smČlému rozhodnutí, bez vyhlídek, penČz
atd. sem pĜicestovat. Díky protekci jednoho KutnohoĜana, pana Zelinky, bydlím v hrabČcím ýernínském
paláci (Wallnerstraße 263), kde mám i stravu, a vyuþuji mladého hrabČte v þeské Ĝeþi, za což dostávám
též mČsíþnČ 20 fl.“
3
„Mé pomČry zde jsou dosti pĜíjemné; vĤbec nejsem dáváním hodin pĜetČžován, mohu tedy pohodlnČ
studovat. Díky pomČrĤm, do nichž jsem náhle vstoupil, otevírají se mi vskutku radostné vyhlídky, neboĢ
nejsem pouze v našem domČ …, nýbrž také s mladými knížaty Liechtensteiny, Schwarzenbergy a hrabaty
Herbensteiny atd. Na právníka jsem již pĜíliš starý; mĤj cíl je tedy profesura, - ale pĜi pĜede mnou se otevírajících vyhlídkách stupĖuji svá pĜání a doufám získat místo gymnaziální, jednou filosofickou (profesuru).“
4
„napiš mi také, zda mĤj divadelní kus Harfa vČzí nČkde za skĜíní v knihkupectví.“
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W., also monatlich über 80 fl., die ich zu nichts anderm, als zur Kleidung und Unterhaltung
zu verwenden habe.“5 O stravČ píše, že jest velmi luxuriosní, nejlepší, jaké francouzská kuchynČ skýtati mĤže. Víno se pije obyþejnČ tokajské; þasto pĜichází i šampaĖské na stĤl. Dav
služebníkĤ stará se o pohodlí panstva. Dále píše: „Meine Zöglinge haben die besten Herzen
und lieben mich sehr, um so mehr, da ihr ehemaliger Erzieher blosz Spiel, Wein, Weiber und
den Tabak liebte, sich mit ihnen gar nicht zu beschäftigen, sondern sie blosz zu peinigen
verstand.“6 Dopoledne je vyuþuje; odpoledne mívá obyþejnČ do 6. hodiny prázdno, neboĢ
chovanci jeho se cviþí ve franþinČ, angliþinČ, hudbČ, jízdČ a šermu. V 6 hodin vychází s nimi
na procházku, nebo vyjíždí s nimi na koni, nebo se projíždČjí po Ĝece Tise, nebo hrají na kuleþníku, nebo se baví s nimi u faráĜe (veselého pána), nebo u nČkterého hrabČcího úĜedníka.
Volného þasu pro sebe J. E. W. tehdy mnoho nemČl; ale té trochy prázdnČ užil s obdivuhodnou vytrvalostí k práci literární. Velice jasnČ se o tom zmiĖuje vĤþi bratranci svému Františkovi v listČ svém ze dne 23. záĜí 1826; píše takto: „Ich bin mit meiner Lage zufrieden. Sorgen plagen mich nicht, auszer wenn mein Vater mir eine kuttenberger Jeremiade schickt.“ …
„Ich hoffe dieses Jahr eine deutsche Schrift (tím jest mínČn snad Poslední Orebita?) herauszugeben. Vielleicht gelingt es mir, ein Drama auf das Burgtheater zu bringen, an dem ich seit
mehreren Jahren gearbeitet; an Verbindungen und Protektion fehlt es mir nicht, denn ich bin
in eine Welt versetzt, aus der es sich in litterarischer Hinsicht sehr vortheilhaft wirken läszt,
wenn man Fleisz und Studium nicht spart.“7
Z té do by zachoval se list, psaný Otakarem hrab. ýernínem ve VinoĜi dne 15. þervence
1825. HrabČ Otakar radostnČ sdílí s bývalým vychovatelem svým zprávu, že zkoušky vykonal
s dobrým výsledkem; ale pĜíprava ke zkouškám byla prý mu tentokráte nemálo ztížena tím, že
nemČl na pomoc bývalého svého vzácného korrepetitora Jana E. W. Dále se raduje z podaného mu vČrného vylíþení krajiny allgyöské „indem ich es mir nie so unangenehm und häszlich
vorstellen konnte, als es die anderen Herren alle zu schildern pflegten…“8 Velice si libuje v
sídle svém na zámku vinoĜském. Cestou z VídnČ jel kolem Kutné Hory (po silnici z ýáslavČ
pĜes Malín ke Kolínu) a tehdy si vzpomnČl vĜele na Jana E. W., „als ich von ferne die herrlich
prangenden Thürme Ihrer innigstgeliebten Vaterstadt Kuttenberg sah vor einem Jahr, dachte
ich mir, hatte er es wohl nicht geträumt, dasz er so ferne von diesem friedlichen Sitze sein
dürfte.“9 List svĤj zakonþuje slovy „Schreiben Sie bald wieder Ihrem Freunde Ottokar Graf
Czernin“10 a pĜipojuje „P. S. Panu Mannlicheru a mČ bylo welmi ljto, že negste spokojen; ale
my gsme si to hned pomyslili. Pro þlowČka, ktery chce powinosti swé zadosti uþinit, tomu nezbýwá þas k studirowánj. Prosym pisste mi brsy a adresyrugte jen na Prahu.“
Do Allgyö dopisovala Janu E. W. jakási sleþna Mina Batta (?). Tato dáma bývala zprvu
bezpochyby souþasnČ s Janem E. W. vychovatelkou v domČ hrab. Pallaviciniho, snad u dítek
menších, a dala se pak do služeb jiných. PomČry v Allgyö znala zevrubnČ; osadČ Allgyö Ĝíka5
„Mé pomČry, do nichž jsem se díky spojení s pĜáteli a mecenáši ve Vídni dostal, jsou šĢastné. Jsem vychovatelem tĜí hrabat Pallavicini, kde je postaráno i o mou obživu v budoucnosti. Mám roþnČ 1000 fl. W.
W., tedy mČsíþnČ pĜes 80 fl., které neužiji na nic jiného než ošacení a obživu.“
6
„Moji chovanci mají ta nejlepší srdce a velmi mČ milují, tím více, že jejich bývalý vychovatel mČl rád
pouze hry, víno, ženy a tabák, mnoho se s nimi nezabýval a umČl je jenom trestat.“
7
„Jsem se svou situací spokojen. Starosti mČ netrápí, pouze když mi mĤj otec pošle nČjakou kutnohorskou jeremiádu“ … „Doufám, že tento rok vydám nČmecký spis (tím jest mínČn snad Poslední Orebita?)
Snad se mi podaĜí dostat jedno drama, na kterém pracuji již nČkolik let, do Burgteatru; styky a protekce
mi nechybí, neboĢ jsem zasazen do svČta, z nČhož se dá získat jistá výhoda v literárním ohledu, když þlovČku nechybí píle a studium.“
8
„nikdy jsem si to neumČl pĜedstavit tak nepĜíjemné a ošklivé, jak to ti ostatní pánové peþlivČ vylíþili…“
9
„když jsem z dálky ty nádhernČ se skvoucí vČže vašeho vĜele milovaného otcovského mČsta pĜed rokem
vidČl, pomyslel jsem si, že se mu ani nesnilo, že by snad byl tak daleko od tohoto vlídného místa.“
10
„NapištČ zase brzo svému pĜíteli Otokaru hr. ýernínovi.“
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la pohrdlivČ „das Pfützennest.“11 Listy její jsou psány z veliké þásti veršovanČ, jsou prozáĜeny
jemným humorem a prozrazují svČží temperament své autorkynČ. Z jednoho listu se dovídáme, že J. E. W. prožil tehdy krátký milostný román, vzplanuv láskou k jistému spanilému
dČvþeti („Engelsgeschöpf“12, které poznal na promenádČ v SzegedínČ. DČvþe bylo ze starého
rodu šlechtického (von Caras?); a to bylo snad pĜíþinou, pro kterou se román ten nevyvíjel
podle tužeb Jana E. W. Pisatelka listu domlouvá Janu E. W., aby tu vášeĖ v nitru svém stlumil
a od trudných myšlenek upustil. „Wer wird sich um ein Mädchen grämen, wer wird sich
gleich das Leben nehmen? Nein, solch ein Thor, das sein Sie nie!“13 Tato chmurná pĜeháĖka
nedovedla asi trvale zakaliti veselou jinak mysl Jana E. W. DomnČnku tuto opíráme o jiný
list, v nČmž dotþená sleþna Mina píše: „mit Ihrer frohen Laune würden Sie, mein Freund,
auch in den Wüsten Arabiens zufrieden sein, sollten Sie auch nur von der Luft und vom Ansehen leben…“ a pokraþuje takto „in meinem Innersten sieht es so trübe aus; glauben Sie mir,
ich wünsche Sie mir so oft nur auf eine kleine Stunde her, um wieder so lachen zu können,
wie in jenen Tagen unseres Beisammenseins.“14
Vyjímaje nČkteré ménČ významné dopisy rodinné z roku 1826 (adresované v dobČ zimní
do paláce hrab. Pallaviciniho ve Vídni v Herrengasse 31, v dobČ letní do Allgyö v Uhrách)
možno považovati celou další korespondenci až do roku 1830 za ztracenou. Z tČch let scházejí
veškeré zprávy o Janovi E. W. Jest známo toliko, že zakonþiv úkol vychovatelský u hrabČte
Pallaviciniho, zaujal místo informátora v rodinČ hrabČte Leopolda Sternberga ode dne 1. záĜí
1830 zaþínaje. Péþi jeho svČĜen byl mladý hrabČ Alois, tehdy asi šestnácte let starý; závazek
ten mČl potrvati šest let, až by mladý hrabČ absolvoval tĜetí roþník právnických studií. Smluven roþní honoráĜ 400 zl. stĜ. vedle celého zaopatĜení a za každý rok, v úĜadČ vychovatelském
ztrávený, 50 zl. stĜ. platu odpoþinkového. ZmČnou touto zpĤsoben byl velice závažný obrat na
životní dráze Jana E. W. Bylo to uniknutí z cizáckého ovzduší, ve kterém i sebe mocnČjší
vlastenecké cítČní snadno mohlo býti udušeno anebo aspoĖ povážlivČ pĜitlumeno; bylo to vyproštČní z pomČrĤ, kterými snahy þinorodé nebyly sice tísnČny, ale také nebyly nijak podnČcovány ani živeny. Ze situace této, která i pro ucelený a pevný karakter byla nebezpeþnou,
ocitl se J. E. W. náhle v postavení tak pĜíznivém, že mu nehrozilo již odcizení od vlasti, která
od nČho mohla žádati a oþekávati þinĤ velikých a prospČšných. J. E. W. nadČjí tČch nezklamal. Za nových pomČrĤ proniklo u nČho jasnČ vČdomí, jak dĤležité místo zaujímá v tČsném
styku s dorostem vynikajících rodĤv šlechtických, kdež bylo pĜedevším potĜebí, aby rozmanité, hluboce zakoĜenČné pĜedsudky proti národu þeskému byly odklízeny, aby pro správné nazírání na snahy vlastencĤ þeských byla pĤda kypĜena a upravována. S uspokojením a se zalíbením mohl J. E. W. patĜiti na výsledky takového svého snažení a usilování. V tom smyslu
nad jiné zajímavČjším jest list, kterým sleþna Alša z Vittinghoff-Šelln kvituje pĜíjem jednoho,
jí darem zaslaného výtisku „Meþe a kalicha“. Do slova pĜepsaný text tohoto listu tuto podáváme.
V TišnovČ dne 28ho srpna 1843. Mnohovážený Pane! Prodloužené pĜebývání u ujce mého
v UhĜích jest pĜíþinou, že tak pozdČ díky þiním za dobrotivost Vaši, kterouž jste ukázal, maje
z daleka ohled na zalíbení mé k litteratuĜe vlastenské. Aþkoliv, jak s lítostí uznávám, u mne,
jak i u všech podobných, cviþení ve vlastenské Ĝeþi velmi zanedbáno bylo a se stezkem cítím,
že v tomto psaní rozliþné chyby naleznete, pĜedce jsem si tu radost odepĜíti nemohla, Vám v
té Ĝeþi podČkovati, která srdci mému líbeznČ zní, jako drahý hlas, v kterém se spojuje, co láska má zaujímá. Praví se: „Kde poklad tvĤj, tam srdce tvé“, a ponČvadž celý poklad toho, co
11

„Zapadákov“
„andČlská bytost“
13
„Kdo by se trápil kvĤli dČvþeti, kdo si hned bude brát život? Ne, takový blázen, to jistČ nejste!“
14
„s vaší radostnou náladou byste jistČ, mĤj pĜíteli, byl spokojen i v pouštích Arábie, kdybyste snad mČl
žít jen ze vzduchu a pohledĤ…“ „v mé nejhlubší duši to vypadá tak chmurnČ; vČĜte mi, že bych si vás zde
þasto pĜála aspoĖ na hodinku, abych se mohla opČt smát jako ve dnech, kdy jsme byli spolu.“
12
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þlovČkovi drahé jest, jako zpomenutí, víra, nádČje, láska, dobrodiní proukázaná neb obdržená,
mne na tu krajinu poutá, která nyní mojí jest, tak jsem dávno zapomČla, že z cizího kmenu
pocházím, a se vší sílou citu mého vlast moji þesko-moravskou miluji a za její vzmáhání se a
oslavení vroucí pĜání zhĤru posílám a duší radostnou vítám každý nový plod vlastenského
vzniku a horlivosti. Tak mi báseĖ Vaše „Meþ a kalich“ jest potČšitedlné zjevení, a radostnČ
oþekávám tam opČt najíti tu samou ráznost mluvy, tuž bohatou obrazotvornost a zvlášĢ onu
vysokost ducha, která v PĜemyslovcích mne tak mocnČ dojala a do minulých þasĤ þeské chrábrosti a þeského panování zavedla. SkuteþnČ více nežli jedenkráte za posledních þasĤ jsem se
divila dlouhému mlþení zpČvce PĜemyslovcĤv, v duchu se tázajíc zdaliž snad nezamýšlí dary
své zadržeti vlasti, an právČ Vaše dobrotivé zaslání mne ponauþilo, že ti, kterých litteratura
vlastenská zajímá, ještČ mnohé jiné plody, ceny zajisté ne malé, od Vás oþekávati mohou.
JistČ oþekávajíc, že v krátkém þase veĜejný hlahol Vaše slavné jméno opČt oznamovati
bude, a ještČ jedenkráte srdeþné díky za to, že Vámi k litteratuĜe vlastenské jsem povzbuzená
byla, vzdávajíc, zustávám s uctivostí mnohou
Alša sleþna z Vittinghoff-Šelln.
Z ĜádkĤv tČchto vyznívá více, než pouhý projev slušnosti, mezi inteligenty obvyklé. Osvícená dáma, z cizího sic rodu pocházející, ale k rodné zemi své mocnČ pĜilnuvší, zcela nepokrytČ doznává, že lásku k vlasti své pĜenáší též na jazyk tam obvyklý, že jest pĜáním jejím,
aby dovedla jazyk ten dokonale ovládati, a že se raduje z každého obohaceni literatury þeské.
Listem tím mluví duše ideálnČ ušlechtilá.
Desítiletí, zaþínající rokem 1831, dalo literární þinnosti Jana E. W. smČr nový, ustálený, k
urþitým, rozvážnČ vyhlédnutým cílĤm þelící. V tom desítiletí leží vznik jeho básní bohatýrských, v tČch letech zaþínají se také již v þasopisech nČmeckých objevovati polemické þlánky
jeho o vČcech slovanských, hlavnČ þeských.
Pro první léta (1830-33) zachovaly se zprávy toliko skrovné, totiž v listech hrabČte Leopolda z Sternberga a choti jeho Karoliny. Láska otcovská a mateĜská prochvívá tČmito listy; a
každý úspČch mladého hrabČte ve studiích jest rodiþĤm podnČtem, aby Janu E. W. projevili
uznání a vdČþnost zpĤsobem lichotivým. V listČ datovaném v PohoĜelicích dne 18. listopadu
1832 píše hrabČ Janu E. W.: „…ich bin Ihnen sehr dankbar für die beruhigende Nachricht,
dasz Louis ein Behagen an die (!) Lehrgegenstände hat, welches Ihren Anleitungen zuzuschreiben ist, wofür ich Ihnen sehr verbindlich bin…“.15 Z nedatovaného jednoho listu hrabČnþina vyjímáme projev podobný: „Nagel (byl kdesi vychovatelem) hat mir den Inhalt ihres
Briefes Louis betreffend mitgetheilt, was mich unbeschreiblich glücklich macht. Gott segne
sie, lieber Wotzel, dafür; denn nächst Gottes Beistand, den ich darum so innig anflehe, ist diese trostreiche Wendung wohl die Frucht ihres einsichtsvollen thätigen Bestrebens…“16.
V mČsících zimních zĤstal J. E. W. upoután k Vídni; ale dobu letní trávil s chovancem
svým pokaždé buć v PohoĜelicích na MoravČ, nebo na nČkterém jiném panství rodu hrabat z
Sternbergu. V mČsíci záĜí obyþejnČ cestoval po MoravČ, po Krkonoších nebo j.; každého témČĜ roku navštívil Kutnou Horu, nČkdy též zajíždČl do Prahy. Roku 1831, když se cholera z
Uher blížila k Vídni, starý hrabČ, který tehdy na zaþátku þervence dlel v Karlových Varech,
jevil nemalou starostlivost o bezpeþí synĤ svých Aloise a ZdeĖka ve Vídni a vybídl Jana E.
W., aby ihned, jakmile by hrozilo nebezpeþí, nedbaje nedokonþeného školního roku, VídeĖ
opustil a se syny jeho do Kvasic se uchýlil; kdyby pak se i na MoravČ objevila cholera, aby
odjeli do Zásmuk. Cholera neminula mČsta VídnČ; ale již koncem mČsíce Ĝíjna nebezpeþí zaniklo. PĜes to nesmČl se J. E. W. se svým chovancem ještČ do VídnČ vrátiti.
Od roku 1833 zaþínaje do roku 1843 lze þerpati podrobné zprávy o Janovi E. W. z jeho
obsažného zápisníku. Jest to objemná kniha formátu kvartového, do které zaznamenával peþ15
„…jsem vám velmi vdČþný za tu uklidĖující zprávu, že Louis nemá problémy s tČmi (!) školními pĜedmČty, což je nutno pĜipsat vašemu vyuþování, za což jsem vám velmi zavázán…“
16
„Nagel mi sdČlil obsah jejího dopisu, což mČ uþinilo nepopsatelnČ šĢastným. BĤh vám žehnej, milý
Wotzele, za to; neboĢ Boží pomoc, o niž snažnČ prosím, pĜinesla toto ovoce vašeho úþinného snažení…“
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livČ den ze dne všelikou útratu; avšak mezi zápisy tyto vkládal též zprávy o rozmanitém konání svém, tĜeba nebyla s ním spojena žádná útrata, na pĜ. o návštČvách pĜijatých nebo vykonaných, o listech mu dodaných nebo jím odeslaných atd.; k zaznamenané návštČvČ divadla
nebo koncertu bývá þasto pĜipojen struþný posudek; v nČkterých pĜípadech pĜimČlo jej i mocnČjší pohnutí mysli, aby o nČm se zmínil mezi zápisy ostatními. Nad jiné cennČjší jsou však
vČrné, v podobČ mČsíþních pĜehledĤ podané záznamy o tom, co J. E. W. þetl, co sepsal a co
vykreslil nebo vymaloval. Zápisky tyto mají ráz bedlivČ psaného diaria a jsou proto znamenitou pomĤckou životopisnou.
Podle zápisĤ o penČzích vydaných možno si utvoĜiti jasný úsudek o povaze Jana E. W., o
jeho tužbách a jeho zálibách. J. E. W. þasto kupoval vázanky na krk, jakož i rukavice; prádlo,
šatstvo a obuv peþlivČ doplĖoval a dbal toho, aby byla celá garderoba jeho udržována v dobrém stavu. Z toho lze odvoditi úsudek, že J. E. W. byl ponČkud ješitný; pomČry, ve kterých
žil, ovšem toho vyžadovaly, aby byl zevnČjšku svého dbalý. KouĜil rád, a to z dýmky; teprve
na cestách po Holandsku a po NČmecku uvykl též doutníkĤm. Besedování v hospodČ považoval asi za zbyteþné mrhání þasu a penČz; neboĢ útratu za pivo, víno, kávu nebo zmrzlinu nacházíme velice zĜídka mezi výdaji jeho. PravdČpodobna jest domnČnka, že do hostince býval
zváben zpravidla nČkterými pĜáteli svými; neboĢ pĜi zápisech útraty za pivo bývají pĜipojena
v závorce zaþáteþní písmena jmen (na pĜ. Gel. Fu. Gl. Gr. Hor.). Taneþním zábavám se nevyhýbal. V lednu 1834 zúþastnil se ve Vídni plesĤ dvou (v kasínČ a u Sperla) a v únoru opČt
dvou (v Apollu a?). J. E. W. byl ctitelem krásného pohlaví; se zjevnou zálibou zaznamenával
každé setkání s hezkou dívkou. J. E. W. byl velice dobroþinný; chudým udílel þasto almužnu,
ve zvláštních pĜípadech i z té míry znaþnou. Nikdy neskrblil, dávaje zpropitné za úsluhu jakousi. Staré své matiþce posílal pomoci na živobytí mČsíþnČ po 10 zl. (obyþejnČ pĜedem na
pĤl roku).
J. E. W. nenávidČl zahálku a proto sobČ vyhledával zamČstnání, kterým by vhodnČ vyplniti mohl i chvíle, vČnované oddechu a odpoþinku. K tomu cíli sáhl po hudbČ a malíĜství. V
kvČtnu a þervnu 1833 uþil se ve Vídni hĜe na flétnu u „Flötenmeistra“, jemuž platil po 15 zlatých mČsíþního honoráĜe. V zápisníku není poznamenáno, kdo by jej byl ponauþoval v umČní
kreslíĜském a malíĜském. Snad byl samoukem a spokojil se navedením tištČným „Grundlinien
der Landschaftszeichnung“, které si koupil v dubnu 1834. Od té doby se v zápisníku þastČji
vyskytá vydání za malíĜské pomĤcky (barvy, štČtce a jiné). V roce 1835 se pokoušel též o portréty.
J. E. W. mČl obzvláštní zálibu v þetbČ; proto vČnoval mnoho penČz na knihy. V letech
1833-35 odebíral JungmannĤv slovník, þasopisy Jindy a Nyní, KvČty þeské, SvČtozor, Weltgeschichte od Rottka, polskou Bibliotheku a j. a mimo to nakoupil mnoho jiných knih, psaných jazykem þeským, polským, nČmeckým, anglickým a španČlským, na pĜ. KoĜínkovy PamČti kutnohorské, Pelclovu Geschichte der Böhmen, Nejedlého Gramatiku, Thamovy Gespräche, Cuvierovu rozpravu od Presla, Mickiewiczovu Poesii, Shakespearova dramata, Naturrecht od Stahla, polskou a španČlskou gramatiku, Ĝecké klasiky a prosaiky a j. Z þetby této
vysvítá, že se tehdy zabýval studiem i historickými, právnickými, estetickými, jazykozpytnými, ba i geologickými.
Literární produkci Jana E. W. z let 1831-33 známe pouze nedostateþnČ; zprávy, které se z
té doby zachovaly, ukazují k tomu, že J. E. W. se snažil zakonþiti práce své, dĜíve již zaþaté,
jazykem nČmeckým psané. Z roku 1831 zachovalo se jeho drobné sic, ale roztomilé dílo pĜíležitostní, totiž divadelní hra „Guten Morgen“17 zvaná, pro herce dČtské, která byla sehrána na
zámku pohoĜelickém dne 14. listopadu 1831 v pĜedveþer jmenin starého hrabČte Leopolda ze
Sternberga. V zápisníku jest pĜi roce 1833 poznamenáno vydání písaĜi (1 zl. 15 kr.) za pĜepis
rukopisu „der Seefürst“18, a opČt pĜíjem honoráĜe za veselohru „das Trauerspiel“19 (15 zl. c.
17
18
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m.). Téhož roku dokonþil také „die Gleichung“20 a „der Alchymist“21, neboĢ ihned v lednu
roku následujícího platil písaĜi za jich pĜepisy (2 zl. 30 kr. a 5 zl. 20 kr.); v témž roce 1834
pĜijal za novellu „der Krystallograph“22 honoráĜ 62 zl. 30 kr. Velice pravdČpodobnou jest
ovšem domnČnka, že souþasnČ již J. E. W. pĜipravoval „PĜemyslovce“, neboĢ na rukopise této
básnČ jest poznámka „sepsal 1834-35-36“.
Povinnosti vychovatelské konal J. E. W. stále co nejsvČdomitČji. Pedagogickému dĤmyslu
jeho podaĜilo se mladého hrabČte Aloisa odvrátiti od plané snivosti, vštípiti mu reální názor
svČtový a vzbuditi v nČm lásku k studiu. V letech 1831 a 1832 absolvoval hrabČ studia filosofická s dobrým prospČchem a v roce 1833 na podzim vstoupil na fakultu právnickou. Tím se
tužby rodiþĤ jeho pĜiblížily valnČ k dovršení svému. Mezi listy, hrabČnkou Karolinou Janu E.
W. zaslanými, není snad jediného, který by neobsahoval projevu uznalosti a vdČþnosti. Jeden
list zaþíná slovy tČmito: „Lieber Wotzel: Den herzlichsten Dank sage ich ihnen für die mir
gemachten guten Wünsche zu meinem Namenstag, von deren Aufrichtigkeit sie mir täglich
den Beweis geben, da sie zur Beförderung eines wesentlichen Theiles meines Glückes, meiner
Ruhe durch ihre treue und kluge Fürsorge um Louis so wirksam beitragen, wofür ich ihnen
auch meine ganze Dankbarkeit zolle…“23 Listy hrabČnþiny (byla rodem hr. Walseggovou)
jsou psány vesmČs temperamentnČ; avšak nejsou datovány ani rokem ani mČsícem, takže poĜad jich jen ztČží lze vytušiti. Listy hrabČte Leopolda jsou psány vČcnČ tónem bodrým; z nich
vyznívá také vroucí láska otcovská a uznání vychovatelských zásluh Jana E. W. Když byl
mladý hrabČ na podzim roku 1833 zapsán na fakultČ právnické, pobádá jej otec jeho, aby pilnČ studoval a nazývá jej žertovnČ „juris doktorem“.
HrabČ Alois nedokonþil studií svých. Jsa ve druhém roce práv (1835), v lednu pĜi zimním
sportu na ledČ se nachladil a vážnČ ochuravČl; dne 7. února pak ve tĜi þtvrtČ na þtvrtou hodinu
v noci (podle zápisníku) zemĜel.2) ŽalostnČ se shroutilo vychovatelské dílo Jana E. W., které
vzbuzovalo nejkrásnČjší nadČje, shroutilo se, nejsouc již daleko svého vyvrcholení. Nesmírný
zármutek rodiþĤ jeví se v listech hrabČnþiných zpĤsobem velice jímavým.
Aþkoliv Janu E. W. pĜíslušela podle smlouvy pense toliko za þtyĜi roky (po 50 zl.), ustanovil hrabČ Leopold blahovolnČ, aby mu z dĤchodu panství pohoĜelického roþnČ 300 zl. c. m.
vypláceno bylo. Skon mladého hrabČte nemČl v zápČtí odlouþení Jana E. W. od rodiny hrabČte
Leopolda. Komtesa Rozina, provdaná za Maxa knížete z Salm-Salmu, mČla dítky Konstantina, Francisku a Leo, které za þetných návštČv svých v PohoĜelicích k Janovi E. W. upĜímnČ
pĜilnuly láskou dČtinskou. Proþež kníže Max ihned po smrti hrabČte Aloisa se vynasnažil, aby
Jana E. W. získal jako vychovatele pro syna svého Konstantina. J. E. W. svolil; smluven roþní
honoráĜ 350 zl. c. m. Kníže Max projevuje uspokojení své v listČ ze dne 25. února 1835 takto:
„…Da ich sie seit längerer Zeit, besonders was die Eigenschaften eines Erziehers betrifft, von
der vortheilhaftesten Seite kennen gelernt habe, so schätze ich mich glücklich, ihnen mein
Kind anzuvertrauen … Meine Frau, die … ebenso denkt und fühlt wie ich, und die in den letzten traurigen Tagen in Wien mehr Ursache als je dazu fand, empfiehlt sich ihnen aufs freundschaftlichste…“24. A v listČ ze dne 23. bĜezna t. r. píše kníže Max takto: „Lieber Wocel!
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„Milý Wotzele: Srdeþný dík za vaše mnČ projevené pĜání k mým jmeninám, o jejichž upĜímnosti mi
dennČ podáváte dĤkazy, neboĢ pĜispíváte k zvýšení mého štČstí, mého klidu vaší starostlivostí o Louise, za
což vám projevuji svou vdČþnost…“
2
) Súþtování útraty za léþení a za pohĜeb bylo svČĜeno Janovi E. W. Odtud se dovídáme, že lékaĜĤm dáno 78 dukátĤ (po 4 zl. 36 kr.); balsamování stálo 748 zl. 30 kr. k. m.; dále placeno za rakev 62 zl., za katafalk 10 zl. 33 kr., za vymalování znakĤ 60 zl. atd.
24
„…Protože vás znám již delší þas, zvláštČ co se týþe vlastností vychovatele, z té nejlepší stránky, pokládám se za šĢastného, že vám mohu svČĜit své dítČ … moje paní … smýšlí stejnČ a cítí jako já, a v po20
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Von ganzem Herzen freut es mich, dasz wir nun Eins sind und sie die Erziehung meines Buben übernehmen wollen … Ich zweifle gar nicht, dasz wir Einer mit dem andern stets zufrieden seyn werden, und hoffe, dasz es von ihrer Seite auch der Fall mit ihrem neuen Zögling
seyn wird…“25.
J. E. W. zĤstal ještČ ve Vídni, aby své vČci uspoĜádal a vše pro pĜesídlení uchystal. Teprve
dne 28. dubna opustil VídeĖ; asi þtrnácte dnĤ zdržel se v PohoĜelicích a dne 18. kvČtna dorazil
do Zdounku u KromČĜíže, kde sídlil kníže Max se svou rodinou. Na zaþátku záĜí podnikl J. E.
W. þtyĜdenní výlet na RadhošĢ; jel koþárem pĜes PĜerov, Lipník, Teplici, Nový Jiþín, Štramberg, Frejnštat, Rožnov, MeziĜíþí, BystĜici a Holešov. Po cestČ navštívil Helfnštejn, Kotouþ,
Hukvald a RadhošĢ a jako výtČžek z té cesty pĜivezl 21 skizz krajinných a genrových.
Od roku 1836 zaþal J. E. W. pravidelnČ pĜi každém mČsíci zaznamenávati v zápisníku výsledky své þinnosti spisovatelské a malíĜské. Pro dĤležitost tyto zápisy bućtež zde reprodukovány. V lednu 1836 upravil pro tisk historický obraz „Posledního Orebitu“ a zaslal rukopis
Pospíšilovi. V mČsících následujících pĜepisoval jednotlivé kapitoly „PĜemyslovcĤ“ a odesílal
rukopis do tiskárny (pro KwČty?). Napsal v únoru kapitoly Vršovci, SobČslav a list (z Otakara); v bĜeznu Žely u hrobu PĜemyslovcĤ, DaĖ (?), Boleslav II., BĜetislav a PíseĖ polní rytíĜĤ
þeských; v dubnu Bitva kouĜimská, Stránov, Duma pohanĤ, Vladislav I., SobČslav II. a Koruna císaĜská; v kvČtnu HvČzda, Hroby PĜemyslovcĤ a vysvČtlivky; v þervnu Vítkovici, Milota,
Pole Moravanské, VidČní, Duha, Jitka a vysvČtlivky; v þervenci (do dne 12.) Poledne, Horníci, Zhasnutí a vysvČtlivky.
Také kreslíĜské své libĤstce hovČl J. E. W. hojnou mČrou. V zápisníku jsou zaznamenány
zejména kresby tyto: v lednu Zdounek pro knížete Augusta a Konstantin s Franciskou; v únoru PohoĜelice, Malešov, die Betende (genr. obr.), die Neugierige, Hukvald a portrét knížete
Maxa; v bĜeznu Štramberg, SnČžka, Náchod, a genrové obrázky die Toilette a das Ehepaar; v
dubnu dvČ kopie italských mČdirytin pro hrabČte Lamberga, tĜi studijní kresby stromĤ, genrový obrázek Konstantin s Franciskou v koši, Michalovice, portrét hr. Šternberga a RadhošĢ; v
kvČtnu Kartouzy u Jiþína, portrét hrabČte Aloisa a Kamenný dĤm a tabernakl v Kutné HoĜe
(skizzy). V þervnu nekreslil niþeho; spČchal, aby dohotovil PĜemyslovce dĜíve, než mu bylo
nastoupiti cestu s knížecí rodinou do Vestfálska. V þervenci zpĤsobil ještČ obraz Zásmuk pro
knížete a obkreslil italskou mČdirytinu Torre asinelli pro hrabČnku Lambergovou (dceru hrabČte Leopolda). Rozlouþiv se již v kvČtnu zájezdem do Kutné Hory s tamČjšími pĜáteli svými,
vydal se dne 18. þervence ze Zásmuk na cestu; jel pĜes Prahu, Marianské láznČ a Kolín nad
Rýnem a dorazil dne 26 t. m. do Anholtu (u Münstru), kdež bylo sídlo knížete Salm-Salma.
Na této cestČ naplnil J. E. W. skizzovní svou knihu osmnácti náþrty krajin. PamČtihodné momenty této cesty napsal v srpnu pod titulem „die Rheinreise“26. V mČsíci srpnu a záĜí vykreslil
nČkolik pohledĤ na Anholt i na jiná místa památná v okolí a obrazy tČmi obdaroval knČžnu
Rosinu, vévodu Croye (mČl sídlo své v sousedním Dülmenu) i jiné þleny knížecí rodiny. Zakoupiv si holandskou gramatiku a holandský slovník, horlivČ se pĜipravoval na cestu po Holandsku. Na cestu se vydal dne 3. Ĝíjna. Jel povozem pĜes Emrich do NimvegĤ, dále pak parníkem do Rotterdamu, odtud pĜes Haag (Scheveningen, Delft), Leydeny a Haarlem do Amsterodamu; po zájezdu parníkem do Saardamu vrátil se pĜes Arnheim a Emrich do Anholtu. Z
cesty holandské pĜivezl nČkolik skizzovaných obrazĤ, které pak v Anholtu dohotovil; také zájezd do Dülmenu (29. Ĝíjna k vév. Croyovi na ples) a do Münstru (dne 7. prosince) poskytly
nČkolik vhodných námČtĤ ku kresbám. Poslední prací kreslíĜskou v tomto roce bylo vyobrasledních smutných dnech ve Vídni k tomu shledala pĜíþinu více než kdy pĜedtím, porouþí se vám co nejsrdeþnČji…“
25
„Milý Woceli! TČší mne z celého srdce, že jsme nyní zajedno a že chcete pĜevzít výchovu mého hocha
… nepochybuji vĤbec, že jeden s druhým budeme stále spokojeni, a že tomu bude taktéž z vaší strany s vaším novým chovancem…“
26
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zení pokoje, ve kterém zemĜel kníže Max (dne 20. listopadu po pĤlnoci). Pokud se týþe produkce literární v posledních tĜech mČsících roku 1836 oznamuje zápisník pouze práce tyto:
první kapitolu cesty po Holandsku, die Charade, Westphalica a sepisování zpráv o knížecím
rodu Salm-Salmovském.
PĜedveþer Nového roku 1837 ztrávil J. E. W. v Dülmenu; bylo tam veseleji než v zamlklém zámku Anholtském. V lednu t. r. navštívil Düsseldorf a pobyl tam þtrnácte dnĤ (od 9. do
24.); zásobil se tam Ĝádnými pomĤckami malíĜskými, také tam zdokonalil své schopnosti malíĜské u mistra Beckera, jemuž za hodinu uþební platil po jednom tolaru honoráĜe. V únoru,
bĜeznu a na zaþátku kvČtna upravil podle skizz svých Ĝadu obrázkĤ, zejména das Siebengebirge, Starý Jiþín, PohoĜelice, Ellfeld, die Katz, Koblenz, Ehrenbreitstein, die Pfalz, Köln, Rheineck, Rheingrafenstein a j. V mČsících jmenovaných sepsal 2.-4. kapitolu cesty své po Holandsku a sestavil genealogii kníž. rodu Salmova. SouþasnČ se zabýval intensivnČ studiem spisĤ geologických a geognostických, numismatických (ěím) a pedagogických; zajímavou jest
poznámka v zápisníku, že J. E. W. mČl v rukou též nádherné dílo „Voyage pittoresque de la
France, de la Grèce, de la Suisse, de Naple et Sicile“ o þtrnácti velkých svazcích foliových s
mnoha sty krásných mČdirytin.
PonČvadž knČžna Rosina mČla úmysl, ztráviti léto u svých rodiþĤ na MoravČ, a také se jevila možnost, že se ani v roce tom ani v následujícím do Anholtu nevrátí, odhodlal se J. E. W.
k druhé cestČ po RýnČ, aby dojmy z první své cesty osvČžil a prohloubil. Dne 8. kvČtna vyjel
z Weselu parníkem do Kolína n. R., odtud zajel povozem do Bonnu a navštívil též Andernach; dne 13. byl zase již zpČt v Dülmenu. Cestu do ýech nekonal J. E. W. spoleþnČ s rodinou
knížecí; chtČje poznati ještČ nČkterá vČtší mČsta v NČmecku, volil cestu z Münstru pĜes Paderborn, Kassel, Eisenach (Wartburg), Erfurt, Naumburg, Lipsko a Dráždany. V Praze se pozdržel pouze dva dny; pobaviv se s pĜáteli svými Pospíšilem, VrĢátkem, Trojanem, Vávrou a j.
odejel do Kutné Hory, odtud pak dále pĜes ýáslav, HeĜm. MČstec, Vys. Mýto, Litomyšl, Brno,
ProstČjov a Vyškov do PohoĜelic.
Užívaje ve venkovském zátiší dostateþného klidu, oddal se J. E. W. opČt oblíbenému svému vedlejšímu zamČstnání. Od þervna do listopadu vymaloval (vodními barvami) Ĝadu obrazĤ
pod tituly následujícími: die Wartburg, Ernst Lamberg zu Pferde, Laach, Hammerstein, Todtenkapelle in Anholt, Thurm Merode, Haag, Kattwyk, Rotterdamer Platz, Mühlsteinbruch.
Tuto þinnost svou zakonþil v roce 1837 tím, že se vrátil k motivĤm domácím: v prosinci vykreslil dvČ krajiny, jednu z Krušných Hor, druhou na Malé ÚpČ. SouþasnČ katalogisoval bibliotéku hrabČnþinu i svoji, pĜeložil svou „Reise durch Holland“27 na jazyk þeský a pilnČ se
cviþil v jazyce ruském a španČlském. Také þetbČ vČnoval mnoho þasu.
Vánoþní svátky a Nový rok 1838 ztrávil J. E. W. ve Vídni. Dne 2. ledna pak se vrátil s
knížecí rodinou na Moravu, do Brna, kdež pobyl do poloviny mČsíce kvČtna. V BrnČ stýkal se
þasto se Šemberou, Klácelem, Oheralem a Zachem. Pro mČsíce leden až kvČten vykazuje zápisník produkci literární nulovou. NČkteré zápisy vysvČtlují tuto záhadu tím, že se v BrnČ zabýval intensivnČ studiem jazyka anglického; tĜikráte v témdni docházel k anglickému informátorovi a platil mu 11 zl. 15 kr. r. m. mČsíþního honoráĜe. SoukromČ se také utvrzoval ve
franþinČ, a nad to ještČ mnoho þetl a také mnoho maloval, zejména obrazy tyto: kapli v Malenovicích, Rheingrafenstein, Alexanderbad, Cheb, hrad Šternberg, Kutnou Horu, Hostýn, Macochu, Bernek, Hukvald, Štramberk, Náchod, Litici a Nový Hrad.
Dne 17. kvČtna uchýlil se J. E. W. s knížecí rodinou do PohoĜelic. Dne 28. þervna doprovodil Konstantina, chovance svého, ke zkoušce do KromČĜíže; zkouška dopadla dobĜe, jak
vysvítá z poznámky „recht brav gemacht“28. Den 5. záĜí byl pro Jana E. W. dnem radostným;
toho dne obdržel první výtisk „PĜemyslovcĤ“. Dne 19. Ĝíjna bylo mu dodáno dalších 17 výtiskĤ; ty ihned rozeslal pĜátelĤm svým a známým (bratrovi VojtČchovi, bratranci Františkovi, ar27
28
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cidČkanovi Hrzánovi v Kutné HoĜe, hr. Kašparovi z Sternberga, kníž. Lobkovicovi a jin.).
Mladý hr. ZdenČk z Sternberga, kterému se také dostalo jednoho výtisku, dČkuje listem datovaným v BĜezinČ dne 14. prosince 1838, a projevuje též díky strýce svého hr. Kašpara z Sternberga za zaslané mu dílo, „welches er sehr lobte … besonders gefiel ihm das, was sie über
Jaroslav Sternberg geschrieben, und lässt sich besonders für dieses als Sternberg sehr bedanken…“29.
PrázdeĖ svou v mČsících od þervna do konce roku 1838 vyplĖoval J. E. W. hojnou úþelnou þetbou, hlavnČ dČl cestopisných a historických (o SeidlitzovČ hist. románu Böhmen vor
400 Jahren pronáší Ĝízný posudek „sehr erbärmlich“30, jakož i studiem jazykĤ anglického,
ruského a španČlského. Vedle toho sepsal Elegie z Bezkyd, Filip biskup Sidonský, Ueber den
Einflusz der þechischen Sprache31. Také kreseb zhotovil nČkolik, zejména: Mnichovo HradištČ, Napajedly, Kvasice, nádvoĜí zámku Kvasického, PohoĜelice, Alexanderbad, Malenovice, a
rozdával je darem.
Vánoce se slavily opČt ve Vídni, tentokráte však za nálady sklíþené, neboĢ právČ pĜed
svátky (dne 20. prosince) zemĜel starý hrabČ Kašpar z Sternberga. Rok 1839 vnesl pak do rodiny žalost nesmírnou. Konstantin, miláþek všech, roznemohl se po svátcích; noc ze Sylvestra
na Nový rok byla kritickou, také J. E. W. dlel u lože nemocného chovance svého, vyþkávaje
toužebnČ obratu pĜíznivého. Nemoc se vlekla dále a dne 12. ledna nastalo jakési zlepšení; ale
v zápČtí se stav nemocného zhoršil a dne 18. t. m. pĜed 12. hodinou polední Konstantin skonal. Den 20. ledna, kdy bezduché tČlo prince Konstantina bylo z VídnČ pĜeváženo (do PohoĜelic?), zaznamenal J. E. W. jako den žalostný („Schmerzenstag“). J. E. W. Konstantina miloval, otcovsky peþoval o jeho výchovu a vzdČlání, také se staral o zábavu pro prázdné chvíle
jeho (þastČji mu kupoval vhodné hraþky, obrázky, barvy a j.); aby princ nezhrdnul, vodil jej
mezi lid venkovský, aby poznal jeho povahu, jeho obyþeje a jeho potĜeby (na pĜ. dne 25. Ĝíjna
1838 byli mezi diváky na tance valašské, kdež se asi zvláštČ líbilo stínání berana pĜi tanci s
kosou). Rád slýchával, byl-li chovanec jeho chválen, neboĢ si byl vČdom toho, že þást té
chvály pĜísluší jeho zásluhám vychovatelským. Jaké nadČje princ Konstantin vzbuzoval, jest
patrno z listu W. Moegra, dvorního rady v Anholtu, totiž z vČty následující: „Wie! Ihr theuerer Zögling, der trefliche, so hoffnungsvolle Prinz Constantin, der einst eine Zierde seines
Hauses zu werden und dessen Glanz und Ehre zu erheben versprach, ist wirklich nicht mehr!“32
Krásné tyto nadČje, jichž splnČní J. E. W. skvČlým svým umČním vychovatelským úþinnČ
podporoval, byly úmrtím prince Konstantina zmaĜeny. Není divu, že v nitru Jana E. W. vzklíþila rozmrzelost a nechuĢ k povoláni vychovatelskému a že zatoužil po zamČstnání jiném.
DĜíve však, než se naskytlo cosi vhodného, pĜijal J. E. W. místo vychovatelské u hrabČte Kálnokyho. V listČ ze dne 16. února 1839, zaslaném z Letovic do VídnČ, projevuje hr. Kálnoky
uspokojení, že J. E. W. se uvolil, nabízené mu místo vychovatelské v rodinČ jeho pĜijmouti, a
prosí jej, aby brzy pĜijel do Letovic; zároveĖ mu zajišĢuje plnou svou dĤvČru a žádá za dĤvČru
navzájem.
Meškaje po celý mČsíc únor ještČ ve Vídni, dokonþil nČkterá drobnČjší pojednání, pČstoval lekturu hlavnČ francouzskou, též ruskou a zhotovil nČkolik kreseb, zejména posmrtnou
podobiznu Konstantinovu nČkolikráte, a jiné.
Rozlouþiv se s rodinou hrab. Sternberga („Trauriger Abschied“)33 odejel dne 2. bĜezna
29
„které velmi chválil … zvláštČ se mu líbílo, co jste napsal o Jaroslavu Sternbergovi a nechá se zvláštČ
za toto jako Sternberg dČkovat…„
30
„velmi ubohé“
31
„O vlivu þeské Ĝeþi“
32
„Jak! Váš drahý chovanec, vynikající, tak nadČjný princ Konstantin, který sliboval státi se ozdobou
svého domu a jeho leskem a ctí, opravdu již není!“
33
„Smutné rozlouþení“
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veþer z VídnČ pĜes Brno do Letovic, kde pĜebývala rodina hrab. Kálnokyho. KnČžna Rosina
vČnovala Janu E. W. pĜi rozchodu na památku zlaté hodinky (repetýrky) s Ĝetízkem a hrabČnka Karolina mu poslala do Letovic dýmku a k daru tomu pĜiložila list velice laskavý, v nČmž
píše takto: „…so wenig Werth es in sich hat, werden sie es lieber Wotzel gewisz freundlich
annehmen, und bei öfterem Gebrauch desselben wird Stern und Namenszüge sie an mich und
Menschen erinnern, die ihnen ewig anhänglich, ewig dankbar bleiben werden. Der Himmel
segne sie lieber Wotzel und lasse sie in ihren rastlosen Bemühungen Freude wieder und endlich den Lohn einärnten, den sie in so reichem Maasz verdienen. Die Fürstin Rosine trägt mir
auf, ihnen lieber Wotzel zu sagen, wie unbeschreiblich weh es ihr that, sie bei der Abreise
versäumt zu haben; wenn etwas ihre Rührung zu steigern vermochte, so war es, dasz sie ihnen
nicht mehr sagen konnte, wie sehr diese Trennung ihrem Herzen so hart, so schmerzlich war.
Sie werden diesz besser fühlen, als ich niederzuschreiben vermag. Leben Sie wohl, guter Wotzel, schreiben sie recht bald; Nachrichten von ihnen im kleinsten Detail würden uns unendlich freuen“.34 Pensijního platu pĜíslušelo Janu E. W. za každý rok, výchovČ prince Konstantina vČnovaný, po 33 zl. 20 kr. c. m., tudíž za 4 roky 133 zl. 30 kr. c. m. WocelĤv pĜítel A. Jelínek (tajemník ? kníž. rodu Salmovského) domníval se, že summa tato bude zaokrouhlena v
summu 150 zl. V listČ ze dne 4. kvČtna 1839 projevuje politování, že se to nestalo, a pĜipomíná: „…Man ist sehr gewohnt, die Gebühren ja nicht zu überschreiten…“35.
J. E. W. konstatuje v zápisníku svém, že noví chovanci jeho (Sigi, Sandor a Gusti) se dobĜe uþili; vždyĢ pĜi zkouškách, dne 23. kvČtna v TĜebové konaných, velmi dobĜe obstáli. Byly
toho zajisté jiné pĜíþiny, pro které se mu povolání vychovatelské znechucovalo, jak lze souditi
z listu (11. dubna) bratra jeho VojtČcha, který píše: „Ich wundere mich gar nicht, das du des
Erzieherlebens satt bist.“36 KoĜen nespokojenosti tkvČl v tom, že J. E. W. v rodinném životČ
pána letovického nevidČl toho hĜejivého prostĜedí, které jej mezi þleny rodu Sternberského
oblažovalo, které mu tam mocnČ imponovalo. HrabČ byl prchlivý a nerozvážný a tehdy právČ,
když J. E. W. pĜišel do jeho domu, byl hrabČ obzvláštČ podráždČný rozepĜí, kterou mČl s jedním ze svých úĜedníkĤ.
Muž ten, ponČvadž mu bezpochyby bČželo o existenci, domáhal se pomoci u soudu a vyhledával morální oporu též u nČkterých osob, které byly ve službách hrabČcích. PodaĜilo se
mu asi také získati Jana E. W., z þehož lze souditi, že jeho vČc nebyla nespravedlivou. Když
pak J. E. W. nahlédl hloubČji do intimních záhybĤ rodinných pomČrĤ na zámku letovickém, o
nichž sám hrabČ v jednom listČ svém pronáší úsudek nepĜíznivý slovy: „…dazu kamen noch
andere Verhältnisse, die Ihnen sonderbar und wahrscheinlich auch für mich und meine Frau in
ungünstigem Lichte vorkamen…“37, rozhodl se J. E. W. pro odchod z místa, kde ušlechtilá
mysl jeho byla urážena, kde duševní klid jeho byl stále porušován.
Již na zaþátku mČsíce dubna slyšel od pĜítele Nagla zprávu, že prý bude novČ obsazeno
místo správce arcibiskupského archivu v KromČĜíži. Ihned podal žádost a rozeslal nČkolik listĤ s prosbou za pĜímluvu (hrabČti Sternbergovi, lantkrabČti Fürstenbergovi, knížeti Lobkovicovi aj.). Ale vyšlo najevo, že tentokráte místo archiváĜské uprázdnČno nebylo. HrabČ Stern34
„…má tak malou hodnotu, jistČ ji, milý Wotzele, laskavČ pĜijmete, a pĜi þastČjším používání vám mne
pĜipomene hvČzda a celá Ĝada jmen vám pĜipomene mne, a též lidi, kteĜí vám budou navČky naklonČni a
navČky zĤstanou vdČþni. Nebe vám žehnej, milý Wotzele, a nechĢ vám dovolí opČt a opČt sklízet žeĖ vašeho neúnavného snažení, což si v bohaté míĜe zasloužíte. KnČžna Rosina mi ukládá, abych vám, milý Wotzele, Ĝekla, jak nepopsatelnČ ji bolelo, že zmeškala váš odjezd; pokud nČco mohlo zvýšit její pohnutí, pak
to bylo to, že vám nemohla Ĝíci, jak toto odlouþení bylo jejímu srdci tČžké a bolestné. JistČ to vycítíte lépe,
než jsem to dokázala popsat. Žijte blaze, milý Wotzele, pište opravdu brzo; co nejpodrobnČjší zprávy od
vás nás nekoneþnČ potČší.“
35
„…Panuje zvyk, poplatky nepĜekraþovat…“
36
„VĤbec se nedivím, že máš vychovatelského života dost.“
37
„k tomu pĜišly ještČ další pomČry, které se vám jevily podivné a pravdČpodobnČ též pro mne a mou
paní v nepĜíznivém svČtle…“
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berg sdíleje tento fakt s Janem E. W. (dne 24. dubna), pobádá jej, aby se chopil jiného zámČru
„…es wird daher um so nothwendiger sein, dasz Sie das von meinem Sohn Leopold Ihnen
mitgetheilte Projekt in Erwägung nehmen und ihm Ihren Entschlusz bald mittheilen möchten“38. Bylo tím mínČno pĜijetí místa vychovatelského v rodinČ hrabČte Frant. Arnošta Harracha. Mladý hrabČ Leopold Sternberg s matkou svou hrabČnkou Karolínou ujali se zámČru toho tak horlivČ, že dne 28. kvČtna hr. Harrach uþinil Janu E. W. návrh a dne 14. þervna byla
smlouva již uzavĜena. Zajímavé jest stanovisko, se kterého stará hrabČnka Anna Harrachová
hledČla na výchovný úkol, kterého se J. E. W. ujmouti mČl; v listČ ze dne 22. þervna píše takto: „…Es wäre ein unersetzlicher Verlust und wahrer Kummer für uns, wenn wir Ihrer Sorgfalt und erprobten Leitung unsere Kinder nicht anvertrauen dürften, was doch nun mein einziger Trost ist. Für den Kleinen baue ich meine ganze Hoffnung auf Sie; wenn Sie uns nicht
dieses Köpfchen zurecht setzen können, so bin ich ganz desperat. Festigkeit und Beobachtung
ist wohl bei ihm gar sehr nöthig; das fehlt unserem jetzigen Erzieher. Er ist … ein sehr rechtschaffener edler Mann, guter Professor, weisz aber nicht zu erziehen; das sagt er selbst und
kann den Augenblick nicht erwarten, den Kleinen in bessere Hände zu übergeben … Die Folge wird Ihnen zeigen, wie hoch und theuer uns jene werden, die mit ganzer Seele an unseren
Kindern hängen und ihnen dadurch so manche Opfer bringen, welche ich wohl stets erkenne,
da ich Zeit habe, manches im Stillen zu beobachten … Ich kann wahrlich den Augenblick
nicht erwarten, Ihnen die Kinder zu übergeben; es ist schon seit 4 Jahren mein innigster Wunsch gewesen (bezpochyby když umĜel mladý hrabČ Alois Sternberg).“39
Za pobytu svého v Letovicích nemohl J. E. W. mnoho pracovati pro sebe v soukromí, neboĢ výchova tĜí jinochĤ zabírala mnoho þasu. Lektura zĤstala na obvyklé výši; mimo jiné zabýval se J. E. W. DČjinami Palackého a vypisováním statí z Auslandu. Rubrika pro literární
produkci v zápisníku vykazuje pouze dokonþené pojednání Einflusz der böhm. Sprache. Kreseb také zhotovil málo, pouze pohledy na Malenovice a na Letovice, vedle toho skizzoval
stromy a skaliska. NapČtí mezi Janem E. W. a hrabČtem neutuchlo, spíše se stupĖovalo a obþas se vybíjelo prudkým stĜetnutím slovným (na pĜ. dne 25. þervna). Nelze pochybovati o
tom, že by se tím nebyl Janu E. W. pobyt v Letovicích znechutil; avšak do zápisníku svého
nezaznamenal J. E. W. nižádného projevu hoĜkosti anebo kyselosti, neboĢ vČdČl, že bude hrabČ pĜenáhlenosti své ihned v zápČtí litovati. Velice karakteristický jest list, kterým hrabČ Kálnoky nČkolik mČsícĤ po rozluce (dne 14. prosince 1839) nitro své vĤþi Janu E. W. široce rozevírá a odhaluje. Ihned zpĜedu kajícnČ doznává nemístnou podráždČnost svou a svaluje vinu
jednak na neurovnané pomČry v rodinČ, jednak na nedostateþnou loyalitu zĜízenectva svého
vĤþi vrchnosti. Potom pokraþuje takto: „Es ist der hartbedrängte Vater, der zu Ihnen spricht,
dem nichts auf der Welt mehr am Herzen liegt, als das Wohl seiner Kinder … Diese Kinder
sind das Leben meines Lebens! Die Sorge, ihre Erziehung vielleicht miszrathen, ihre Zufunft
dadurch gefährdet zu sehen, liegt schwer auf mir…“40 Dále hovoĜí o novém vychovateli,
Welsovi. Doznává, že jest sic velmi snaživý, pokud se týþe vyuþování, ale po stránce výchov38
„…bude proto tím nutnČjší, abyste vzal v úvahu projekt, sdČlený vám mým synem a oznámil mu brzo
své rozhodnutí“
39
„…Bylo by pro nás nenahraditelnou ztrátou a opravdovým zármutkem, kdybychom své dČti nemohli
svČĜit vaší péši a zkušenému vedení, což je nyní mou jedinou útČchou. U našeho malého stavím veškerou
svou nadČji na vás; pokud nám tuto hlaviþku nenapravíte, budu úplnČ zoufalý. Pevnost a zachovávání
pĜedpisĤ je pro nČho vĤbec dosti nutné; to chybí našemu nynČjšímu vychovateli. On je … Ĝádný a ušlechtilý, dobrý profesor, neumí ale vychovávat; to Ĝíká on sám a nemĤže se doþkati chvíle, kdy malého pĜedá
do lepších rukou. … Následek Vám ukáže, jak vysoce si ceníme tČch, které celou duší na našich dČtech visí a tím jim pĜinášejí takové obČti, které já stále rozpoznávám, protože mám þas vše v klidu pozorovat.
Sotva se mohu doþkat okamžiku, kdy Vám pĜedám své dČti; již 4 roky je to mé nejvroucnČjší pĜání.“
40
„Je to velmi stísnČný otec, kdo k Vám hovoĜí, jemuž na svČtČ nic neleží na srdci více než blaho jeho
dČtí … Tyto dČti jsou život mého života! TČžce na mnČ leží starost, že by se mi nepodaĜilo získat vás pro
jejich výchovu a tím ohrozit jejich budoucnost.“
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né prý nevyhovuje; zvláštČ pak se mu prý nedostává vzácné a velmi cenné schopnosti, vyuþovati zpĤsobem snadno pochopitelným, také prý mu schází hluboká vážnost sdružená s trpČlivostí, laskavostí, srdeþností a veselou myslí, kterýchžto vlastností si hrabČ u Jana E. W. tak
velice vážil. Obšírný tento list (sedm stránek velkého kvartu) uzavírá hrabČ úpČnlivou prosbou, aby mu J. E. W. poradil, kterak by další výchova synĤ jeho nejlépe mohla býti opatĜena.
Dne 16. srpna rozžehnal se J. E. W. se zámkem letovickým a uchýlil se do PohoĜelic. Tam
mu kynul vždy útulek hĜejivý, milý, - tam jej vítala vždy náruþ pĜátelská. Ale pobyt jeho byl
krátký. V dobČ pro cestování tak pĜíhodné jala jej i tentokráte mocná touha, poohlédnouti se
po krajích, které mu dosud nebyly známy, a popatĜiti na místa, buć krásami pĜírodními vynikající anebo jinak významná. Ihned dne 19. srpna vydal se na cestu pĜes Napajedly a Tovaþov
do Olomouce, odtud pĜes Sternberk do Opavy a dále pĜes Ostravu a PĜívoz do TČšína; na cestČ zpáteþní dotknul se Frýdku, PĜíboru, Nového Jiþína, Hranic a PĜerova. Rodina hrabČte Harracha trávila tehdy léto v lázních sv. Volfganga u Solnohradu; odtud dopsala hrabČnka Anna
Janu E. W., že nepomýšlí na návrat do ýech, než teprve v druhé polovinČ mČsíce záĜí, že J. E.
W. nemusí choutky své turistické nijak obmezovati, jen aby 1. Ĝíjna pĜijel do Král. Hradce,
kde bude oþekáván povozem ze Straþova, hrabČcího to sídla. Maje takto i na celý mČsíc záĜí
zabezpeþenu volnost úplnou, po krátkém odpoþinku v PohoĜelicích vydal se J. E. W. znovu na
cestu, a sice pĜes Brno do Letovic, kdež byl od bývalých vychovancĤ svých s jásotem uvítán.
Odtud podnikal výlety na Kunštát, do Lomnice, do Tišnova a na Pernštýn. NČkterých výletĤ
tČch zúþastnili se též bývalí jeho chovanci, k vycházkám kratším pĜipojovala se dokonce i
hrabČnka Kalnokyová. J. E. W. byl i na cestách každému vítaným spoleþníkem, neboĢ byl
vtipným, veselým a vysoce vzdČlaným; o vše se zajímal, co bylo krásného, ušlechtilého, a dovedl zájem ten vzbuditi též u svého druha. O všech zajímavých pĜíhodách, jichž byl na cestách svých svČdkem nebo úþastníkem, zanechal zprávu (možno Ĝíci stenograficky struþnou) v
zápisníku svém; také rád vzpomíná spoleþníkĤ svých na cestách, s nimiž pĜicházel do bližšího
styku (zvláštČ pĜi jízdČ dostavníkem). Kniha skizzovní byla i tentokráte obohacena o nČkolik
pohledĤ krajinných.
Dne 30. záĜí opustil Letovice na dobro, když byl tam dne 28. zažil opČt jeden prudký výstup s hr. Kalnokym, a pĜes Vysoké Mýto (kdež pĜenocoval) a pĜes Král. Hradec dorazil dne
1. Ĝíjna veþer do Straþova. J. E. W. byl v rodinČ hrabČte Harracha již v dobČ dĜívČjší znám a
nemálo ctČn, jak vysvítá z vlídného listu, který mu hrabČnka Anna dne 30. kvČtna 1837 (z
Aschachu?) zaslala. Život rodinný u HarrachĤ byl mile uspoĜádaný, utČšený, jako u SternbergĤ. OtČže vlády v domČ spoþívaly také zde v jemných rukou dvou žen, staré hrabČnky Terezie, rodem Dietrichsteinové, nedávno ovdovČlé, a mladé hrabČnky Anny rodem Lobkovicové.
HrabČ František Arnošt byl aristokratem uhlazených mravĤ, byl moudrým a rozvážným. Vlivu svého na úpravu pomČrĤ v rodinČ ovšem se nevzdával; ponČvadž však þasto meškával mimo domov, uplatĖovala se hlavnČ vĤle mladé hrabČnky Anny. Dokud žil starý hrabČ, nebylo
informátorovi snadno jemu vyhovČti; neboĢ starý pán chtČl také býti vychovatelem vnukĤ
svých. RĤznost metod vychovatelských bývala pak þasto pĜíþinou vážných rozmíšek, jichž
výsledkem pak byla roztržka, když informátorovi pĜiþítána vina na smrti nejstaršího svČĜence
jeho, který byl vČkem svým praedestinován pro hodnost pĜíštího majorátního pána. Když tento nejstarší z mladých hrabat vážnČ ochuravČl, nepodal prý informátor zprávu rodiþĤm vþas a
také prý neuþinil ihned jiných náležitých opatĜení. J. E. W. byl o vČcech tČchto pouþen pĜítelem svým Ant. Jelínkem (listem ze dne 4. kvČtna 1839), a proto není pochyby, že by nebyl
sobČ zabezpeþil úplnou volnost, pĜijímaje toto místo vychovatelské. Chovanci jeho byli Jan
(Hans) a Alfred; Janovi bylo 12 let, Alfred bylo 3 leta mladší.
Nudu, kterou bývá pobyt na venkovČ v podzimní dobČ znechucován, dovedl J. E. W. sobČ
i svČĜencĤm svým všelijakým vhodným zpĤsobem zaplašiti. Dne 9. Ĝíjna byli v Nechanicích
na výroþním trhu. Dne 10. t. m. navštívili Petrovice, kdež s tamČjším faráĜem „horlivým staĜeþkem“ se dobĜe pobavili a u hospodáĜského správce Poláka byli pohoštČní výteþnou smeta35

nou. Dne 13. t. m. si vyšli procházkou do Sadové spoleþnČ s mladou paní hrabČnkou. Dne 15.
t. m. doprovázeli starou paní hrabČnku do Kunþic, aby shlédli stavbu nového zámku. Dne 17.
t. m. byli s mladou paní hrabČnkou v HoĜicích na národní slavnosti. Dne 20. t. m. zúþastnili se
národní slavnosti v StraþovČ, hoši oba v kostymech (národních?); pĜi té pĜíležitosti setkal se J.
E. W. s krajským hejtmanem Hansgirgem a vČnoval mu jeden exempláĜ svých PĜemyslovcĤ.
Také StČžery bývaly cílem jejich vycházek. Náhlý obrat povČtrnosti uchystal na sklonku mČsíce Ĝíjna vzácný požitek jízdy sanČmi, které se zúþastnila též mladá paní hrabČnka. Dne 1. listopadu byla v StraþovČ konána ve škole nadílka dČtem teplého šatstva. Téhož dne oslaven
pĜedveþer narozenin mladého hrab. Hanse illuminací. Dne 4. a 7. byl v Petrovicích rybolov; J.
E. W. s obČma hochy pĜihlíželi a také zkusili loviti. Dne 7. prosince podrobil se Hans zkoušce
v Chrudimi a obstál velice stkvČle (sehr glänzend); za výsledek zkoušky odmČnila se hrabČnka Janu E. W. vČnováním cenné jehlice do nákrþníku.
Dne 9. prosince odjela hrabČcí rodina ze Straþova pĜes Chrudim do SlatiĖan. J. E. W., který cestu do ChrudimČ s Hanysem vykonal pČšky, odlouþil se v Chrudimi a zajel pĜes ýáslav
do svého rodištČ, aby tam urovnal jakési záležitosti rodinné. Dne 21. t. m. vydal se pak s hrabČcí rodinou na cestu pĜes Prahu do Drážćan, kteréžto místo bylo tentokráte vyhlédnuto pro
pobyt v zimních mČsících. Ze zápisníku se dovídáme, jak dlouho trvala jízda tato. Dne 22. veþer v 5 hodin z Prahy vyjeli, jeli nepĜetržitČ po celou noc, pĜes Louny, dále pĜes Nollendorf
snČhem a hustou mlhou, další cestu Saskem konali za krásné pohody a dne 23. o 5. hodinČ z
veþera dorazili do Drážćan.
V mČsících záĜí, Ĝíjnu, listopadu a prosinci 1839 vykazuje denník Jana E. W. velmi skrovnou þinnost jeho soukromou. Napsal toliko þlánek „die Westslawen“41 pro Allgem. Zeitung;
kreseb zhotovil pouze nČkolik v upomínku pro hrabČnku Serenyiovou, hrabČnku Kalnokyovou, pro DvoĜáþka (TišĖov), pro hrab. Harracha a pro guvernantku v rodinČ hrab. Kalnokyho.
Volný svĤj þas vyplĖoval J. E. W. hlavnČ lekturou, která vedle spisĤv þeských objímala též
þetná díla jinojazyþná, zejména: novelly Puškinovy, Le salon, Laubes Reisenovellen, F.
Marryat Petr Simple, Ausland, V. Hugo Ruy-Blas, G. Sandové Spiridion, G. R. Gleig Germany, Bohemia and Hungry, J. Kollára Literarische Wechselseitigkeit der Slaven, spisy F. Raynouarda a jiné.
Pobyt v Drážćanech nebyl pro Jana E. W. ani pro chlapce (die Knaben), jemu svČĜené,
dobou feriální. Rozvrh dne zĤstal ve své míĜe jinde obvyklé; byly tu hodiny pracovní, byly tu
chvíle oddechu. Zkoušky, které bylo chlapcĤm podstoupiti za pomČrĤ nových nezvyklých,
vyžadovaly spíše pĜípravy dĤkladnČjší a práce intensivnČjší. V dobČ odpoþinku J. E. W. doprovázel chlapce do nČkterých zábavních podnikĤ, mládeži pĜimČĜených (Theatrum mundi,
kabinet mechanických figurek, Cirque olympique), chodil s nimi na led brusliti a za pohody
podnikal s nimi vycházky nebo vyjíždky do blízkého okolí (Reknice s pomníkem Moreauovým, Tharand, Pilnice). Výsledek zkoušek jest v zápisníku vytþen pro Hanse (2. kvČtna) jako
velice stkvČlý (sehr glänzend), pro Alfreda (3. kvČtna) jako velmi dobrý (sehr gut). Výchovná
metoda Jana E. W. se tu opČt znamenitČ osvČdþila a byla rodiþi i starou hrabČnkou podle zásluhy plnČ ocenČna (zvýšená vlídnost, od staré hrabČnky dar 100 zl. stĜ., od mladé hrabČnky
též 100 zl. stĜ.). Po zkouškách byli všicci v rodinČ radostnČ rozjaĜeni; chlapcĤm dopĜáno více
volnosti a zábavy. J. E. W. je provádČl po museích, zejména po sbírce zbraní, porculánu; také
si prohlédli památnosti starovČké v Japonském paláci, v Zeleném sklepení a v kabinetČ historickém. Dne 9. kvČtna vypravila se celá rodina s Janem E. W. a s kníž. Schwarzenbergem na
dvoudenní výlet do Saského Švýcarska. Dne 12. t. m. navštívili opČt všichni spoleþnČ po železnici Lipsko, kdež se právČ konal výroþní veletrh, a prohlédli si tam také bojištČ a pomník
vítČzného vojevĤdce kníž. Schwarzenberga. Dne 16. t. m. vykonal J. E. W. s obČma chlapci
zájezd k hrabČti Hohenthalovi do Königsbrücku. Byli velice vlídnČ uvítáni a mile pohoštČni.
PĜi obČdČ sedČl J. E. W. u stolu po pravé stranČ hrabČnþinČ; pĜi projíždce po okolních utČše41
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ných nivách lužického kraje byla jim hrabČnka prĤvodkyní. Také byli uvedeni do tamČjšího
kostela, který dĜíve patĜil ýeským bratĜím; tam shlédli starý obraz M. Jana Husa.
Požitky umČlecké, jichž Drážćany skýtaly hojnost, vyhledával J. E. W. dosti zdrželivČ. V
zápisníku jest zaznamenáno pouze nČkolik návštČv dramatických her; vábnČjšími se jeví velké
produkce hudební, totiž zpČvohry (Hugenoti, Car a tesaĜ, Robert ćábel), oratoria (Seb. Bacha), koncerty (Ernst, Ticháþek, Lizst, Lipinski a j.). Literární þinnost Jana E. W. mČla na zaþátku roku 1840 výsledky následující: v lednu Erläuterungen42 (v tisku v Augsb. Allg. Ztg.
zmČnČno v „Aufklärungen“ über die Westslawen43; v únoru Critical notes upon Tornhull for
Mr. Sandford44, báseĖ Plavba; v bĜeznu básnČ Pražané, Strom na pomezí, Otec a matka, ZpČvy AlžbČty, Husité1); v dubnu der Radhost (pro Ost und West), Aufklärungen über Czechomanie45 (pro lipskou Allgem. Zeitung).
V Drážćanech setkal se J. E. W. s krajanem svým P. Josefem ŠtČpánkem, který tam byl
král. kaplanem pĜi katolickém dvorním chrámČ. Jos. ŠtČpánek narodil se dne 9. kvČtna 1801 v
Prachovicích na ýáslavsku. Vynikaje nevšedním vzdČláním, ušlechtilými zpĤsoby spoleþenskými a imposantním zevnČjškem, byl z Prahy co nejlépe doporuþen na místo, kde pĜicházel
þasto do styku se saskou rodinou královskou. Získav si pĜízeĖ a dĤvČru nejvyšších kruhĤ, doþekal se vysokých hodností a þetných vyznamenání. A pĜece nikdy nezapĜel þeského pĤvodu
svého. ZemĜel dne 5. kvČtna 1883; na náhrobku jeho na novém katol. hĜbitovČ byl dle pĜání
jeho vedle nČmeckého nápisu umístČn též nápis þeský.
ZnaþnČ pokroþilé jaro vzbudilo touhu po svČžím vzduchu venkovském. Rodina hrabČte
Harracha letním sídlem sobČ vyvolila panství své Aschach u Lince. Dne 26. kvČtna opustili
Drážćany. V ŠluknovČ (panství hrab. Harracha) uþinili první zastávku (slavnostní uvítání).
Odtud navštívili hrab. Hohenthala v MužákovČ (Muskau) a shlédli též památný Budyšín. Podruhé se zastavili (dne 30.) v Georgswalde (opČt slavné uvítání) a odboþili odtud do Ochranova (Herrnhut). Další cestu konali nepĜetržitČ pĜes Rumburk, ýes. Lípu atd. a dne 1. þervna odpoledne pĜijeli do Prahy. Dvoudenního pobytu v Praze využil J. E. W. velice vhodnČ. Dvakráte byl v divadle, mladou hrabČnku s chlapci provedl sbírkami musejními a podnikl s nimi výlet do Bubenþe, vykonal nČkteré návštČvy, pojednal s pĜáteli svými Pospíšilem, Pichlem, Tomíþkem, ýervinkou, Koubkem, Frantou a Glasrem (skriptorem universit. knihovny a redaktorem þasopisu Ost und West) a navštívil Wimmrovy sady a Canálku. Dne 4. þervna ráno v 7
hodin se vydali na cestu další; jeli pĜes Benešov, Votice, Tábor, BudČjovice nepĜetržitČ (i v
noci) a následujícího dne o 10. hodinČ v noci dostihli Aschachu. ProjíždČje jižními ýechami
stopoval J. E. W. pomČry národnostní a domohl se úsudku, že sáhá „þeština až do Kaplice“.
Aschach, ležící na Dunaji v krajinČ s rozkošnou scenerií, chtČli bychom považovati za
vhodný útulek pro klidnou práci literární, po pĜípadČ i pro tvorbu malíĜskou. Ale ku podivu! v
deníku Jana E. W. pĜi mČsících þervnu, þervenci, srpnu a záĜí zejí prázdnotou rubriky pro þinnost spisovatelskou, pro práci kreslíĜskou a pro þetbu. Z cesty do Solnohradska (v srpnu) vytČžil J. E. W. sice nČkolik skizz (zámek Aigen pod Gaisbergem, Berchtesgaden, Král. jezero s
vrchem Watzmannem a j.), ale v þinnosti literární ustal úplnČ, a þetba sklesla na míru tak nízkou, že v mČsíci þervenci ji oznaþil slovy „flüchtiges Zeug - sehr wenig“46. PĜíþina toho podivného fakta odhaluje se ponČkud listem, jejž J. E. W. bratrovi svému VojtČchovi poslal z
Aschachu dne 15. þervence 1840, a v nČmž píše takto: „…Meine Lage im Harrachschem Hause ist schwieriger, als in jedem anderen, dag ich kennen gelernt, und erfordert viel Umsicht;
dafür ist man aber für meine Leistungen sehr erkenntlich und gibt mir statt 600 fl. Gehalt,
42

„VysvČtlení“
„ObjasnČní“ o západních Slovanech
44
Kritické poznámky o Tornhullovi (?) pro pana Sandforda
1
) Nadpisy nČkterých básní v cyklu „Meþi a kalichu“ byly pozdČji zmČnČny.
45
„ObjasnČní o ýechománii“
46
„pomíjivá vČc - velmi málo.“
43
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ohne dasz ich deszhalb den geringsten Wunsch geäuszert, 1200 fl. C. M. …“47. VýchovČ
svých svČĜencĤ vČnoval J. E. W. ovšem þasu mnoho; þastí hosté u hrabČcí rodiny (knČžna
Schwarzenbergová, lantkrabČ Fürstenberg, kníže Öttingenský aj.) a slavnosti, s návštČvou takovou spojené, zaneprazdĖovaly jej také nemálo; vycházky do pĤvabného okolí, nČkdy prodloužené až do noci, jichž býval úþasten též hrabČ s obČma hrabČnkami, plování, projíždky po
Dunaji anebo po Ĝíþce, která nedaleko Aschachu do Dunaje se vlévá, vyjíždky do míst vzdálenČjších (do Lince a j.) a nad to tĜínedČlní pobyt v Solnohradsku (ubytování u knížete Schwarzenberga v zámku Aigen) - to vše zabíralo mnoho þasu a rozptylovalo mysl.
Dne 6. a 7. Ĝíjna šli chlapci ke zkoušce do Efferdingu (okres. mČsto); Hans obstál opČt
velmi stkvČle, Alfred skoro výbornČ. Dne následujícího odjela mladá hrabČnka do Solnohradu, a stará hrabČnka se uchýlila do Vlašských Benátek. J. E. W. doprovodil chlapce dne 13. t.
m. do VídnČ a odtud dne 23. do Mostu nad Litavou. PĜed vánocemi se všichni sjeli v MostČ n.
L. k oslavČ narozenin hrabČte Harracha; Hans gratuloval latinsky. Po Novém roce 1841 pĜesídlili všichni do VídnČ.
Ve Vídni chodil J. E. W. þasto do divadla a na koncerty; nezĜídka trávíval na veþerních
zábavách u nČkterých šlechtických rodin u kníž. Schwarzenberga, u kníž. Lobkovice, u hrab.
z Ditrichsteina, u hrab. Palffyho, (též u jakési Mme. Hessové, kdež se hrával whist), vítaným
hostem býval u hrabČte Sternberga a u knČžny Salmové. Také se scházíval se svými pĜáteli,
ve Vídni žijícími (DvoĜáþkem, Beckem, Buriánem, Podlipským, baronem Kušlanem, aj.); nČkolikráte mČl též dĤležité promlouvání s Palackým. Ani ve Vídni nemČl J. E. W. dostatek þasu a klidu pro intensivnČjší práci literární. V prosinci 1840 zaþal pĜekládati PĜemyslovce do
nČmþiny (Eingang, Vater und Sohn); v lednu 1841 napsal Slawische Zustände; v únoru složil
báseĖ KĜivoklát, v bĜeznu zaþal psáti složitou báseĖ Mstitel; v dubnu pomáhal hrabČti ýernínovi pĜi sepisování þlánku o pomČrech (národnostních?) v Uhrách. Také lekturu zanedbával;
mimo þasopisy þeské (KvČty, Dennici, Wlastimila) þetl jen nČkteré spisy geognostické a geologické, dále Mickiewiczova Konráda Wallenroda, Dona Quixota, La Folle d’Orleans, Österreich im Jahre 1840 a j. Také se cviþil ve španČlštinČ.
Výchova chlapcĤ pokraþovala utČšenČ. Hans osvČdþil pĜi zkoušce (dne 30. bĜezna) opČt
velice stkvČlé vČdomosti (sehr glänzend) a Alfred obstál (dne 31. t. m.) ku podivu dobĜe
(überraschend gut).
PĜese všechny tyto krásné úspČchy na dráze vychovatelské nebyl J. E. W. tak spokojený a
veselý jako býval jindy. HlavnČ jej asi tížila myšlenka, že let mu pĜibývá, a že nijak se nepĜiblížil dosud k životnímu cíli svému, totiž k dosažení profesury na universitČ pražské. V nitru
jeho rozhostil se pocit nechutenství a rozmrzelosti. Z jistých zápisĤ v deníku Jana E. Wocela
lze odvoditi domnČnku, že od jisté doby se pomČr jeho k hrabČti, který býval jindy utČšený a
milý, zakalíval. HrabČ totiž podle zpĤsobu neb. svého otce se zaþal vmČšovati do vychovatelské þinnosti Jana E. W.; dával sobČ pĜedkládati uþebné osnovy pro staršího syna svého Hanse
a v dĤležitých vČcech vnucoval Janovi E. W. svou vĤli. Podle nČkterých poznámek v zápisníku lze souditi, že J. E. W. si stČžoval vĤþi mladé hrabČnce do takového jednání. Vznikly z toho rozmluvy velmi nepĜíjemné s mladou hrabČnkou dne 3. a opČt dne 6. dubna, pĜi kteréžto
poslední hrabČnka naznaþila, kterak by trapná situace mohla býti zakonþena, výrokem unáhleným „es ist besser, wir gehen auseinander“48; ale na rozchod nedošlo, rozmluva se ukonþila
konejšivým rozhodnutím „also wollen wir es noch versuchen“49. Nastalo uklidnČní.
Pro letní sídlo tentokráte vyhlédnut Straþov. Dne 16. þervna vyjeli z VídnČ ráno; jízda do
Brna po železnici trvala od 6½ hod. do 1½ hod. po poledni. V BrnČ navštívil J. E. W. Oherala
47
„…Moje situace v harrachovském domČ je obtížnČjší, než v kterémkoliv jiném, který jsem poznal, a
vyžaduje mnoho obezĜetnosti; zato jsou k mým výkonĤm velmi uznalí a dávají mi místo 600 fl platu, aniž
bych v nejmenším toho pĜání vyjádĜil, 1200 fl. C. M. …“
48
„je lépe, pĤjdeme-li od sebe“
49
„chceme to tedy ještČ zkusit“
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a zaplatil pĜedem Moravii. Další cesta konána v poštovním voze od 8. hodiny veþerní po celou noc a vČtší þást následujícího dne; v 5½ hod. odpoledne dorazili do Straþova. Dne 24. t.
m. odjel hrabČ s hrabČnkou a obČma chlapci do Jilemnice na dva dny. Ve volné té dobČ navštívil J. E. W. s faráĜem straþovským baronku Kleborovou (?) v HnČviþevsi, kdež se setkal s
nČkolika hezkými dČvþaty. Tanþilo se, a proud zábavy zpestĜován též hrami spoleþenskými (v
deníku jmenovány zvláštČ „charády“, hra tehdy oblíbená). Malicherné toto intermezzo nabývá
zajímavosti poznámkou, kterou J. E. W. k zápisu pĜipojil. Prostiþká slova „Nachblitzen der
Jugendzeit!?“50 prozrazují mnoho. J. E. W. byl si toho vČdom, že svČžest mladická u nČho již
vyprchala a že je již nejvyšší þas, aby zaboþil na dráhu, na které by volnČ, beze všech pĜekážek mohl Ĝešiti vážné své úkoly životní. Není pravdČ nepodobno, že tato malá episoda v nitru
Jana E. W. zanechala dojem nesmazatelný a že uspíšila jeho koneþné rozhodnutí.
Život ve StraþovČ byl ponČkud jednotvárný. Host zaznamenán v zápisníku jediný, totiž
Karel kníže ze Schwarzenberga, a obþas konány vyjíždky do Hradce Králové, do Nechanic,
do Sadové. Hluþno však bylo dne 13. þervence, když slavnostním zpĤsobem, za pĜítomnosti
hradeckého biskupa Hahnla, dvou kanovníkĤ, dvou krajských hejtmanĤ (Hansgirga a Hrdliþky) a jin. kladen byl základní kámen pro nový zámek na Hrádku. J. E. W. sepsal listinu, která
byla v základním kameni uložena.
Pobyt ve StraþovČ byl pĜerušen dne 18. þervence; rodina hrabČcí pĜesídlila do Jilemnice,
neboĢ byl pro chlapce projektován výlet pČší na Krkonoše. Pro výcvik turistický bylo chlapcĤm již ve StraþovČ podnikati vycházky s tlumoky na zádech i za deštivého þasu. V Jilemnici
byla pĜijíždČjící vrchnost uvítána slavnostnČ a dvČma sty jezdcĤ k zámku doprovozena. Dne
25. t. m. v pĜedveþer jmenin mladé hrabČnky vzplanuly ohnČ na okolních výšinách a u zámku
za stĜelby z hmoždíĜĤ uchystán skvČlý ohĖostroj. Oslava v rodinČ mČla prĤbČh povznášející a
pro Jana E. W. zvláštČ velmi uspokojivý, neboĢ oba chlapci pĜednesli své deklamace brilantnČ.
Výlet do hor se odkládal pro stálé deštČ; konány toliko vycházky do zajímavých míst blízkého okolí (do Jizerského dolu, k vodopádu Ĝíþky Mumly aj.). Teprve od 10. srpna zaþínaje
podnikány pČšky i povozem rozmanitými smČry delší túry do hor, z nichž nČkteré sáhaly až
pĜes hranice, a pĜi nichž zúþastnČna byla obyþejnČ celá rodina hrabČcí. Jednotlivé stanice tČchto výletĤ, zajímavé pĜíhody atd. zaznamenal J. E. W. struþnČ ve svém deníku. Dne 11. záĜí
vydal se J. E. W. sám na nČkolikadenní vycházku do hor, jejímž cílem byl vzestup na SnČžku.
Sestoupiv opČt, setkal se v Novém SvČtČ v hostinci s dr. Amerlingem a Riegrem, kteĜí odtud
šli na Friedland.
PonČvadž se blížila doba urþená pro zkoušky chlapcĤ, pomýšlelo se na návrat do Straþova. J. E. W. nerad opouštČl kraj, jehož pĤvab pĜírodní vnímavou mysl jeho uchvacoval. V posledních dnech pobytu svého na Jilemnicku obcházel po všech místech, jichž krása v nČm
vzbudila obzvláštní zalíbení, a s nimi se louþil. Od 1. Ĝíjna dlela hrabČcí rodina opČt ve StraþovČ. Z mČsíce Ĝíjna jsou pozoruhodny zápisy následující. Dne 19. t. m. zahájena þinnost dČtské opatrovny v Nechanicích. Dne 28. t. m. pĜijel do Straþova arcivévoda ŠtČpán s dvor. radou baronem Bühlem; hovoĜil též s Janem E. W. a sice o zemČpisných pomČrech v Krkonoších a o þeské literatuĜe. Dne 29. t. m. navštívil J. E. W. s chlapci faráĜe v MiletínČ P. ýerného, který je pobavil výklady astronomickými, velmi duchaplnými.
Dne 30. Ĝíjna odejel J. E. W. na krátkou dovolenou do svého rodištČ. Tam se potČšil s
matkou a pĜáteli svými, tam procházkami po okolí, vzbudil mnohé „vzpomínky na sceny z
mladých let“. Pojednav s doktorem ŠtČtkou, s Wolfem a Veselským, radostnČ konstatoval, že
„vlastenský život se puþí v HoĜe“. Dne 2. listopadu vrátil se do Straþova a odtud dne 12. t. m.
odejel do VídnČ; hrabČnka a chlapci jela pĜes Prahu a dojela do VídnČ teprve dne 16. t. m.
Dne 23. t. m. pak se uchýlili všichni do Mostu nad Litavou, útulného to zátiší zimního. V deníku jsou vyznaþeny nČkteré momenty, které vynikly nad hladinu klidného a jednotvárného
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života na venkovČ. Chlapci oslavili narozeniny otce svého (dne 13. prosince) deklamacemi,
zejména krásným pĜednesem „Horymíra“. S pocitem trpkosti zaznamenal J. E. W. zprávu o
nepĜíjemných rozmluvách, dne 17. a 18. prosince s mladou hrabČnkou konaných. ObČ se týkaly Alfreda, který þasto (u stolu i jinak) si vedl tak, že býval pĜíþinou mrzutostí. Vrtochy jeho byly asi tak hluboko zakoĜenČny, že ani virtuosní vychovatelská metoda Jana E. W. nedovedla jich z mladé hlaviþky jeho úplnČ vymýtiti. Druhou rozmluvu s hrabČnkou zakonþil J. E.
W. prohlášením, že se vzdává svého úĜadu vychovatelského. Avšak hrabČ Jana E. W. opČt
usmíĜil. O ŠtČdrém veþeru byl ve skleníku vystrojen veliký vánoþní stromek; pod nČj uložila
hrabČnka pro Jana E. Wocela 100 zl. stĜ., jako v letech pĜedcházejících. Dne 31. t. m. doprovodil J. E. W. s chlapci hrabČnku do kostela.
Od þervna 1841 do konce téhož roku sepsal J. E. W.: Die Entnationalisierung der Slawen,
Skizzen aus dem Riesengebirge51 (pro þasopis Ost und West), PísnČ královny AlžbČty a Král
Jan. V Ĝíjnu katalogisoval knihovnu hrabČcí ve StraþovČ; tam též vykreslil nČkolik pohledĤ z
okolí Straþova a z Krkonoš. Odbornou lekturou (Asmann, Krebs a. j.) pĜipravoval se na výlet
na Krkonoše. KromČ toho þetl: Fausta od Lenaua, Le maitre d’armes od Dumasa, Isabel de
Bavière, Charaktere aus Rachels Briefwechsel, Hurbana Cesta Slováka, Geologie od Leonharda, Libussa (Taschenbuch) a. j. Stále pak se cviþil ve španČlštinČ a v angliþinČ.
Dne 4. února 1842 pĜesídlil J. E. W. z Mostu n. L. do VídnČ. Vydal se na cestu za prudké
vánice snČhové, aþkoliv byl churavý; nachladil se, horeþka jím zmítala. Choroba však brzy
pominula a J. E. W. zaþal opČt žíti zpĤsobem obvyklým. Konal navštČvy (u hrab. Sternberga a
j.), masopustní úterý (8. února) ztrávil v Elisiu s pĜítelem Lamingrem, v koncertČ se zalíbením
naslouchal hĜe slepého Hrbka na flétnu a malého Rubinsteina na klavír a dne 15. t. m. pĜi veþerní hostinČ pobavil se ve spoleþnosti pĜátel svých Schmidla (býv. vychovatele u kníž. Lobkovice), Becka (vychovatele u kníž. Schwarzenberga), Tupého a DvoĜáþka. Dne 17. t. m.
ochuravČl J. E. W. znova, tentokráte povážlivČ, totiž katarrhem žaludeþním; teprve po sedmi
dnech konstatoval lékaĜ dr. Zehetmeyer rekonvalescenci.
Tehdy byl J. E. W. asi již pevnČ rozhodnut, že opustí dráhu vychovatelskou. ýasté styky,
ústní i písemné, s vlastenci þeskými (také Tyl jej navštívil ve Vídni), úspČchy jeho prací literárních, mocné hnutí vlastenecké v Praze a v jiných mČstech þeských, to vše v nČm budilo neodolatelnou touhu, aby ruchu toho mohl býti úþasten volnČji a úþinnČji, než mu dosud bylo
možno. Nastávající odluka od VídnČ vedla Jana E. W. k tomu, aby chvatnČ vnímal požitky
umČlecké, kterých mohlo skýtati jen velké mČsto. Zábavu v divadlech a v koncertních síních
vyhledával þastČji, než pĜed tím. Nad to pak zhusta býval hostem pĜi veþerních zábavách v
domech šlechtických a tím udržoval styky, které v budoucnosti mohly mu býti prospČšnými.
J. E. W. nebyl ostýchavým a dovedl se s elegancí a jistotou gentlemana pohybovati v nejskvČlejších spoleþnostech. Ale milejší mu pĜece byly domácí veþírky, jichž poĜadatelkou asi
bývala Flora (Harrachová?); pĜi zábavách tČchto hrával J. E. W. na flétnu buć s Florou anebo
s jakousi Gabrielou jako partnerem u klavíru. K SternbergĤm docházel þasto, nČkdy také s
Hansem a Alfredem; tam bylo dovoleno, baviti se ménČ nucenČ a srdeþnČji. Zábavu udržovala
tu v živém proudu temperamentní Franciska, dcera knČžny Roziny Salm-Salmové; podle zápisu v deníku získala jednoho veþera veliké pochvaly pĜedvedením španČlského tance „kachuchy“.
Chlapci šli ke zkouškám tentokráte pozdČji; Hans dne 14. kvČtna ve Vídni, Alfred teprve
dne 13. þervence za pobytu v MostČ nad Litavou. PĜi zkoušce AlfredovČ byli pĜítomni hrabČ
Palffy s chotí svou a kníže Karel Lobkovic. Potom následovala malá slavnost; chorvátští ženci
tanþili v parku pĜed letohrádkem národní tanec „onamo“, vojenská hudba hrála pĜi ohĖostroji.
HrabČ Palffy vyznamenával Jana E. W. velice vlídným a lichotným oslovením. S knížetem
Karlem Lobkovicem rozmlouval J. E. W. dĤvČrnČ o svých vČcech, hlavnČ asi o odchodu svém
z domu Harrachovského. Krátce pĜed tím (dne 9. t. m.) totiž oznámil J. E. W. mladé hrabČnce,
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že vychovatelského místa se hodlá vzdáti. Jeden dĤvod pro toto rozhodnutí své oznamuje J. E.
W. bratrovi svému VojtČchovi listem ze dne 22. þervence 1842; píše takto: „Ich setze dich in
Kenntnisz, dasz ich mein bisheriges Verhältnisz als Erzieher im Harrachischen Hause bereits
aufgelöst habe; meine Gesundheitsumstände haben mich dazu genöthigt. Graf Harrach trägt
mir den Posten eines Bibliothekars in seinem Hause an; ich kann mich aber noch nicht für die
Annahme desselben entscheiden. In einigen Tagen will ich eine gröszere Erholungsreise in
die Karpaten unternehmen, auf der ich wohl drei Wochen zuzubringen gedenke. Darauf will
ich nach Prag gehen, um dort einige Monate zuzubringen - ich will sehen, was sich dort für
mich thun läszt … Wenn ich meine Angelegenheiten in Prag werde geordnet haben, so werde
ich wahrscheinlich Kuttenberg besuchen…“52. Nabízeného mu místa bibliotekáĜe nepĜijal,
ponČvadž mu hrabČ sliboval toliko 300 zl. roþního platu.
Když nadešel den definitivní odluky od rodiny, s níž osud WocelĤv po nČkolik rokĤ byl
spiat poutem vzájemné oddanosti a vdČþnosti, rozlítostnil se J. E. W. velice. V chrámČ sv.
ŠtČpána na místČ osamČlém, tichém vyhledával útČchu ve svém žalu. V deníku ulevil bolu
svému veršovaným povzdechem tímto: „An deines Altars Stufen, Herr, will ich den heiszen
Seelenschmerz begraben - und deines Glaubens…(?) Gnadenquell soll meine matte Seele laben“53. HrabČ s mladou hrabČnkou a s chlapci odjeli do Švýcar dne 17. þervence. Se starou
hrabČnkou J. E. W. ještČ obČdval dne 19. t. m.; na památku obdržel od ní darem svícny stĜíbrné.
J. E. W. uskuteþnil všecky zámČry, o kterých se zmiĖuje v listČ, posléze citovaném. Dne
1. srpna vydal se z VídnČ na cestu do Pešti parníkem. V Pešti navštívil Kollára a vyhledal též
Kadavého. Po dvoudenním pobytČ jel dále do Vácova a odtud pryþkou do ŠĢavnice. Navštíviv
nČkterá, obzvláštČ lepá místa v Tatrách, zamČĜil koneþnČ na Krakov; tam pobyl nČkolik dnĤ
(od 20. do 25. t. m. se zájezdem do VČliþky). PĜes Hranice a Lipník vrátil se do VídnČ dne 27.
t. m. Ihned v prvních dnech mČsíce záĜí uspoĜádal své vČci ve Vídni; knihy, jichž mČl znaþné
množství, složil do beden, bedny zapeþetil a s jinými vČcmi svými odeslal do Prahy. Ze spoĜitelny vybral úspory své (417 zl. stĜ.) a vykonal jakousi prospČšnou výmČnu cenných papírĤ
(za nasavské losy získal 5 % obligace). Dne 10. záĜí VídeĖ opustil; po severní dráze jel do
Brna a odtud dostavníkem pĜes Chrudim do Kutné Hory. Vinou ospalého koþího mezi Chrudimí a HeĜm. MČstcem v noci vĤz skácel se do pĜíkopa, pĜi þemž byl J. E. W. lehce zranČn na
boltci.
Krátce v HoĜe pobyv, odjel (dne 15. záĜí) do Prahy, po které horoucnČ toužil. Touhu tu
ukonejšil pĜedevším procházkou po celém mČstČ. Další dny pobytu svého vČnoval pĜátelĤm
svým; byl u Palackého, u StaĖka, u ŠafaĜíka, u Lhoty, u Tyla, Amerlinga, Riegra, Pichla,
Franty a. j., také navštívil ovšem bratrance své Aloisa Wotzla (majitel ústavu vychovatelského) a P. Františka Wotzla (vikaristu na hradČ pražském). Palacký mČl s Wocelem rozpravu „o
sekretáĜském úĜadČ“; snad mu tehdy již nabízel místo tajemníka pĜi archaeologickém sboru,
ale uskuteþnČna byla volba teprve v polovici bĜezna roku 1843. Když se J. E. W. vrátil do Hory (dne 26. záĜí), byla tam právČ zahájena oslava Petra Brandla veþerní akademií, k jejímuž
zdaru pĜispČl také Rubeš deklamacemi. Z Prahy se sjelo hostĤ nČkolik, zejména vedle Rubeše
také Pichl, Rieger a Lhota. Následujícího dne byly slavné rekvie; o polednách vystrojena velká hostina, pĜi níž po arcidČkanovi pronesl zdravici J. E. W. Odpoledne podniknuta spoleþná
vycházka do Sedlce k shlédnutí Brandlových obrazĤ v tamČjším kostele. Veþer uspoĜádán
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ples, pĜi nČmž J. E. W. tanþil s Jaroslavou ŠtČtkovou (sestrou dra Jos. ŠtČtky), která pozdČji se
stala jeho manželkou2).
Dne 1. Ĝíjna odejel J. E. W. do Prahy. Byt, který tam mČl od tohoto dne najatý, nebyl dosud zaĜízen. Ale úpravu nové této své domácnosti opatĜil J. E. W. s rázností mu vrozenou.
Nakoupil nejnutnČjšího nábytku (psací stĤl, pohovku, malý stolek aj.); také tu byly již vČci jeho z VídnČ (prádelník, hodiny stojací, skĜínČ knižní, bedny s knihami, šatstvem a prádlem,
úhrnem 22 centĤ 50 liber). PozdČji došly rozmanité drobnČjší potĜeby, které zjednal v Kutné
HoĜe (žínČnky, ložní prádlo a j.). Také se zásobil s dostatek dĜívím, tvrdým i mČkkým. Když
pak na skĜíni se zaleskly soupravy kávová a þajová a v rozložitých dvou zasklených schránkách se zastkvČly husté Ĝady knih, soustavnČ uspoĜádaných, byla úprava útulného mládeneckého obydlí Wocelova dovršena.
Výsledkem literární þinnosti Wocelovy v roce 1842 jest cyklus básní pod titulem „Meþ a
kalich“. V lednu napsal 5 básní, v únoru zase 5 básní, v bĜeznu 8 básní, v dubnu ukonþil Mstitele a zaþal Poslední píseĖ, v þervenci vzdČlal Poslední sen, v Ĝíjnu PíseĖ o deseti rytíĜích a
ýerné jezero, v listopadu Vstup, Otec vlasti a Pan Zajíc z Valdeka (8 básní), v prosinci ukonþil Králem Václavem (12 básní), AlžbČtou (8 básní) a þtyrmi jinými básnČmi; poznámky a
doplĖky byly teprve v lednu 1843 pĜipojeny. Rukopis, dne 16. ledna do censury podaný, byl
již 10. února z censury vrácen a dne 9. bĜezna dán do tisku; dne 9. þervence 1843 vydán spis
hotový z tiskárny Pospíšilovy. HonoráĜe za „Meþ a kalich“ pĜijal J. E. W. dne 22. Ĝíjna úhrnem 112 zl., þítajíc arch po 8 zl. V mČsíci kvČtnu 1842 sepsal J. E. W. po úradČ se Štúrem žádost císaĜi za ulevení útiskĤ, kterými MaćaĜi Slováky tísnili; petici tuto pak odevzdal hrabČti
Sternbergovi, aby ji podal vládČ. V Ĝíjnu téhož roku sestavil krátkou historii kláštera uršulinského v Kutné HoĜe, za kteroužto práci (vyšla tiskem v srpnu 1843) se mu od pĜedstavené
konventu dostalo odmČnou pytlíku na tabák, šmelcem vyšívaného.
K stálé þetbČ Jana E. W. náležely spisy tyto: Palackého Geschichte von Böhmen, ýeský
Archiv, ýasopis ýes. Musea, Kollárova Slávy dcera, Slovanský národopis od ŠafaĜíka, Geschichte der böhm. Literatur od Dobrovského a j. Na cestu tatranskou pĜipravoval se J. E. W.
þetbou spisu Reise nach den Central-Karpathen od Sydowa. ZvláštČ hojnČ þetl J. E. W. v první polovinČ roku 1842; z þetby této zasluhují pĜipomínky zvláštČ spisy tyto: Bellum bohemicum (vydání z roku 1645), Kirchliche Topographie Österreichs, Journal de l’education par
Mme. Genlis, Göttinger Dichterbund od Prutze, L’espagne pittoresque par Delabord (nádherné dílo obrazové), Geschichtsforschung in Böhmen und Mähren od Knolla, Chronik der Stadt
Konstanz, Joh. Hus auf dem Concil zu Konstanz od Zürna, die Slawen in älterer Zeit od Kaulfusza, Ungarische Wirren, Le pelerin par le vicomte d’Arlincourt a j.
Z potulek svých po okolí Mostu nad Litavou sebral nČkolik námČtĤ pro obrazy akvarelové
a na cestČ tatranské pilnČ skizzoval.
Dva zápisy v deníku WocelovČ pĜi roce 1842 (z 8. a 15. prosince) jsou dojemným pĜíspČvkem pro životopis spisovatele Douchy; ze zápisĤ tČch jest zjevno, jak nuznČ Doucha žil.
VždyĢ konal Wocelovi služby opisovaþské (za plat, jednou též za obČd v hostinci „u anjela“,
totiž peþeni, mající cenu 20 kr.)
Rokem 1842 ukonþil J. E. W. jeden životní svĤj oddíl. Kdyby za uplynulých osmnácte let
nebyl vykonal více, než co mu velel úĜad vychovatelský, který mu byl osudem urþen, byl by
þestnČ obstál i pĜed soudem pĜísným, což z pĜedcházejícího pojednání vysvítá zjevnČ. Avšak
doba informátorského pĤsobení mČla pro Jana E. W. ještČ další význam: bylaĢ mu vhodným
podkladem, na kterém bezpeþnČ mohla býti vybudována jeho pĜíprava pro další jeho vážné
snahy životní. Cíle jeho snah nebyly nízko postaveny, ani snadno dosažitelny. J. E. W. usiloval o to, aby mohl zaujmouti místo v pĜedních Ĝadách þeských vlastencĤ podle Palackého, ŠafaĜíka, Kollára a jiných. J. E. W. znal své vynikající schopnosti duševní, ale nepĜeceĖoval
jich; byl si toho vČdom, že dosud nejsou sdostatek vypČstČny, vzdČlány a zdokonaleny. Úþel2

) Na kĜtu pĜijala jméno Barbora (Babetta, Betty) Jaroslava.
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nou þetbu a cílevČdomé cestování považoval J. E. W. prozíravČ za hlavní pomĤcky vzdČlávací; proto mnoho þetl a þasto cestoval. Aby prost byl tíživého obmezení, pokud se týþe volby
lektury, osvojil si znalost nČkolika cizích jazykĤ; mimo nČmþinu, kterou ovládal znamenitČ,
znal dĤkladnČ franþinu a angliþinu a horlivČ se zabýval též polštinou, španČlštinou a holandštinou.
Receptivní i produktivní þinnost jeho kráþely podle sebe parallelnČ, navzájem se podnČcujíce a živíce. Poznatky a dojmy z hojné þetby a z þastého cestování, v nitru jeho pokaždé záhy
vykvasivší a spČšnČ dozrávající, mocnČ oplodĖovaly jeho nevšední tvoĜivost. Energie jeho
duševní vybíjela se již v jeho vČku jinošském zpĤsobem obdivuhodným. Roku 1820 napsal
nČmecky truchlohru „Die Rache“54; 1821 vzbudil u prof. Spirka nemalý úžas filosofickým pojednáním svým „Über den Ursprung der Seele“55; v té dobČ psal též duchaplná proslovení pĜíležitostní (proslov studenta, pro mateĜ. jazyk þeský horujícího, Dank am Schlusze der Gymnasialstudien56; do té doby náleží též další jeho pokusy dramatické a básnické (Der Schwur,
drama ze starého Egypta, básnČ Der Abgrund, Des alten Zitherschlägers Traum, Satans Monolog, Architas, aj.57); 1824 vydal tiskem divadelní svou hru „Harfu“. Za pobytu svého v AllGyö sepsal truchlohru „Torrigiani“; to jest asi divadelní hra, ku které J. E. W. pojil nadČji, že
bude pĜijata na dvorním divadle ve Vídni (viz zpĜedu citát z listu, psaného dne 23. záĜí 1826
Františkovi Wotzlovi).
PozdČji ve vČku mužném se podnímal úkolĤ, vyžadujících progressivnČ vzrĤstajícího napČtí sil, a Ĝešil je hladce a dĤkladnČ. Bohatýrské zpČvy jeho „PĜemyslovci“ a „Meþ a kalich“,
které vznikly v dobČ Wocelova pĤsobení vychovatelského, sálajíce žárem vlasteneckého nadšení, budily všude radostné vzrušení a splnily zdárnČ úkol svĤj jako mocná vzpruha v dobČ
probuzení národa þeského. Publicistickou þinností svou, namnoze polemickou, ukázal J. E.
W., kde nutno nasaditi páku, aby snahám þeského národa bylo v cizinČ zjednáno více porozumČní a správného pochopení. VČdecké pĤsobení pĜedního našeho archaeologa a badatele v
oboru dČjin þeského umČní leží již mimo dobu, kterou se pojednání toto zabývá. Ale nČkteré
jeho spisy historické, které byly vydány záhy po roce 1842, zejména obšírné dílo „Grundzüge
der böhm. Alterthumskunde“58 (vyd. 1845), vyžadovaly nepopíratelnČ mnohaleté pĜípravy a
dĤkladných studií. Proto možno souditi, že zaþátky tČchto studií a pĜíprav sáhají zpČt do doby
Wocelova pĤsobení vychovatelského.
K závČrku tohoto pojednání budiž zdĤraznČno, že J. E. W. byl též dovedným kreslíĜem a
obratným akvarelistou. Bylo by skuteþnČ ku podivu, kdyby muž, který horlil pro vše, co jest
krásné, nebyl se vyznal v umČní výtvarném aspoĖ po diletantsku. Na þastých cestách svých
nacházel mnoho námČtĤ, které hovČly jeho vytĜíbenému vkusu; byly to hlavnČ krásy pĜírodní
a významné kusy architektonické. Zachovalo se nČkolik knížek s náþrtky krajin, na nichž oko
Jana E. W. se zvýšeným zájmem a s obzvláštním zalíbením spoþinuto. Akvarelnímu propracování tČchto skizz vČnoval J. E. W. tolik píle, že výsledek práce lze nazvati zdaĜilým. Jestliže
v tČch obrazech se pohĜešuje náladová výraznost, jakou jen umČlec dovede barvami vystihnouti, musí se v nich aspoĖ uznati správnost kresby ve všech detailech, þímž se prozrazuje
jedna pĜíznivá stránka povahy Wocelovy, totiž dĤkladnost a pĜesnost, osvČdþující se také v jiném jeho konání. J. E. W. pokoušel se také o výjevy genrové, jakož i o portréty; i v tomto
oboru docílil výsledkĤ pČkných. Nejlepší své akvarely shrnul J. E. W. roku 1838 v celek a dal
tomuto obrazovému albu (nyní ve sbírkách musea kutnohorského uloženému) název „Cestování od hor Karpatských k Severnímu moĜi“. Na titulním listČ vykreslil pérem pohled na No54

„Msta“
„O pĤvodu duše“
56
Díky absolutoriu gym. studií
57
PĜísaha, drama ze st. Egypta, básnČ Propast, Sen starého hráþe na citeru, SatanĤv monolog, Architas, aj.
58
„Základy nauky o þeském starovČku“
55
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vé Hrady na MoravČ; k jednotlivým obrazĤm pak pĜipojil nápisy tyto: Radhošt, Propast Macocha, Krþma pod Radhoštem, Starý Jiþín na MoravČ; Ukvaldy, Štramberk, Hostainov, Propast u Hranice, Náchod, Litice, SnČžka, Mnichovo HradištČ, Michalovice, Šternberg nad Sázavou, Chebský starý hrad, Aussicht in das Fichtelgebirge, Alexanderbad (Baiern), Insel Helgoland auf der Luisenburg (Baiern), Berneck, Bamberk (?), Rheinstein, Die Pfalz, Oberwesel,
Die Katz (Katzenellenbogen), Koblenz und Ehrenbreitenstein, Rheineck, Steuerbord des holländischen Dampfschiffes Ludwig, De Heidentempel to Nymegen, Het Belveder to Nymegen,
Loewenstein, De kajuit von de Stoomboot de Konigin der Nedrland, De toren Merwde, De
Graftombe van Prins Willem de I., mČsto bez nápisu, Het huis in bosch Oranienhuis, De groote markt to Rotterdam met bet standbeelt van Erasmus, kamenný lom na výrobu mlýnských
kamenĤ (bez nápisu). Mnoho svých maleb rozdal J. E. W. þlenĤm rodin, u nichž byl vychovatelem, jakož i nČkterým pĜátelĤm svým.
PěÍLIŠNÁ HORLIVOST PROTIREFORMAýNÍ.
ýasopis musea království ýeského, r. 95 (1921) str. 78-79.

Jak velice jistým þinitelĤm na tom záleželo, aby veškeré stopy víry pod obojí byly vyhlazeny, a jak houževnatČ bylo k dosažení cíle toho pracováno, vysvítá z listu následujícího, který byl z konsistoĜe pražské zaslán Kutnohorským (Archiv mČsta Kutné Hory þ. 11020.). „Slovutné a mnohovzáctné poctivosti páni nám milí. Dochází nás toho jistá správa, kterak pĜi
chrámČ PánČ Vašem posavad jedna nádoba na spĤsob kalicha udČlaná, z které nČkdy pod obojí pĜijímali, se vynachází. I ponČvadž v tom spĤsobu k niþemuž potĜebována býti nemĤže, z té
pĜíþiny pĜi Vás to dostateþnČ naĜizujeme a otcovsky napomínáme, abyste naddotþenou nádobu
ihned rozpustiti a z té materie jinší na nynČjší spĤsob kalich neboližto ciborium neb cokoliv
jinšího, co by témuž chrámu PánČ platnČ sloužiti mohlo, spĤsobiti nepomíjeli, vČdouce o tom,
že pokudžbyste to uþiniti se speþovali, pĜinuceni skrze to budeme, takové nádoby se mocnČ
ujíti a z ní, jak vejš dotþeno, kalich neboližto ciborium neb co bychom témuž chrámu PánČ za
nejpotĜebnČjší vČc býti uznali, spĤsobiti dáti. K þemuž že pĜijíti nedopustíte, anobrž se tak poslušnČ zachováte, se dĤvČĜujeme a zĤstáváme Vám pĜi tom otcovsky náchylní.
Actum v arcibiskupské kanceláĜi Pražské 17. dne mČsíce þervna 1667.
Jeho vysoce osvícené knížetcí Eminenti pana pana kardinala z Harrachu, arcibiskupa
Pražského (titul) official i jiné arcibiskupské consistoĜe Pražské raddy a assesores.
Sebast. Zbraslavský
JindĜich Meckenburger
official m. p.
assessor a canclíĜ m. p.
kutnohorským
na rubu poznámka: Dotýþe se nádoby stĜíbrné kostela Matky Boží na NámČti, aby rozpuštČna
byla. Dom. Exaudi 2. Sabbato 16. Julii 1667.
FARA KAĕKOVSKÁ V 16. STOLETÍ.*)
ýasopis Spoleþnosti pĜátel starožitností þeských, r. 30 (1922), str. 93-106.

Fara na KaĖku u Kutné Hory hostila faráĜe svého zpravidla jen krátkou dobu; správcové
duchovní pĜicházeli a nepobyvše tu dlouho, zase odcházeli. ProbČhem asi 60 let, od roku 1516
do roku 1578, ve kterýchžto mezích þasových lze podle zápisĤ zachovaných dosti bezpeþnČ
stopovati Ĝadu knČží kaĖkovských, vystĜídalo se tu faráĜĤ tĜiadvacet!
Roku 1516 okolo 1. záĜí umĜel knČz ŠtČpán faráĜ a byl poctivČ pochován za úþasti všech
prelátĤ domácích i hostinských i všeho žákovstva, jak býval obyþej. PĜed tím ještČ pan rychtáĜ
*
) Podkladem tohoto pojednání jsou následující archivalie kaĖkovské: RejstĜík pĜíjmĤv a vydání 1506. PĜíjem a vydání pro záduší 1519. - RejstĜík kostelní 1549. - Kniha poĜádku havíĜského na horách KaĖkovských 1562. - Kniha pĜíjmĤv a vydání 1586. - Kniha památní pĜi právČ KaĖkovském, sepsaná Adamem JiĜím Grantzem. - Jana Hejzelny Památky král. hor. mČsta KaĖku.
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a páni pĤjþili mu k posvícení 1 kopu grošĤ a „v tom jeho Pán BĤh z tohoto svČta pojal“; ztracenou kopu páni oželeli, zapsali ji do vydání s povzdechem „ta tam“ a jali se hledati faráĜe
nového. NejdĜíve (na zaþátku mČsíce listopadu) zajeli páni do Košic pro knČze, ale bez žádoucího výsledku; další pak pokusy odložili do jara. Na KaĖku pĜisluhoval zatím kutnohorský
faráĜ Jan Buchal. Kollatorské právo nevykonávali KaĖkovští samostatnČ, neboĢ obec kaĖkovská byla ve všem závislá jednak na šepmistrech kutnohorských, jednak na nejvyšším mincmistrovi; pĜi volbČ faráĜe bylo jim se raditi s arcidČkanem a šepmistry kutnohorskými. Na zaþátku mČsíce bĜezna roku následujícího (1517) zaþali páni vysílati posly do Nového Bydžova
pro knČze Pavla, mnohokráte se scházeli v rathouze k úradám, þasto docházeli do Hory, také
si knČze Pavla k sobČ pozvali pro obapolné poznání, a pĜi tom se hojnČ utrácelo z pokladnice
obecní. TĜetí nedČli pak po Velikonocích si pro knČze Pavla dojeli v prĤvodu slavném zbrojnČ
páni starší, páni konšelé i množství tovaryšstva, nelitujíce útraty za stravu, za koĖský obrok i
za jiné rĤzné potĜeby summou 6½ kp 22 gr 3½ den; novému faráĜi dali z milostí na „novosedlé“ pĤl kopy grošĤ.
Avšak již na zaþátku roku následujícího (1518) byla fara opČt prázdna, a po Veliké noci
nastala znova sháĖka po faráĜi. Tentokráte bČhali poslové do Žiželic, a v první polovici mČsíce kvČtna pĜivezli páni na svou faru knČze Jana ze Žiželic. Téhož roku na zaþátku mČsíce srpna fara opČt osiĜela: dosavadní správce její „sedČl na rathúze v Praze“ a pĜese vše úsilí KaĖkovských nechali jej Pražané sedČti (nevíme proþ); až do konce roku nacházíme v kaĖkovském RejstĜíku pĜíjmĤv a vydání stále jenom platy rĤzné pro knČze Kašpara kaplana. Teprve
na zaþátku roku 1519 zaþíná rejstĜík hovoĜiti opČt o faráĜi; zejména se tu dovídáme, že páni
mu dali z milosti na cestu, když jest do Prahy jezdil po své potĜeby, pĤl kopy grošĤ. Jaké to
byly „potĜeby“, prozrazuje rejstĜík další položkou z roku 1520 pĜi nedČli Quasimodo, „když
pan faráĜ byl od pana administrátora o Svátosti do Prahy s panem dČkanem obeslán o víru“,
dali mu páni na cestu 1 kp gr z milosti. Když nebylo faráĜe, nesl hlavní tíži správy duchovní
ovšem kaplan; knČz Jakub kaplan nesl bĜímČ to od roku 1519 až do své smrti, která nastala
roku 1524: zápis v rejstĜíku pĜi nedČli Benedicta praví, že dány 2 gr od hlídání komory knČze
Jakuba nebožtíka.
PĜi roce 1525 Quasimodo klade se v rejstĜíku do vydání „ostatní stans panu faráĜi Janovi
Šišmovi z Brodu ýeského ve þtyĜech nedČlích 48 gr“. To byl opČt nový faráĜ a dokonce již na
odchodu, neboĢ slovo „ostatní“ nutno míti za „poslední“; což se dotvrzuje také tím, že koupeno bylo nové lĤže „pro pana dČkana“, který s kaplanem, novČ pĜistČhovalým, zatím pĜisluhoval až do nedČle In voluntate, kdy se pĜibral faráĜ nový. KnČz tento, jehož jméno nám není
známo, vytrval tu sotva rok. Na sklonku roku 1526 pĜivezli opČt nového duchovního pastýĜe
knČze Duchka; že byl ustanoven faráĜem, soudíme podle hojné svaþiny, jaká pĜi uvádČní kaplana nebývala obyþejem. Když se rok 1529 chýlil ke konci, umínil si faráĜ, odejíti z fary; pĜi
nedČli In voluntate bral poslední stans. Nastaly þasté chĤze „o faráĜe“ do Hory, pĜi nichž poþet zádušní byl zatížen nemalou útratou; avšak teprve roku následujícího (1530) podaĜilo se
získati faráĜe nového, knČze Jana; okolo nedČle Exaudi I. pĜistČhoval MatČj pekaĜ všecken statek jeho na jediné fĤĜe. PĜi roce 1531 pĜipomíná se opČt nový faráĜ knČz Václav; na nČj žalují
faráĜi vysokokostelský a námČtský, že je naĜknul na kázání v GruntČ, že jsou oni Hanuše zlatníka1) o hrdlo pĜipravili a že jsou horší lotĜi nežli Hanuš“. FaráĜ Václav troufal si obhajovati
muže, jejž knČží horští vyhlašovali za zatracence, za þlovČka scestného, rouhavého a všelijak
stranného, o nČmž þinili bouĜlivá kázání proto, že jest jemu pohĜeb dán a že jsou nČkteĜí z pánĤv radních a obecních za ním na pochování šli. I stížili sobČ knČží horští, jak jest jim to na
pány hnČvivo a nepĜíjemno, že jim o takových lidech bludných nedadí kázati a že jim chtí
vymČĜovati, co kázati mají, a tudíž že se jim lehkost dČje, Nejvíce se durdil knČz Tomáš a krutou nesnášenlivost svou nepokrytČ na jevo dával Ĝka: že jest mČl zvláštní milost k tomu kostelu u NámČti, než pro ten pohĜeb HanušĤv že všecku milost od téhož kostela odjal a dokud živ
) Zlatník Hanuš z ěasné ryl kolky pro minci kutnohorskou.
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že okolo toho kostela nechce jíti a na to místo hledČti. Nedivíme se tomu, že vážná tato roztržka záhy odpudila knČze Václava od fary kaĖkovské.
Sotva rok minul, a nový opČt faráĜ knČz Florian (Florius) ujal duchovní správu na KaĖku.
Okolo nedČle Misericordia 1532 jej pĜivezli, neumíme Ĝíci odkud; víme toliko, že pĜedešlé
sídlo jeho bylo za vodou (za Labem?), ponČvadž KaĖkovští, pĜivážejíce jej, platili „na bĜehu“
52 gr, bezpochyby za pĜevoz. OpČtnou pak zmČnu na faĜe pĜipomíná rejstĜík pĜi roce 1536:
kolem nedČle Vocem jucun. pĜijat byl nový faráĜ a pĜi uvádČní projedeno a propito 47 gr 3
den. A opČt 1541 pĜibral se na KaĖk nový faráĜ Lukáš z StĜítČr; páni starší, vítajíce jej, s ním
stolovali; tehdy stála pocta za 1 kp 55 gr 1 den.
PyšnČ si vedli páni KaĖkovští, když roku 1546 na faru svou uvádČli knČze Václava Beneše dČkana Nymburského. S Hejzelnou, pisatelem památek král. hor. m. KaĖku, divíme se tomu, že dČkan z mČsta Nymburka neopovrhl farou kaĖkovskou. Horní protokoly záhadu tuto
ponČkud objasĖují prozrazujíce, že 1547 Esto mihi knČz Václav Beneš faráĜ kaĖkovský od
horního úĜadu obdržel propĤjþku na dole Kršnáku. Ale ani úþast v dolování neudržela knČze
Václava Beneše na KaĖku: již 1548 pryþ se odebral, a na místo jeho téhož roku In voluntate
pĜistČhoval se knČz Jan z KouĜimČ. Jej provázel dČkan kouĜimský, též jiní knČží a pĜátelé, pro
nČ strojeny po dva dny hodokvasy na faĜe, takže na tu poctu úhrnem se sbČhla útrata 7 kp 56
gr. Další zmČny vylíþíme docela struþnČ: staþí jméno faráĜovo, rok a nedČle, pĜi které byl
uveden. Roku 1549 Omnia knČz Adam z Prahy; 1551 knČz Matouš; 1552 knČz Bohuslav z
Prahy, byl poslán administrátorem pražské konsistoĜe, jemuž se za to dostalo pocty 30 gr;
1554 Invocavit knČz Jan z ChrudimČ; 1557 Spiritus dom. knČz Jan MČlnický z Rakovníka;
1558 Cantate knČz Lukáš z Prahy; 1559 Jubilate knČz Melchisedech z Janovic, který pak 1563
zemĜel; 1563 Jubilate knČz Marek z Prahy; pro delší Ĝadu let scházejí zprávy; 1576 Respice I.
knČz MatČj z Pardubic; 1579 Adam Hrdesius NČmeckobrodský.
Zprávy tyto jasnČ mluví, že fara kaĖkovská nebyla z tČch, kterých by se faráĜi nesnadno
zĜíkali. Ale klamal by se, kdo by soudil, že byla chudá; po stránce hmotných výhod bylo lze ji
klásti dokonce mezi fary cennČjší. Stálý dĤchod faráĜe kaĖkovského možno nazvati slušným.
Stans þili stojecí vypláceli mu obyþejnČ po 4 nebo 5 nedČlích; ze zaþátku 16. století bylo stanse týhodního 12 gr, roku 1530 pak vzrostl na 1 kp gr. Také mimoĜádnČ plynuly faráĜovi z pokladnice obecní dosti hojné pĜíjmy: den Zeleného þtvrtka dávali mu páni 15-30 gr, o posvícení sud piva (nebo 1 kp), koledy 12 gr; ŠtČdrého veþera 10-30 gr, o jarmarce opatĜovali mu pro
kuchyni koĜení (pepĜ a šafrán), pĜidávali mu na kožich asi 3 kp a byl-li oblíbený, ještČ þetnými jinými dary milost svou mu projevovali. Nechybujeme asi, soudíme-li, že oltáĜe, jež byli
sobČ v kostele sv. VavĜince založili poĜádkové havíĜský, hašpléĜský a trajvéĜský, byly dosti
hojnČ obmyšleny fundacemi, z nichž o každých Suchých dnech faráĜ bral pĜímČnky slušné.
Obydlí mČl faráĜ v domČ proti kĤru kostela, jejž páni starší roku 1509 koupili k záduší pro faru od Thovaryšky za 37 kp gr2); zahrada, z níž faráĜ bral užitek, vzdČlávala se na útratu obce.
Z pĜivtČlené (jindy samostatné) kollatury gruntecké, k níž patĜily osady Grunta, Libenice a
HoĜany, odvádČn faráĜi kaĖkovskému obilní desátek (roku 1546 žita a ovsa 51 korec a 3 vČrtele), k tomu letníky a koleda štČdroveþerní, jakož i úrok z dČdin knČžských. Avšak pro pĜíjem
tento ocital se faráĜ mnohdy v tuhém sporu se svými osadníky. Nechvalným pĜíkladem ostatním osadníkĤm byl Jan Trþka z Lípy a na Lipnici, držitel statku libenického; násilnČ sáhnul
roku 1530 na farní dČdiny gruntecké, chtČje jich k svému užitku potahovati. Povstal spor vleklý, který byl skonþen teprve 1535 smlouvou pĜátelskou, ujednanou prostĜedníky obou stran
Albrechtem z Gutštejna a na Ronšperce, nejv. mincmistrem, a Václavem Žehušickým z Nestajova a na Žehušicích. „FaráĜ kaĖkovský“, tak bylo ujednáno, „ten aby v GruntČ vždy tĜetí
nedČli pĜisluhoval a osadním jako KaĖkovským aby posluhoval; a co faráĜi od té fary dáváno
2
) Obec kaĖkovská koupila roku 1770 dĤm Špaþkovský pro faru za 750 zl. a na úpravu toho domu vynaložila bezmála 2000 zl; k novému tomuto domu farnímu pĜivtČlila pak zahradu od domu SmetištČ Ĝeþeného, kterouž za 1½ korce obecního pole vymČnila.
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býti má, na þemž se KaĖkovští s osadními snesou, to aby jemu dáváno bylo, a což by se jim
vidČlo, to pro správu toho záduší M. Boží v GruntČ aby zanecháno bylo“. Avšak osadníci libeniþtí nedbali smlouvy a povinovaný desátek neodvádČli dosti ochotnČ. Došlo až na to, že
roku 1543 Lukáš faráĜ kaĖkovský dítČti paní Libenické z Vrchovišt svátosti podati se vzpČþoval. K odporu tomu pohnut byl z rozkazu starších obce kaĖkovské, ponČvadž Libeniþtí desátky a letníky faráĜi poĜádnČ dávati nechtČli. Paní Libenická žalovala, a faráĜ Lukáš byl obeslán
do konsistoĜe pražské, by se ospravedlnil. Osadníci grunteþtí a libeniþtí, spoléhajíce na bohaté
nadání kostela svého v GruntČ, stále usilovali o to, aby páska, kterou ke kollatuĜe kaĖkovské
byli vázáni, se uvolnila. ObzvláštČ vážnČ a rozhodnČ pokoušeli se roku 1532 o úplnou odtržku, jsouce asi rozmrzeni þastými zmČnami faráĜĤ na KaĖku a plynoucími z toho nepoĜádky ve
správČ duchovní. Pokus tento, jehož zdarem by se beneficium fary kaĖkovské nemálo bylo
ztenþilo, byl mocným rozhodnutím z Prahy pĜekažen. Ale roku 1596 sedláci z Libenic a z
Grunty podnikli útok nový: „mimo starobylý zpĤsob“ k posluhování v kostele grunteckém
jednali faráĜe svého, pomíjejíce faráĜe kaĖkovského. Tehdy páni KaĖkovští zakroþili u
hejtmana kolínského panství (k nČmuž Libenice s Gruntou byly pĜiĜadČny) a ten jim slíbil, že
starobylého zpĤsobu mČniti nedopustí, omlouvaje se, že jest se to bez vČdomí jeho stalo.
Ke kollatuĜe kaĖkovské byl pĜíslušným též kostelík sv. MaĜí Magdaleny na couku
Rejzském, jakož i obojí (hoĜejší a dolejší) TurkaĖk. Kostelík dotþený stával na svahu kopcĤ
kaĖkovských naproti Hlízovu (proti severových.); u nČho byla kostnice se hĜbitovem, kdež se
pohĜbívali hlavnČ dČlníci horní. ěíkali tam „na poušti“, snad proto, že se na samotČ té usadil
poustevník, který beze vší pochyby vykonával také službu zvoníka a hrobaĜe a kromČ toho
snad také hlídal stromy ovocné, podle kostelíka vysázené3). Poustevník u sv. MaĜí Magdaleny
pĜipomíná se již 1526; tehdy jej páni KaĖkovští podporovali drobnými dárky penČžními, na
pĜ. 1-3 gr „na stĜeví“ a j. a zásobovali jej též otépkami; na sklonku 16. století obmýšleli jej
podporou vydatnČjší. Pro stravu docházel si poustevník do blízkého kláštera sedleckého, což
vysvítá z položky v knize pĜíjmĤv a vydání zapsané ke dni 4. ledna 1588: „když jednali se panem opatem kláštera Sedlec, aby poustevníku u sv. MaĜí Magdaleny, jakž od starodávna,
stravu dával, utraceno 47 gr“. Na sklonku 16. století byli tu dokonce poustevníci dva: 1586
Jan Straka a Zajíc „starý poustevník“, a obČma se dostávalo z obecní pokladnice obvyklého
platu. Místo po zesnulém Strakovi (na konci ledna 1587) zaujal Bernhart; pĜi roce 1591 a
1592 nacházíme Josefa Fifka poustevníkem.
Ve vykonávání správy duchovní byli faráĜĤm nápomocni kaplani, jeden nebo dva, z nichž
každý bral roþního platu 3 kp gr, a sice po 1½ kp o sv. JiĜí a o sv. Havle. FaráĜ s kaplany nemusil se starati o hospodáĜskou stránku správy kostela; tu sobČ ponechali páni starší, kteĜí
každého roku jmenovali k úþelu tomu Ĝadu „pánĤ kostelníkĤ“. PĜední jejich povinností byla
Ĝádná správa majetku zádušního. ěádem, který známe podle zápisu z roku 1530, jest vytþeno,
jaké mČl kostel sv. VavĜince pĜíjmy a jaké bylo pravidelné vydání. PĜíjmy byly tyto: 1. každého ungeltu od pp. starších 2 kp 30 gr; 2. žebroty kostelní, kteréž se každou nedČli þiní; 3. žebroty, kteréž se k každým hodĤm od sousedĤv na svČtlo þiní; 4. odkazy, kteréž se þasem na obrácení k záduší dČjí; 5. peníze z užitkĤv rolí osetých, a k tomu aby jim obráno a oddáno bylo
þtyĜi kopy záhonĤv; 6. na pomoc spravení orby a žní aby jim každého roku z ungeltu vydáváno bylo 6 kp gr a k tomu 12 korcĤ žita pro pana faráĜe z obecní stodoly. Naproti tomu mČli
páni kostelníci vydání následující: 1. panu faráĜi stans i také na pivo každého týhodne 1 kp gr;
2. na víno ku posluhování do kostela, jakž kdy potĜeba; 3. všelijaká jiná panu faráĜi vydání,
jako na koĜení do roka 3 kp 51 gr 3 den, na vepĜe místo sádla 2 kp gr, na posvícení sv. MaĜí
Magdaleny a sv. VavĜince 4 kp gr, na pĤl kamene svíþek 30 gr, soli jednu prostici aneb co se
spotĜebuje, žita sutého na jeden každý rok 12 korcĤ, od komží do kostela praní každého roku
a mýdlo 1 kp gr a jiné všecky vČci od nádobí dĜevČného a pobíjení kádí vedle najednání a
vymČĜení; 4. dĜíví a uhlí na faru aby spravovali a kupovali; 5. bylo-li by buć na kostele nebo
3

) Roku 1594 utrženo za ovoce u kostelíka sv. MáĜi Magdaleny 20 gr.
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na faĜe anebo pĜi kostelíku sv. MaĜí Magdaleny jaké opravy potĜebí, totéž aby opatĜiti a opraviti dáti povinni byli; 6. svČtlo voskové na oltáĜe i k jiným potĜebám aby kupovali a jestli co
jiného na kostel nebo faru potĜebného, aby to vše opatĜovali. Na takové pak vydání kdyby jim
nahoĜe oznámené pĜíjmy nepostaþovaly, to na pány starší aby vznesli a od nich dalšího opatĜení þekali. PánĤm kostelníkĤm bylo dále hledČti k tomu, aby udržován byl poĜádek v kostele,
a bylo jim též dbáti toho, aby prameny a praménky pĜíjmu do pokladnice zádušní nikdy nevysychaly. Vizme, kterak rĤzné úkoly tyto byly rozdČleny mezi jednotlivé pány kostelníky. PĜi
obnovČ roku 1583 byli zvoleni: první hospodáĜ, k oltáĜĤm dva, k mĜížím k svČtlu jeden, k
žebrotČ u stolce u kostela þtyĜi, z kostela psy ven vyhánČti þtyĜi.
Nemálo dĤležitým úkolem byla také správa kostelního inventáĜe. Klenoty kostelní chovaly se v bezpeþném úkrytu v sklepČ nad sakristií, kterýž byl uzamþen tak, že jeho opatrovníci
jeden bez druhého ke klenotĤm pĜistoupiti nemohli. Podáváme soupis z roku 1521, z nČhož
lze poznati, kolik „mají páni KaĖkovští a obec kostelních klenotĤv“; klenoty byly zejména tyto: monstrance stĜíbrná a v ní mČsíþek pozlacený a k ní dva feflíky dobrá, monstrance
mosazná všední a k ní kus feflíku dobrého, na archu feflíkové 3, kalichĤ stĜíbrných 12, mezi
nimi 2 pozlacená a jeden veliký s þípkem pro nemocné, pušky stĜíbrné 2 a zlatohlavové 2,
stĜíbrné lžiþky 3, kĜižmáĜ stĜíbrný a pozlacený.
Dále se jmenují v soupise: 2 þepce na kalich pro nemocné, pallí velikých na oltáĜ 9 a malé
pod monstranci 4, ubrusĤv na oltáĜ 10 a horších 12, do sínce na stolec 2 ubrusy, korporálnice
jsou 2 a v nich 6 korporálĤ, svícnĤ cínových na oltáĜ 10 a mosazné 4, ornátĤ 6: jeden zlatohlavový, druhý amchový, tĜetí axamitu þerveného, štvrtý zelený, pátý bílý, šestý þerný, ubrus
na pulpit 1 a pĜikrývky na pulpit na oltáĜ 3, komže knČžské 3 a zvoníkova 1, štuoly 4, zvoncĤ
u oltáĜe 7, kadidlnice 2 mosazné, misálové 4, viatik 1, jedny latinské a þeské knížky, jedny s
omelím, knihy žákovské: gradual na pergamenČ veliký a 2 na papíru, antifonáĜe 2 na papíru,
kancionali velicí v deštkách 2, malý kancional v koopertuĜe jeden, specialníci sou tĜi, žaltáĜíci
imprimovaná 2 a psaný jeden a od Kuby dva, svícen železný na kruchtČ pĜed pulpit 1 a v kapli
též pĜed pulpit jeden železný, štanda cínová k vínu 1 a flaška k vínu 1, konve hubaté cínové 2,
ampulka v pĤlpintČ vína jedna, ampulky malé 4, lavátoĜ cínová v kaple, orlojík sutý na oltáĜ,
formy oplatkĤm péci 2 a železa jako vykružují oplatky, skĜidnice cínová, 2 komže nové,
ubrus na kazatedlnici a na pulpit také 1 ubrusec.
InventáĜ kostelní se þasem rozhojĖoval: 1522 koupili páni ornát bílý a kápi; 1524 knČz
Jakub poruþil k záduší sv. VavĜince kalich stĜíbrný vnitĜ pozlacený a mšál; 1543 byly za 17 gr
opatĜeny dva postavníky, kteréž pĜed knČzem, když podává tČla a krve PánČ, žáþkové nosí;
1555 konváĜi Klabalovi za dvČ ampulce dáno 16 gr; 1559 koupena nová kružadla k voplatkĤm za 3 gr atd. Avšak inventáĜ kostelní se též ztenþoval a to nikoliv pouze opotĜebením.
1525 kostel vyloupali f 5. v noci na pátek pĜed Božím narozením; co ruce zloþinné z kostela
odnesly, povČdČti neumíme. PĜi pĜehlídce roku 1619 napoþítali mezi klenoty kalichĤv þtrnáct.
Tak veliký poklad nemČl pĜece ladem ležeti; pĜedem bylo naĜízeno pánĤm kostelníkĤm, aby
stanovili pĜesnČ cenu toho všeho: JiĜík Kolínský s JiĜíkem Stropem kalichy z truhly vybírali a
jednotlivČ je kladli na váhy, které držel Jan ýáslavský, písaĜ Zigmund Brodský pak do tabulek
zapisoval. To vše dálo se tajnČ; avšak než tĜetí den minul, proneslo se, že klenoty kostelní budou z þásti do mince prodány a za peníze stržené že bude k záduší sv. VavĜince koupena role.
Co se po KaĖku trousilo jako povČst, stalo se brzy skutkem: vČtšina klenotĤ chrámových byla
zmincována, z kalichĤ se „chućátko sotva obhájil“ pČkný kalich po panu JiĜíkovi Taneþnem,4) pozlacený všecken, na jehož spodku vyryto stálo „Agnus Dei qui tollis peccata
mundi“. Za všecko (bylo toho 44 hĜivny 1½ lotu stĜíbra fajnu) utrženo bylo v minci 519 kp 57
gr; z tČch pak vydáno 310 kop gr za þtyĜi kopy záhonĤ na roli Dobšovské nad Šípþím níže vinic pod vrchem Špicberkem, a ty byly dány k záduší kostela sv. VavĜince.5)
4

) JiĜí Taneþný býval horním štolmistrem na KaĖku. Rezek, Daþický II. 24 a 32.
) Zmincování klenotĤv proti pouhému zaplacení minckoštu povolila král. komora þeská dekretem ze

5

48

Zprávy pĜedeslané jsou dokladem, že faráĜi kaĖkovskému nebylo snášeti nedostatkĤv
hmotných; a pĜece málo který k faĜe pĜilnul. PĜíþinou nápadného zjevu tohoto byly snad druhdy osobní zájmy toho kterého knČze; avšak fara kaĖkovská byla zatížena jistými velice vážnými vadami, jakých jinde nebylo. Hornická chasa byla vždy náchylná k rozpustilosti a svévoli. ÚĜad horní musil veškerou svou moc vynakládati, ani nesmČl rychtáĜ s pacholky svými
si hovČti, mČla-li býti zachována jakž takž kázeĖ mezi dČlníky hor kaĖkovských. NČkdy nebylo ani rámČ rychtáĜovo dosti mocným na ukrocení nevázané a rozvášnČné þeládky. Roku 1593
hašplíĜ Hošek z vČzení, v nČmž byl pro výstup jakýsi držán, mocí utekl a pĜi tom JiĜíka Žaluda
rychtáĜe „na zem potĜel“; za to pak sedČl po tĜi soboty u planéĜe na ostrach jiným. Roku 1610
KateĜina Machová vdova, jsouc od práva kaĖkovského právu kutnohorskému vydána, byla
rychtáĜem kaĖkovským Janem Hoškem až na kamenné stezky za KaĖk vyprovozena. Tu Jan
Holek, dČlník horní, s nemalým houfem jiných dČlníkĤ s kyji a sochory v cestu vešel rychtáĜi
a KateĜinČ Machové zbránil, aby do Hory do šatlavy nechodila; proto rychtáĜ, vida pĜi tom
nebezpeþenství svého života, touž KateĜinu zase zpátkem do vČzení kaĖkovského odvedl; služebníci pak práva kutnohorského, kteĜí pro KateĜinu Machovou byli vysláni, obávajíce se, by
tu zbiti a pomordováni nebyli, musili utéci. Potom táž KateĜina Machová ihned nazejtĜí pĤvodem a pĜíþinou Jana Holka z vČzení „marštálky nové“ na KaĖku se dobyla ven a prchla. Byloli zle ve dny všední, kdy dČlníci, zmoženi jsouce únavnou prací, toužili veþer po klidném odpoþinku, bylo ve dny sváteþní velice zle; zvláštČ o posvícení rozpoutaly se vášnČ všeliké v
naprostou nevázanost, a rychtáĜ s pacholky svými nemČl klidu ve dne ani v noci. Není divu,
že „žíla“ rychtáĜova þastČji se obnovovala; na hĜbetech tvrdých tĜíštila se i pádná žíla þastým
upotĜebením (roku 1592 platili za novou žílu 40 gr).
Býti duchovním pastýĜem stádu, v nČmž všeliká neĜest bujela a kde žádné úsilí k nápravČ
nevedlo, mnohému faráĜi se asi brzy znechutilo i pĜes to, že upĜímná jeho snaha vrchností
svČtskou vážnČ byla podporována. Tak byly od roku 1566 v Kutné HoĜe i na KaĖku „pro pĜetržení neĜádĤv“ vyhlášeny nové ĜíznČjší artikule, z nichž vyjímáme tyto: 1. v nedČli ve dvČ
hodiny na noc (podle þeského orloje) a potom jiné dny ve tĜi hodiny na noc na rathouze zvonČno bude, a kdožbykoli po tom zvonČní od rychtáĜe v domČ šenkovním postižen byl, ten
každý má do šatlavy vzat býti; 3. koho by rychtáĜ po zvonČní zastihl, an se s kobzami procházejí, vejskají, zpívají a lidem dobrým, zvlášĢ nemocným pokoje nedávají a lidi dČsí, ti všichni
aby do šatlavy bráni a vedle uvážení panského pokutováni a trestáni byli; 7. kdo by ve dni nedČlní a sváteþní na víních pálených i jiných nápojích o kázání byl od rychtáĜe postižen, ten
každý, též i šenkýĜ mají do vČzení vzati a pokutováni býti.
V téže asi dobČ byl pĜed kostelem na KaĖku postaven jakýsi pranýĜ, jemuž lid pĜezdČl názvem „drška“; byl to sloup dubový, do zemČ zapuštČný, o þtyĜech kruzích neb obojcích železných. Urþen byl pro výstupky rázu náboženského: kdo by se þeho dopustil proti Pánu Bohu,
byl od biĜice u sloupu pĜimþen za krk a v tom pĜimþení držen do þasu uloženého; když pak
byl puštČn, musil biĜici dáti 3 krejcary. Padesát let stál tu pranýĜ na ostrachu. Roku 1618 ten
týden po nedČli Protector v noci se stĜedy na þtvrtek byl kýmsi ze zemČ vyvrácen a pĜevržen;
když pak nikdo o jeho obnovení se nestaral, vytáhl jej Matouš Sládek hlásný sobČ na vČž, aby
mČl þím topiti. „Tu ta drška sežrána jest skrze oheĖ a tak vzala skonþení své.“6)
Duchovní správa byla faráĜi kaĖkovskému znepĜíjemĖována též rozháraností pomČrĤ náboženských. Tou ovšem nebylo v 16. století tíženo jediné Kutnohorsko; ale tam se protivy
pĜiostĜovaly nesrovnalostí ve víĜe jednak u lidu dČlného, který se všech stran houfnČ sem se
hrnul, jednak u knČží samotných, kteĜí mnohdy s kazatelen hádky náboženské živili a sebe

dne 12. máje 1620 odĤvodĖujíc rozhodnutí své tím, „že se to obce kaĖkovské, nanejvýš skrze stavunky
schuzené, dotýþe“ a vymiĖujíc si, „aby to v tajnosti zĤstávalo, a jiní toho pĜíkladu následovati nemČli.“
Pam. kniha kaĖk. þ. 141.
6
) Památní kniha kaĖk. þ. 135.
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navzájem þasto pro malicherné rozpory tupili a krutČ pronásledovali.7) KaĖkovští nebyli ve
víĜe za jedno s Kutnou Horou a odchylovali se od ní v nejedné vČci. Roku 1618 chtČli osadníci na KaĖku, aby faráĜové jejich, pĜisluhujíce v kostele, užívali ornátĤv; pokornČ šli pro ponauþení k arcidČkanovi horskému a obdrželi od nČho prohlášení, že „pro vzdČlání církve a posluchaþĤ neškodí ornátu užívati“. MénČ shovívavosti než pan arcidČkan projevovali páni šepmistĜi kutnohorští vĤþi vČrouþným odchylkám faráĜĤ kaĖkovských. Když roku 1544 knČz
Lukáš faráĜ kaĖkovský v pondČlí velikonoþní šel v klášteĜe Sedleckém pod nebesy a na sv.
Trojici v témž klášteĜe kázal pĜi nové mši, byli páni šepmistĜi pro to nemálo rozezleni. Obeslali starší obce kaĖkovské pĜed sebe a zle se na nČ oboĜili, že trpí takových nepoĜádkĤ od faráĜe svého, pravíce „že jest toho uþiniti nemČl jsa pod obojí spĤsobou, a jestliže chce bláznem
býti, nechĢ sobČ dá vČnec (na hlavČ) udČlati a se oholiti“; také mluvíce, „že jest knČz slepý a
cocles na obČ oþi (vidČl snad pouze jedním okem a proto mu asi pĜezdíváno „Cocles“). Avšak
soudíme, že pravou pĜíþinu tohoto rozhoĜþení dlužno hledati v tom, že obec kaĖkovská,
vzkvétajíc následkem úspČšného dobývání rudy mČdČné a kyzu, projevovala více samostatnosti, než pánĤm šepmistrĤm bylo vhod. V jisté suplice s trpkostí žalují starší obce kaĖkovské, že by Kutná Hora chtČla míti obec kaĖkovskou pouhým „podsedkem nebo ještČ ménČ
nežli podsedkem“; ale utČšují se slovem královým, které je povyšuje na „druhé Horníky“.
KaĖkovští podali proti HorníkĤm, je tísnícím, stížnost nejv. mincmistrovi Albrechtovi z Gutnštejna a dosáhli toho, že král vydal pĜísné poruþení, aby šepmistĜi proti KaĖkovským „nic takového ani proti knČžím jich nebrali, nýbrž pĜi starobylých poĜádcích je zanechali“. Také
dvojí konsistoĜ - pražská a kutnohorská - vadící se a hádající o svrchovanou moc nad knČžstvem v obvodČ Kutné Hory, nemálo ztrpþovala mysl faráĜe kaĖkovského. A vedle toho jevil
se druhdy opat kláštera Sedleckého vĤþi faráĜi kaĖkovskému býti sousedem nevlídným a osobivým.
Vzácným pĜíkladem vytrvalého zapírání sama sebe jest kn Č z A d a m H r d e s i u s N Č m e c ko b r o d s k ý, též prostČ Adamem Brodským zvaný, který za neutČšených pomČrĤ, zpĜedu vylíþených, faru kaĖkovskou spravoval „pĤl sedmnácta léta bez kolikas nedČlí“. Pražskou
konsistoĜí byl potvrzen dne 16. ledna 1579. Ani on nebyl ušetĜen svízelĤ, kterými nejeden
pĜedchĤdce byl odpuzen od fary kaĖkovské. Citován byl konsistoĜí pražskou roku 1587 dvakráte. PĜíþiny tohoto obeslání nedovedli jsme vypátrati, ani neumíme jí se domysleti. VždyĢ
ještČ roku 1586 f 3. post Cantate administrátor (a faráĜové) konsistoĜe arcibiskupství pražského pod obojí pĜijímající, odesílaje knČzi Adamovi Brodskému sacros liquores (svaté oleje) velice laskavČ jej oslovuje a dČkanem jej tituluje8) ; naĜizuje mu, aby tyto svaté oleje rozdČlil
mezi jiné spolubratĜí knČží, k správČ dČkanství jeho pĜináležející krom frankfurtských, lipských a vitemberských, kteĜí nejsouce žádní knČží nejsou hodni, aby se toho dotýkati mČli,
ani aby k oltáĜĤm božím pĜipouštČni byli; dále vyzývá knČze Adama, aby všech bratĜí, k správČ jeho dČkanství pĜináležejících, k sobČ povolal a je napomenul, aby kázání slova božího pokojná podle výkladu svaté obecné církve kĜesĢanské þinili, Ĝády a ceremonie církevní strany
pod obojí pĜi služebnostech církevních aby drželi a zachovávali, aby žili životem knČžským
pĜíkladným, odČv poctivý bez nádherností svČtských aby nosili a za pleš se nestydČli; a na konec knČze Adama vybízí, „abyste nám všecky knČží dČkanství Vašeho poznamenané poslali a
pĜi tom oznámili, od koho jest který z nich ordinován, kterak se jest na tu faru, kde na ten þas
obydlí své má, dostal, a byl-li by který z nich vskutku ženatý aneb jinak neĜádný“.
První citací nemČla zjevného úþinku; když se v mČsíci srpnu téhož roku citací opakovala,
nastalo jakési znepokojení. Ale páni KaĖkovští již vČdČli, kterak možno konsistoĜi pražské þeliti úspČšnČ; utekli se o pomoc k nejvyššímu mincmistrovi, neboĢ vČdČli, že odtud se dostane
vČc pĜed samotného krále. Aby poþínání toto nabylo vČtší váhy, požádali starší nad havéĜi a
7
) ObšírnČ vypisuje Jos. Šimek v þláncích: PomČry náboženské v Kutné HoĜe v ýasop. ýes. Musea roþn.
1905, 1906 a 1907.
8
) Adam Brodský býval dĜíve dČkanem ve Vysokém MýtČ (výpisky J. J. ěeháka).
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rada perkverku kaĖkovského za podporu cís. rychtáĜe i pány šepmistry a spoluradní listem dĤtklivým. V suplikaci, prostĜednictvím nejv. mincmistra králi podané, bylo vylíþeno, „že by se
již nemalý poþet té horní þeládky a zbČĜi, kteráž z mnohých a rozliþných krajin tu pĜichází a
trvajíc pĜi díle horním od téhož faráĜe slova božího poslouchá a velebných svátostí požívá, s
nemalou pohrĤžkou slyšeti dali, že jemu do konsistoĜe odejíti nikoliv nedopustí…“ a že jest
se obávati, „kdyby týž knČz od nich vyzdvižen býti mČl, že by skrze to nČjaký horám škodlivý
rozbroj a pozdvižení pojítí mohlo“. PohrĤžky tyto pĜimČly krále Rudolfa k tomu, že (listem
datovaným na hradČ Pražském v pátek po památce Nanebevzetí P. Marie 1587) konsistoriánĤm pražským poruþil, aby „od takového svého pĜedsevzetí upustili, knČží horských tím zpĤsobem neztČžovali a tudy lidu horního, bez kteréhož hory státi nikoliv nemohou, ku pozdvižení a rozbroji na naši a tČch hor škodu pĜíþiny nedávali…“9) KaĖkovští spokojeni tímto rozhodnutím královským dali sobČ poĜíditi jeho opis, kterýž pak uložili k mandátu krále Maxmiliána „de non citandis plebanis Cuttnensibus et Kangkoviensibus“ z roku 1574. KonsistoĜ
pražská se odmlþela, ale nikoliv na dlouho; roku 1593 citovala faráĜe Adama znova, 1594
opČt a posléze 1595 na krátko pĜed jeho smrtí. O pĜíþinČ poslední této citace píše Zikmund
Winter v ŽivotČ církevním na str. 353; kaĖkovský rejstĜík pĜíjmĤv a vydání pak vČrnČ zapisuje útratu sbČhlou pĜi pochĤzkách, jež bylo pánĤm KaĖkovským konati v té pĜi s pražskou konsistoĜí.
S opatem kláštera Sedleckého znesnadil se faráĜ Adam roku 1592; nevole vznikla tím, že
faráĜ Adam k stavu manželskému potvrdil osobu, která byla poddána klášteru. Opat zle se
horšil, a faráĜ Adam byl volán do Hory pĜed pány šepmistry, jimž rozmíška s opatem nebyla
nijak vhod. Také páni KaĖkovští tuze se snažili, aby nevole byla upokojena; vysílali zástupce
své do Hory „pro nauþení“ i k opatovi, a pĜi tom se hojnČ utrácelo. Když pak opat trval na
tom, aby knČz Adam byl pokutován, došlo na to, že sám cís. rychtáĜ a nČkteĜí z prostĜedku
pánĤv šepmistrĤv dojíždČli k opatovi a s ním jednali o uklidnČní sporu, až toho dosáhli, že
opat od pokuty upustil.
Ve druhé polovinČ 16. století každého téhodne z královské mince pĜipláceli na vydržování
knČží kaĖkovských, na žáky a hlásné po 1 kopČ 3 gr; þeho se nedostávalo, doplácela ovšem
obec kaĖkovská, - a nebylo toho málo: vždyĢ faráĜ bral týhodního stanse 45 gr a k tomu po 15
gr týdnČ na pivo; další pĜíjmy faráĜovy byly: vepĜ nebo sádlo ve 2 kopách gr, o hodech vánoþních dvČ husce slané (asi v 25 gr), k pouti sv. VavĜince a sv. MaĜí Magd. po 2 kp, jarmarcales na koĜení 1 kp 17 gr 1 den, na podzim pĤl kamene svíþek lojových (v 25 gr) a jistá dávka uhlí, dĜíví a soli. ýetné svršky, které patĜily jaksi k stálému inventáĜi farnímu, byly pro nového faráĜe novČ poĜizovány anebo opravovány nákladem obce, zejména: ubrusy a ruþníky,
hrnce mČdČné do kamen, rĤzné nádobí do kuchynČ, cínové konvice, talíĜe a svícny, umývadlo,
kádČ, vany, neciþky a podobné. Pokladnice obecní nenesla toliko náklad za všecky opravy na
budovČ tarní, nýbrž i za vyklizování marštale, od rytí na zahradČ, od okopávání a oklešĢování
štČpĤv a sbírání housenek, od hrabání a sklizování listĤ a jiné.
FaráĜ Adam Brodský byl ženat; pĜi jisté smlouvČ svatební roku 1583 jest pĜipsáno, že byl
pĜítomen „knČz Adam faráĜ kaĖkovský a paní Anna faráĜka“.10) PĜi roce 1591 pĜipomíná se
Václav Hrdesius Brodský jakožto faráĜ u sv. Barbory v Kutné HoĜe11); snad byl bratrem Adamovým.
Ctihodný knČz Adam Hrdesius Brodský roku 1595 v úterý po nedČli Dum clamarem (dne
1. srpna) z tohoto svČta prostĜedkem smrti vykroþil a nazejtĜí ve stĜedu byl v kostele sv.
VavĜince proti velikému oltáĜi pochován. Ke hrobu jej doprovodili arcidČkan horský s jinými
faráĜi, jichž do patnácti bylo, též s jinými poctivými pány a pĜáteli i s žákovstvem; za prĤvodu
pohĜebního ozýval se též hlahol zvonĤ horských.
) Archiv kutnohorský þ. 3928.
) Kniha poĜádku havíĜ. fol. 109v.
) Nováþek, ListáĜ školství kutnohor. str. 47. a 48.
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Zprávy listinné, jimiž se pĤsobení knČze Adama Hrdesia na faĜe kaĖkovské osvČtluje, doplĖujeme podobiznou jeho, která se do dneška zachovala ve svČžesti témČĜ pĤvodní; podobizna tato, která štČtcem dovedného malíĜe byla roku 1590 zpĤsobena, visí v museu archaeologického sboru „Wocela“ v Kutné HoĜe. Obraz jest malovaný na dĜevČ; velikost jeho (bez rámu) jest 68 × 102 cm. StaĜiþký knČz v þerné sutanČ se širokými rukávy kleþí pĜed UkĜižovaným, zbožnČ naĖ upíraje jasné zraky své; zdravá kypící tváĜ jest vroubena bČlostným vousem,
jenž splývaje širokým proudem od brady zakrývá poprsí z veliké þásti. Zpod vysokého stojacího límce knČžské suknČ vyþuhuje okruží bílé škrobené, vlnitČ zprohýbané; podobným,
ovšem drobnČjším, okružím lemována jsou též zápČstí obou rukou,12) z nichž levá drží obtloustlou knížku v þervené vazbČ, pravá pak se klade na hruć, jakoby projeviti chtČla pokoru a
oddanost. Pozadí jest oživeno architekturou a kĜovisky. Pod obrazem spatĜujeme namalovanou kartuši stĜihu renesanþního, v níž napsáno toto: SACERDOS ADAMVS HRDESIVS TEVTOBRODENVS ~, vedle písmem drobnČjším: A° 1590 HK (malíĜova znaþka?); na dolejší þásti rámu
pĜipsáno: Obiit prima die Augusti Hora 1̄2̄. Anni 2̄C̄ : 1595 : ~
Než byl získán nový faráĜ, pĜisluhoval na KaĖku knČz Mikuláš, dČkanem horským doporuþený. Pro faru kaĖkovskou vyhlédnut byl tentokráte knČz Vít Phagelo Písecký. TĜi osoby ze
stĜedu pánu KaĖkovských vyslány byly s dvČma koĖmi a pacholkem uprostĜed mČsíce záĜí do
Svinþan k dotþenému knČzi, aby jemu poctu od vína dovezli a s ním o pĜijetí fary od sv. Havla
nejprv pĜíštího pojednali. KnČz Vít faru pĜijal; dne 7. Ĝíjna pĜijel opČt písaĜ kaĖkovský do
Svinþan, aby na místČ postavil, kterého þasu a s kolika vozy by pro pĜesídlení posláno býti
mČlo; a již za týden tu bylo šest koní s fasuĖkem, aby napĜed aspoĖ nejnutnČjší vČci byly pĜevezeny. Dne 18. Ĝíjna pak vypravili KaĖkovští tĜi osoby s 18 pacholky a 27 koĖmi, aby faráĜe
nového v prĤvodu okázalém ze Svinþan na KaĖk uvedli. Dne 2. listopadu vykonán slavný obĜad pĜijetí se všemi obvyklými poctami u pĜítomnosti arcidČkana Jakuba Melisea Krtského a
nČkterých pánĤv z prostĜedku pánĤv šepmistrĤv vyslaných; na útratu za jídlo, pivo a víno naloženo tehdy 6 kp 39 gr 5 den! FaráĜ Vít Phagelo, jsa vdovcem a otcem dítek z prvního manželstva, oženil se roku 1600 opČt, a sice s Annou, pozĤstalou dcerou po neb. Janovi Dubovi;
mezi svČdky svatebními jmenuje se též arcidČkan horský Václav ŠtČpán Teplický.13)
Jak dlouho Vít Phagelo na faĜe kaĖkovské vytrval a kdo byl bezprostĜednČ nástupcem jeho, povČdČti neumíme; víme, že roku 1612 byl tu faráĜem knČz Václav Cardus TĜebíþský; bylĢ asi zámožný, neboĢ on a manželka jeho KateĜina téhož roku koupili sobČ v Kutné HoĜe
dĤm s zahrádkou v ulici za Kotkovic od Anny po neb. Lorencovi Vlachovi zĤstalé vdovy za
150 kp gr þ.14) O faráfi následujícím Danielovi dovídáme se ze zprávy o žalostné pohromČ,
která 1615 na hory kaĖkovské pĜikvaþila: v sobotu po sv. DorotČ dala král. komora prohlásiti
resolucí, aby kaĖkovské doly byly spuštČny, a dČlníkĤm pĜi horách bylo doporuþeno, aby se
živností opatĜili jinde, jak kdo kde vidČti a rozumČti bude. Nedivíme se tomu, že pisatel PamČtí staroþeského horního mČsta KaĖku, hluboce jsa dojat touto katastrofální událostí, vidí tu
jakousi pĜíþinnou souvislost s pĜedcházejícím (ve stĜedu po sv. DorotČ) úmrtím knČze Daniele
faráĜe kaĖkovského; píše doslova takto: „Pán BĤh dopustil hned po dobrém správci církevním
na obecní správu nemalou ale velikou škodu na kaĖkovskou obec, tak jako na Sodomu a Gomoru, když onoho Lota spravedlivého z Sodomy BĤh vyvedl a nám knČze Daniele prostĜedkem smrti pojal z toho svČta pro nevdČþnost slova božího…“ PĜirovnání toto není sic dosti
pĜiléhavé; ale prozrazuje zĜejmČ, že knČz Daniel požíval u svých osadníkĤ lásky mČrou znaþnou. Nástupcem Danielovým byl knČz JiĜí Gaudulin TĜebechovský; v Památné knize kaĖkovské zachoval se opis jeho listu ze dne 13. máje 1615, jímž se dotazuje primátora a starších nad
havéĜi perkverku kaĖkovského, „kdy vĤle pánĤv bude, jak pro mne tak pro mé vČci se vypra12
) Takováto výzdoba odČvu byla tehdy knČžím pĜísnČ zakazována jakožto „rozkošná,“ Winter, Život
církevní str. 654.
13
) Kniha poĜádku havíĜského fol. 124.
14
) Archiv kutn. Lib. her. 1584-1605. G. 17.
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viti“.
Se zlou se potázali KaĖkovští, když roku 1618 na faru svou uvedli knČze Adama Bielského z Zbraslavic, neuradivše se dĜíve se šepmistry kutnohorskými. V nedČli 21. dne mČsíce Ĝíjna pĜijel nový církevní správce na KaĖk. Starší obce a poĜádkĤv pĜivítali jej obvyklým vinšem
a uvedli jej do kostela, kdež knČz Václav Wideman uþinil pĜípadné kázání, po nČmž následovalo obĜadné pĜijímání nového faráĜe; naposledy odevzdána mu þást kostelního inventáĜe, zejména dva kalichy, patena, veniamina, pašije a dvČ komže, také na faĜe mu byly vykázány vČci inventární, které faráĜi byly svČĜeny k užitku jeho. Avšak ihned následujícího dne z rána
byli páni KaĖkovstí obesláni do Hory pĜed pány šepmistry, aby pĜišli vyslechnouti velikou a
velice trpkou „concrepatio“, kterouž k nim jménem všech šepmistrĤv promluvil Mikuláš
VodĖanský, tehdy primas, slovy tČmito: „Kterak vy tam na tom KaĖku obecní vČci spravujete,
pĜednČ zádušní, o své ujmČ þiníte, jak chcete, a teć jste knČze sobČ tam pĜistČhovali bez dotazu pánĤv šepmistrĤv a pana arcidČkana; protož se Vám porouþí, od sv. JiĜí jiného knČze abyste sobČ zjednali a tohoto abyste odbyli…“ A zakonþil pohrĤžkou, „že vám ty poĜádky tam
odejmeme a nČco víceji pro takové vaše neĜády“. Když kaĖkovský primas Jan ýáslavský na
druhý den šel z díla z TurkaĖku, povzdechl si, že „nestojí o to, aby šel do smrti do Hory“.
Ubohý knČz Adam Bielský, jehož se hnČv pánĤ šepmistrĤ dotknul velice krutČ, nedoþkal lhĤty výpovČdní, roznemohl se tČžce a roku 1619 zemĜel; zĤstavil vdovu a syna Jeremiáše, z
prvního manželstva mČl syna knČze na MoravČ a dvČ dcery vdané v LitomČĜicích. Na uprázdnČnou faru pak 1619 dosedl knČz Jan Klaudián Berounský z Chvatlin.
DģM S PěÍHANOU ZLOýINU.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada II. (1925), str. 39-41.

DĤm þp. 32 v ulici, kterou za starodávna nazývali MincíĜskou, kudy se chodí kolem Hrádku k chrámu sv. Barbory, zasluhuje povšimnutí. Po stránce architektonické není dĤm ten, nyní
dvoupatrový, nijak zajímavým; avšak s ním jest spiata jistá vážná episoda ze života krále Vladislava Jagajlovce, které nelze upĜíti historického významu.
DČjepis obšírnČ vypravuje o tom, jak byl uherský král Matyáš Korvinus velice žádostiv
koruny þeské, pro kteroužto pĜíþinu i válku záludnou zdvihl proti tchánu svému králi JiĜíkovi
PodČbradskému a vĤbec lstnČ a zrádnČ proti nČmu si vedl. MénČ známo jest, že týž král Matyáš, zle jsa pohnČván nezdarem svým pĜi volbČ nového krále po smrti JiĜíkovČ, strojil bídné
úklady o bezživotí krále Vladislava a že se neštítil najmouti traviþe, aby krále Vladislava
sprovodil se svČta. Kdyby se podnik ten byl zdaĜil, bylo by znova oživlo nebezpeþí, jaké království ýeskému po smrti krále JiĜíka PodČbradského ze zahraniþí hrozilo, které však volbou
Vladislava bylo jakž takž zažehnáno. Bylo štČstím pro ýeský stát, že zloþinný podnik ten nevyspČl k obmýšlenému zakonþení.
Zchudlý panoše kutnohorský JiĜík Hlucký uvolil se, státi se nástrojem chystaného zloþinu
za slíbenou odmČnu 20000 zlatých uherských. Ze závdavku 1800 zlatých koupil sobČ Hlucký
1473 na zaþátku masopustu dĤm svrchu dotþený, tehdy Pískovský Ĝeþený, od OldĜicha Bradáþe z ToušnČ za pĤl páta sta zlatých a za kĤĖ, zaplativ hotovými zlatými úplnČ a docela. (A. K.
Reg. hered. 1442-78 V. 63) Spoluvinníkem JiĜíka Hluckého byl pražský apatykáĜ Tomáš. Oba
spiklenci umožnili sobČ nenápadný stalý styk vzájemný tím, že Tomáš 1473 se domohl svolení panského ku zĜízení apotéky v HoĜe, v domČ JiĜíka Hluckého (A. K. Reg. rubeum K. 12).
Avšak úklad byl prozrazen, když Hlucký v Benátkách Vlaských projednával koupi jedu
zvláštního, tak prudkého a úþinného, aby pouhé již vdechutí výparu jeho usmrtiti mohlo. Králi
Vladislavovi, který byl právČ na cestČ do Kladska, poslán varovný list, a tím byl zloþin zmaĜen. Jed prý byl nalezen v pĜíbytku Hluckého v pušce cínČné. Když se stal vražedný úmysl
traviþský takto zjevným, byli oba vinníci zatþeni a na KarlovČ TýnČ uvČznČni. Oba byli zmuþeni a záhy zemĜeli (Tomek DČjepis Prahy VII. 342, 347).
DĤm Hluckého spadl na krále. Souþasný zápis v mČstském archivČ kutnohorském hovoĜí
53

o té vČci takto; „Kúpený od Hluckého dĤm dán od krále Vladislava. Králova milost poznav
úklad, kterýž Uher (král Matyáš) jednal skrze Hluckého, že týž Hlucký vzem 1800 zlat. uher.
od Uhra, mČl krále a pána našeho otráviti; a jeho milost zpĤsobem božím skrze výstrahu lidskú toho jsa sproštČn, rozkázal jest Hluckého jíti, a potom na KarlštejnČ muþen jsa po
drahném þase jest umĜel. Takž jeho král. milosti slušné se zdálo, aby žena Hluckého i s dČtmi
byly vypovČdČny, jakož se tak stalo. I v tom urozený pan Bierka Bernarth z Nasilé, komorník
krále milosti, a Jan z Rúpova, hofmistr ty þasy dvoru královského, vyprosili sú dĤm a statek
Hluckého. A když to jeho k. m. znesl na pány šepm. a konšely, páni znajíce, že ten dĤm
kúpen jest za ty zlaté, kteréž vzal za nevinnú krev Hlucký, tomu jsú neotepĜeli; než což jest
žena jeho mČla od otce svého, to jsú páni, vedle práv obdržavše, jí navrátily, pĜiepis listu knížete PĜemysla králi milosti okázavše, že jeho milost nápadĤv tu nemá, rozkázali jsú to znamenati. Act. anno 1474 v puostČ. - Ale by ten dĤm byl kúpen za statek spravedlivČ pĜišlý, byli by
se páni v tom mČli vedle práva“ (A. K. Reg. rubeum K. 19). Na jiném místČ þísti lze struþnou
poznámku tuto: „Ten dĤm spadl na krále pro nešlechetnost Hluckého, protože není kúpen za
statek vlastní, než za nevinnú krev. I dal jej král Vladislav JMt panu Bierkovi a Rúpovskému“
(A. K. Reg. hered. 1422-78 V. 63).
DĤm nezĤstal dlouho majetkem jmenovaných dvou milostníkĤv královských; už roku následujícího 1475 odkoupil jej od nich Simeon Semenek z Vrchovišt, úĜedník mince, za 200 zl
uher. A co bylo zasedČných daní z toho domu za obou dĜívČjších majitelĤ, to páni ku pĜímluvČ
pana Beneše, mincmistra, prominuli a Semenkovi ustanovili z toho domu lozunku 100 zl (A.
K. Reg. hered. 1422-78 V. 86).
KRONIKÁěSKÉ ZÁPISY V STARÉM KALENDÁěI.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada II. (1925), str. 44-48.

KalendáĜe, i z doby starší, bývají prokládány prázdnými listy, urþenými pro zapisování
zpráv o událostech rodinných, o zajímavých zjevech povČtrnostních a hvČzdáĜských, o dĤležitých podnicích obchodních a hospodaĜských a jin. pod. VeleslavínĤv kalendáĜ historický nemá sic úpravy podobné, ale pĜes to poskytuje dostalek prázdných ploch (obzvláštČ ku konci
každého jednotlivého dne v tom kterém mČsíci), které svádČjí k písemnému doplĖování zpráv
tam vytištČných. Knihovna kutnohorského musea má dva výtisky dotþeného kalendáĜe, psanými poznámkami prokládané. Jeden, dobĜe zachovalý jest vázán v kĤži, do níž na pĜední
desce byl vtlaþen letopoþet 1602. Výtisk ten byl bezpochyby majetkem nČkterého þlena rodu
Daþických z Heslova, neboĢ uvnitĜ na pĜední desce jest nalepen lístek, na nČmž se spatĜuje
znak dotþeného rodu, perem kreslený, a monogram CFD-VH 1748. Vyjímaje sedm zápisĤ z
doby 1604-20, pocházejí všecky ostatní z konce 17. stol. a z celého 18. stol., dva zápisy pak
byly pĜipojeny ještČ na zaþátku 19 století. NejhorlivČji bylo zapisováno v dobČ 1667-1704.
Podávame sledem þasovým snĤšku zápisĤ, které jsou pro Horu významné.
L. P. 1659 dne 25. listopadu den sv. P. KateĜiny JiĜí Krása, soused a horník na Horách
Kutnách mČl svatbu s nejmladší dcerou (Ursulou ?) po neb. Janovi Procházkovi, sous. a horn.
na H. K. (na str. 588).
L. 1667 v nedČli 4. po Veliké noci založena kolej pĜi chrámu PánČ sv. P. Barbory na H. K.
pĜi pĜítomnosti trojího procesí totiž kutnohorské, kolínské a þáslavské.
L. 1667 dne 31. máje v hodinu 4. na noc zĖalo se uhlí v hutech JMCské; bylo šturmováno
pĜi kostelích v mČstČ na H. K. 7 hodin bez pĜestání; mnoho osob od smradu, kteĜíž bránili, leželo po zemi jako mrtví, o sobČ nevČdouce, za kolik hodin potom zase k sobČ prišli, nČkteĜí
toho dobĜe odleželi (289 a 296).
L. 1671 dne 28. novembris v domČ p. Bohuslava Slanského tĜi dČveþky naberouce sobČ
uhlí milíĜského do komory v noci, když šly spat, do rána od nČho zadušeny byly (591).
L. 1671 dne 19. septembris JMCská Leopold I. pĜijel do Hory Kutny a na Vlašském DvoĜe obČdval; a opČt l. 1679 dne 17. septembris JMCská Leopold I. pĜijel do H. K. a na Vl. Dvo54

Ĝe noclehoval (488).
L. 1679 dne 18. listopadu umĜel na H. K. císaĜský rychtáĜ KĜištof Antonín Berkmon (579).
L. 1679 dne 22. Juni dva havíĜi zapadli v TurkaĖku v pondČlí ráno a byli tam až do pátku;
ráno se jich dobrali, a byli živí. Jeden z nich nČkolik let ještČ živ byl (339).
L. MDCLXXX dobíhání toho roku den sv. ŠtČpána v noci v 7. hodinČ na noc spatĜena
kometa veliké nemírnosti a trvala z 40 nocí; na to brzy vpád turecký a obležení mČsta VídnČ
následoval a velké vojny v Uhrách. Že 40 dní trvala, pokládají, že 40 let vojny trvati mají, a
šla od zimního východu k západu jarnímu (634).
L. 1680 dne 24. srpna umĜel na morní bolest JiĜí Štamberský, pĜední písaĜ radní na H. K.
Téhož leta dne 24. (?) umĜela paní KateĜina Svatojánská, souseda a hornice na H. K. (451).
Nebo v tom letČ na H. K. veliký mor byl, tak že ten týden po sv. BarlolomČji po 30 a 40
za den pohĜbĤ bývalo (451, jinou rukou pĜipsáno).
L. 1682 v zaþátku podzimka komety dvČ malé bylo vidČti. Jedna vycházela po západu
slunce a šla od pĤlnoci k západu slunce zimnímu, nedlouho trvala a široká byla. Druhá vycházela okolo pĤlnoci od strany letního svítání slunce, a ocasem šla napĜed, hvČzdou pozadu, a
smČĜovala k západu slunce zimnímu, v svítání se ztratila; a vycházela dĜíve o nČkolik dní než
ta první a déle též o nČkolik dní trvala, zdála se býti jako koštištČ (634).
L. 1683 vydláždČn chrám PánČ sv. P. Barbory kamenem þtverhraným a toho roku jest také
vybílen (339).
L. 1688 veþer spadly kroupy mezi Horou Kutnou a ýáslaví tak velké, jako husí vejce i
vČtší, též okolo Žehušic, Chotusic, Církvice a v tom vĤkolí. Zaþaly škodu velikou na obilí,
stromoví potlouklo a na polích všechno v nic uvedlo. Stalo se na den rozeslání ssv. apoštolĤ
(387).
L. 1688 dne 18. maji udeĜil posel boží do domu obecního, Cassa Ĝeþeného na H. K., na
kolika místech dĜíví roztĜískal. Téhož roku 27. septembris umĜel urozený pan Václav Krištof
Erithrei, medicinae doktor, JMCské rychtáĜ na H. K.; a zase 1689 dne 11. januarii slovutný
muž p. Václav Fojsík, primátor na H. K. (265).
L. 1690 dne 28. martii sloužil podruhé mši svatou novou v chrámu PánČ sv. P. Barbory u
oltáĜe P. Marie P. Tobiáš Kebler z tovaryšstva P. Ježíše (172).
L. 1693 drahota v ýechách i jinde v okolních zemích tak, že žita strych platil 4 zl r. místy
6, 7 i 8 zl r. po ýeské zemi; pšenice nČco výše; jeþmen 4 zl r i 5 zl r místy; oves 2 zl r i více,
pĜi horách více a v kraji ménČ. Lidé nouze dosti pocítili (z otrubĤ mouky vČrtel za 42 kr, otrubĤ vČrtel za 12 kr) a lidé tČch otrubĤ a ovesné mouky dosti pojedli, vaĜili a pekli sobČ z ní.
Místy v horách rozliþného dĜíví listí pražili a jedli (400).
L. 1693 dne 14. augusti postavena jest v chrámu PánČ Matky Boží na NámČti zahrada Jetsemanská nákladem paní Doroty Vodiþkové, sousedy a hornice na H. K. (431).
L. 1693 okolo þasu sv. BartolomČje kobylek mnoho po ýeské zemi ve velikých houfích
lítalo; hrubé byly, co prst tlusté, požloutlé a poþernalé, na hlavách jako nČjaké kapice mnišské
zašpiþatČlé a kĜídla þtyry jakoby mČly, na nich jakoby nČjaké divné litery byly napsané a
zrostlé. Mnohé škody vzdČlaly, na dĜíví list objedly a hustČ se posadily, na likách trávy snČdly
a jiné mnohé škody vdČlaly, nejvíce pĜi horách a zálesích. Když se zdvihly, jako oblak letČly a
chĜest se zvukem od kĜídel vydaly, a když padly na zemi, na dlaĖ tlusté byly. PĜi nČkterých
osobách a mČsteþkách faráĜové porouþeli, proti nim zvoniti, a místy procesí vedli, aby nepadly a neškodily; však platno nebylo (435).
L. 1694 dne 16. máje první mše svatá konána u oltáĜe nového sv. Jana Nepomuckého v
chrámu PánČ sv. Jakuba VČtšího, apoštola PánČ (265).
L. 1694 v þasu pĜede žnČmi drahota byla v ýechách i v jiných okolních zemích. Okolo
Kutné Hory a v HoĜe žita jeden strych za 5 rejnských, jinde pĜi horách mnohem dráže. Lidé
trávu, listí, senné trusy vaĜili a jedli (347).
L. 1694 promČnČna práce v mincování penČz na H. K., kteréž prve bité se dČlaly a nyní
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tlaþené se dČlají (251).
L. 1696 dne 4. januarii, když bylo pĜi mši svaté zpívané v chrámu PánČ sv. Jakuba pĜi velkém oltáĜi v þas pozdvihování velebné svátosti, jedna svíce sama od sebe shasla, po malé
chvilce z druhé strany druhá, a opČt po malé chvíli ta první, zase rozsvícena jsouc, podruhé
shasla. Na to umĜel v pČti nedČlích P. JiĜí Hendrych Ramhaufský, téhož chrámu PánČ opatrovník, a v témž chrámu v novČ udČlaném sklípku proti velkému oltáĜi jest pochován (14).
L. 1699 dne 17. octobris vloupal se zlodČj oknem do chrámu PánČ sv. P. Barbory, obraz
Rodiþky boží s jejího stánku dolĤ na stupeĖ u oltáĜe postavil a z šatĤv obloupil; u velikého oltáĜe antipendium vyĜezal (535).
L. 1699 dne 14. novembris JMCská Leopold I. ráþil jest odeslati do Hory Kutny jeden
prapor turecký po nejv. mincmistrovi p. Frant. Karlovi PĜehoĜovském, sv. Ĝím. Ĝíše hrabČti;
kterýžto praporec na památku obdrženého nad Turkem vítČzství v kĤru chrámu PánČ sv. Jakuba VČtšího zavČšen jest (575).
L. 1702 dne 16. novembris Josef toho jména I., král uherský, s královnou Amalií noclehoval na Vlaš. DvoĜe na H. K. (575).
L. 1703 dne 13. martii udeĜil boží posel do vČže kostela þáslavského a spálil krásný vrch
aneb krov té vČže, a odtud pĜenesl se oheĖ na mČsto a spálil dvĤr primasa þáslavského (142).
L. 1703 dne 22. aprilis, jenž bylo druhou nedČli po Veliké noci, posvČcen jest chrám PánČ
sv. P. Barbory na H. K. (221).
L. 1704 dne 10. máje z Božího Požehnání vyložen jest uberlauf z vortu TĜí králĤv, tak že
všickni sousedé od prvního až do posledního, co kdo vynaložil, zase tuplovanČ vzal v král.
rejtunku na Vlaš. DvoĜe. (To se opakovalo též v letech následujících až do r. 1713.) (255).
L. 1704 dne 8. junii þasu noþního vloupal se oknem zlodČj do chrámu sv. P. Barbory a
pokradl obČti stĜíbrné okolo obrazu P. Marie a z oltáĜe sv. Františka Xav. jednu lampu stĜíbrnou (313).
L. 1709 dne 21. aprilis, jenž jest bylo tĜetí nedČli po Veliké noci, vyšel jest oheĖ z domu
Václava Zajíþka a spálil sedm domĤ (221).
L. 1712 na oktáv božího TČla, jenž bylo 2. juni, po obyþejných službách božích a po procesí v chrámu PánČ sv. Jakuba VČtšího na H. K. uvedeny jsou jeptišky Uršulinky též slavnou
procesí, pĜi níž se nesla velebná svátost týmž zpĤsobem, jako na den božího TČla pod velkými
nebesy, od p. arcidČkana a pp. kaplanĤv a celého magistrátu do domu, klášteru sedleckému
patĜícího od starodávna v Panenské ulici Ĝeþené ležícího, v poþtu 5 osobách (301).
L. 1714 dne 4. þervna ten pondČlí po božím TČle posvČcen jest chrám PánČ sv. Jakuba
VČtšího na H. K. (305).
Dne 31. septbru A. 1743 usnul v Pánu p. Bernard Daþický z Heslova, cís. Karla VI. rada a
král. rychtáĜ na H. K.; u sv. Barbory v sklípku u oltáĜe sv. Borgiáše pohĜben. Pravý otec své
vlasti. Po jeho smrti vše se v opak dialo, a mČšĢané podrobeni v poddanost magistrátu (466).
Dne 2. martii l. P. 1762 OndĜej Krs, jesuvitský šnajdrmastr, okolo pĤl šesté na veþír na
krchovČ od jejich psĤ roztrhán tak, že ani celého kus tČla nebylo vidČti. Psi zabiti byli na to
druhý den (121).
L. 1794 usnul v Pánu dne 7. dubna p. Josef Holman (konváĜ) a dne 9. byl pochován. Ten
den pĜed smrtí žádal, aby se mohl eštČ piva dobrého napíti, a také skuteþnČ mu dobĜe šmakovalo, že … se jím opil a zase usnul; a na to procejtil a skonal (194).
L. 1797 dne 7. prosince po poledni v 2 hodiny stalo se takové povČtĜí s snČhem a kroupami promíchané, že možné vyjíti nebylo, a v tom samotném povČtĜí se zablejsklo, a hrom do
vČže sv. Jakuba nad zvonicí uhodil a také skuteþnČ zapálil; a v té nejvČtší chumelici od lidské
ruky šĢastnČ oheĖ uhašen byl (605).
L. 1823 velký a hrozný oheĖ okolo 11 hodin ráno velikou zhoubu uþinil na H. K., takže se
pro veliký a prudký vítr oheĖ v nČkolika minutách tak rozmohl, že 129 domĤ, 6 dvorĤ a 11
stodol a chrám Matky boží u NámČti v prach a popel obratil, a lidé pro nedostatek vody hasiti
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nemohli. Také 4 obyvatelé o svĤj život bČdnČ pĜišli (253).
DODATEK KE ZPRÁVċ O NÁLEZU V HROBCE U SV. BARBORY.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada II. (1925), str. 84.

Ve hrobce, která byla pĜi kladení nové dlažby v kostele sv. Barbory v hlavní lodi odkryta,
nebylo na rakvích nalezeno nápisĤ žádných proto, ponČvadž jakýsi nezjištČný sbČratel rarit
urval z rakví a odcizil cínové tabulky, na kterých vyryta byla nejen jména jesuitĤ, zde k vČþnému spánku uložených, nýbrž i hlavní jejich data životní, totiž rodištČ, den kdy se narodil,
kdy byl pĜijat do kláštera, kdy složil slib Ĝeholní (u laikĤ, kdy se stal koadjutorem) a kdy zemĜel. NČkolik cínových tabulek bylo pozdČji darováno do musea kutnohorského. Tak se zachovaly zprávy aspoĖ o nČkterých zde pochovaných þlenech kutnohorské koleje jesuitské z
první (i þásti druhé) polovice 18. století. Tyto dokumentární zprávy, vesmČs latinským jazykem do kovu vryté, nezvČstují však žádných jmen zvuþných; proto staþí jen struþné výĖatky,
v nichž letopoþet první znaþí rok narození, druhý rok úmrtí.
P. Adaukt Ugezd z Laška (ve Štýrsku ?) 1675-1755.
P. Frant. Teisewald z Kostelce 1678-1754.
P. Frant. StaĜimský z ChrudimČ 1680-1757.
P. Frant. Dermissek z ChocnČ 1688-1757.
P. Frant. Fessl z Olomouce 1697-1772.
P. Ignác Daþický z Kutné Hory 1703-1772.
P. Antonín Machek z Pardubic 1705-1760.
P. OndĜej Weiner z Prahy 1719-1757.
Cho. Tobiaš Essler z Wikstadtu (Vítkov ve Slezsku) 1685-1754.
Cho. Jan Hanussík z Buþovic (na MoravČ) 1705-1771.
Cho. Josef Honel ze StĜedokluk 1709-1771.
Cho. Jan Nochbar z BĜeznice 1721-1759.
Posléze jmenovaní þtyĜi nebyli knČžími, nýbrž toliko „koadjutory temporálními“.
POHěBÍVÁNÍ V KOSTELÍCH.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada II. (1925), str. 148.

bývalo za starodávna zvykem dosti všedním. Právo, odpoþívati po smrti pod klenbou kostelní ve hrobce nebo v honosné tumbČ, nepĜíslušelo ovšem každému, než toliko patronovi
kostela a jeho rodinČ, jakož i knČžím, sluhĤm božím. Avšak po právu tom, které se považovalo za patrný dĤkaz mimoĜádné bohulibosti, zatoužili také jiní smrtelníci - a nebylo jim toho
odpíráno, když kostelu, kde chtČli býti pohĜbeni, uþinili znaþnČjší odkaz anebo když rodina jejich mČla jiné zásluhy o záduší toho kostela. Z pĜípadĤ takových, jichž bývalo ovšem mnoho,
podáváme tuto nČkolik, které byly vyĖaty z knihy testamentĤ (1706), uložené v registratuĜe
zdejšího krajského soudu.
1733 Dorota ovdovČlá Erithreiová projevuje pĜání, aby její tČlo v chrámČ sv. BartolomČje
pĜed oltáĜem P. Marie Bolestné kĜesĢanským zpĤsobem pohĜbeno bylo (pg 170).
1733 Barbora Ungrová, rozená Hacklová, chce býti pohĜbena ve hrobce sv. Mikuláše v
Praze na Malé StranČ; kdyby však umĜela v Kutné HoĜe, kam þasto - majíc tam hospodáĜství dojíždí, žádá, aby byla pochována v chrámu sv. Barbory, a za tuto milost odkazuje chrámu
tomu nebo onomu 30 dukátĤ jednoduchých. Mimo to uþinila mnoho odkazĤ jesuitĤm do Prahy a rozmanitým bratrstvĤm pražským (pg 181).
1735 Karel Kubín pĜeje si, aby tČlo jeho uloženo bylo v chrámu sv. Jakuba do “krypty“,
kde jeho “milý pan otec“ odpoþívá (pg 215).
1737 František Josef Sixta, soused, horník a ten þas primas havíĜstva hor stĜíbrných “zanechává bezdušné tČlo své nejmilejší manželce k poþestnému pohĜbení vedle zpĤsobu kĜes57

Ģanského do cripty neb sklípku v chrámČ sv. Jakuba“ a za to odkazuje témuž chrámu a od
cripty 20 zl. (pg 222).
1733 OndĜej Küttner, soused kutnohorský, žádá, aby byl pochován v kostele sv. JiĜí, a za
to porouþí k témuž kostelu 10 zl. a svou nČmeckou bibli, a nad to odkazuje 12 zl. na vČþné
svČtlo v tČmž kostele u oltáĜe Rodiþky boží, kde ostatky sv. Tranqulina a Crestiniana jsou uloženy (pg 233).
1731 Adalbert Ignác Christoph, horník, chce býti pohĜben v kryptČ kostela františkánského v Zásmukách (pg 249).
V dobČ, kdy o veĜejné zdravotnictví nebylo sdostatek postaráno, nutno ukládání mrtvých
tČl v kostelních hrobkách považovati za velice povážlivou nepĜístojnost hygienickou, zvláštČ
když hrobka, majíc opČtovnČ sloužiti pohĜbĤm, se þastČji otevírala a proto nemohla býti neprodyšnČ uzavĜena. Naproti tomu však se pohĜbíváním v kostele podnČcovalo a podporovalo
budování krásných a cenných náhrobkĤ, kterým uzavĜený prostor chrámový skýtal ochranu
proti dravým živlĤm. Takto se po Ĝadu staletí do dneška zachovala pĜeþetná umČlecká díla z
kamene, z kovu, ze dĜeva, jichž význam nespoþívá toliko v jejich kráse, nýbrž také v jejich
hodnotČ historické, dokumentární. Tak na pĜ. náhrobky v kostelích: sv. Trojice, v GruntČ, v
DobĜeni, ve vsi sv. Jakuba a j. hlásají historii celých rodĤ zemanských, v HoĜe a ve vĤkolí
usedlých; náhrobky v kostele Matky boží v Sedlci pouþují zajímavČ o životČ pochovaných
tam opatĤ Ĝádu cisterciackého.
OPATěENÍ PROTI DRAHOTċ.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 40.

Když roku 1462 z pĜíþin nijak neodĤvodnČných nastalo v Kutné HoĜe zdražení nČkterých
potĜeb životních, tu „páni konšelé s pány obecními a staršími rozmlúvajíce o obecné vČci svolavše se na rathúz na tom jsú se jednostajnČ svolili, znamenajíc veliký nedostatek v obci.
Najprv ponČvadž ševci velmi draho o bu v dávají, aby z jiných mČst a mČsteþek obuv vozili na trh na prodaj, a v tom aby jim nebylo pĜekáženo.
Též i c h l é b aby k mČstu vozen byl od okolních sedlákĤv jiných.
Také svolili sú se, aby s u kn a z okolních mČst na krájení vozili a je krájeli a prodávali na
loket.
Item na kramáĜe též aby v trhový den vezli ko Ĝ e n í a jiné vČci a na loty prodávali, a v tom
aby kramáĜi jim nehájili.
Item aby všecka ž e l e z a k obci kupována a prodávána byla.
Item u n d r l a k k skladu herynkĤv i štik i jiných r yb s l a n ýc h aby udČlán byl, a tu aby
formané skládali.
A toto svolení stalo se jest f. 4. die Concepcionis beate virg. 1462. (A. K. Registrum rubeum b. 11).
DVORNÍ DODAVATEL MOUKY.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 40.

Jakub Veška, mlynáĜ novomlýnský dodával mouku do Prahy ke dvoru královskému; ale
pekaĜi kutnohorští mu toho nepĜáli a na pány šepmistry nabíhali, aby mu ta živnĤstka pĜetržena byla. Proþež Jakub s Dorotou z Kostelce, manželkou svou, podal prosbu ke králi za milostivé opatĜení, by skrze pány šepmistry se pekaĜi spokojiti mohli. Král vyslyšel jejich žádost a
naĜídil šepmistrĤm, aby jim v tom žádné pĜekážky þiniti nedopouštČli, nebrž nad nimi ruku
ochrannou drželi; a pak-li by v tom co jiného bylo, o tom aby jemu zprávy se uþiniti neopomíjeli. Datum listu ve þtvrtek po sv. TĜech Králích 1587. (A. K. þ. 3921).
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MANUALE PRÁVA ÚTRPNÉHO 1522-71.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 77-82.

Kniha obtloustlá rejstĜíkového formátu, na jejímž pergamenovém obalu jest nadepsán titul
tuto vyznaþený, jest jednou z tČch knih zdejšího mČstského archivu, které kulturní historik se
zvČdavostí vysoce napiatou do rukou bere, a s myslí hluboce dojatou z ruky opČt odkládá.
PĜed zrakem badatele, který do té knihy se zahloubal, vynoĜuje se obraz velice ponurý: obraz
mravní bídy, zvrhlosti a dČsivé hrĤzy. V šerém sklepení, jehož ovzduší jest prosyceno dýmem
þadících svic a pochodní, v bolestech se svíjí, žalostnČ úpí a sténá zbČdovaný tvor, þlovČk,
který zapomenuv na zásady mravnosti, zle se prohĜešil proti bližnímu svému, zprotivil se proti zákonĤm božským a lidským a zde doznává svou vinu pĜed útrpným právem a ve smrtelných úzkostech oþekává od pĜísného soudce vyĜþení ortele zaslouženého. Každý pokus zloþincĤv, zamlþeti nČkteré provinČní nebo je omluviti, umí pĜítomný kat pĜitlumiti ihned v zárodku pĜitužením bolestného napČtí tČla na žebĜíku anebo posazením provinilce na ostrý hĜbet
dĜevČného kozla. Odnikud nekyne zloþinci nadČje na uniknutí, neodvratnČ se blíží chvíle zasloužené odplaty za spáchané zlo. Na každé témČĜ stránce dotþené knihy pĜedvádí se þtoucímu nový takový truchlivý obrázek z prakse útrpného práva za dob dávno minulých; z tČch
vybíráme pro úzký rámec tohoto pojednání aspoĖ nČkteré, zvláštČ význaþné pĜípady.
PĜísnČ bylo spravedlností stíháno falšování mince, ponČvadž se dotýkalo též majestátu
královského. Roku 1523 Václav VlašĢoviþka z Kutné Hory dČlal falešné kolky mincovní a
jimi razil peníze. Za to umĜel v ohni. - 1563 Anna Chocholatá z Páchu vystruhovala „cifry“
(60) z tolarĤ a tak jim dodávala vzhled starších podobných tolarĤ bez cifer, které platily více.
Páni nad ní vyĜkli ortel, že má prázdna býti mČsta, s pohrĤžkou, že bude „ohnČm spálena“,
bude-li blíže pĜi mČstČ pČti mil postižena.
Také na zpronevČru ve službách královských se ukládaly tČžké tresty. Roku 1573 Hanz
Kohl, jinak Herkot, NČmec, který na Vlašském dvoĜe pĜijímal uhlí pro hutČ a pro minci od
venkovských uhlíĜĤ, poškozoval dĤchod královský tím, že za úplatky (ptáky a j.) uhlíĜĤm
úþtoval (na rabuši pĜiĜezával) zvýšený poþet truhel kterými se uhlí mČĜilo. ZemĜel za to na šibenici i s tČmi, kteĜí jej podpláceli.
Místních pomČrĤ v okolí Kutné Hory dovedli zloþinci vhodnČ využitkovati pĜi smČlém
podnikání svém; husté lesy na blízkých Železných horách a nČkterá pustá místa pod Kuklíkem a jinde skýtala vítanou pĜíležitost k loupežným pĜepadĤm pocestných a osamČlých chodcĤ; a temné hlubiny opuštČných dolĤ, ještČ otevĜených, mlþelivČ pĜijímaly obČti vražd a na
dlouhou dobu utajovaly stopy zloþinĤ. Roku 1555 soudili páni BartonČ Šustýrka rodem z Hlízova, který se spoluvinníky Martinem Polákem z PoznanČ, Kuželem z Bílejova a Mudatým
loupežnČ pĜepadali chodce v okolí Kutné Hory, je zabíjeli a tČla jejich do šachet vrhali (u Ptáku, na Kuklíku, na Kavkách, u sv. Václava, nad ýertovou krþmou a jinde); summa mordĤ
spáchaných byla 27. BartoĖ umĜel v kole, jsa jím zbit; Martin Polák byl vleþen konČm z mČsta, odĜín a do kola vpleten. - 1528 bylo souzeno šest lupiþĤ, kteĜí na Železných horách v lesích se skrývali, tam na formany, Ĝezníky a j. vystupovali a je olupovali.
PotČšitelným jest zjev, že mezi odsouzenými se nachází vrahĤ pomČrnČ poþet dosti skrovný; nejþastČjším provinČním bývala krádež. NČkterý zlosyn bral všecko, co mu pod ruku pĜišlo; jiní opČt se omezovali (jaksi specialisovali) urþitými obory. Roku 1559 byl pĜi krádeži
polapen Vondra Hustoles rodilý z Kosova u BudČjovic, který se zabýval hlavnČ krádeží koní;
ty pak prodával v Kaplici a okolí NČmcĤm po 5 až 7 kopách. UmĜel na šibenici. Podstoupení
trestu smrti provazem bývá v manuale tom nČkdy vyjádĜeno duchaplným úslovím „umĜel v
povČtĜí“. - V témž roce byl souzen ještČ jiný odborník téhož druhu, totiž Jan Knebl rodem z
Prahy. - ZlodČji specialisovanými byli též Bárta ze Zruþí, jinak Pánek, a Adam, švec odtudž
ze Zruþí, kteĜí spoleþnČ vylupovali vþelníky a vybírali z nich med, zejména v Solnicích, v
NČmþicích, v BĜezinČ, v Opatovicích u Malých Janoviþek, v HetlínČ, v Sedlci a jinde. Kradený med nosívali do Hory a prodávali jej hospodyním Nantové, Zlaté a JohanČ UhĖavé. Oba
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umĜeli na šibenici, neprozradivše, že by ty ženy byly vČdČly o nekalém pĤvodu vČcí, které
kupovaly. - Jan ěezníþek, jinak Jan Zlesa, též Kazile zvaný, zahájil zlodČjskou svou dráhu na
rybnících pána svého Berky krádeží kaprĤ a uzmutím 7 kp gr svému švagrovi; obé se však
prozradilo, a byl na nČj na postrach od vrchnosti poslán kat. Nauþil se opatrnosti a pro þinnost
svou zloþinnou zvolil sobČ ovþíny a pastviny s pasoucími se stády, kde vzatky (krádeže) nepĜicházely ihned na jevo. Po vsích (v Šintlochách, ve Žlebích, v JeníkovČ, v Krchlebích a j.)
kradl ovce a skopce, maso a staženou kĤži prodával ĜezníkĤm v ýáslavi a v Kutné HoĜe. A na
tom na všem umĜel na šibenici (1567). - Skrovným lupem se spokojoval Šebestian rodem z
Elkuše (v Polsku). Roku 1525 vyznal ve svém trápení: „vzal jsem v Osle (dolu) dvČ sekery široké, voštČpaþku, pilu, klamr a nebozez, item vzali jsme pantĤv dva páry v Starých Rousích
(dole) a zámek; item v Jandovském domČ lúpali jsme panty se dveĜí; item vzal jsem þep od
kola v huti HanusmurþinČ a pant a prodal to Nechvílovi kováĜi, a „nedal mi za to nic“. - MírnČ
bylo posuzováno též provinČní Prokopa Hlaváþka (1558), který lapal kradmo raky noþnČ v
okolí Hory („nevím, þí to potoci byli“) a prodával je, kde mohl. S povolením pp. šepmistrĤ
dán na þest a víru z vČzení, aby se ve dvou nedČlích stavČl!
Také zlodČjství kapsáĜské bylo tehdy již obvyklým. 1566 Anna mlynáĜka kradla peníze o
jarmarcích, uĜezávajíc lidem váþky nĤžkami. 1560 Šimek malé pachole, syn KosaĜþin z Nymburka, brával ženám, když na trhu kupovaly, z mČšcĤ peníze a Ĝezal jim tašky. Tento jinoch, v
mravech již velice pokleslý, se Šebestiánem Šebestou, jinak PlĤdrhoznou, z Telþe rodilým, se
potuloval po mČstech v ýechách a pĜisluhoval mu pĜi krádežích; navštívili Prahu, LitomČĜice,
Jiþín, Rychnov, Hradec, Kolín, ýáslav, Žćár a j. a odnášeli odtud hojnou koĜist na penČzích.
V Praze byl Šebesta pĜistižen pĜi þinu a zmuþen; ale tenkráte unikl oprátce, neboĢ jej mČštky z
vČzení vyprosily. V HoĜe zdaĜil se jim sice lup u samotného mČstského rychtáĜe Jana Chyzdery v krámČ, ale když uloupené peníze utráceli (s dČvþaty u KoĜenické), byli dani k útrpnému
právu a oba byli obČšeni. - JeštČ více smČlosti osvČdþil r. 1566 Pavel z Kynic(?) od Jevíþka:
okradl v NČmþicích purkmistra, vzal mu mČšec, v nČmž byla uložena mČstská peþeĢ a hĜebínek slonový; a když pomáhal stČhovati kata z Holomúce do Brna, odcizil mu pludrhúzny. Teprve v HoĜe jej stihl trest; umĜel na šibenici.
Mezi rozmarné episody staré kutnohorské kriminální praxe þítati lze pĜípady následující.
Pavel Kapalka (rodem z Polsky), hašplíĜ z KaĖku, doznal, že kradl z mladosti všude, kde mohl. Mluvil pravdu; vždyĢ vztáhl ruku svou žádostivČ i po žebráckém majetku poustevníka,
který býval usídlen u sv. MaĜí Magdaleny na svahu KaĖkovského vrchu nad Malínem; obral
jej o košili a na sobČ ji nosil (1566). - Roku 1528 VanČk z PlznČ s druhy nČkterými oloupili
jakéhosi potulného kramáĜe, ale nebyli obsahem koĜisti své uspokojeni a proto ji okradenému
z þásti vrátili, zejména þtyĜi krabice páteĜĤ (rĤžencĤ) laciných vrátili všecky. - Téhož roku Jan
Heralt Vodiþka, rodilý z Hory, se Supem a VaĖkem Fouskem, když na vojnu jeli (proti Turku), pobrali kdesi konvice cínové a ulili sobČ z nich kulky; pĜišedše pak k Dunaji, vzali komusi opasek s babkami (rakouskými haléĜi) starými; i ujel jim s nimi Fousek.
PĜi výslechu na právČ útrpném byla nČkdy prozrazena též jména tČch, kteĜí odkupovali
vČci kradené a tím se stali spoluvinnými. Roku 1525 žid Aron koupil kožich lišþí, který byl
ukraden v hostinském domČ „u BakaláĜĤ“ (kde nyní stojí budova okres. hosp. záložny), vČda,
že kupuje vČc kradenou. - Téhož roku žid Jonáš v KolínČ koupil stĜíbro slité z peþeti, která
byla uzmuta Vávrovi lazebníkovi (koupČ stĜíbra nebyla volnČ pĜípustna).
Vedle vražd a krádeží vyĜizovaly se pĜi útrpném právu ještČ jiné pĜípady, kterým se za starodávna pĜisuzoval význam zloþinu. Roku 1564 byl Janek pacholek z rozkázání pp. šepmistrĤ
sĢat pro to, že „se právu protivil (tehdy byl úĜad rychtáĜský poruþen panu Vizinovi), na právo
kordu dobyl a právo kamenem uhodil“. - 1567 Šebestian Rosa, tovaryš Ĝemesla pekaĜského,
rodem z Domažlic, chodil po Domažlicích tĜi léta v ženských šatech a pĜipravil þtyĜi dČveþky
o poctivost, chodČ v tomto pĜestrojení. Byl za to z Domažlic vypovČzen; pro podobné provinČní sedČl také v Plzni. ýeho se dopustil v HoĜe, nedovedeme Ĝíci. - 1559 Dorota Vonnémý60

dlo byla u pranéĜe zmrskána pro své neĜády, kteréž provozovala, a naĜízeno jí, aby mČsta na
þasy vČþné prázdna byla.
Pro kulturnČ-historické studium starodávného soudnictví najdeme také mimo Manuale
útrpného práva v kutnohorském archivČ prameny dosti hojné a pozoruhodné, z nichž poznati
lze rĤznou povahu zloþinĤ, všelijaké pohnutky k zlým skutkĤm a rozmanité zpĤsoby jich provedení, jakož i spravedlivé odstupĖování trestu pro zloþince. Jeden zajímavý pĜípad takový
vybíráme z mČstské knihy memorabilní z roku 1615. Dne 21. ledna jmenovaného roku pĜedstoupila Mandalena Kuþerka z Kolmarku pĜed pány se žalostným pláþem a žalovala, kterak
pominulého dne sobotního okolo 23 hodin pĜed samým veþerem, když ona zde ve mČstČ pĜi
prodaji hrstnickém byla, v ten þas nČjaký þlovČk do jejich domu vkroþil a manžela jejího,
pĜedstíraje koupení kĜenu od nČho, v komoĜe pĜepadl a hrozné vraždy na nČm se dopustil; o to
co manžel její sobČ za ovoce z vinice shromáždil a vĤbec vše, cokoliv tu od penČz se nacházelo, pokradl. Proþež ona jsouc zarmoucená, mimo všecku svou nadČji s i dítkami svými osiĜelá,
k pánĤm k ochranČ se utíká a za to pro boha žádá, aby páni toho nápomocni býti ráþili, by takový ten vražedlník mohl býti zjištČn a na hrdle ztrestán. Potom po nČkolika dnech (11. února) stál v radní svČtnici pĜed pány Václav Hron, mlynáĜ, vznášeje žalobu proti Janovi Skalickému od Náchoda, jinak též SlabČhoudovi, Ĝemesla mlynáĜského, kterak on v outerý den
Hromnic ve mlýnČ na gruntech uroz. p. OndĜeje HorĖateckého z Dobroþovic jeho Václava
Hrona manželku ukrutnČ zamordoval, rozvrátiv jí hlavu hlavatkou, a nad to výše vČci nČkteré
pokradl, totiž penČz 20 kp gr a šaty zánovní, do nichž se obláþel; a spáchav tyto nešlechetnosti
odešel na KaĖk a tam se oddal taneþnímu veselí. Takto obvinČný Jan Skalický byl tehdy již
držen ve vČzení, a pĜi výslechu se pĜiznal k vražedlnickému skutku na mlynáĜce; manželka
jeho prý jej k tomu pĜinutila, že chtČl ve mlýnČ peníze pobrati a jsa otrhaný, sobČ šaty upraviti
a potom pryþ ujíti. TĜikráte se vloudil do komory, ale penČz nenašel, neboĢ ostražitost mlynáĜþina mu pĜi hledaní pĜekážela. KoneþnČ uchopil hlavatku a uhodiv mlynáĜku za hlavu, na
zem ji zvrátil, a když ona vstala, podruhé ji udeĜil. Potom mohl nerušenČ pátrati po penČzích;
z váþku vzal mlynáĜce dva groše, jaké nosívají dČti na hrdle, ve váþku našel ještČ šest sedmákĤ a jakýsi zoubek a z komory vzal dvČ košile. Nikoho prý nechtČl zabíti, jenom po penČzích
toužil. K vraždČ, která byla na Kolmarku u KuþerĤ spáchána, se nepĜiznal, že prý o ní vĤbec
niþeho neví. Také ta dČveþka, se kterou na KaĖku tancoval, totiž Anyžka z Lichemburku byla
puštČna do rady a tam jí poruþeno, aby se toho spravila, proþ se toho vražedlníka Jana Skalického pĜidržovala a s ním neĜádu se dopouštČla. Pravila, že s ním niþeho míti nechtČla, ale on ji
o poctivost pĜipravil; nepovČdČl jí, že by mínil zabíti tu mlynáĜku, nýbrž toliko, že þeká až
mlynáĜka vepĜe prodá, že jí vezme peníze utržené a že pak s dČveþkou Anyžkou nČkam pryþ
odejde. Teprve když s ní na KaĖku tancoval, zvČdČla od nČho, jak hrozného skutku se dopustil. Domlouvala mu „proþs ji zabil, proþs ty to uþinil?“ a nechtČla penČz od nČho vzíti; dával jí
dvČ kopy a jakési dva groše a zoubek. Páni uváživše, že Jan Skalický, zapomenuv se nad Pánem bohem a pĜestoupiv jeho pĜikázání, k hroznému skutku vražednému a nad to ještČ výše k
zlodČjství se pĜiznává a tudy v pokutu, dle práv mČstských pod lit. N. 31. poz. 3 vymČĜenou,
upadl, rozhodli, že vedle práva mČsta lit. S. 17. má býti na nČj puštČno právo útrpné proto, aby
jiné ještČ nešlechetnosti a nepravosti, kterými on vinen jest, se zjistily a pomocníci jeho aby
vyhledáni býti mohli. Nevíme, k þemu se provinilec doznal, když útrpné právo se ho dotazovalo. Ale provinČní jeho, vraždČní ukrutnČ provedené, krádeže rozliþné, tolikéž i smilstvo
shledávali páni soudcové tak hrozným, tak neobvykle tČžkým, že témČĜ ani nemohli k tomu
pokuty dosti vhodné najíti; proto vynesli na nČj ortel následující: pĜed šatlavou bude vina jeho
provolána, odtud bude vezen na káĜe, pĜed HavíĜským domem nejprv, podruhé pĜed vahou a
po tĜetí proti NámČtskému kostelu bude od popravce klíštČmi trhán, a potom na místČ popravištném do kola vpleten - a tak za své zlé skutky ohavnou odmČnu a konec vzíti má a jemu se
tak státi má podle práva. Také Anyžce dČveþce se dostalo pĜísného potrestání od pánĤ soudcĤ;
zavĜíno, aby metlami dvakráte (jednou na rynku) byla od popravce mrskána s pĜidáním cejchĤ
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a potom aby byla doprovozena k bránČ Kolínské a z mČsta vyvedena na vČþné þasy. (A. K.
Lib. mem. 1615 fol. 28, 41 a násl.)
Nectní lidé dávali sobČ zpravidla nČkolikeré jméno, ovšem že v zájmu svého zloþinného
podnikání, snad aby zjištČní své osoby znesnadnili. K pĜípadĤm, které tu byly již poznány,
pĜipojujeme ještČ následující. Roku 1559 Jíra, syn Hubky z SemtČše, užíval pĜezdívky Suchhrdlo; Jan, syn Fojtlové z BČlé, jmenoval se též Vrba, jinak Netrefa aneb ŽebĜík (1563);
Jan, Ptáþkové syn z VinaĜ, slul též Kokta, jinak Sukdojámy (1564); Antoše, Pavla Ryšavého
syna od TĜebonČ, jmenovali ěezáþem, též Hlaváþem, jinak Židem nebo Supí hlavou (1566);
Janu Vlkovi ze Solopisk Ĝíkali též Harabule (1567) atd. ýím více tu bylo pĜezdívek, tím spíše
mohl delikvent osobnost svou haliti v neurþitost a zastírati se klamem a šalbou.
Krutý zpĤsob, kterým se za starodávna vyšetĜovala a zjišĢovala vina toho, kdo propadl
právu útrpnému, vnucuje obavu, že obvinČný chtČje sobČ zkrátiti muka, doznával i zloþiny,
kterých se ani nedopustil, a že se takto asi þasto udály omyly, které vedly k rozsudkĤm nespravedlivým.*) Proti domnČnce takové lze namítati, že zloþinný skutek byl zpravidla dokázán svČdecky již pĜedem, dĜíve než byl obvinČný odevzdán do rukou katových, také tu byly
asi obyþejnČ již zprávy z jiných míst o zloþinech tam spáchaných, takže výslech spojený s
nátlakem spíše mČl vynésti na jevo jména spoluvinníkĤ a jiné nČkteré podrobnosti. Zárukou,
že omyl soudní se zĜídka kdy mohl pĜihoditi, jest chvalná povČst o tom, jak bylo za starých
þasĤ soudnictví v þeských mČstech opatĜeno. ÚĜad soudcovský se svČĜoval pokaždé jen osobám zkušeným a rozvážným, které vládly jasným rozumem, které byly schopny bystrého rozhodnutí a neuzavíraly srdce své lidskému citu. Tito „soudcové z lidu“ mČli na pomoc muže ve
službách obecní správy vyškolené a v praksi právnické sbČhlé (písaĜe radní a rychtáĜovy).
Nad to tu bylo ještČ právo odvolací k místĤm vyšším.
Že páni Horníci zasednuvše na stolici soudcovskou, umČli býti také shovívavými a milosrdnými, poznati lze z následujícího pĜípadu. V listopadu roku 1679 hrozilo nebezpeþí morové nákazy; proti tomu naĜízeno pilné zavírání bran. Ale opatĜení to nebylo mnohým, zvláštČ
horním dČlníkĤm vhod. Zejména Daniel Bouþek, havíĜ, hĜmotnČ lál a zloĜeþil vrchnosti (obci
kutnohorské) a byl proto vzat do panského trestání. Uznal své provinČní a prosil za milost.
Oznámeno mu, že pro to své zloĜeþení zasloužil tČžké pokuty, aby u planýĜe kolomaz jedl a
aby odtud ven z mČsta ihned vypovČdČn byl; avšak že se mu milosrdenství þiní a ta tČžká pokuta v menší promČĖuje, aby za tĜi dni vČzením šatlavním a každého dne kládou za tĜi hodiny
vytrestán byl (A. K. Lib. memor. 1672-80 fol. L. 17).
DEDIKACE DÍLA LITERÁRNÍHO.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 83-86.

V knize tištČné nachází se þasto za titulem vložený list, na nČmž autor knihu svou pĜipisuje vynikající nČkteré osobČ anebo slovutnému nČjakému sboru. Takové vČnování þili dedikace
bývá psána mnohomluvnČ, slohem kvČtnatým a pĜekypuje projevy oddanosti, pokory a úcty.
Obyþej ten nebýval pouhým výkonem zdvoĜilostním, nýbrž míval asi zpravidla podklad so*

) Vážný pĜípad takový, mocnČ mysl vzrušující, pĜipomíná Mikuláš Daþický ve svých PamČtech (II. 11)
pĜi roce 1583. DČveþka Anna NČmkynČ, služebná Adama Kejšara, byla vinČna z krádeže a dána do vČzení; ponČvadž výpovČdi její byly nesrovnalé („Ĝeþi pletla“), byla podána k právu útrpnému i s bratrem
svým Janem Charamzou, lazebníkem. KoneþnČ byla „k obČšení ortelována“ a tĜikráte k místu popravnímu vyvedena; ale když konce bráti mČla, vždy tomu zase odpírajíc, do vČzení zase pĜivedena byla, a s tím
prodleno“. Mezi tím byl však vypátrán ve Vys. MýtČ skuteþný vinník. „A tak ti mladí lidé jsou toho oþištČni, ale na zdraví svém ztrápeni a pokaženi“. PĜípad ten zpĤsobil soudcĤm asi mnoho tČžkostí, a mnohému z nich snad pĜipadla na mysl pochybnost, zdaliž tortura jest vhodnou pomĤckou v rukou vyšetĜujícího
soudce. V pĜípadČ dotþeném nedošlo sic až na utracení života nevinného; ale rozšafný soudce odvodil odtud bezpochyby ponauþení, že lépe by bylo, kdyby devadesátdevČt provinilcĤ vyšlo bez trestu, než aby
jediný byl ortelován nevinnČ.
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becký; autor chtČl upozorniti na sebe a na své zásluhy jednak z marnivé ješitnosti, jednak z
touhy po lichotivém uznání, po pĜípadČ i po hmotné odmČnČ. Zvyk, dedikovati literární dílo,
nevznikl teprve v dobČ novČjší, nýbrž se ujal záhy po vynalezení umČní knihtiskaĜského; ba
dedikace se vyskytají také již v dílech rukopisných1). V knihách tištČných okolo roku 1500
nacházejí se takové dedikace již dosti hojnČ2). NesmírnČ rozvláþné, slohem bohatČ vyšnoĜeným, nČkdy až nechutnČ pĜesládlým psané bývají dedikace v dobČ baroka, v dobČ titČrných
zdvoĜilĤstek a blýsknavých frasí. NČkdy však se tu setkáváme pĜece s dobrou myšlenkou základní, kterou autor obratnČ rozvádí do šíĜky a obyþejnČ blahopĜáním zakonþuje.
Ukázku takové dedikace vybrali jsme ze zajímavé knihy, kterou ke cti a chvále sv. Barbory, patronky Kutné Hory, nČkteĜí þlenové tovaryšstva Ježíšova sepsali a roku 1670 v Praze v
impresí universitní vytisknouti dali. Karakter tehdejšího písemnictví, totiž mnohomluvnost,
záliba ve slovných hĜíþkách a stylistických kudrlinkách jeví se již v obšírném titulu knihy,
kterým jest hustČ vyplnČna celá stránka menšího kvartu. Zaþátek titulu zní takto: „PĜedrahý
Poklad, Pokladnice ýeského Království, to jest PĜemilá Pánu Bohu Panna a Muþedlnice sv.
Barbora Hor Kuten StĜíbrných, po Bohu a Matce Boží nejlepší AutoþištČ, nejmilejší patronka
a Orodovnice…“. Rub titulního listu okrášlen jest obrazem, rytým ve mČdi rukou Mistra JiĜího ýáslavského v Kutné HoĜe3): nad pohledem na Horu vznáší se znak mČstský, obemknutý
dvČma ratolestmi vavĜínovými, na jejichž lupenech jsou vyznaþena jména tehdejšího cís.
rychtáĜe a šepmistrĤ. „PĜípis“, kterým se vyplĖuje sedm stránek následujících, zaþíná známou
vČštbou knČžny Libuše o hojnosti stĜíbrné rudy v dolech kutnohorských, dále hovoĜí obšírnČ o
založení chrámu sv. Barbory a o jeho osudech, mluví o uctívání Panny Barbory, ukazuje k
umístČní této svČtice na místČ vynikajícím ve znaku, který mČstu Kutné HoĜe byl králem Ferdinandem III. udČlen, a zakonþuje slovy následujícími: „Pod týž slavný erb, jako pod bezpeþný štít, utíká se také tato knížka, ze starodávných rukou psaných knih jako výbornČ dobrá ruda z šachet vytažená a na svČtlo v þeské Ĝeþi v novČ vydaná, kterou na prokázání povinné
vdČþnosti za tak mnohá a veliká, od Vaší Milosti za þasté až dosavad nám prokázaná dobrodiní místo pĜátelského dárku tohoto Nového Léta po Narození PánČ šestnáctistého sedmdesátého (kterýž aby Vaším Milostem s mnohými jinými následujícími léty byl vždycky šĢastný,
veselý a všelijakého Božího Požehnání plný, žádáme všichni), s náležitou uctivostí, upĜímnou
láskou a laskavou dĤvČrností pĜipisujeme, srdeþnČ žádajíce, aby Vaším Milostem a všem, kteĜí ji þísti budou, k duchovnímu prospČchu k rozmnožení lásky k svaté PannČ BarboĜe a životu
vČþnému posluhovala. Tak vinšuje dne 1. ledna Slavnému Magistrátu na Horách Kutnách i
celé Obci k službám hotová kolej a chrám sv. Panny Barbory tovaryšstva Ježíšova na Horách
Kutnách“.
Také kronikáĜ Jan KoĜínek pĜipisuje své „PamČti kutnohorské“ pánĤm šepmistrĤm a zahajuje dedikaci rozvláþnou promluvou o vynalezení a rozvoji umČní knihtiskaĜského.
Ukázka dedikace prostČ a struþnČ, ale výstižnČ stilisované jest vytištČna ve II. ĜadČ tČchto
„Kutnohor. pĜíspČvkĤ“ na str. 62, v 13. poznámce.
Dedikace nebývá pokaždé vytištČna v knize, kterou autor vČnuje; þasto ji ke knize pĜikládali toliko písemnČ. Páni Horníci nikdy spisem, který jim byl offerován, nepohrdli, nýbrž
vdČþnČ jej pĜijali a autorovi, jehož lichotná pozornost jim lahodila, slušným darem penČžným
se odmČnili. To vše mĤže býti doloženo nČkterými zápisy, vybranými z kutnohorského archivu. Roku 1615 dne 20. þervna arcidČkan Václav Štefan Teplický4) skrze kaplana svého knČze
Diviše Petráška a psaní, do rady uþinČné, dedikoval pánĤm nČkolik exempláĜĤ „Výkladu na
1
) Takové pĜípady možno najíti v JungmannovČ Historii literatury þeské, na pĜ. ve III. odd. na str. 60, þís.
94.
2
) Tamtéž, na pĜ. IV. þís. 36, 40.
3
) Týž umČlec ryl také obrázky pro KoĜínkovy staré pamČti kutnohorské.
4
) Václav Stefan Teplický (Thermeus) byl arcidČkanem v Kutné HoĜe 1607-20; psal pilnČ o vČcech bohoslovných.
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Zachariáše proroka božího“, od nČho v novČ spravený a vydaný, žádaje, aby je páni vdČþnČ
pĜijíti a jeho sobČ poruþeného míti ráþili…, že pokudž moci bude, ještČ ostatná dva proroky,
totiž Amoše a Ozeáše vydati chce. I jest mu skrze kaplana z uvážení panského vinš vzkázán,
aby mu Pán BĤh v jeho práci, kterou tak pro vzdČlání církve PánČ koná, požehnati ráþil; a že
tuto práci od nČho páni vdČþnČ pĜijímají a vdČþnost svou mu prokázati chtČjí. Usneseno, aby
panu dČkanovi 3 kp gr odeslány byly.5) - Roku 1670 dne 4. srpna Páterovi Scriboniusovi, prefektu chrámu sv. Barbory a dozorci nad stavbou nové koleje jesuitské v Kutné HoĜe, dČkují
páni obecní starší za offerované jim knihy a dedikovaný „Život sv. Panny a muþedlnice Barbory“, o kteréžto dedikaci zpĜedu již bylo hovoĜeno, a usnášejí se na tom, aby jako rekompens
za tu laskavost bylo z dĤchodu loreckého (z poþtu marštalního) jedno sto þeských tolarĤ, poĜádnČ vyþtených a v pytlíku zapeþetČných, skrze dva pány radní a písaĜe loreckého v koleji
odvedeno k rukám Pátera rektora a Pátera Scriboniusa6). - Jak štČdĜe páni Horníci obmyslili P.
Jana KoĜínka, autora „Starých pamČtí kutnohorských“ roku 1675 (v mČsíci Ĝíjnu), o tom podává zprávu Jan Fiala v II. ĜadČ tČchto „PĜíspČvkĤ kutnohorských“ na str. 43 a 44.
StejnČ vlídnČ a uznale, jako od spisovatelĤ domácích, pĜijímali páni Horníci dedikace také
od autorĤ cizích, pĜespolních. Za knížku „VĤz lakomcĤv“, kterou knČz JiĜík Tesák Mošovský,
faráĜ LstiboĜský, sepsal a r. 1591 pánĤm dedikoval, kázali mu dáti z lásky (za 30 výtiskĤ od
nČho pĜijatých) odmČnou 5 kp grošĤ7). - S milým uspokojením pĜijali též roku 1571 šepmistĜi
kutnohorští od Mistra Václava Zelotýna z Krásné Hory (a Formosa Monte), rektora vysokého
uþení pražského, kalendáĜ, jím novČ vydaný, s pĜípisem, v nČmž dárce pĜipomíná, že vdČþnČ
ku pamČti si pĜivozuje pĜedkĤv i nynČjších pánĤ HorníkĤv horlivou k obojímu, duchovnímu i
filosofickému umČní milost, i také k obojím uþitelĤm otcovskou ochranu, ano i toho, když teć
nedávno minulých þasĤ na vystavení a opravu koleje Karla IV. pomoc znamenitou uþinili“.
Tehdy právČ od pánĤ HorníkĤ byla vČtší jakási pomoc penČžitá poslána na opravu koleje Karlovy v Praze, která ohnČm byla nemálo poškozena8).
StejnČ blahovolnČ vedli si páni Horníci i vĤþi kandidátĤm mistrství na vysokém uþení,
když tito rozesílali pozvání k veĜejné disputaci o thesích, které sobČ vyvolili k obhajování, jakož i k slavné promoci za magistry. Tak na pĜ. roku 1668 Fridrich VojtČch Strážovský Klatovský, arcibiskupský alumnus zasílá své theses neb conclusiones ex universa philosophia,
které zdejšímu magistrátu pĜipsal honoris causa, a zve ke dni 27. þervence na veĜejné jich
propugnirování; posílá ihned 24 exempláry, aby byly mezi pány rozdČleny, item jeden na tykytČ nebeské (blankytné) barvy vytištČný, ten aby byl do rámce vložen a na rathouze povČšen.
PotČšení své z této pocty dali šepmistĜi témuž alumnovi na jevo slušným podČkováním a zastáním 24 Ĝíšských tolarĤv z dĤchodĤ obecních9).
Impresor (knihtiskaĜ) jeden poznávaje, že dedikace autorské se potkávají u pánĤ HorníkĤ
se zdarem, usmyslil si, že by podobným zpĤsobem snad dopomohl knížkám svým k hojnČjšímu odbytu. Byl to Pavel PostĜihaþ, impresor arcibiskupský u sv. Benedikta v Starém mČstČ
Pražském. Roku 1669 (11. února) zaslal pánĤm šepmistrĤm 30 exempláĜĤ svázaných knížek
pod titulem „Pláþ a naĜíkání bolestné Panny Marie a sv. MaĜí Magdaleny“ s pĜíslušnou dedikací; knížky byly pĜijaty a mezi pány rozdány, impresoru pak se za tu práci dostalo jakési
odmČny. Roku 1674 pĜihlašuje se u kutnohorského magistrátu týž Pavel PostĜihaþ jako „chudý impresor“, posílá opČt 30 skrovných knížek s dedikací. VymČĜení odmČny ponecháno na
5

) A. K. Lib. memor. 1615 fol. 179.
) A. K. Lib. memor. 1664-72 fol. 371.
7
) JiĜík Tesák Mošovský byl posléze (okolo r. 1610) dČkanem v KouĜimi; vydal Ĝadu knížek bohoslovných.
8
) O Mistru Václ. Zelotynovi þasto se zmiĖuje Zikmund Winter ve spisech svých DČje vys. škol pražských a O životČ na vys. školách pražských. - A. W. P. M. Veselský: DČjiny Kutné Hory II. rukopis str.
330.
9
) A. K. Lib. memor. 1664-72 fol. 159.
6
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dobré zdání p. rychtáĜe a p. primátora, mČlo se v zápisech vyhledati, co pĜedešle dáno (r.
1669 ?); koneþnČ mu bylo darováno 6 fr rejn. z dĤchodu loreckého10). PĜíkladu onoho knihtiskaĜe pražského následoval roku 1672 Daniel Albrecht Kamenický, impresor mČsta Hradce
nad Labem: offeroval kutnohorskému magistrátu darem 20 knížek pod titulem „Harfa duchovní“. Ale dar jeho byl pĜijat ponČkud nevlídnČ; oznámeno mu, „ponČvadž v mČstČ Hradci
sobČ impresí zarazil, že to mČl magistrátu hradeckému dedikovati“. Ale pĜes to mu páni poslali gratifikací pČt Ĝíšských tolarĤ11).
PĜedmČtem dedikace mohl býti nČkdy také obraz. Roku 1823 podává P. Josef Devoty, faráĜ v Sedlci a bisk. notáĜ, magistrátu mČsta Kutné Hory lithografovanou podobiznu P. Ferdinanda Hausy, bývalého arcidČkana kutnohorského, a k tomu vČnování pĜipojuje dopis nČmecký, ve kterém se podpisuje jako „Mitglied des Vaterländischen Museums“12).
ZAJIŠġOVALI SOBċ ZAOPATěENÍ DO SMRTI.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 86-87.

Pro mČšĢany sestárlé, kteĜí nemČli dostatek jistých pĜíjmĤ na výživu, ani dobrých pĜátel,
kteĜí by o jejich dobro a pohodlí v stáĜí peþovati mohli a chtČli, byl mČstský špitál útulkem velice vhodným a proto snažnČ vytouženým. Mnozí, byvše pĜijati do mČstského špitálu, projevovali vdČþnost svou druhdy vČnováním dosti znaþných darĤ na zvelebení té lidumilné instituce. Na pĜ. roku 1498 byl Jan Beþka se ženou svou pĜijat do špitála. MČli kdesi na purkrechtu
40 kp gr; z toho si nechali 15 kp na splacení dluhĤ a ostatek dali na špitál (A. K. Reg. flav. majus D. 10).
Mnohdy se domáhali klidného a hĜejivého místeþka v mČst. špitále také osoby z kruhĤ
mimomČšĢanských velmi usilovnČ, slibujíce hojné odplaty. Roku 1496 Jíra Krabaþ prosil pánĤv pro boha, aby jej pĜijali mezi chudé do špitála, že hned chce dáti 10 kp gr a k tomu, cožkoli kde má buć na dluzích neb ještČ hotových, kdež jmenoval míti 23 kp gr, neutratil-li by co
z toho za své živnosti a co by po nČm zĤstalo, to vše chce nechati a obrátiti k témuž záduší do
špitála. Páni slyšíce jeho velikou prosbu, že chce tu bohu do smrti sloužiti, dali k tomu vĤli.
(A. K. Reg. flav. majus C. 7).
Osoby, kterým se hromadné spolužití v mČst. špitále nezamlouvalo, které chtČly zbytek
svého života ztráviti nerušenČ v klidném kruhu rodinném, zabezpeþovaly sobČ výživu a vĤbec
celé zaopatĜení až do smrti u nČkterého ochotného pĜítele svého. Základem takového zabezpeþení bývala ovšem buć jistá summa penČz (hotovČ složených nebo dobĜe zajištČných), anebo
bylo to zabezpeþení podepĜeno vČnováním jakéhosi objektu pozemkového (domu, zahrady,
role). O takové úmluvČ byl pak uþinČn Ĝádný zápis do knih mČstských, jak patrno z následujících ukázek. Roku 1506 Jana z BČlehradu ŠtČpánova Klímovi havéĜi, pĜíteli svému, statek
svĤj mocnČ dává a zapisuje, zvláštČ peníze, které má na domech dvou, totižto na BČlehradČ
(na Dolejším mČstČ) i také na domu KĜížovském u branky ležícím právem purkrechtním, na
takový však zpĤsob, aby jí Klíma až do smrti potĜebami jejími opatĜoval (A. K. Reg. flav. majus G. 29). - Roku 1805 Jan Schwarz „beckmeister“ (starý, slabozraký, bezdČtný) daroval
dĤm svĤj þp. 245 se zahradou švagrovi Václavu Kuþerovi a jeho manželce EleonoĜe a vymiĖuje si toto: manželé Václav a Eleonora Kuþerovští srozumitedlnČ s jejich synem Jakubem
Kuþerou a manželkou jeho Annou uvolují se, Jana Schwarze do jejichho domu þp. 326 pĜijmouti, jemu v hoĜejším štoku pokojný byt, teplo, prádlo a veškeré posloužení poskytnouti,
jakož i jemu následující zdravu každodennČ až do jeho smrti dávati a to sice: k snídani jeden
žejdlík kaše s dvČma houskama, v poledne k obČdu jeden talíĜ polévky, pĤl libry masa bez
kostí, zugemis (sic), chléb a pĤl másu piva, k veþeĜi chléb, máslo neb sýr a zase pĤl másu pi10

) A. K. Lib. memor. 1664-72 fol. 217. a Lib. memor. 1673-80 fol. E. 19. a 20.
) A. K. Lib. memor. 1664-72 fol. 566.
) A.W. listina.
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va; však poĜádnČ v tČch hodinách, jak je Jan Schwarz sám ustanoví. Kdyby se ale státi mČlo,
že by Jan Schwarz do nemoci upadl aneb koneþnČ zemĜel, v prvnČjším pádu Kuþerovští manželé Jana Schwarze lékaĜem a potĜebnými líky zaopatĜiti, v druhém pádu však jemu poþestný
pohĜeb vypraviti povinni budou (Listovní úĜad Liber contract. 1801 pag. 909). Takováto pĜesná jasnČ vyjádĜená úmluva byla nejlepší ochranou proti možným rozmíškám a sporĤm.
ZATAJOVALI OBILÍ VYýKÁVAJÍCE VYŠŠÍCH CEN.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 87.

Ukrývání potĜeb životních za tou pĜíþinou, aby se jich nedostávalo a tím aby cena jejich se
zvýšila, není výmyslem novČjší doby; známe pĜípady takového jednání již ze 16. století, kdy k
tomu nedala podnČtu noha valeþná. PĜi dolech kutnohorských (pĜi žentourech a jin.) zamČstnávalo se mnoho koní, pro které bylo potĜebí znaþného množství ovsa. Roku 1571 se dodavatelé ovsĤ smluvili a zdráhali se, ovsy k pohodlí hor prodati, chovajíce zásoby své na vČtší drahotu. Když následkem takového nedostatku zaþali konČ mĜíti, bylo proti nepoctivým spekulantĤm zakroþeno ráznČ a pĜísnČ. Dotþeného roku v pondČlí po nedČli postní Reminiscere píše
král Maxmilian ýáslavským: „…Jakož jest roku tohoto na horách našich KaĖkovských pro
nedostatek ovsĤv drahnČ koní pomĜelo, a aþkoli jsou se úĜedníci na Horách Kutnách o to snažili, aby þasnČ ovsy se zásobiti mohli, však toho jsou proto, že jich mnozí prodávati nechtČli,
k vykonání pĜivésti nemohli. I zprávu toho míti ráþíme, že by u vás osoby, kderé vám poznamenáváme, … do pĤl druhého tisíce korcĤv ovsa jmíti mČly a, chovajíce ho na vČtší drahotu,
ku pohodlí nadepsaných hor našich prodati nechtČli. Protož aby se nám na koních další škoda
nedála a Hory Kutny k zatopení pro nedostatek koní nepĜišly, vám porouþeti ráþíme, abyste je
k tomu hned … skuteþnČ pĜidrželi, aby každý z nich ten poþet, který poznamenaný jmá, do
Hory Kutny na obroþnici naši proti slušné záplatČ dovezl, pod takového ovsa do pokuty naší
propadením…“ (A. K. hor. oddČl. kniha 2. fol. 1) - Také proti pĜekupníkĤm ovsĤ bylo dĤraznČ zakroþeno. Téhož roku v pondČlí den sv. ěehoĜe píše král AlžbČtČ Bohdanecké z Nestajova
a na Žlebích takto: „Nábožná, nám milá! Jakož jsou jménem a na místČ našem rady naše zĜízené komory v král. ýes. podzimku minulého mandaty otevĜené po krajích ýáslavském,
Chrudimském a KouĜimském rozeslali a ponČvadž se ovsĤv pro konČ naše … pĜi dolích na
Horách Kutnách … nemálo každého roku jmíti musí, zapovČdČli, aby v nadepsaných krajích a
zvlášĢ blíž Hory žádný ovsĤv pod skuteþným trestáním nepĜekupoval, i že jest SkoĜepa, sládek tvĤj v Žlebích proti takové … zápovČdi do devadesáte korcĤv ovsa pĜekoupil, protožĢ porouþíme, abys již dotþeného SkoĜepu k tomu skuteþnČ mČla a pĜidržela, aby dadouc hned dovézti takový oves na DvĤr Vlaský na obroþnici naši do Hory Kutny, v pondČlí po nedČli Oculi
najprve pĜíští pĜed nadepsanými radami našimi v komoĜe þeské na hradČ Pražském osobnČ se
postavil a takového neposlušenství spravil…“. (A. K. hor. oddČl. kniha 2. fol. 165).
PěIDċLÁVALI SOBċ PģDY ZE SOUSEDNÍHO POZEMKU.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 88.

Tímto, domnČle nevinným zpĤsobem porušovalo se právo již za þasĤ dávno minulých. O
jednom takovém pĜípadČ þteme zápis v kutnohorské pozemkové knize Lib. hered. 1442-78 na
str. C. 2 (v levo). Roku 1444 koupil MaĜík pekaĜ zahradu pod Roznštrauchem u Bartoše hutrajtéĜe. PonČvadž zahrada ta sousedila s pozemky obecními, byla ta vČc blíže ohledána a nalezeno, že
k té zahradČ jest pĜidČláno drahnČ obce (obecní pĤdy); proto páni obecní „na to sáhli, aby MaĜík
toho pĜidČlání zasie k obci sstúpil anebo sie o to se pány smluvil; a tak jest to MaĜík uþinil a dal
jest Vodiþkovi, konšelu obecnímu a hospodáĜi tehdy mČstskému, 40 gr, a páni jsú to již MaĜíkovi, což jest pĜidČlal pĜedek jeho i on, pĜidali k té zahradČ i jich budúcím, aby pro to ižádného
hyndrunku více nemČli“. - O jiném pĜípadČ podobném jest v Reg. flav. minus (na konci na listČ
neoþíslovaném) zapsána zpráva, že r. 1482 Jíra PĜedhorský rozoral mnoho perkverkĤv k svému
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užitku a ke škodČ sousedské (obce kutnohorské a konventu kláštera Sedleckého).
POVċRA.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 88.

Když Vít Zlatohlávek roku 1526 koupil dĤm v Hlouškách, jinak na Novém MČstČ (na
pĜedmČstí kutnohorském smČrem k Sedlci) od Doroty Hadové za 20 kp gr þ. sleveno mu 5 kp
gr, „že touž Hadovou choval svým nákladem a také znamenitou škodu vzal skrze dobytku
zhynutí a že j e s t t u p Ĝ i t é m ž d o mu u d Č l á n o , ž e d o b yt e k mĜ e “. (Archiv kutnohorský Lib. hered. niger H. 10 v)
HLÁSNÍ NA VċŽÍCH.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 88.

Vedle hlídek, které každé noci mČstem procházely, hodiny oznamovaly a majetek i životy
veškerého obyvatelstva proti zlobám živelním i lidským ochraĖovaly, byli na vČžích Vysokého
kostela a kostela Matky boží na NámČti ustanoveni hlásní, aby s vyvýšeného stanoviska svého
obzírali po mČstČ i okolí, aby po pĜípadČ ohlašovali oheĖ ihned pĜi vzniku a aby zvonili na poplach, bylo-li toho tĜeba. K místu požáru ukazovalo se (jako dosud) za dne praporeþkem z þerveného plátna, v noci pak lucernou (1677 Poþtové obecní). Pro první pomoc proti ohni, který
mohl povstati na vČži, byly tam postaveny štoudve dubové, stále vodou naplnČné, také tam byly
pĜipraveny stĜíkaþky ruþní a jedna tuplovaná. Vodu tahali nahoru ve velkých dĜevČných lahvicích (1707). Pro posuzování þasu mČli hlásní sypací hodinky pohotovČ. Úkolem hlásných bylo
též zvonČní proti mraþnĤm; pro noþní þas, kdy bouĜky nejþastČji pĜicházejí, dodávaly se jim na
vČž svíþky (v þervenci 1674 a 1698). K úĜadu hlásného byly volány toliko osoby bezúhonné a
zpĤsobilé. Ale nČkdy se pĜihodila pĜeci volba omylná. Jan KadeĜávek, hlásný sv. jakubské vČže,
tam nahoĜe v odlehlém ústraní nejsa nikým stĜežen, oddal se opilství a jednoho dne (v dubnu
1669) „z ožralství“ pĜi mši dvakráte všemi zvony vyzvánČl. Pro výstrahu byl potrestán vČzením
šatlavním a po dva dny kládou opatĜen, a pohroženo mu zbavením „beneficia hlásného“, kdyby
se pití páleného neodĜekl. (A. K. Lib. memorab. 1664-72 fol. 232 v). - Naproti tomu Jakub Liška, hlásný u Matky boží byl v úĜadČ svém spolehlivým a proto mohl r. 1666, když se ženil, smČle žádati, aby jemu „pro zasloužilé služby na veselí nČco od piva darováno bylo“. Páni mu vyhovČli a vČnovali mu vČdro piva (A. K. Lib. memorab. 1664-72 fol. 44).
DROBNÉ ZPRÁVY O RODċ KUBÍNģ.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada III. (1927), str. 142-144.

1. Lékárna u Zlatého lva. Dne 4. srpna 1735 sepsal Karel Leopold Kubín, lékárník u Zlatého lva, poslední poĜízení o statku svém. Manželku svou Barboru a dČti z prvního i druhého
manželství, jakož i vnouþata mohl hojnČ obmysliti z obšírného majetku svého: manželce své
poruþil sladovnu se zahradou a stodolou na právČ Páchovském a louku u kláštera sedleckého,
každému pak dítČti uþinil slušný odkaz buć penČžitý anebo z polností u sv. Václava na Rovni
a u Poliþan anebo z domĤ svých ve mČstČ. Synu svému frateru Gothardovi kapucínovi poruþil
aspoĖ 200 zl „pro kalich a apparat, pokud by mši sv. sloužiti mČl“. Lékárnu u Zlatého lva pak
s knihami a jinými potĜebami mČl podle vĤle kšaftujícího ve 4000 zl ujmouti syn Václav
„kunštu apatykáĜského náležitČ vyuþený“, v HoĜe již usedlý. Lékárnu hojnČ zásobenou všelikými medicinami i nádobami „materiály a instrumenty apatykáĜskými“ mČl Václav pĜevzíti
ihned do své správy, neboĢ kšaftující pro sešlost vČku a þasté nemoci nebyl takové práce již
schopen. Avšak to si vymínil kšaftující, aby syn z výtČžku lékárny („ex perceptis fructibus“)
otci svému doživotnČ vyplácel každoroþnČ 300 zl ve lhĤtách polouletních po 150 zl anticipando (List. úĜ. Lib. contract. 1708 pg 774). Avšak Václav Kubín hospodaĜil v lékárnČ jenom
krátkou dobu. Již roku 1738 lékárnu (se všemi hmoždýĜi, kotly, medicínskými knihami atd.)
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prodal Janovi Krištofovi Španovi, lékárníkovi a mČštČnínu Starého mČsta Pražského za 5600
zl rejn (List. úĜ. Lib. nov. empt. 1736-56 C. 10. v).
2. Mlýn Hopmil (nČkdy též Hotmil), níže Nových mlýnĤ nedaleko chrámu Matky Boží na
NámČti, neležel na hlavním taku Páchu, nýbrž pĜi struze „Jalovém Páchu“, která pod Nov.
mlýny odboþovala, koželuhĤm k vypírání koží sloužívala a pak vodou svou hnala mlýn Hopmil, mlýn Štolec u Sedlce atd. Nejstarší zprávu o Hopmili známe z roku 1433: tehdy hospodaĜil v tom mlýnČ VanČk z VlašimČ s manželkou svou paní DĤrou (A. K. Lib. antiq. hered. 1426
F. 5 v). Okolo roku 1500 byl ten mlýn majetkem obce kutnohorské a pp. šepmistĜi a páni jej
pronajímali za plat 30 kp grþ do roka. V roce 1516 jej od obce koupil Václav JohanesĤv z
Skalice za 252 kp grþ a 6 kp gr k obci úroku, nad to mu ze špitála dva vepĜe hladovitá dávali,
aby je choval a do 16 nedČl vykrmil (A. K. Lib. her. niger 1514-36 B. 6). Prodejní cena mlýna
pak stoupala: 1544 BartoĖ Houdek dal za nČj 312½ kp grþ; 1561 Jan Koutcký z Kostelce a
Cyprian Roudnický z Mydlovaru platili za nČj již 875 kp grþ; a od nich jej koupil 1562 Jakub
Kubín mlynáĜ za 1010 kp grþ (A. K. Lib. her. II. 1560-83 B. 11 v). Po roce 1580 ujal mlýn
Václav K. syn; Ludmila vdova po nČm pozĤstalá vedla (od roku 1613) živnost mlynáĜskou
dále. Ale užitek z mlýna byl jí znaþnČ zmenšován tím zpĤsobem, že nemalá þást vodotoku od
mlýna byla odnímána a obrácena k potĜebám horním na Taurkank; proto byly majitelce mlýna
po žádosti její sníženy závazky její k obci a ke špitálu na polovici. Dalšími držiteli mlýna byli: 1640 Václav K., ujal jej po matce Ludmile od svých sourozencĤ; 1688 Karel Ferd. K. ujal
po otci od sourozencĤ svých, on byl posledním hopmilským mlynáĜem z rodu KubínĤ. Roku
1739 KateĜina vdova po nČm pozĤstalá prodala mlýn se dvČma zahradami, kĜenovkou, vodotokem, vrbinami a porostlinami VojtČchovi Sokolovi mlynáĜi za 4600 zl rejn (List. úĜ. kutn.
Lib. empt. vend. nov. 1736-56 C. 3).
3. Maškrub þili Maškraub Ĝíkali domu, proti mlýnu Hopmili ležícímu, pĜi nČmž byla zahrada a haltéĜe (sádky na ryby). Podivný ten název, který pochází bezpochyby z doby pĜedhusitské, vznikl asi zkomolením pĤvodního nČmeckého slova „Maischgrube“; to místo sloužilo
patrnČ úþelĤm buć vinaĜským anebo spíše snad pivovarským. O tom domČ známe zápis z r.
1492, kdy vznikla nesnáze mezi mlynáĜem z Hopmile a hospodáĜem z Maškrubu o vody
pouštČní z mlýnského náhonu do haltéĜĤv. Spor byl urovnán panským nálezem, že mlynáĜ má
z náhonu vody pouštČti do Maškrubu na prst ztlouští a to ve dne i v noci; než Maškrubský dávej jednou v rok tĜi pacholky na pomoc cizení strouhy. Roku 1576 zakoupil Jakub (Kubín)
mlynáĜ v Hopmile dĤm Maškrub s pĜíslušenstvím od Benedikta jinak Beneše sladovníka za
200 kp grþ - a tím byly obČ tyto spolu sousedící usedlosti slouþeny v jednČch rukou, a obé zĤstalo majetkem rodiny Kubínovské bezmála po dobu dvou set let. Ze zápisĤ z roku 1678 se
dovídáme, že Jan Kubín mlynáĜ ujal Maškrub po smrti otce svého Jakuba od matky své KateĜiny Kubínové a sourozencĤ svých, zaplativ jim dohromady summu 350 zl rejn. Roku 1708
Tomáš Kubín ujímá z pozĤstalosti po neb. otci Janu K. dĤm Maškrub se stodolou a zahradou
v 650 zl rejn; a r. 1748 dČdicové Kubínovští (po neb. DorotČ máteĜi své) prodávají dĤm Maškrub s pĜíslušenstvím pannČ KateĜinČ Rušilové za 700 zl rejn hotových. Sourozenci KateĜiny
Rušilové pak po její smrti (1753) usedlost tu prodali obci kutnohorské za touž summu (List.
úĜ. kutn. Lib. contract. 1708 pg. 18).
4. V rodČ Kubínovském snoubila se s úctyhodnou osvíceností nevšední zámožnost. K tomu, co bylo již vytþeno v pĜedcházejících tĜech odstavcích, pĜipojujeme ještČ další zprávy o
pĜesunech majetku ve prospČch rodu Kubínova. - 1572 koupil Jakub K. zahradu s vinicí pod
Vlas. Dvorem vedle Skalky od Kordule Tapinky za 27 kp grþ hotových. - 1658 koupí získal
Václav K. dva domy Šadovské vedle sebe proti domu Knížecímu (þp. 376) ležící, které pozdČji (okolo r. 1745) byly stavebnČ slouþeny v dĤm jediný (nyní þp. 333). - 1663 Václav K.
ujal louku Krbcovskou se zahradou pĜi ní, kterou mu souþasnČ s rolemi u Poliþan a u Perštýnce dČdiþnČ odkázal Jan Novomlejnský. - 1668 Dorota K. Hopmilská prodává zahrádku Endrlovskou na Jiþínském dvoĜe (v ulici jdoucí k bránČ Klášterské). - 1686 Václav Ferd. K. koupil
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louku Hanušovskou (vedle silnice ke klášteru Sedleckému po levé ruce). - 1691 Václav Ferd.
K. koupil dvĤr Bergmanovský na Kolmarce za 1400 zl rejn. - Po r. 1706 Daniel Šebestian K.
ujímá po neb. otci svém dvĤr Pampovský (pozdČji TĜískovský) s loukou Veverinovskou na
právČ Hloušeckém a prodal jej roku 1720 za 3500 zl rejn.
ZE ŽIVOTA RUDOKUPCģ.
Kutnohorský rozhled, r. 2 (1928), þ. 10, str. 123-124.

ZáĜný lesk stĜíbra, které z dolĤ kutnohorských zvláštČ hojnČ vycházelo na sklonku 15. století, pĜivábil v tu dobu do Hory mnoho podnikatelĤ zblízka i zdaleka; pĜišli, aby se zde pokusili v štČstí. Nebylo však možno úspČchu docíliti hravČ, bez námahy, bez obČtí: vyhledávání
dobrých rud v dČsivých hlubinách zemských a dobývání jich odtud na den vyžadovalo odvahy, jistých zkušeností a namáhavé práce; také hutní dílo potĜebovalo nutnČ odborných znalostí, znaþné obezĜetnosti a opČt vysilující práce. Zisk kynul jedinČ tomu, kdož dotþeným požadavkĤm dovedl plnČ vyhovČti; a nadto bylo tĜeba, aby tu byl ihned pro zaþátek pohotovČ dostateþný kapitál závodní. Patronka horníkĤ neoslyšela nikoho, kdo ke zbožným prosbám za
hojné nadČlení rudy z dolĤ pĜiþiĖoval moudrou rozvahu a pilné dílo svých paži.
V historii Kutné Hory se setkáváme v dobČ dotþené se jmény mužĤ, kteĜí úspČšnou prací
v dolech anebo v hutích dovedli sobČ nastĜádati znaþného majetku. V popĜedí tu stojí nČkolik
þlenĤ z rodu, který s oprávnČním zaslouženým k rodnému jménu svému pĜipojoval pĜídomek
„z VrchovišĢ“; byl to zejména rod SmíškĤv, VencelíkĤv a ŠvajkarĤv. Jednotliví þlenové toho
rodu užili nemalé þásti svého znaþného, usilovnou prací a rozšafným hospodaĜením nastĜádaného jmČní k štČdré podpoĜe umČleckého snažení, tehdy se v Kutné HoĜe utČšenČ probouzejícího. Jan Smíšek, zakoupiv r. 1498 Hrádek, vykonal na nČm dĤkladné stavební zmČny a vyzdobil jej hojnČ umČleckým dílem kamenickým, Týž Jan Smíšek se r. 1488 odhodlal dobudovati kostel sv. Trojice na jižní stranČ mČsta nad hutmi; opatĜil jej krásným kamenným svatostánkem a hrobkami pro svou rodinu, pro týž kostel dal r. 1492 též poĜíditi nádhernČ malovaný kancionál (zpČvnou knihu) iluminátorem Matoušem. Bohatý rudokupec Michal Smíšek
ujal r. 1481 úĜad správce stavby, když bylo zahájeno pokraþování ve stavbČ chrámu sv. Barbory, a ke zdárnému postupu stavby úsilím svým i štČdrou podporou hmotnou platnČ pĜispíval. Týž Michal z Vrchovišt, který zastával též úĜad horního hofmistra v službČ královské na
Vlas. dvoĜe, koupil sobČ roku 1485 jednu kapli v chrámČ sv. Barbory, v ochozu presbyteria na
jižní stranČ a dal její stČny a klenbu nádhernČ vyzdobiti malbami na obmítce. Také dal pro
zvonici svatobarborskou r. 1493 na svĤj náklad ulíti veliký zvon u mistra OndĜeje Ptáþka;
zvonu tomu dáno jméno „Michal“. Zásluhy Michala z Vrchovišt o stav chrámu toho se pĜipomínají nápisem, který jest vysekán v kameni na jednom pilíĜi opČrném na jižní stranČ. Také
Vencelík z Vrchovišt kupováním a tavením rud zbohatl; se zdarem a s nemalým užitkem se
zabýval také (již r. 1482) zágrováním þerných mČdí, totiž odluþováním stĜíbra z tČchto mČdí a
prodejem mČdí vyzágrovaných. Platební jeho zdatnost byla tak znaþná, že staþila na zakoupení hradu Žirovnice (v okresu pelhĜimovském) s pĜíslušenstvím v sumČ 1500 kp gr. þes. Na
hradČ tom vybudoval novČ palác do dvou pater s kaplí domácí a tuto kapli dal bohatČ vyzdobiti malbami nástČnnými. Usadiv se na Žirovnici, zĜídil tam zágrovnu a v ní zágroval mČdi,
které byly z Hory dováženy.
V dČjinách Kutné Hory by se našly ještČ jiné podobné pĜípady, dokazující, že hory stĜíbrné nezklamaly tČch podnikatelĤ, kteĜí si vedli rozvážnČ a poctivČ. Naproti tomu tytéž dČjiny
hlásají, že ti, kdož se v pĜekotném chvatu za bohatstvím pachtili, neprozĜetelnČ smČlých podnikĤ se odvažovali, pĜepínajíce platební schopnost svou, a nadto i proti pĜíkazĤm poctivosti se
prohĜešovali, ti že se dodČlali jenom nezdaru, ti že se doþkali tĜeba také finanþní i morální záhuby. PĜíkladem budiž Ambrož zlatník, Ĝeþený Krtek, který pĤsobil na Vlas. dvoĜe jako probéĜ zemský, totiž jako dozorþí orgán, jmenovaný zemskými stavy. Vedle úĜadu svého, pĜi kterém mČl dosti þasu prázdného, zabýval se Ambrož kupováním a opČtným prodáváním nemo69

vitostí; také „Hrádek“ jím byl získán koupí. V Praze na Malé StranČ mČl malou huĢ, v které,
bylo-li toho tĜeba, zrníval mČć také pro mincovnu kutnohorskou; tuto huĢ smČnil za mlýn pod
Poliþany. Také se odvážil mezi rudokupce. Ale ani na základČ získaného statku nemovitého
se mu nepodaĜilo zachovati sobČ dostateþný úvČr. Neblahý konec té odvážné hry jest v nejstarší pozemkové knize kutnohorské (1426-89) zapsán tČmito slovy: „Ambrož Krtek frzouchar (probéĜ) na H. K. zadluživ se králi JMti a jiným dluhem znamenitým, k tomu také i mnohé dobré lidi v rukojemství zavadiv, ušel jest pryþ“. Stalo se roku 1486. VČĜitelĤ byla dlouhá
Ĝada, král. mincovna na pĜedním místČ; pĜípovČdi na AmbrožĤv statek pĜihlašovaly se již od
roku 1485 houfnČ.
K pĜípadĤm zde vytþeným, kde se proti sobČ stavČjí výsledky tam Ĝádného a úspČšného,
tu nepoctivého a pochybného podnikání ve vČcech rudokupeckých, klade historie ještČ pĜípad
další, od vytþených dvou ponČkud odchylný. Zámožný a rozšafný muž pĜišel do Hory, a usadiv se tu, jal se hledati štČstí mezi rudokupci. Ale poþínání jeho, aþ se nijak neodchylovalo od
smČru pravosti a poctivosti, zĤstalo z pĜíþin nedosti zjevných bez oþekávaného úspČchu a
znaþný majetek jeho právČ staþil, aby po jeho smrti byli vČĜitelé úplnČ uspokojeni. Takovým
trpkým osudem byl stižen Jan Knajslík z SvČtic. Odkud a kdy pĜišel do Hory, povČdČti neumíme; víme toliko, že jeden jeho bratr, totiž Václav z SvČtic, byl (již r. 1472) šenkem þili þíšníkem krále Vladislava Jagellovského, a soudíme, že s tímto králem v prvních letech jeho panování þastČji zajíždČl do Hory. Tak Jan Knajslík Horu asi poznal; oblíbil si ji a tam se oženil
s dcerou Jakuba sedláĜe, když pak záhy ovdovČl, pojal k manželství Johanu, dceru paní Anežky, nČkdy Lantrysovy manželky, a s ní ujal vČnem dĤm. Léta 1478 se pĜipomíná jako
perkmistr dolu Starší Plimle a byl jím ještČ roku 1482. Také si opatĜil huĢ a zabýval se rudokupectvím. Výnos té huti byl zprvu jen skrovný, na pĜ. pĜi první nedČli v listopadu 1483 vynesla toliko 8 hĜiven 1 ferton 1½ lotu stĜíbra, za které v mincovnČ bylo jemu vyplaceno 12
kop 31 gr, kdežto souþasnČ Vencelík za 22 hĜivny 2 fertony 3 loty pĜijal 34 kp 2 gr a Michal
za 15 hĜiven 3 fertony získal 23 kop 37 gr. DĤm, který Jan Knajslík držel a v kterém bydlel
(nyní þp. 376), v ulici, která tehdy slula Klášterskou, byl rozsáhlý a honosnČ vybudovaný.
Roku 1480 byla do toho domu puštČna pĜebyteþná voda z kašny na Obilném trhu (þást nynČjšího námČstí Palackého pĜed ústím Kollárovy tĜídy); avšak mČlo jí býti užíváno bez škody
sousedské. Náhradou vystavČl J. K. tu kašnu novČ na svĤj vlastní groš. DĤm ten byl asi také
jinak nad obyþej slušnČ upravený; vždyĢ v nČm pĜijímal J. K. vznešenou návštČvu krále Vladislava (v roce 1476 dvakráte a v r. 1478 opČt dvakráte). K tomu domu pĜikoupil J. K. r. 1481
dĤm vedlejší malý (nyní þp. 375) a vĤbec rozmnožoval nemovitý svĤj majetek þastými koupČmi, zejména domu nad dolem Flašary, domu Jandovského nad velkou rourou (nyní Kam.
kašnou), domu na valech u Nové brány, zahrady pod Meckasem a jin. PotĜeboval-li penČz hotových, buć prodal nČkterou nemovitost svou anebo na ní ihned zajistil pĤjþku vČĜiteli anebo
rukojmím. PĜesné a správné jednání ve vČcech obchodních, jakož i pĜízeĖ, které požíval u krále, dopomohly Janovi Knajslíkovi k nemalé vážnosti u HorníkĤ; od r. 1478 zasedal ve sboru
obecních starších až do smrti své (1492) a þastČji se mu dostalo též hodnosti šepmistrské
(1481-85, 1490-92). Zbožnou a ušlechtilou mysl projevil J. K. tím, že vyžádal sobČ od pánĤ
kapli v kostele sv. Barbory v ochozu za velkým oltáĜem, která r. 1487 byla úmrtím dĜívČjšího
majetníka, Michala Raddy Ĝezníka, uvolnČna (po smrti KnajslíkovČ byla dána hašpléĜĤm k jejich žádosti). Mimo to ujal J. K. r. 1487 do opatrování svého oltáĜ ve Vysokém kostele (sv.
Jakuba) v kapli pod klenbou na jižní stranČ. Podobá se pravdČ, že J. K. v roce 1492 chtČl Horu
opustiti a do Prahy se uchýliti, neboĢ v dotþeném roce koupil sobČ v Praze dĤm v Starém
mČstČ „U stĜíbrné rĤže“ (nyní þp. 399 v ulici HavíĜské) od Mikuláše StĜely z Rokyc a paní
Anežky z Klinštejna, manželky jeho. Správnost vyĜþené domnČnky podporuje se také tím, že
Jan Knajslík všecky své nemovitosti v HoĜe rozprodal anebo tČm, kteĜí byli jeho rukojmími,
zapsal.
Bylo-li podnikání rudokupcĤ starohorských Ĝízeno zásadami správnými, neminulo se s
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úspČchem a mohlo býti pro jednotlivce pramenem znaþného zisku. Dnes ještČ blahoĜeþí Kutná
Hora tČm, kteĜí zisku takto nabytého neužili jenom pro své zbohatnutí, nýbrž þástí jeho,
mnohdy, nemalou, pĜispČli na zvelebení Kutné Hory, þímž u potomstva jménu svému vdČþnou pamČt zachovali.
HAVÍěSKÝ DģM.
Kutnohorský rozhled, r. 2 (1928), þ. 6 a 7, str. 71-74.

NejþetnČjší a pro Horu velice významné sdružení, totiž poĜádek havíĜĤ hor stĜíbrných,
nemČl ani ještČ na zaþátku 16. století ustáleného sídla pro svou správu, nemČl místa, kde by
starší toho poĜádku nerušenČ o zájmech poĜádku rokovati a vČci poĜádku se týkající volnČ vyĜizovati mohli, také se poĜádku nedostávalo vhodného a bezpeþného úkrytu pro cenný jeho
majetek movitý, zejména pro knihy a listiny, peníze hotové a dlužní úpisy, peþetidla, pro stĜíbrné štítky s erby tČch, kdož pĜi ptaþí stĜelbČ si zasloužili hodnost „krále stĜelby“, pro cínové
nádobí atd. PenČz mČl poĜádek tolik, že sobČ slušný dĤm mohl zakoupiti; ale správa mČsta
jemu toho nechtČla dopustiti z dĤvodĤ neznámých. PĜíþinou toho odporu byly snad živé dosud
vzpomínky na veliké bouĜe havíĜské v letech 1494, 1495 a 1496, jimiž klid v mČstČ byl povážlivČ ohrožován, proþež se uznávalo nutným, aby po uklidnČní bouĜí ještČ v letech dalších
byla bujnost chasy havíĜské vhodnČ pĜitlumována. Do roku 1513 utuchl odpor pánĤ HorníkĤ
asi do té míry, že poĜádek havíĜĤ hor stĜíbrných mohl pomýšleti na vyplnČní dávné své touhy.
Starší poĜádku vyhlédli sobČ dĤm na Vinné ulici Václavkovský (nyní þp. 146 v HusovČ tĜídČ)
naproti nároží domu Mejšnarovského (nyní þp. 147), jdouc vzhĤru k bránČ KouĜimské po
pravé ruce ležící, též nárožní. DĤm ten patĜil pĜedtím Brikcímu Janovskému urburéĜi, po jeho
smrti jej ujala Bíta (AlžbČta), po nČm pozĤstalá vdova, která se znova provdala za Jana Zeleného. Od tČchto manželĤ koupili dĤm roku 1513 starší nad havéĜi za summu 400 kp gr. þes.,
zavdali hotových 100 kp, ostatek spláceli po 30 kopách, až roku 1523 doplatili úplnČ. Starší
nad havéĜi, pĜistČhovavše se do domu, projevili uspokojení své podle tehdejšího obyþeje tím,
že vystrojili veselé „novosedlí“ (oslavu dne, kdy zasedli do nového majetku) s hostinou, ke
které pozvali pana mincmistra, pány šepmistry a nČkteré jiné osoby, jejichž pĜízeĖ chtČli sobČ
zajistiti.
PoĜádek havéĜĤ zaĜídil v domČ svém také šenk piva, a nad to zbylo ještČ nČkolik svČtnic a
komor volných. Takové pĜebyteþné místnosti se pronajímaly: na pĜíklad roku 1575 Vít Steydl
meþíĜ s Mikulášem Brantem zlatníkem pĜedstoupili pĜed starší poĜádku havíĜského a oznámili, že by každý chtČl sobČ najmouti krám nebo dílnu v HavíĜském domČ; každému byla zjednána jakási místnost za roþní plat 1 kp 45 gr. tak, aby nájem platili každého pĤl roku, a „jestliže by páni starší kterého z nich míti nechtČli, tehdy aby pĤl leta napĜed dali jemu vČdČti, aby
se krámem opatĜil, aneb jestižeby který z nich nechtČl tu býti, aby též pĤl leta napĜed pánĤm
starším oznámil, že takového krámu držeti v nájmu nemíní“. Již asi po uplynutí tĜí týdnĤ
pĜedstoupil Vít Steydl meþíĜ pĜed starší opČt a oznamoval, že v krámČ, který tu najal v domČ,
býti nemĤže, že se mu škoda dČje na jeho díle od rzi, a pĜivedl s sebou Šimona konváĜe, který
ujímaje ten krám na jeho místČ pĜipovČdČl, každého pĤl roku platce býti poloviþní þinže.
Válka tĜicetiletá zavinila všeobecný rozvrat pomČrĤ majetkových, Kutnou Horu pak
zvláštČ citelnČ zachvátil povážlivý úpadek majetku domového; neboĢ mezi mČšĢany bylo tu
mnoho tČch, kdož zĤstali vČrnČ oddáni víĜe, v které vyrostli, a než by pĜijali víru Ĝímskokatolickou proti svému pĜesvČdþení, radČji se podrobili krutému pĜíkazu Ferdinandových patentĤ
vypovídacích: opustili Horu namnoze i s rodinami svými, zanechavše tu všecek svĤj statek,
opustili svou vlast a usadili se v nČkteré zemi sousední. NČkterým domĤm emigrantským byli
ustanoveni opatrovníci; který dĤm však hospodáĜe nemČl, pustl a hynul. HavíĜský dĤm nebyl
ovšem z tČch emigrantských domĤ, o nČj peþovali starší poĜádku havíĜského; ale jest pravdČpodobno, že i pĜes to klesala jeho stavební hodnota zjevnČ, neboĢ pokladna poĜádku havíĜského následkem nepĜíznivých pomČrĤ upadala v chudobu stále hloubČji. SvrchovanČ již nutná
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obnova HavíĜského domu byla zahájena teprve na zaþátku 18. století za primasa (prvního
staršího) Václava MaĜíka, když byl stav pokladny shledán uspokojivým. ýást, pĜiléhající k
domu mČstského radního Josefa Khuna (kde pozdČji byl vystavČn kostel sv. Jana Nep.), byla
asi chatrná a bylo tĜeba ji od základĤ vybudovati a novým krytem opatĜiti; ve dvou letech dospČla práce až k nároží, kterému se dostalo pČkné výzdoby sochou sv. Václava, patrona poĜádku havíĜského, nad nárožím byla pak vyzdvižena vížka s bání. Druhé þásti domu, která
hledí proti domu Mejšnarovskému, dostalo se opravy pozdČji za primasa Karla Klimše. První
þást stavebních oprav jest pĜesnČ datována listinou na pergamenČ psanou, která s pĜipojenými
medailkami jesuitskými a tištČnými modlitbiþkami a obrázky svatých, v plechové krabici
uzavĜená, byla uložena v báni nad dotþenou vČžiþkou. Když pak pĜi nČkteré pozdČjší opravČ
krovu byla tato vČžiþka i s bání sĖata, zmizela krabice i s obsahem a byla teprve roku 1908 v
ýáslavi objevena na pĤdČ domu þp. 84 (na námČstí). O nálezu tom lze þísti obšírnou zprávu v
„Památkách archaeologických“ XXIII., na str. 272-273; ale nález jest asi dnes již nezvČstný.
V listinČ, která byla podle ustáleného obyþeje do bánČ vložena pĜi dokonþení stavby, zaznamenává se, že „jest tento dĤm vystavený a grunty založeny leta PánČ 1704 dne 10. Apr. a tato
bánČ na tento krov postavena téhož leta 1704 dne 9. Aug.“ V listinČ jsou jmenováni též mistr
zednický Jan Jakoubek a mistr tesaĜský Vít HavíĜ, kteĜí stavbu Ĝídili, jakož i nČkolik vynikajících osob, které na oslavu dostavby byly sezvány.
HavíĜský dĤm byl takto zabezpeþen stavebnČ na delší dobu; ale starší nad havéĜi neustali
uvažovati o tom, kde by co ještČ mohlo býti uvedeno do výhodnČjšího stavu a jak by mohl býti nalezen stálý pramen hojnČjšího zisku pro pokladnu havíĜského poĜádku.
Roku 1740 uvážili starší nad havéĜi, že v pĜízemku HavíĜského domu jest dosud nČkolik
pustých, žádný užitek nenesoucích komor, a usnesli se na tom, že z nich dají zĜíditi byty, „ze
kterých by nájemníci každoroþnČ nejenom þinži k poĜádku platili, ale taky skrze consumo piva v domČ mající (!) šenk tím hojnČji zvelebovali“. Do tohoto pivního šenku kladli starší poĜádku havíĜského všecky své nadČje; proto dopouštČli v HavíĜském domČ nemírné pitky a
hluþné muziky (tance), které þasto asi se zakonþovaly pustými rvaþkami - a ten jindy tak
úctyhodný dĤm HavíĜský byl takto z vĤle samotných starších obrácen ve prostou krþmu! Pošetilé jednání starších bylo dovršeno tím, že roku 1748 Jakub Schön, tehdejší primas nad havéĜi, se odvážil mČstskému rychtáĜi upírati právo, aby svobodnČ a bez opovČdi pĜedcházející
mohl vcházeti do domu HavíĜského a tam k poĜádku nabádati. DĤm HavíĜský jest privilegovaný, tvrdil primas, a nadání všelikého požívá. Páni šepmistĜi dovedli ovšem þelit opovážlivému primasovi: podali mu Ĝízné pouþení o právech mČstského rychtáĜe a pĜipojili vážnou
pohrĤžku, že mají tu moc, havíĜskému poĜádku trestnČ odejmouti dĤm nuceným prodejem,
nebude-li uþinČna pĜítrž pohoršení, které z toho domu vychází.
Roku 1760 starší nad havéĜi - nevíme, zda dobrovolnČ anebo trestnČ - prodali dĤm HavíĜský opatrovníkĤm sousedního vnovČ vybudovaného kostela sv. Jana Nep. za 1650 zl. rejn.;
ale již 1763 pĜešel dotþený dĤm do rukou majetníkĤ soukromých. Když pak r. 1770 radniþní
budova, která stála na Hlavním (nyní Palackého) námČstí, vyhoĜela, byl dĤm HavíĜský zakoupen obcí za 4500 zl. rejn. od posledního majetníka Jana Kampra a dala jej upraviti vhodnČ pro
sídlo obecní správy. Po letech (1844) podaĜilo se pĜikoupiti dĤm sousední po pravé ruce na
Uhelném trhu z pozĤstalosti po neb. MatČjovi Mazánkovi, ruþnikáĜi (pixmochrovi), za 750 zl.
CM.; v radnici takto rozšíĜené byly nČkteré místnosti roku 1848 pĜenechány okresnímu soudu.
PozdČji (1850) naskytla se obci pĜíležitost ke koupi Kamenného domu, který skýtal obecní
správČ více pohodlí. Místnosti, které byly novČ uvolnČny v domČ HavíĜském, propĤjþila obec
roku 1854 úĜadu politickému (okresní hejtmanství) a bernímu úĜadu; pro své potĜeby ponechala tu obec jedinČ kĤlnu na pĜechovávání hasiþského náþiní.
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O ZÁSTAVÁCH.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada IV. (1929), str. 99-103.

ZápĤjþky penČz hotových na cenný jakýsi základ þili zástavu bývaly již za starodávna zvyklostí dosti všední. Takový akt, maje povahu právní, mohl se státi pĜedmČtem zápisu na listinČ
samostatné anebo v knihách mČstských. I panovníci þeští, kdykoliv se dožadovali pĤjþek, dávali
vČĜitelĤm svým vhodné zástavy. Dosti þasto zastavovali hrady své a tvrze (1339 hrad v MostČ,
1343 hrad KĜivoklát, 1376 hrad Lipnici), také mČsta (1376 NČm. Brod), ba i celá území; ale þastČji zajišĢovali svĤj dluh nČkterými výnosnými požitky svými, totiž zapisovali vČĜiteli svému
zisk z urbury, zisk z mince, úĜad rychtáĜský, úrok z mČsta královského, clo a jiné. Zprávy o takových vzácných zástavách odstavujeme nepovšimnuté stranou. Na tomto místČ chceme toliko
vylíþiti nČkteré zajímavé pĜípady ze všedního života obþanĤ kutnohorských, kde poskytované
zápĤjþky dosahovaly toliko malé výše a zástavy byly s nimi asi rovnocenné. O takových pĜípadech pozoruhodných nachází se v mČstském archivu a registratuĜe zdejšího listovního úĜadu
mnoho zápisĤ v knihách testamentĤv, v knihách obligaþních a v inventáĜích pozĤstalostí.
Bylo-li komu tĜeba, aby se dožadoval pĤjþky hotových penČz na úhradu nepĜedvídaného
vydání, pokaždé se dopídil nČkoho, kdo ochotnČ pĤjþku poskytl, ovšem tehdy, byla-li ĜádnČ
zajištČna dobrou zástavou. Byla-li zástava proti pĤjþce více než rovnocenná, nebylo tu nebezpeþí ztráty; a jistina zapĤjþená dávala obvyklý úrok. Nevšední úslužnost projevovala Lída Katrlayn dĤvČĜivým poskytováním úvČru; její kšaft (1514) dokazuje, že ona své peníze, snad po
léta nastĜádané, rozpĤjþila v úzkém okruhu svých blížních nezištnČ, þásteþnČ i bez zástav. Petruška byla jí dlužna 1 kp 14 gr a dala na to þubku, plachtu, roušku a zlou kasanku þervenou;
Elška Netrefka mČla na dluh 4 kp gr v zástavČ u Lídy tĜi mísy, konev, mČdČnici, dva prsténky
stĜíbrné, plátna jednoho 16 loket, tĜi prostČradla a ubrus; mlynáĜ z Hrdinova mlýna na dluh 1
kp gr dal korec jeþmene; sedlák neznámý („nevím odkud“) byl dlužen LídČ 28 gr a zastavil na
to sukni lindyšovou brunátnou; DĤra Jirsová z HeĜmanova MČstce dala na 1½ kp 8 gr dluhu
jenom prostČradlo za 9 gr a hrnek másla „muož státi za 9 gr“.
PĜechovávání zastaveného šatstva a peĜí bylo pro vČĜitele úkolem dosti svízelným; a pĜece
se zástavy toho druhu vyskytují dosti þasto. Roku 1535 ŠtČdron, havéĜ, chystaje poslední poĜízení, praví o sobČ, že není žádnému nic dlužen, kromČ židu, kramáĜi, do Kolína 1½ kp grþ;
dal mu na to do zástavy sukni svou, kožíšek, prostČradlo a mísu velikou novou. - U téhož žida
kramáĜe mČl 1531 Markvart z Jilmanic v zástavČ þubu kuní, pošitou suknem lvové barvy a
aksamitem premovanou, též vČnec punth i pentlík vše perlové v 7 kp gr a hever v 15 gr þes.;
všechno porouþí MarkétČ sestĜe své, aby to sobČ vyplatila. - Ludmila Goliášová r. 1626 pĤjþila JiĜíkovi Strakonickému, mlynáĜi, 20 širokých tolarĤ na šatstvo u ní zastavené, omylem pak
odvedla tuto zástavu komusi cizímu. Ve sporu z toho vzniklém uþinili páni šepmistĜi a spoluradní mezi rozvadČnými stranami porovnání takovéto: Ludmila Goliášová jemu, JiĜíkovi Strakonickému, k 20 širokým tolarĤm na ty šaty pĤjþeným, povinna jest dáti ještČ výše a více 20
kp gr na dva termíny, 10 kop ihned a druhých 10 kop po þvrt létČ. Ludmila Goliášová pykala
za svou nedbanlivost tČžce.
Zástavou velice vhodnou bylo nádobí cínové a mČdČné, jakož i klenoty zlaté a stĜíbrné
jednak pro svou nezmarnost, jednak pro vysokou cenu a malý objem. Proto se þasto užívalo
zástav takových. David Tapineus roku 1601 v kšaftČ svém pĜipomíná, že u Rudolfa Prajtnpacha má v zástavČ uloženy nČkteré cenné vČci v krabicích a na tČch krabicích že svou rukou
poznamenal, jakou summou za každou zástavu jest povinen; bylo to 30 dukátĤ, 5 stĜíbrných
koflíkĤ, velký groš zlatý na tĜech Ĝetízcích s devíti kameny a s perlami. - Jan Helman, bradýĜ,
mČl na sklonku svého života (1608) velkou þást svého dosti znaþného jmČní rozpĤjþenu: 250
kp grþ Janu Pajerovi v KolínČ Novém nad Labem na dlužní úpis a po summách vČtších, menších na zástavy nČkterým erbovním osobám v Kutné HoĜe a okolí. Od OldĜicha Smrþky, který
byl na Spiticích, mČl v zástavČ dva ĜetČzy zlaté, jeden dílem aurumpantovým a jeden Ĝetízkovým, a na ty pĤjþil 115 kp gr, také mu OldĜich zĤstal dlužen od hojení, když skrz krk probo73

den byl; MatČjovi Salavovi z Lippy a na ZhoĜi pĤjþil 50 kp gr na ĜetČz zlatý; Zigmundovi
Staršímu Maternovi na PĜibyslavicích též 50 kp gr na zlatý ĜetČz; paní MandalenČ na JeníkovČ, která má pana Sturma, 75 kp gr na ĜetČz a dva náramky, vše zlaté; Petrovi Freisichselbstovi z Frejdnpachu 25 kp gr na dvČ pouzdra, totiž 24 lžic stĜíbrných a konviþku stĜíbrnou, dále 5
kp gr na 13 loket aksamitu. - Martin JeĜábek, vaþkáĜ, v kšaftČ svém (1541) pĜipomíná, že
Brož, vaþkáĜ, mČl od nČho vypĤjþený obrázek stĜíbrný, vážil 2 loty, ale že jej zastavil v 5 g
alb. komusi neznámému, a žádá, aby Brož zástavu vyplatil a jemu vrátil. - Machek z Rybného
trhu roku 1521 držel v zástavČ korbel stĜíbrný v 21 kp grþ od neb. Petra z PráchĖan, a OldĜichovi Slámovi a jeho manželce pĤjþil 16 kp grþ na ĜetČz zlatý. - Petr havéĜ, pĜíjmím HospodáĜ, zanechává (1530) mnoho drobných dluhĤ, které však jsou vesmČs kryty zástavami; u Johanesa, urburního písaĜe, mČl v zástavČ sukni flanderskou dvojnásobnou, 12 talíĜĤ cínových,
konev velikou cínovou a mísu cínovou velikou a dvČ menší, to vše ve 3 kp grþ; jinde mČl hanštán stĜíbrný dobrý, nČkolik grošĤ širokých, peníz tlustý atd. - Roku 1531 mČla KateĜina Krbcová u VondĜeje z Páchu v zástavČ prsten „ze samorostlého zlata o tĜech prutích“ ve dvou kopách grošĤ. - Dorota, nČkdy Viktorína z Krsovic manželka, byla (1547) dlužna židovi Isákovi
z Kolína 9 kp grþ a mČla na to u nČho v zástavČ pás stĜíbrný za 7 kp gr a þepec zlatý za 2 kp
grþ. - V pozĤstalosti po neb. Melicharovi Gellerovi, jircháĜi, muži velice zámožném, nalezly
se 1615 þetné cenné zástavy tyto: dva koflíky v 1 kp 30 grþ, prstýnek zlatý Anny Sahové v 30
kp grþ, cínové nádobí v truhle ve 3 kp grþ, 12 talíĜĤv cínových v 1 kp grþ, dvČ suknČ paní Mariany Firšicové v 12 kp 30 grþ, pás mužský se stĜíbrným nákonþím, s nožnicemi a nožmi stĜíbrem obloženými v sedmi korcích pšenice po 50 grþ, tĜi prostČradla a dvČ cejšky paní Anny
VodĖanské v 7 kp grþ, soudek s cínovým nádobím Šimona Glosera v 10 kp grþ. - AlžbČta,
dcera knČze Jakuba Melisea, dČkana kutnohorského, nČkdy doktora med. Matyáše Pauspertla
manželka, byla Annou Václava Matoušova manželkou požádána o zápĤjþku penČz, nemČla
však hotových na snadČ a „z víry a lásky“ jí odevzdala dobromyslnČ nČkteré klenoty od zlata
a stĜíbra i jiné svršky na ten zpĤsob, aby je v jisté summČ sobČ zastavila a penČz tČch k své
živnosti do jistého þasu užívati mohla. Byl to pás stĜíbrný a dva náramky zlaté, jablíþko stĜíbrné s Ĝetízkem stĜíbrným, živĤtek aksamitový, umývadlo cínové vyrývané, mísy dvČ cínové,
prostČradlo s mĜížkou z devíti loket. PonČvadž Anna pĤjþených vČcí nevracela (1614), podala
AlžbČta na ni žalobu. - Ješek, havéĜ, mČl za sebou nČkteré zastavené svršky Prokopa Flašera v
dluhu 6 kop gr, zejména 7 mís cínových velikých, talíĜĤ 12, mČdČnice 2, rendlíky mosazné 2,
mísky šálešné 3, konví cínových 5, peĜiny 2, polštáĜe kožené 3, prachový jeden. TČch 6 kp gr
odkazuje kšaftem (1521) na kalich k záduší k NámČti a žádá, aby Prokopovi Flašerovi, kdyby
tČch 6 kp gr dal, byly vČci zastavené vráceny. - Mandalena Šatná z Drasova, vdova po neb.
Janovi Starším Šatném z Olivetu, ocitnuvši se v tísni penČžní, dávala cenný majetek svĤj kus
po kuse do zástavy JiĜíkovi HrĤzovi a manželce jeho, a sice pĤl druhé stolice pregéĜské na
Vlašském dvoĜe zastavila ve 30 kp gr, koflík stĜíbrný veliký pozlacený s víkem ve 13 kp gr,
patnáct lžic stĜíbrných v 6 kp gr, dvanácte lžic na díle pozlacených v 7 kp 30 gr. - Blažek,
klobouþník, ve svém kšaftČ (1512) jmenuje ty, kdož mu byli dlužni a od nichž choval u sebe
zástavy. Léto, klobouþník, na svĤj dluh 2 kp gr dal jeden tlustý groš pozlacený a nČjaké dvČ
kosti ve stĜíbĜe, z nichž jedna byla pozlacená; MatĤš, koželuh, na dluh 5 kp gr položil do zástavy dva kameny (40 liber) vlny bez dvou liber. - Dorota, pozĤstalá vdova po neb. Janovi
Drábkovi, kožišníkovi, v kšaftČ svém pĜipomíná, že od Anny, manželky pana Jana Peþeckého,
má na dluh 5 kp gr v zástavČ 4 prsteny zlaté, dva pásy stĜíbrné, koflík stĜíbrný pozlacený a 12
lžic stĜíbrných. Od Reginy Peþárkové mČla v zástavČ pláštík soukenný v 1 tolaru; ty peníze jí
v kšaftČ odpouští a chce, aby jí pláštík zase vrácen byl.
Význam zástav v obecném životČ pochopili i ti drobní žáþkové kutnohorského gymnasia a
umČli svým zpĤsobem využitkovati výhody v zástavách spoþívající. Mlsota je svádČla þastČji
k návštČvám u pernikáĜe JiĜíka Vrby; nemohouce pak útratu svou jemu platiti hotovými penČzi, zanechávali u nČho v zástavČ své knížky školní, jichž se po jeho smrti (1620) našlo „kolik74

si“ v komoĜe na loži pod nebesy vedle Melantrichovy bible, jakési postilly a jiných. Knihy
nacházejí se mezi zástavami jenom zĜídka, bezpochyby nebyla taková zástava vlídnČ pĜijímána; pĜece však dovedeme vytknouti ještČ dva pĜípady toho druhu. KnČz Petr, faráĜ u sv. BartolomČje, všecky své knihy odkazuje kšaftem (1530) JiĜíkovi, strýci svému v Rožćalovicích a
pĜipomíná, že od Johannesa Laurina má u sebe v zástavČ antifonáĜík v dluhu 1 kp gr, chtČl-li
by jej vyplatiti, aby mu byl vydán, pak-li by ho nevyplatil, aby zĤstal pĜi záduší u sv. BartolomČje. - ArcidČkan kutnohorský Jan Semín zvČdČl roku 1581 o kancionálku, který on skládal, že jest u Václava Lva v zástavČ; zastavil jej v 8 gr bývalý zvoník, který zatím do ChrudimČ se pĜestČhoval. Jan Semín vyplatil ten kancionálek a u sebe ponechal.
Na zástavČ lpČlo druhdy podezĜení neĜádného pĤvodu. Ve XXVII. kapitole Jihlavských
práv z r. 1249 jsou vytþeny tresty na svatokrádež; tam se ustanovuje též, aby „ani kupec, šenkéĜ, kramáĜ nebo žid nebo který jiný vČcí kterých kostelních v zástavu bráti nechtČl ani mČl
ani k chování pĜijímal“. Kdo vČc kostelní zastavoval, byl ovšem podezĜelý ze svatokrádeže.
PĜípad takový udál se v roce 1376: knČz Andreas, faráĜ v Novém KolínČ, pĜiznal se dobrovolnČ, že jeden kalich ze svého kostela zastavil u jistého mČšĢana v Kutné HoĜe ve dvou kopách
grošĤv. Byl-li podkladem nerozvážného toho skutku zloþinný úmysl, Ĝíci neumíme.
ŠLECHETNÝ ýIN.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada IV. (1929), str. 104.

V registratuĜe zdejšího listovního úĜadu stojí kniha obligací, ve které zaþínají zápisy rokem 1610; jsou to zprávy veskrze nudné, vyjímaje jednu z roku 1622 (na listech N. 28 a 29),
která do té trudné doby lidského poblouzení a tČžké mravní pokleslosti padá jako jasný a hĜejivý paprsek potČšující a usmiĜující. Dotþeného roku 1622 v sobotu po památce sv. Skolastiky, pĜistoupil Jan Šlechta ze vsi Veletova k právu pĜed pány a nad knihami dobrovolnČ pĜiznání uþinil, že urozená paní Lidmila VĜesovcová rozená VodČradská z Hrušova na KlášteĜe
Hradišti a Zásadce nad Jizerou v jeho veliké potíži a nouzi tu lásku mu prokázala, že Dorotu,
dceru jeho z Doroty manželky jeho, hned nazejtĜí po porodČ ze svČta sešlé, zrozenou a zde v
kostele sv. Barbory pokĜtČnou z milosrdenství a lásky kĜesĢanské k vychování a opatrování
svému pĜijala a v tom se zamluvila, že ji za svou vlastní míti a na ni na šatky i jiné potĜeby
náklad þiniti a ze svého vlastního dávati chce. On, Jan Šlechta, þlovČk chudý, nejsa sám s to,
aby ve svém vdovství a své samotnosti dcerku svou v tak útlém vČku vychovávati mohl, pĜijímá milostivou tu nabídku se šetrnou vdČþností a s dobrým rozmyslem i z dobré své vĤle
touž dceru svou Dorotu odevzdává JMti paní Lidmile VĜesovcové roz. VodČradské z Hrušova
za vlastní, tak aby ji jako svou vlastní vychovávati a k dobrému vésti mohla i v dalším vzrĤstu
jejím beze vší jeho i jiného každého þlovČka vymyšlené pĜekážky, sobČ pak dále na ni žádného práva nepozĤstavuje. Jako zástupce paní Lidmily VĜesovcové byl pĜítomen, aby takové
odevzdání k ruce její pĜijal a na místČ jejím aby ohlásil, že v skutku se zadosti státi má tomu,
co slíbila, MatČj MČlnický, písaĜ Viléma z VĜesovce nejvyššího mincmistra v král. ýeském.
Z toho lze souditi, že Lidmila VĜesovcová nejednala bez souhlasu se svým manželem.
POKUTA ZA UTċTÍ NOSU.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada IV. (1929), str. 104.

PĜezdívky „Beznosý“ dostalo se (1544) v Kutné HoĜe jakémusi Janovi proto, že mu ve
svádČ byl uĢat nos. PĜezdívka ta mu zĤstala pak pĜíjmením. PĤvodci toho jeho úrazu byl Brož
pluhaĜ od VavĜince Hrubého z HoĜan a Martin, nádvorník JanĤv z PĜítoky. Skutku svého pak
litovali a s Janem Beznosým uþinili smlouvu, že mají jemu za to utČtí nosu 16 kp gr dáti. Že
se tomu dosti stane a ta summa že poškozenému zaplacena bude, za to jsou slíbili: VavĜinec
Hrubý za Brože pluhaĜe svého a Jan z PĜítoky s Mikulášem ParĤžkem za Martina (A. K. Kniha smluv 1542-45 ve žlutých A. 1).
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KUTNOHORŠTÍ EMIGRANTI A JEJICH DOMY.
*

VlastivČdný sborník východoþeský, sv. 4. (Chrudim 1929), str. 11-27. )

Žalostnou prohrou bitvy na Bílé hoĜe rázem ztratil národ þeský svou svobodu politickou i
náboženskou. VítČzové, totiž Ferdinand II. a mocný jeho rádce, Ĝád tovaryšstva Ježíšova byli
si toho ovšem dobĜe vČdomi, že je tĜeba, aby situace, pro nČ v tu chvíli velice pĜíznivá, byla
jimi nejen obratnČ, ale také rychle a ráznČ využitkována, jinak že by výsledky jejich mnohaletého snažení a podnikání mohly býti ohroženy. Každý prostĜedek byl jim dobrým, jen když
dopomáhal k dosažení cíle. Nestaþila vražedná poprava na StaromČstském námČstí v Praze
tČch, kteĜí stáli v popĜedí nezdaĜeného odboje. Následovaly rozsáhlé konfiskace statku nemovitého i rekvisice majetku movitého, kterými mČli býti protivníci a rodiny jejich finanþnČ
oslabeni a zkrušeni. VítČzové sáhli poraženým nelítostnČ na hrdla i na statky. Ale na tom nezĤstali. Hrozbami, trýznČním a vĤbec násilím všeho druhu byla lidu odnímána jediná útČcha a
mravní opora, kterou mu skýtalo náboženství, v nČmž byl vychován, a vnucována mu víra katolická, která mu nemohla býti sympatickou již proto, že právČ tato víra byla od vČkĤ pĤvodem a pĜíþinou tČžkých rozbrojĤ v lĤnČ národa þeského.
Vyznavaþe víry pod obojí odvrátiti od náboženství, ve kterém vyrostli, nebylo prací snadnou. VítČzové bČlohorští usilovali o to zpĤsobem rozmanitým. Velice brutální zpĤsob, kterým
rodiny vzdorujících jinovČrcĤ mČly býti k povolnosti donuceny, bylo ubytování sveĜepých
žoldnéĜĤ v domech urputných „bludaĜĤ“. Dne 23. ledna 1626 došel do Hory od místodržících
z Prahy rozkaz, aby cís. rychtáĜ ihned obeslal na radnici všecky zatvrzelé bludaĜe, aby pokáral
pĜísnČ jejich neposlušnost a potom aby od každého jednotlivce vyžádal koneþné prohlášení,
chce-li býti katolíkem „ano nebo ne“. TČm pak, kdož by k náboženství katolickému pĜistoupiti ihned pĜipovČdČli, aby lid vojenský z domĤ jejich vyzdvihl a neposlušným „rebelantĤm“
aby jej do domĤ vkvartýroval. Aby svému rozkazu a slovĤm rychtáĜovým dodali váhy, þiní
páni místodržící pohrĤžku, že do Hory pĜitrhnou ještČ tĜi prapory lidu pČšího a tĜi kompagnie
rejtharstva.1)
Na víru katolickou byli jinovČrci obráceni též vČznČním. V Kutné HoĜe byl pĜi takovém
poþínání ochotným pomahaþem a horlivým náhonþím opat sedleckého kláštera. DĤkazem toho jest list ze dne 6. þervence 1630, kterým opat Krištof Method (1629-1636) vyzývá šepmistry kutnohorské, aby rychtáĜi mČstskému poruþili „kterákolivČk žena hospodynČ bude postižena v mČstČ od Malína okrom sedmi osob, které má poznamenané již pan rychtáĜ, aby všeckny
jiné do vČzení bral, a tam aby zĤstávaly, dokavad k samospasitedlné víĜe nepĜistoupí. Když
toho nechtČjí dobrovolnČ uþiniti, nechĢ vČzením budou k tomu dohnané“.2) Roku 1628 byli v
Kutné HoĜe uvČznČni pro víru tĜi úĜedníci královští: Jan Špís z Hartenfelsu, puchhalter mince
královské, Lorenc Naumann, hutmistr, a Jan Prunc, písaĜ mince, též Karel Šmilaur ze Šmilova, syn nebožtíka Augustina Šmilaura ze Šmilova, úĜedníka mince. Aþkoliv již jednou prohlásili, že k náboženství katolickému pĜistoupiti chtČjí, byli v arestu drženi, neboĢ pĜípovČdi své
dosud zadost neuþinili. Ale listem ze dne 3. þervna téhož roku president a rady zĜízené komory království þeského vybízejí šepmistry kutnohorské, aby ty vČznČ ihned propustili, když oni
bez dalšího rozpakování a prodlévání katolíky se stanou.3) Roku 1626 byly þtyĜi „osoby konšelské z mČsta Hory Kutné“ drženy ve vazbČ na hradČ pražském, že nechtČly k náboženství
katolickému pĜistoupiti. KoneþnČ toho dosáhli, že na jistý zpĤsob propuštČni býti a do Hory se
navrátiti mČli. Komora þeská listem ze dne 12. bĜezna 1626 oznamuje cís. rychtáĜi v Kutné
*

) Vydáno rovnČž jako zvláštní otisk z tohoto sborníku.
) Archiv mČsta Kutné Hory þ. 8171/1.
) A.m.K.H. þ. 8475/1, 2. Na lístku pĜiloženém touž rukou napsáno: „Okrom tČchto 7 osob žen malínských 1. Anna manželka starého rychtáĜe, 2. Dorota nynČjšího rychtáĜe, 3. Manda Podlazka, 4. Lída Pospíšilová Ĝezníková, 5. Káþe Poláková, 6. Dorota Zimka, 7. Mariana Morávková - jiné všecky aĢ se vezmou do šerhovnČ.“
3
) A.m.K.H. þ. 8356.
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HoĜe Janu z Tulechova tuto možnost a naĜizuje mu, jestliže se ti þtyĜi konšelé do Hory navrátí, aby jim to dostateþnČ pĜedložil, jestliže by oni do svátkĤ velikonoþních se nerozmyslili a k
náboženství katolickému nepĜistoupili, tehdy že v mČstČ tom a v království þeském dále trpČni
nebudou. Statkové pak i všecka pozĤstalost jejich že bude prodána a tĜetí díl JMCské k ruce
obrácen bude. ŠepmistĜi kutnohorští, pozorujíce jakousi povolnost shĤry, odvážili se, poslati
knížeti Karlovi z Lichtenšteina prosebný list, ve kterém za dotþené konšely orodují, aby jim
bylo dovoleno, v mČstČ opČt zĤstávati a v obci dĜívČjší úĜad svĤj konšelský vykonávati. Aby
žádosti své dodali vČtší váhy, vyliþují nesnáze, jakými jest v tu dobu stíženo Ĝízení vČcí obecních; léta pominulého bylo pČt spoluradních smrtí odĖato; nČkteĜí v nedostatku zdraví postaveni jsou a proto povinnostem svým v obecní radČ dostáti nemohou; Jan Knaur, odšedší odtud, se nenavracuje; také jiní, zejména primátor Radslav Hlavsa z LiboslavČ, Jan Šreiter z Šreitntolu a Jan Endrle ohlašují, že v mČstČ tomto bezpeþnČ trvati a konšelské povinnosti své dále
vykonávati nemohou. Proto prý pĜi tak skrovném poþtu þtyĜ nebo pČti osob zde zĤstávajících
není možno, obec tak rozšíĜenou ĜádnČ spravovati.4)
Jiný zpĤsob, kterým jinovČrci byli pĜevádČni do lĤna církve Ĝímskokatolické, byl sice ménČ násilnický, ale jaksi záludný, a proto pro nebohé obČti náboženské reformace velmi nebezpeþný. KnČží katoliþtí, místní duchovní správcové v Kutné HoĜe a v osadách okolních, mniši
kláštera sedleckého, hlavnČ však þlenové Ĝádu jesuitského, kteĜí okolo roku 1626 houfnČ do
Hory pĜicházeli a tam se usazovali, jali se podle rozkazu shora pilnČ mezi jinovČrce docházeti,
horlivČ ve víĜe katolické je vyuþovati, k úþasti v katolických výkonech bohoslužebných je nutiti a k pĜijetí víry katolické pĜemlouvati. Tato práce misionáĜská byla založena a provádČna
podle pevného systému. Hlavou její byl pražský arcibiskup, jemu pak byli nápomocni president a rady zĜízené komory království þeského. Styky tČchto nejvyšších instancí s venkovskými pracovníky byly udržovány prostĜednictvím komisarĤ, k tomu úþelu zvláštČ ustanovených pro jednotlivé kraje. Roku 1628 (listem ze dne 27. dubna) doporuþovali z Prahy purkmistru a konšelĤm v Kutné HoĜe Štefana Beníka z Petrsdorfu na ěepovicích [?] a JezeĜe, úĜadu nejvyššího mincmistra království þeského místodržícího, že „jakožto þlovČk v katolickém
náboženství horlivý“ jim bude radou i skutkem nápomocen, aby obrácení na víru katolickou
„tím spČšnČji a podstatnČji vykonáno býti mohlo“. Roku 1630 byl jmenován komisaĜem „k reformaci náboženské“ pro kraje chrudimský a þáslavský Herolt Václav Libštejnský z Kolovrat,
JMCské rada a komorník.5)
Takovému komisaĜi se ukládalo, aby þasto (nejménČ každého mČsíce) mČl pro krále pĜipravenu zprávu, kterak v každém kraji reformace pokroþila a jak daleko pĜivedena byla. Cís.
rychtáĜ v Kutné HoĜe a desátníci jednotlivých þtvrtí mČsta sotva staþili sbírati materiál pro
výkazy osob nekatolických, které „k potupČ a zlehþení milostivé vĤle a poruþení JMCské
vždy ještČ jako zaslepené a rozumu zbavené v své navyklé vzpouĜe a v tvrdošíjnosti trvají a
bludĤ svých sektáĜských k své vlastní jak þasné, tak i vČþné škodČ a záhubČ opustiti nechtČjí“.6) PĜi takových sþítacích pĜehlídkách nalezen byl v nČkterých rodinách zjev jaksi podivuhodný, že otec byl již katolíkem, avšak matka s dítkami vyznávala dosud víru nekatolickou. K
takovým pĜípadĤm hledČli reformátoĜi s pozorností zvýšenou a vyžadovali tu seznamĤ zvláštních. Jeden takový výkaz pod titulem „Tyto osoby mají kacíĜské manželky“ obsahuje Ĝadu
zvuþnČjších jmen následujících: Šebestian Helcl, úĜedník mince, Karel Šmilaur, primas, Zigmund Kozel, radní a hospodáĜ, Jan Keller, radní, Pavel Nicefor, radní, Matyáš Daþický, radní,
Jan Prunc, písaĜ mince, Lorenc Najmon, hutmistr, Jan Gloger, písaĜ mince, Zachariáš Šnellius, radní písaĜ, Jan Heniochus, obecní starší, Vilím Salander, písaĜ dĤchodu, Václav ŠafaĜík,
písaĜ pivovaru loreckého, Jan Špís, správce cassy obecní, Karel Brtnický z osmisoudcĤ, Viktorin Geronis, Jan Cimermon, JiĜík Richter. Manželky mužĤ v tomto seznamu vytþených byly
) A.m.K.H. þ. 8176/1-4.
) A.m.K.H. þ. 8353 a 8473/2.
) A.m.K.H. þ. 8353.
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podle rozkazu reformaþního komisaĜe (ze dne 19. prosince 1630) pĜed cís. rychtáĜe a dvČ osoby od obce pĜedvolány a od nich napomenuty, aby zanechaly již dalších výmluv a k víĜe katolické pĜejíti se rozhodly do jisté lhĤty. Také manželé tČch žen byli voláni na radnici do plnosti
rady a tam jim bylo ono naĜízení pĜeþteno. NČkteĜí z nich nedovedli nátlaku odolati, a mluvíce
za své manželky, projevovali pĜesvČdþení, že „již nelze tomu se vyhnouti, nýbrž, Pánu bohu
všemohoucímu se porouþíc, JMCské a reformaþních komisarĤ milostivé vĤli uvyknouti a místo se dáti musí“; žádali toliko, aby lhĤta k pĜijetí katolického náboženství byla manželkám jejich prodloužena, kteréžto žádosti bylo ovšem vyhovČno.7) Velice bedlivČ vykonávalo se též
sþítání dítek obojího pohlaví. Na poruþení nejvyššího mincmistra roku 1624 chodili desátníci
dĤm od domu a poznamenávali všecky dítky zletilé i nedospČlé; napoþítali jich ve þtvrti: Tandlmarské 249, BartolomČjské 333, Vojenské 308, NámČtské 322, a na pĜedmČstích: na Cechu
366, v Hlouškách 126, na Páchu 143 a na Kolmarku 97. Úhrnem tu bylo dítek 1944, které
tehdy byly vČtšinou asi ještČ víry utrakvistické.8) Úkolem reformaþních komisarĤ bylo také,
všímati si rodin katolických, které þeládku kacíĜskou kteréhokoliv pohlaví u sebe pĜechovávají, a vyzvídati pĜíþiny, proþ tyto osoby se dosud k víĜe katolické neobrátily, a podávati dobré
zdání, jakými by prostĜedky nejlépe té vČci vypomoženo bylo.9)
Pro katolickou reformaci byli vážnou a proto nemilou pĜekážkou predikanti þili kazatelé
jinovČrcĤ, kteĜí i za nejtČžších protivenství vČrnČ stáli svČĜencĤm svým po boku, laskavČ je
utČšovali, ku stálosti ve víĜe je povzbuzovali a radou i pĜíkladem je posilovali. SchĤzky s predikanty konávaly se ovšem pokoutnČ a tajnČ v houfech po 10, 50 i po 100 osobách, ale pĜese
všecku opatrnost nezĤstaly ukryty pĜed slídivými zraky katolických reformátorĤ. KnČz Matouš Appian z Milesu, arcidČkan kutnohorský, ve své stížnosti proti HorníkĤm upozorĖuje
místodržící a zemské soudce v království þeském na takové schĤze a ihned v zápČtí vysílá
komora þeská šepmistrĤm pĜísný rozkaz (ze dne 11. Ĝíjna 1625), aby takových pokoutních
schĤzek a puntování s predikanty nedopouštČli.10) Roku 1626 (v sobotu po památce sv. Fabiána a Šebestiána) se píše z VídnČ, že císaĜ Ferdinand dal z království þeského vypovČdČti
všecky predikanty, jakožto rozsévaþe všech kacíĜských a sektáĜských bludĤ.11) Z dopisu pražských místodržících cís. rychtáĜi a šepmistrĤm v Kutné HoĜe (ze dne 14. dubna 1627) se dovídáme, že do prĤbČhu jedné tajné schĤze s predikanty zasáhlo císaĜské vojsko, ve mČstČ ležící, a že dva predikanti, kteĜí tu schĤzi svolali a kteĜí vojskem byli „dosaženi“, sedí v HoĜe v
žaláĜi; místodržící žádají, aby oba byli náležitČ zjištČni a do mČst pražských na rathouz Starého mČsta neprodlenČ odesláni.12)
Katolická reformace dosáhla v Kutné HoĜe úplného pĜevratu pomČrĤ náboženských.
Hrozbami a násilím byli jinovČrci vČtšinou donuceni k tomu, aby pĜijali víru katolickou; a
kdož toho uþiniti nechtČl a náboženství svému zĤstal vČren, radČji opustil domov svĤj a vy) A.m.K.H. þ. 8538/2 a 8477/1,2.
) A.m.K.H. þ. 7961/1.
9
) A.m.K.H. þ. 8426.
10
) A.m.K.H. þ. 8077/1,2. Stížnost knČze Matouše Appiana obsahuje následující zajímavé artikule: 1)
Když primas katolický umĜel, dosazen na jeho místo kalvinista. - 2) Horníci se ujímají kolatur a pĜijímají
do mČsta predikanty, kteĜí jím dČti uþí a služby vykonávají, pĜi pohĜbech pikhartské písnČ zpívají; když
jim bylo zapovČdČno a kostel zavĜen, celá obec se chtČla zdvihnouti, tak že se jim kostel musil zase otevĜíti. - 3) Když umĜela arcidČkanova sestĜenice, chtČl jí v kostele pochovati, ale šepmistĜi mu zbránili. - 4)
Žádných svátkĤ nesvČtí, prodávají a dČlají, jako všední den, do kostela nechodí, nýbrž pokoutnČ u predikantĤ se scházejí, katolické sousedy kde mohou hyndrují a pohrĤžky jim þiní, že „jednušky“ vyženou a je
dĜíti budou, katolické žáky, kde koho na ulici dopadnou, bijí, perou a „Sancta Maria ora pro nobis“ za
nimi volají. - 5) Z jiných mČst pro víru zbČhlé pĜechovávají a s okolními mČsty se puntují.
11
) A.m.K.H. þ. 8171/2.
12
) A.m.K.H. þ. 8232/1,2. President komory þeské píše dne 14. dubna 1627 nČmecký list šepmistrĤm a
radČ kutnohorské, ve kterém pĜipomíná, že ta schĤze s predikanty byla „ein sehr gefehrlicher Tumult“ …
„darbei die in Garnison daselbst liegende Soldateska ihren Ernst habe sehen müssen lassen“.
7
8

78

stČhoval se za hranice, jen aby se zbavil stálého znepokojování a nesnesitelného utiskování.
Touto dobrovolnou emigrací byl reformátorĤm katolickým naznaþen zpĤsob, kterak by se rázem zbaviti mohli nenávidČných jinovČrcĤ. Zdar díla reformátorského byl skuteþnČ dovršen
všeobecným vypovídacím patentem. Podpis krále Ferdinanda II., prosté to škrtnutí pérem,
staþil, aby sta rodin klidných a Ĝádných bylo donuceno, opustiti mČsto Kutnou Horu, kde mČly
ustálené sídlo své, a zanechati tam statky své poctivČ získané a nastĜádané. Takovým vypovČzencĤm nebylo dovoleno, usaditi se na jiném místČ vlasti své; oni byli vypuzeni z celého království þeského s pohrĤžkou, aby se do nČho nikdy nenavracovali žádným vymyšleným zpĤsobem, leþ by dĜíve se stali opravdovými a upĜímnými katolíky.
Z VídnČ vysílány do zemí þeských opČtovnČ jménem královým rĤzné mandáty, dekrety
nebo patenty; obsahem svým se ty listy jaksi shodují, ale rĤznou stylisací se od sebe liší. V
úvodČ se zpravidla velebí králova otcovská péþe o blaho poddaných, zvláštČ o spásu jejich
duší, tudíž i snaha jeho, aby všichni obyvatelé království ýeského byli z bludĤ svých kacíĜských vyvozeni a k pĜijetí samospasitelné víry katolické pĜivozeni. Jednou se také klade dĤraz
na „obzvláštní lásku a milostivost, kterou JMCská k tomu mČstu Horám míti ráþí“.13) Pak se
vyliþuje nelibost králova, že ta reformace následkem zarputilosti jednotlivcĤ pĜíliš zvolna pokraþuje; dále se pronáší výzva, aby ti, kdož toho dosud neuþinili, bez dalších odkladĤv k samospasitelné víĜe katolické pĜistoupili a JMCské další pĜíþiny k hnČvu nedávali. Jako jádro
listu se koneþnČ vylupuje pohrĤžka, že tomu, kdož by pĜijetí pravé víry katolické zarputile
odmítal a takto nejen proti JMCské, ale i proti vĤli boží na odpor se stavČl, po vyjití jisté lhĤty
nebude dopĜáno dalšího pobytu v království þeském, ani mu nebude ovšem dopuštČno, statkĤ
svých osobnČ držeti.
Patent datovaný ve Vídni roku 1627 v sobotu den památky sv. Ignacia vyznamenává se
peþlivým stylisováním a zjevnou snahou, pĜesvČdþiti moudrými dĤvody, které se þerpají þásteþnČ ze starších dČjin þeských. Skladatel patentu píše takto: „…Jest všem vĤbec známo, že
království naše ýeské žádného þasu v lepším zpĤsobu a vzrostu nebylo, jako za kralování císaĜe Karla IV., slavného pĜedka našeho chvalitebné pamČti, a to nejvíce proto, že jest z obzvláštní otcovské péþe a milosti pĜedkĤm vašim a milé vlasti s dobrým rozmyslem a zdravým
uvážením to dobĜe znamenati ráþil, že rozdílnost a rozdvojení v náboženství v žádné zemi stálého pokoje a pravou poslušnost k vrchnosti a upĜímnou dĤvČrnost mezi samými obyvateli a
poddanými zpĤsobiti a zachovati nemĤže; za kterýmižto pĜíþinami jest v témž království ýeském jisté Ĝády ustanovil a na to všem svým úĜedníkĤm a radám pĜikázal, aby mimo Ĝímskokatolické náboženství žádné jiné scestné náboženství, roty, bludy a sekty uvozovati nedopouštČli
a jich netrpČli…“ Následuje obšírný výklad o tom, jak se za následujících králĤ ty pomČry
zmČnily, a pokraþuje se dále takto: že snahou jeho (císaĜe Ferdinanda II.) jest, aby ve vČcech
náboženských se vrátily pomČry, jaké bývaly za panování císaĜe Karla IV.14)
Jestliže se v listČ tom se zaþátku laskavČ pouþuje a milostivČ napomíná, hovoĜí se na konci již pĜísnČ, výstražnČ a hrozivČ. PonČvadž prý nČkteĜí obyvatelé království þeského dosud
setrvávají v bludech kacíĜských a sektáĜských, on (Ferdinand II.) že toho trpČti již nemíní a
nechce. TČm, kdož dosud nepĜijali víry katolické, povoluje se lhĤta šesti mČsícĤ, aby tak uþinili. A jestliže by v odporu svém setrvali, naĜizuje se jim, aby po uplynutí vytþené lhĤty poslední den do západu slunce z království þeského pryþ se odebrali. Takovíto exulanti se vybízejí, aby „to, co povinni jsou (mČstu a j.), odvedli, vČĜitele své spokojili, z poruþenství (mají-li
jaké na sobČ) poþet úĜadu neb jiným katolickým poruþníkĤm uþinili, sirotþí zboží jim odevzdali a sirotkĤv sobČ svČĜených s sebou z mČsta neb z království odvésti se neopovažovali,
ale jich pĜi mČstČ k opatĜení radČ zanechali.“ Pokud se pak týþe manželek tČchto exulantĤ,
ustanovuje se v tom patentu, ty „ihned s manžely svými anebo nejdéle ve dvou nedČlích po
nich (pokudž by v tom þase ke katolickému náboženství se neobrátily) z téhož království þes) A.m.K.H. þ. 8355.
) A.m.K.H. þ. 8357.
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kého se odebrati povinny budou.“ Statky své pak nechĢ ihned prodají pĜátelĤm svým anebo
jiným obyvatelĤm katolickým; k tomu, jakož i k vyupomínání dluhĤ dává se jim druhý termín
šestimČsíþní.15)
StrĤjci vypovídací akce byli bezpochyby nemile pĜekvapeni výsledkem svého podnikání.
PravdČpodobnČ asi oþekávali, že krutá pohrĤžka vypovČzením z vlasti vČtšinu zarputilých jinovČrcĤ poleká a že je pohne, aby od své víry odpadli a pĜijali víru katolickou. Ale oþekávání
to se nesplnilo. Sotva uplynuly dva roky od vydání patentu vypovídacího, a již se zjevují neoþekávané následky, jako jinde, tak i v Kutné HoĜe, totiž hromadná emigrace. Mnoho bylo
tČch, kdož vlast svou opustili, statky své a pĜátele tu zanechávajíce, a pryþ do cizích zemí
odešli radČji, než by se s panovníkem svým ve víĜe srovnali. A záhy potom pĜišly také neodbytné dĤsledky další. Emigranti zanechali tu své domy namnoze, nedadouce jim žádných plnomocníkĤ, kteĜí by v nich hospodaĜiti anebo je jiným prodati smČli; a tím ten osiĜelý statek
hynul, pustl a ke zkáze pĜicházel. Tajní cís. radové, král. místodržící a nejvyšší soudcové
zemští v království þeském postĜehli tento fakt pĜekvapující a uznali toho potĜebu, aby se
uvažovalo o tom, jaké to neblahé následky z toho plynou pro život obþanský a jaké z toho vyrĤstají škody národohospodáĜské, zejména ve vČcech fiskálních. Komora þeská, vČrná to
strážkynČ pĜíjmĤ panovníkových, nemohla nevidČti, jak kontribucí, danČ a jiné platy, zejména
z vín a piv, JMCské náležející, se zmenšují a scházejí. A proto listem ze dne 4. aprilis 1629
cís. rychtáĜi a šepmistrĤm v Kutné HoĜe porouþí, aby „takové odbČžné domy a statky pošacovati dali, a zĜídíce nČkteré osoby z prostĜedku svého, jim takové domy a statky k opatrování k
ruce JMCské poruþili, tak aby oni zahrady, roli … osívali, vzdČlávali a užitky z nich shromažćovali, odtud náklad na nČ þinili, a pokudž by co zbývalo, to k úĜadu do deposicí složili,
nicménČ kontribuci z týchž domĤv a dĤchodĤv vypravovali…“ 16) Pochopíme, že naĜízení tak
obsažnému nemohlo býti vyhovČno ani snadno, ani rychle, ani dokonale, uvážíme-li, že okolo
roku 1630 bylo v Kutné HoĜe odbČžných domĤ prázdných ve mČstČ vnitĜním 207 a na pĜedmČstích 90 namnoze se zahradami a rolemi.17) Nad to pak v té dobČ rozhárané se vyskytali
nešlechetní lidé, jejichž zlobou se zkáza opuštČných domĤ a jiného majetku, nikým neopatrovaného, dovršovala. Jaké to svévole se tací škĤdcové na cizím majetku odvažovali, poznáváme z veĜejné vyhlášky, která cís. rychtáĜem, šepmistry a radou, obecními staršími a osmisoudci na pĜetržení zla byla vydána roku 1629 dne 24. aprilis. Praví se v ní, že „do domĤv, v
nichž hospodáĜĤv není, prázdných a pustých, nČkteĜí loupeživí a zlodČjští lidé netoliko noþnČ,
ale i bílednČ pĜíliš svobodnČ a opovážlivČ chodí, v nich stavení boĜí, trámy Ĝeží, prkna odtrhují, dĜíví odnášejí z oken a dveĜí i což k okrase domu vnitĜ i zevnitĜ pĜináleží a pĜibitého jest.
NicménČ za mČstem po zahradách lezou, ploty, prkna a stĜechy trhají a což od železa, krádežmČ odejmou, to pak tarmareþníkĤm a kováĜĤm donášejí a prodávají. Že takového loupežnictví v mČstČ na ohavu a ohyzdu jeho provozování nikterakž dále žádnému trpČti nemohouce, pro skuteþné pĜetržení jeho je pĜísnČ pod hrdla ztracením, kdoby pĜi tom postižen aneb i
) A.m.K.H. þ. 8349/1.
) A.m.K.H. þ. 8357 a 8425. Kterak byly statky po emigrantech zĤstalé opatrovány, vysvítá z register,
do kterých se zapisoval pĜíjem a vydání; registra taková zachovala se z let 1629-1633. Na pĜ. je tu zaznamenán pĜíjem žita v slámČ, nemláceného v stodole Najmonovské za Kolínskou branou; bylo ho ujato 2
kopy 48 mandelĤv „a nČkterý snop“ a z toho namláceno žita na zrní 84 korcĤ. Takového žita vyseto na
zimu 29 korcĤ; prodáno bylo 29 korcĤ, nČco korec poþítajíc po 1 zl 52 kr, nČco 1 zl 49 kr 4 den; forýrovi
z regimentu Defurovského, že vyzdvihl soldaty z domu Najmonovského, dány 2 korce; také úroky do záduší placeny žitem. Podobný jest poþet ze sklizené pšenice. Dále se zapisuje pĜíjem penČz za ovoce a za
trávu ze zahrad, jakož i nájmu z domĤ. Zajímavý jest pĜíjem 17 zl 30 kr z dĤchodu loreckého (1633) za
dĜíví z domu jednoho predikanta, co soldáti Koloredovští zboĜili a nedobrali, a pĜíjem 2 zl 20 kr za 800
cihel dlažiþek z téhož domu. Ve vydání nacházíme doklady, že se stĜechy a žlaby na domech udržovaly v
dobrém stavu, že ploty u zahrad se opravovaly, housenky se stromĤ sbíraly a niþily atd. (A.m.K.H. þ.
8618).
17
) A.m.K.H. þ. 8540/3.
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nejménČ usvČdþen byl, zapovídáme a v tom dostateþnČ ponauþujeme, aby každý, kdožby takového loupežníka a škĤdce pĜi skutku postihl aneb cokoliv z takových domĤv odĖatého pĜi
nČm poznal, to ihned na právo k úĜadu šepmistrskému vznesl.“ 18)
NezadržitelnČ pustnoucí fasády domĤ odbČžných dodávaly mČstu, jindy tak úpravnému,
ba honosnému, znenáhla vzhledu škaredého a jaksi dČsivého; a souþasnČ byl v dĤchodu obecním patrnČ pociĢován znaþný úbytek pĜíjmĤ pravidelných. Proþež zástupcové obce ochotnČ
spojovali úsilí své s podnikáním cís. rychtáĜe, smČĜující k nápravČ, zvláštČ když komora þeská
stále na nČ naléhala a k úþinné obranČ proti hrozivému zlu je dohánČla. Odtud vyšlo naĜízení
(ze dne 12. máje 1629), aby šepmistĜi a rada v Kutné HoĜe opuštČné domy „co nejdĜíve budou
moci, prodali a utržené peníze na rathouz složili“.19) Roku 1630 (dne 25. máje) posílá komora
þeská do Hory císaĜský patent, ve kterém se vyhlašuje „…kdožbykoliv z týchž osob ven ze
zemČ odebralých ode dne publicírování tČchto patentĤv našich ve þtyrech mČsících poĜad
zbČhlých … k svým domĤm a gruntĤm i statkĤm buć sám osobnČ (avšak v náboženství katolickém se s JMCskou srovnávajíc) najíti nedal aneb skrze katolické pomocníky neprodal, že ti
a takoví domové i gruntové i statkové pro re derelicta neboližto za odbČžné držáni a pobráni
býti mají…“ 20)
Ve smyslu tohoto patentu vybízí þeská komora cís. rychtáĜe JiĜího JindĜicha Stredoniusa v
Kutné HoĜe listem ze dne 17. Ĝíjna 1630 a opČt listem ze dne 14. února 1631, aby se šepmistry
kutnohorskými do všech neprodaných statkĤv a gruntĤv po emigrantech právnČ se zvedli a
jich se i se všemi užitky k ruce JMCské ujali; komora þeská žádá, aby toto naĜízení bylo vykonáno neprodlenČ, a porouþí, aby všecky takové emigrantské statky byly náležitČ a upĜímnČ
vedle dobrého svČdomí pošacovány.21)
Se svolením komory þeské byly domy opuštČné odhadovány nízko a lacino nabízeny a
prodávány; nad to pak se shovívavČ þekalo na zaplacení kupní sumy. PatrnČ to vysvítá ze „Šacunku domĤ odbČhlých“, datovaného na Horách Kutnách 17. ledna 1631, který se zachoval v
mČstském archivČ kutnohorském sub num. 8540/4,5. Nejvýše byl vycenČn dĤm Lexovský, a
to na 500 kp. gr. þ, dva domy (u VorlĤ a Šrejterovský) byly ocenČny po 350 kp. gr. þ. Odhad
byl vykonán úhrnem na 46 domech a z tČch 16 dosáhlo odhadní sumy toliko po 15 až 50 kp.
gr. þ.22)
Emigrant mohl sobČ ustanoviti plnomocníka, který by smČl na jeho místČ pĜijímati peníze
za dĤm stržené nebo splátky podle práva purkrechtního kladené. Peníze ty mohly zĤstati v
HoĜe (na upokojení vČĜitelĤ nebo na jiný úþel); ale také bylo dovoleno, aby plnomocník je
dodal emigrantovi do krajiny, kde tento žil ve vyhnanství. Plnomocníkem mohla býti jenom
osoba, která se pĜidržovala náboženství katolického. Nebylo-li nikoho, komu by pĜíslušelo
peníze pĜijímati, spadly do fisku královského. Mnoho domĤ odbČžných bylo darováno jesuitĤm na výstavbu jejich koleje. Podle výkazu z r. 1654 drželi jesuité takových domĤ 26. Leželli takový dĤm mimo okršlek na stavbu vyhlédnutý (na pĜedmČstí Cechu mezi chrámem sv.
Barbory a hradbami mČstskými), dovedli jesuité smČnou (frejmarkem) získati za nČj dĤm jiný
vhodnČjší. NČkteré domy odbČžné, které nemohly býti prodány, podržela obec kutnohorská a
osadila v nich, aby nepustly, nájemníky a podruhy za jistý plat roþní. Avšak podobá se pravdČ, že v pĜeþetných pĜípadech se nepodaĜilo zadržeti úplnou zkázu domĤ, které následkem
vypovídacích patentĤ byly zbaveny svých hospodáĜĤ. Ve výpise z rulle úĜadu berniþného z
roku 1654 jest vytþeno 121 domĤv „zboĜených, dokonce pustých a zkažených, jejichž toliko

) A.m.K.H. þ. 8427.
) A.m.K.H. þ. 8428.
20
) A.m.K.H. þ. 8357.
21
) A.m.K.H. þ. 8539.
22
) Odhad domĤ vykonali starší nad zedníky Jan Manic a Petr Betal se starším nad tesaĜi Jakubem Smrþkou za pĜítomnosti rychtáĜe mČstského Štefana Hodouška Ronšperského a písaĜe Jana mladšího Letíka.
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19

81

místa, kde stály, se spatĜují“.23) Zpráva o tomto truchlivém faktu jest autentická; jména domĤ
(podle dĜívČjších majitelĤ) jsou v té listinČ udána jednotlivČ, a kde se stal pĜesun majetku,
nemluví se o domČ, nýbrž jenom o místČ, kde dĤm kdysi stál. Na pĜedmČstích bylo domĤ zboĜených dokonce 167. ýtvrtina Hory, mČsta jindy honosnČ výstavného a kvetoucího, ležela v
ssutinách. MČsto skýtalo pohled takový, jakoby krutý nepĜítel je byl dlouho obléhal a urputnČ
ostĜeloval a o jeho pád a zniþení usiloval. Všemi ulicemi þišel mrazivý dech zhouby a prázdnoty, ze všech zákoutí vyzírala chudoba. A nad tímto žalostným obrazem spousty a bČdy zaþínaly se hrdČ vypínati mohutné obrysy a veselé tvary palácovité novostavby pro kolej jesuitskou!
NeménČ kormoutlivá byla situace tČch, kdož nechtíce zapĜíti víru svou po rodiþích zdČdČnou, aþ byli k tomu všelijak nátlakem donucováni, radČji odešli pryþ z vlasti své za hranice do
zemí cizích, do pomČrĤ nezajištČných. Takové horoucí, nejvČtších obČtí schopné zanícení pro
vznešenou ideu rodí se jenom v dobČ velice vážné, v dobČ velikého nebezpeþí anebo v dobČ
velikých nadČjí. Proto hledíme s úctou na þeskou emigraci pobČlohorskou. Avšak nechtíce si
poþínati nekriticky, doznáváme, že tato zajímavá episoda v dČjinách þeského národa má také
stránku temnou. V dobČ, kdy hydra germanisaþní smČleji a hrozivČji než kdy jindy zdvihala
své hlavy proti oslabenému a zastrašenému národu þeskému, nemČla stálost ve víĜe náležitého
významu v obranČ proti hrozícímu odnárodnČní. Odchodem emigrantĤ, kteĜí se osvČdþili jako
pevné a nepodajné charaktery, byla znaþnČ oslabena posice tČch, kteĜí zĤstali ve vlasti a kterým bylo bojovati proti stále rostoucímu nebezpeþí odnárodnČní. TČžkou ranou pro þeský národ bylo též znehodnocení majetku, který zanechali emigranti ve vlasti své nedostateþnČ opatĜený. A k tomu pĜipojiti nutno ještČ fakt, že emigranti se v cizí zemi namnoze odnárodnili a
tím pro þeský národ svého významu pozbyli.
O emigrantech kutnohorských byly dosud uveĜejnČny zprávy velice skrovné; Petr M. Veselský ve své Persekuci Kutné Hory (vydané r. 1882) podává toliko prostý seznam jejich
osobních jmen, aniž by citoval listinu, ze které bylo þerpáno. Další zprávy možno najíti v
mČstských knihách pozemkových, ovšem roztroušené a neurovnané.24) Zápisy v dotþených
knihách bývají jinak jednotvárné a dosti nudné; ale ve vČcech, které se dotýkají emigrantĤ,
rozhovoĜívají se ponČkud více do široka, snad z potĜeby vČtší úplnosti a jasnosti pro složitČjší
úĜední Ĝízení, nČkdy snad také z pouhé záliby a povídavosti zapisujícího písaĜe mČstského. A
tak se dovídáme z tČchto knih o emigrantech více, než jsme oþekávali, totiž o jejich zamČstnání, o jejich rodinách, o jejich majetku, o dobČ jejich odchodu z vlasti, také o místČ v zahraniþí, kde jim byl poskytnut útulek. Výsledky takového pátrání podáváme v následujících Ĝádcích pod hesly jmen jednotlivých emigrantĤv, seĜadČných poĜadem abecedním.
JAN AGATHON PRAŽSKÝ, uþitel, mČl od roku 1614 zápis na dĤm Fainholcovský (nyní þp.
155) po nebožce manželce své JuditČ. Když opustil Horu, pĜipadl dĤm roku 1626 do král. fisku a
roku 1628 prodán Janovi Nigrinovi, správci školy vysokokostelské. Z r. 1632 je tu opČtnČ zápis o
prodeji toho domu, a sice Janovi Krupskému za 100 kp gr þ. Prodávající cís. rychtáĜ M. JiĜí JindĜich
Stredonius v relaci své nazývá ten dĤm „domeþkem“ a vysvČtluje nízkou kupní cenu tím, že to jest
domek skrovný a vČtším dílem pustý „a v ty þasy s tČžkostí jiný kupec na nČj najíti by se mohl“.
KnČz ŠIMON ALEXIUS SVINýANSKÝ s Annou manželkou ujali 1617 dĤm Zavadilovský
(nyní þp. 330) po neb. Vítovi Šteidlovi, meþíĜi, otci jí Anny, na ni pĜipadlý. Když pak Šimon vedle
jiných predikantĤv byl z království þeského vypovČdČn a s manželkou svou z Hory odešel, byl jme23

) A.m.K.H. 10001/1,2. Taková místa pustá promČĖovala se namnoze v zahrádky. Teprve pozdČji za
pĜíznivČjších pomČrĤ mohli se jednotlivci odvážiti vybudování domĤ na tČch místech, pĜi þemž bylo asi
vČtšinou užito starých základĤ. Po ulicích kutnohorských se rozhostil veselý sloh barokní, kterému se Ĝíká
též „jesuitský“. A tak i ve vČcech stavebních byla Hora ovládnuta duchem jesuitismu, v tomto pĜípadČ
však nikoliv na škodu svou.
24
) Zejména jsou to knihy tyto: v mČstském archivČ Liber hered. V. 1621-37 a Lib. her. VI. 1637-56; v
listovním úĜadČ Lib. her. 1656-62 a Lib. transact. cess. 1708. K tomu byly pĜibrány nČkteré jednotlivé listiny z archivu mČstského.
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novaný dĤm zabrán do král. fisku a 1627 Ĝádu jesuitskému na vystavení koleje v Kutné HoĜe darován. Rektor koleje jesuitské prodal ten dĤm 1631 Davidovi Klementovi, zlatníku za 125 kp gr þ.
Avšak 1673 pĜihlásil se Jan Karel Alexius s manželkou svou Annou o spravedlnost svou po emigrantech knČzi Šimonovi a AnnČ manželce jeho, dČdu a babČ své, a ponČvadž jemu, jakožto pravému nápadníkovi dĤm Zavadilovský nemohl „in natura odevzdán býti“, byl mu uþinČn zápis na dĤm
Mejšnarovský (nyní þp. 147) v sumČ 234 zl. rejn. 3 kr, která mČla býti doplacena na prodejní sumu
domu Zavadilovského (125 kop gr þ = 291 zl rejn 40 kr) s doložením, aby dĤm Mejšnarovský, na
ten þas na stavení zruinirovaný, více ruinirovati nedopouštČl, nýbrž na stavení zase vyzdvihl anebo
jinému prodal.
KnČz JIěÍK ALTOPHILUS HOŠTICKÝ, predikant, a Anna manželka jeho mČli dĤm Sokolovský (nyní þp. 434) u NámČti s zahrádkou; roku 1651 bylo místo, kde stával, pusté.
JIěÍ ASMAN, truhláĜ, pro religion z království þeského vyšlý, zanechal po sobČ dĤm v ýeské
ulici (nyní þp. 241) jdouc k bránČ Kolínské po pravé ruce, jehož zboĜeništČ koupil 1660 Karel Labuška od cís. rychtáĜe Krištofa Pergkmona za 20 zl rejn.
JAN BROZIUS, tkadlec, opustil Horu jakožto emigrant a zanechal tu dĤm (nyní þp. 354) v ulici jdouc k fortnČ Klášterské, který držel již roku 1601. Kolej jesuitská, které ten dĤm pĜipadl, prodala jej 1642 MatČji Kryzulkovi a DorotČ manželce jeho s kouskem zahrádky pĜi nČm za 50 kp gr
míš.
JIěÍK ýERMÁK, pekaĜ, opustiv Horu zĤstával v zemi uherské trvale a teprve 1649 vedle udČlené milosti svobodného pĜíchodu pĜijel do Hory, aby po nebožtíku otci svém Václavovi ýermákovi, též pekaĜi, ujal dČdickou spravedlnost 110 kp gr míš. na domČ Mizerovském (nyní þp. 468) na
Dolejším mČstČ. Toto právo své prodal za 45 kp gr míšen. Samuelovi Veselému, koželuhovi. Od
roku 1622 držel JiĜík ýermák s manželkou svou Dorotou, dcerou AlžbČty Suchánkové, dĤm DČkanovský, jinak PasíĜovský (nyní þp. 35) proti Hrádku v ulici jdouc ke kostelu sv. Barbory; dĤm ten
pĜipadl na jeho syna JiĜíka, který po smrti otcovČ roku 1651 jej prodal Jakubovi Fialovi, pekaĜi za
110 kp gr míšen.
VÁCLAV DYNES, syn Šebestiána Dynesa (konváĜe, potom šafáĜe mince královské), „causa
religionis“ ven ze zemČ se vystČhovavší zdČdil po otci díl domu nárožního nad hoĜejší rourou þili
Kamennou kašnou (nyní þp. 123). DĤm ten ujali Václav Fojsík s Markétou manželkou s tím zvláštním opatĜením, pokudž by Václav Dynes „vedle milostivého JMCské povolení“ dílu svého pĜi právČ vyhledával, že dotþení manželé jemu 130 zl rejn. na domČ „u SlonĤ“ Ĝeþeném (þp. 103), v kterém bydlí, zaruþují a pojišĢují; neboĢ chtČli onen dĤm prodati, a 1657 jej prodali.
VÁCLAV HODOVNÍýEK, zvoník pĜi kostele Vysokém (sv. Jakuba) s Annou manželkou svou
koupil 1620 dĤm Arnoštovský (nyní þp. 380) v Panenské ulici v rohu vedle Knížecího od Martina
Šticha, krejþího za 250 kp gr þ. Jakožto dĤm po emigrantech pĜipadl komoĜe královské a 1650 byl
odhadnut za hotových 70 zl a na roky za 120 zl. Jan Málek, bednáĜ koupil jej 1659 z rukou cís.
rychtáĜe Krištofa Ant. Pergkmona za 100 zl rejn.
DOROTA HOFMANOVÁ, dcera Václava France z Liblic, ujala po neb. manželu svém BartolomČji ŠtČrbovi 1615 vedle smluv svatebních dĤm „u PokšichĤ“ (nyní þp. 154). Roku 1619 dává a
zapisuje tento dĤm novému manželu svému Mistru JiĜíkovi Syrusovi, rektorovi školy, a roku 1628,
opČt znova provdána za Samuele Hofmana TĜebíþského, míníc podle manžela svého do mČsta TĜebíþe se obrátiti a tam se osaditi, porouþí a postupuje stateþek svĤj, jmenovitČ dĤm „u PokšichĤ“ plnomocníkĤm svým Zigmundovi Kozlovi z Rejzntolu a Václavovi Francovi z Liblic, a ti ujali ten
dĤm spoleþnČ v sumČ 600 kp gr míš. KoneþnČ pak ALŽBċTA, vlastní dcera nČkdy neb. JiĜího Syrusa a Doroty jeho manželky, která kdysi (toho þasu nezletilá) s matkou svou ze zemČ þeské do
TĜebíþe se vystČhovala a pozdČji se za Pelargusa a opČt za Žáka v Uherské Skalici provdala, roku
1653 skrze plnomocníka svého dĤm „u PokšichĤ“ prodala Vítu Pazourkovi za 600 kp gr míšen.
DAVID HRUŠKA byl usedlý v království uherském, kdež se službou zaruþil; a ponČvadž nemínil již více do království þeského se navrátiti a tu v náboženství katolickém s jinými se srovnati,
prodává roku 1651 dĤm pod brankou jdouc od radnice dolĤ k NámČti po pravé ruce (nyní þp. 504),
kterýž jemu ještČ nezletilému r. 1635 pĜipadl podle smlouvy o kšaft neb. JiĜíka Zelenky HoĜického.
Koupil jej MatČj Páchovský za 20 zl rejn. penČz hotových. JiĜík Zelenka, kožešník, platil za ten
dĤm (1631) 35 kp gr þ.
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JINDěICH HUNċTICKÝ, hodináĜ, mČl od roku 1615 po nebo otci svém MatČjovi HunČtickém, též hodináĜi, dĤm (nyní þp. 243 ?), který pĜipadl do fisku královského a, nemaje hospodáĜe,
pustl. Roku 1658 byl prodán Janu Šteflovi, kramáĜi za 25 zl rejn.
KnČz JACOBUS JACOBAEUS, predikant, byl z království þeského vypovČdČn a odešel do
zemČ uherské; ale pozdČji, pĜedstíraje slib, že chce katolickým býti, vyjednal sobČ od komisaĜĤ reformaþních „salvum conductum“ k návratu do vlasti a pĜestoupil k víĜe katolické. Když však potom
se ženou i dČtmi svými zase do Uher se vrátil, zanechav dĤm prázdný v Kutné HoĜe, nechtČli mu
komisaĜi reformaþní již dĤvČĜovati a naĜizují cís. rychtáĜi, aby po nČm bedlivý pozor mČl a, postihne-li jej, aby jej vČzením zjistil a do Prahy do novomČstského vČzení dodal (A.m.K.H. þ. 8474).
ALBRECHT JIěÍ nejstarší KLUSÁK Z KOSTELCE byl pro horlivý odboj proti cís. Ferdinandovi II. potrestán konfiskací tĜí þtvrtin veškerých statkĤv. DĤm Perniþkovský se zahradou pĜi nČm v
ěeznické ulici, který koupil 1615 od Markéty Bohdanecké z Dubu za 300 kp gr þ. hotových, propadl též v pokutČ fisku král. a byl 1625 prodán Elišce Žerotínce roz. z Valdštejna na Nových Dvorech a Ovþárech za 600 kp gr míšen. Tento dĤm byl na zaþátku 18. stol. poboĜen a pozemek tak
získaný se zahradou pĜipojen k staveništi kláštera uršulinského (nyní þp. 288).
JAN KNAUR KUTNOHORSKÝ, syn Eliáše Knaura Javornického, kožišníka, který sedával
také mezi šepmistry kutnohorskými, ujal 1613 od otce dĤm „u HruškĤ“ na Vinné ulici (nyní þp.
108) v sumnČ 165 kp gr þ. NechtČje k náboženství katolickému pĜistoupiti, odebral se ven ze zemČ
a usadil se v JavoĜe (asi ve Slezsku). Odtud listem ze dne 7. kvČtna 1628 oznamuje šepmistrĤm
kutnohorským, že dotþený dĤm svĤj postupuje bratru svému vlastnímu Zigmundovi Knaurovi k plnomocnému užívání a opatrování. Dále oznamuje, že „pro své žalostivé ven z vlasti vyjití“ zanechal v komoĜe v truhle zelené peþeti pánĤv osmisoudcĤv jemu odevzdané, a žádá, aby odtud byla
vyzdvižena. Zigmund Knaur byl katolíkem; dĤm jemu svČĜený nákladem svým opravoval, vojáky
choval, kontribuci, cupusy a jiné služebnosti mČstské vypravovat, též sirotka Eliáše, bratra svého
po þtyĜi léta živil. Po smrti Jana Knaura emigranta (zemĜel okolo roku 1638) ujal Zigmund Knaur s
Esterou manželkou svou dĤm „u HruškĤ“ vedle svého poþtu a jistého narovnání s KateĜinou Knaurovou, která roku 1640 byla již novČ provdána za JiĜíka Svobodu, mlynáĜe v mČstČ KouĜimi. RodinČ KnaurĤ patĜil také dĤm Nebozízkovský nad HavíĜským domem na Ovesném trhu ležící (na jeho
místČ stojí nyní kostel sv. Jana Nepom.). Justina, manželka Eliáše Knaura Javornického, zdČdila jej
po otci svém Janu Šetelkovi z Varvažova, a dČti její jej 1638 prodaly.
ELIÁŠ KNAUR, po Eliášovi Knaurovi Javornickém syn zĤstalý, nabyvší let, vyšel vedle matky své Justiny Knaurové ze zemČ. Majetek rodinný, totiž dĤm, dvorec a nČco málo rolí, opatrovali
bratĜi, kteĜí zĤstali u Hory.
JAN KOUěIMSKÝ (?) zanechal po sobČ v HoĜe domek odbČžný a nezĜízený na Rybném trhu
(nyní þp. 86), který byl ocenČn v sumČ 300 kp gr míš.; ale že byl ten domek okolo roku 1631 nanejvýše spuštČný, nabízeli jej k prodeji dokonce za 250 kp gr míš. Sabina StĜelová, rozená z Vchynic a z Tetova, která se obávala, kdyby domek ten padnouti mČl, že by díl jejího domu poboĜil, žádá, aby komora þeská jí ten „domeþek“ postoupila v sumČ 200 kp gr míš. na poražení úroku z penČz, které má za králem (dvČma jistotami pojištČné) a ze kterých jí posavad žádný úrok nebyl dán
(A.m.K.H. þ. 8554/1,2).
ZIGMUND KOZEL byl jedním z tČch, kteĜí ihned po vyhlášení vypovídacího patentu z Hory
pryþ odešli. Byl to bezpochyby Zigmund JiĜí, syn Jana Kozla z Rejzntolu, který býval rychtáĜem
mČstským a 1620 umĜel; matkou jeho byla Dorota, dcera knČze JiĜíka Dikasta z Jiþína, která se
1623 zapomnČla a „s pochopem práva rychtáĜství“ od Hory pryþ utekla. KomisaĜi „k reformací v
náboženství v království þeském naĜízení“ v jednom listČ svém z Prahy roku 1628 (25. záĜí) do Hory zaslaném nazývají tohoto Zigmunda Kozla pĜedním vĤdcem kacíĜĤ a vytýkají mu, že mnoho jiných vyloudil, potáhl a zavedl, ano i dlouhý þas u nepĜítele JMCské se zdržoval; zvČdČvše, že se
svévolnČ do Hory vrátil, s nelibostí se podivují tomu, že hned pĜíliš svobodnČ byl vpuštČn a tam, aþ
posavad v kacíĜství trvající, pĜece trpČn jest s jinými takovými, kteĜí bez dovolení a bezpeþného
glejtu psaného do mČsta se vrátili; koneþnČ naĜizují, aby Zigmund Kozel se všemi takovými odbČhlíky byli hned nenadále sjímáni a vČzením dostateþnČ opatĜeni.
JIěÍK KROPF odešel za hranice a dítky své ven ze zemČ s sebou odvedl. DĤm jeho v Kutné
HoĜe pustl.
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DOROTA KěIKAVOVÁ, jinak PEýECKÁ koupila roku 1615 dĤm Rybiþkovský (nyní þp. 22)
na Tandlmarce od Blažeje Švorckopa, konváĜe za 140 kp gr þ. Roku 1628 odcházejíc z Hory odevzdává dĤm ten se všemi svršky a nábytkem Vítovi Modestovi, synu svému vlastnímu, a AnnČ
manželce jeho s tou však výminkou, kdyby se zase nČkdy navrátila, že jí ten dĤm zase postoupen
býti má. Bezpochyby se nevrátila; neboĢ Anna Modestová 1633 ten dĤm prodala OndĜejovi Brunerovi za 11 kp 30 gr þ.
KATEěINA LAŠġOVIýKOVÁ ušla z mČsta pro náboženství a po ní zĤstal domek se zahrádkou okolo nČho, Korejtkovský Ĝeþený, na právČ Cechovském (pĜedmČstí Žižkov nyní). MatČj LašĢoviþka, tkadlec, s manželkou svou KateĜinou, která pocházela z Malína, koupil 1615 ten dĤm za
75 kp gr þ. R. 1637 byl ten dĤm odhadnut za 20 kp gr þ.; hlásil se o nČj MatČj Puda, který se pokládal za krevního pĜítele KateĜiny LašĢoviþkové.
JAN LEDERER, soused a horník, a manželka jeho Marta koupili roku 1610 dĤm na Vinné ulici „u Zlaté husy“ (nyní þp. 151) od Mikuláše VodĖanského z ýazarova za 600 kp gr þ. penČz hotových. Když pak pro víru ušel ze zemČ, zanikl v cizích zemích a stal se naprosto nezvČstným; ani
roku 1655 se o nČm nevČdČlo, je-li ještČ na živu aneb snad již se svČta sešel. Aby dĤm nehynul, ujal
jej právem nápadním Jan Novomlejnský, Jana Lederera pĜítel vlastní, k dČdiþnému užívání a vládnutí s tím opatĜením, pokudžby Jan Lederer v živobytí zĤstával a ku právu Hor Kuten se navrátil,
víru katolickou pĜijal a spravedlnosti své dČdické vyhledával, že on Jan Novomlejnský touž spravedlnost statkem svým jemu náležitČ zaruþil a zabezpeþil.
JAKUB LEXA vyšel ze zemČ þeské; v Kutné HoĜe mu patĜila tĜetina domu Maslníkovského,
též „u LexĤ“ zvaného (nyní þp. 125).
JOHANA LUKAVECKÁ, rozená Z DOBěENIC. DĤm Salavovský (nyní þp. 383) v Panenské
ulici s zahrádkou pĜi nČm, který pĜipadl do král. fisku, byl 1649 král. komorou odevzdán konventu
kláštera sedleckého na poražení pretense v sumnČ 700 kp gr míš.
ANDRES NAJMON Z RYGLIC A LEVENŠTEJNA odešel z Hory pro náboženství již pĜed
rokem 1628 a žil se svými dČtmi Adamem, Janem, JindĜichem a Lidmilou v Polici na dvoĜe poplatném. Manželkou jeho byla Marie Magdalena roz. Hášová z Újezda, vlastní sestra Bohuslava a Rudolfa HášĤ z Újezda. V roce 1628 pĜesídlil Andres Nejmon do Slezska na Rajchštejn a pobyl tam
asi pČt rokĤ. Starší syn jeho Adam vyhledával sobČ zamČstnání po rĤznu: 1628 pĜijal službu za páže
u generála hrabČte z Pappenheimu, potom pĜijal podobnou službu u hrabČte z Robmhapu a koneþnČ
sloužil na Soušicích u Jana Rudolfa Trþky až do roku 1634. Dítky Andresa Nejmona podávají 1637
þeské komoĜe žádost, aby dĤm v Kutné HoĜe, po jejich mateĜi zĤstalý, jim byl postoupen. Ze zprávy, kterou podává cís. rychtáĜ JiĜí JindĜich Stredonius, dovídáme se, že veškeren statek NejmonĤv
byl od roku 1631 jistou osobou pĜísežnou opatrován, aby nepĜišel k spuštČní skrze lid vojenský, a
poĜádné poþty o užitcích z toho statku že byly do puchhalterie komory þeské odvozovány.
KnČz JIěÍK PARDUBSKÝ, faráĜ v SouĖovČ, mČl v Kutné HoĜe dĤm (þp. 221) za sv. BartolomČjem vedle zdí mČstských; roku 1604 dal za nČj 150 kp gr þ. Po vydání patentu vypovídacího nacházíme jej mezi predikanty, kteĜí odešli z království þeského. Jeho dĤm byl 1631 prodán k ruce
JMCské za 120 zl rejn.
KnČz ZIGMUND PISCIS, vyhýbaje se persekuci evangelického náboženství, odešel již roku
1625 pryþ od Hory. Manželka jeho Dorota, dcera Jana Letíka, prokurátora právního v Kutné HoĜe,
odebírajíc se za svým manželem, chtČla nedaleko Brandýsa pĜekroþiti jakýsi potok, ale upadla do
nČho a utopila se (Daþického PamČti II. 264).
SIXT Z ZVÍěETÍNA odešel od Hory pro náboženství a žil asi dva roky v mČstČ ŽitavČ, potom
si našel službu jakousi v Dubu na panství frýdlantském a koneþnČ se odvážil, navrátiti se do Hory,
a tu se nČjaký þas pokrýval. PĜijal pak víru katolickou a 1637 žádal, aby domek se zahradou, který
byl majetkem jeho manželky, byl jim zase dČdiþnČ propuštČn. Komora þeská naĜizuje cís. rychtáĜi,
aby této žádosti bylo vyhovČno, a porouþí, aby od každého emigranta, který by do Hory se navrátil
a tam se zase osaditi chtČl, bylo požadováno vysvČdþení, kde se po všecken þas svého exulantství
zdržoval a jak se tam choval.
JAN SKÁLA, pekaĜ, pro náboženství opustil svou vlast a odešel do ciziny; tam i umĜel. Po
nČm zĤstal dĤm v KutnČ HoĜe, který, byv od soldátĤv vytluþen, stál kolik let pustý, a nebylo nikoho, kdožby na nČm jaké právo sobČ pokládal. Aby nezpustl úplnČ, byl prodán za 80 kp gr míš. na
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placení roþní po 10 kp gr míšen.
ALŽBċTA, vdova po neb. JANOVI STREJCI PÍSECKÉM, uþitelovi, vyvedla dČti své Václava, Augustina, Annu Mandalenu a Dorotu, ty všechny maliþké, ze zemČ do království uherského a
též svá mobilia vzala s sebou. V HoĜe zĤstal po nich dĤm v ýeské ulici (nyní þp. 244) prázdný za
170 kp gr þes. a zahrádka mezi valy vedle brány Kolínské za 45 kp gr. þes. koupená; na ten þas užíval té zahrádky Matyáš Daþický z Heslova a z ní dĤm, aby neklesl, opatroval.
MATES SYSNER pro víru pryþ od mČsta se odebral; ale pokoušel se o návrat do Hory a byl
tam 1630 dán do šatlavního vČzení. Reformaþní komisaĜi píší cís. rychtáĜi a šepmistrĤm aby „téhož
urputného a opovážlivého þlovČka a rušitele dobrého Ĝádu“ náležitČ opatĜili, aby neutekl, a do vČzení do Nového mČsta Pražského dostaviti naĜídili, „ponČvadž takové hrozné zlehþení milostivých
patentĤ tČžkého trestání hodno jest.“ (A.m.K.H. þ. 8474).
JERONYM ŠMATLAN odešel od Hory pro náboženství; ale podaĜilo se mu ukrývati se ve
mČstČ ChotČboĜi a obþas též navštČvovati Horu, kdež mČl dĤm Drábkovský (þp. 518) v LeflíĜích s
zahrádkou. Roku 1635 se vrátil do Hory a pĜijal víru katolickou; to bylo ovšem dostateþným dĤvodem, aby mu podle jeho žádosti 1637 byl jeho domek zase k svobodnému držení a užívání postoupen, když hodnovČrnými svČdky dokázal, že se nikdy proti JMCské niþeho nedopustil. Roku 1642
k domu svému pĜikoupil s manželkou svou Voršilou vedlejší domek (nyní þp. 517) pustý, který byl
mezi domy emigrantské po neb. AnnČ ýervenkové do král. fisku zabrán, za 30 zl. rejn.
VACLAV SCHMIDT, jircháĜ, roku 1625 s AlžbČtou manželkou ujal dĤm Rormistrovský (nyní
þp. 142), proti rouĜe hoĜejší ležící, po Lidušce, Samuele Schmidta, bratra svého vlastního, nezletilé
dcerce ze svČta sešlé, v 600 kp. gr. míš; týmž zpĤsobem ujal též vedlejší dĤm Štollarovský (nyní
þp. 141) v sumČ 600 kop gr. míš. Na Dolejším mČstČ mČl dva domy vedle sebe ležící (nyní þp. 485)
po otci Jakubovi Schmidtovi, jircháĜi. Pro víru opustil všecken statek svĤj i vlast svou a usadil se v
ŽitavČ. Odtud listem ze dne 22. ledna 1628 prohlašuje, že všecken statek svĤj právnČ a mocnČ odevzdává Mistru JiĜíkovi Stredoniusovi, švagru svému a nejbližšímu pĜíteli, aby se toho všeho ujal.
JUDITA ŠMILAUROVÁ, pozĤstalá vdova po neb. Augustinovi Šmilaurovi Z ŠMILOVA, žila
ještČ roku 1624 v HoĜe; mČla pĜi sobČ sirotky své JiĜíka (20letého), Gottfrieda (8letého), Martiþku
(16letou), Sibyllu (15letou) a MaĜenku (10letou); pastorkem jejím byl Karel, syn neb. manžela jejího. Nemohouc pĜistoupiti k náboženství katolickému, umínila si, ven ze zemČ se odebrati. Nad statkem svým, jmenovitČ domem Sankturinovským (nyní þp. 377) a zahradou pĜi zdech mČstských blíž
Kolínské brány, ustanovila r. 1628 poruþníkem Jana Manicze, Vlacha zedníka, aby prodati mohl,
jakoby ona pĜítomna byla, kdyby kupec se našel. Avšak komora þeská zrušila toto ustanovení a dala statek ten k užívání pastorku jejímu Karlu Šmilaurovi z Šmilova. Podle toho rozhodnutí nemČly
dcery Judity Šmilaurové na gruntech a domích žádné spravedlnosti. Ale kdyžby k letĤm pĜišly, mČla jim matka vydati každé na penČzích po 423 kp 17 gr 1 den. þes. a pĜi tom každé po 90 lotech
stĜíbra.
DOROTA FOLDOVÁ, MARTA BERNFUSSOVÁ a SIBYLLA ENDRLOVÁ, vlastní sestry
ŠMILAURKY Z ŠMILOVA, dcery Judity Šmilaurové z Šmilova, žily s matkou svou v mČstČ Freiburce, kamž se byly pro víru uchýlily. Roku 1657 prodávají skrze plnomocníky dĤm Sankturinovský (þp. 377) Adamovi Endrlovi z Purgkštatlu, král. gvardejnovi v Kutné HoĜe, a Sibylle manželce
jeho.
JAN ŠREITER odešel z království þeského.
Mistr AUGUSTIN ŠTEFAN KUTNOHORSKÝ, nejstarší syn knČze Václava Štefana Teplického, arcidČkana kutnohorského, ve vyhnanství se zdržoval na panství knížete z Frýdlandu. Po
mladších sourozencích svých Samuelovi a Veronice, kteĜí záhy po roce 1623 zemĜeli, zdČdil podíl
na domČ Kapounovském (nyní þp. 515) v LeflíĜích s zahradou; a ten 1630 odevzdal Karlovi Brtnickému a AnnČ z Kranichfeldu, manželce jeho.
DANIEL ŠTEFAN (ŠTEFANIDES) KUTNOHORSKÝ, druhý syn kn. Štefana Teplického, byl
predikantem kalvínským a záhy odešel do Polska, kdež se oženil a trvale osadil. Svého podílu na
domČ Kapounovském po svých sourozencích nikomu ĜádnČ nepostoupil. O domČ tom þteme v knihách pozemkových zápisy tyto: 1652 „nyní pustý“ a 1674 „nyní pustý a dokonce zboĜený“.
THEODORA, starší dcera knČze VÁCLAVA ŠTEFANA, provdala se 1621 za knČze Zigmunda, faráĜe od NámČti (Daþického PamČti II 198); také odešla z království þeského s mužem svým
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predikantem.
ADAM ŠVENDA NċMECKOBRODSKÝ, uþitel, s manželkou svou vyšli ze zemČ; mČli dĤm
ve þtvrti Tandlmarské.
DANIEL TOMÍýEK, krejþí, emigrant zĤstavil v HoĜe dĤm za sv. BartolomČjem vedle zdí
mČstských ležící (nyní þp. 221); dĤm ten byl podle jiných domĤ zabrán pro fiskus královský a 1651
prodán Václavovi Švalbovi za 120 zl. rejn.
ZIGMUND TěÍSKA zdržoval se jako emigrant v zemi pruské a tam okolo roku 1641 zemĜel.
DĤm jeho v HoĜe na HrnþíĜském trhu Stodolovský zvaný (nyní þp. 251) byl na právČ pĜipsán JetĜichovi Fidlarovi (švagrovi jeho?) pod výminkou, kdyby se kdo na ten dĤm v budoucím þase potahovati chtČl, že jemu statkem svým práv býti chce. Vdova Dorota TĜísková s dcerami svými Juditou,
Lidmilou a Dorotou uþinila 1651 skrze plnomocníka, z pruské zemČ do Hory vyslaného, narovnání
s JetĜichem Fidlarem a právo své dČdické mu postoupila ve 100 kp. míšen. a þp. 387.
JAN TYŠLER, uzdaĜ, opustil Horu okolo roku 1627. DĤm jeho u velké roury (Kamenné kašny,
nyní þp. 121) byl skonfiskován a koleji jesuitské odevzdán (dekretem ze dne 8. aprilis 1627). Jesuité pak 1629 smČnili ten dĤm s Janem Cikánem, ševcem za jeho dĤm na právČ ve þtvrti Cechovské.
DOROTA UJCOVÁ, vdova po Janovi Ujci, mlynáĜi, odešla 1628 pro víru ven ze zemČ a plnomocníkem nad statkem svým, jmenovitČ nad domem Beránkovským (nyní þp. 97), proti rathouzu
ležícím, ustanovila Jana Krupského, spoluradního v Kutné HoĜe, 1650 byl ten dĤm, jako dĤm po
emigrantovi královské komoĜe náležející, odhadnut za hotových 200 zl. rejn., na roþní placení za
300 zl. rejn. Roku 1658 jej král. komora þeská postoupila k dČdiþnému vládnutí a užívání Samohelovi Lahviþkovi k zaplacení zadržalé jeho služby pergmistrské v sumČ 165 zl. rejn.
PAVEL VITINOVECIUS, predikant, a Anna, jeho manželka mČli dĤm u NámČti s zahrádkou;
1651 byl ten dĤm zĜícený.
Mistr JIěÍK VOREL (AQUILA) NYMBURSKÝ byl 1606 faráĜem v mČstČ ChejnovČ. Dotþeného roku koupil v Kutné HoĜe dĤm pod vČží kostela vysokého (sv. Jakuba, nyní þp. 3) od Jana
Piscisa, pĜedního písaĜe radního, za 225 kp. gr. þ. Když pak M. JiĜík Vorel, jsa predikantem, z království þeského odešel, byl dĤm jeho zabrán do král. fisku a koleji jesuitské odevzdán. Avšak roku
1655 navrátil se M. JiĜík Vorel, jsa již vČkem sešlý, do Hory a pĜijal víru katolickou. DĤm jmenovaný, který mu jesuité vrátili, odevzdal pak Zigmundovi Hlasovi a Samuelovi Menšíkovi, švagrĤm
svým, k opatrování.
DANIEL ZÁHONEC, nechtČje býti katolíkem, odešel z království þeského. Teta jeho Anna, po
neb. Václavovi Kubkovi Ĝezníku zĤstalá vdova, mČla dĤm SviĖákovský vedle dolejších masných
krámĤ (nyní þp. 161) proti Melhauzu ležící; roku 1632 ten dĤm prodala, ale kupující neplatil smluvených penČz purkrechtních. DĤm hynul a po smrti Anny Kubkové jako „místo pusté, kdež nČkdy
býval dĤm SviĖákovský“, odevzdán DorotČ JanĤvkové, která jakožto švagrová Anny Kubkové ji v
nemoci její opatrovala a na svĤj náklad pohĜbíti dala. PonČvadž Daniel Záhonec, jehož byla Dorota
JanĤvková nevlastní matkou, od roku 1635 stal se nezvČstným a byl považován za mrtvého, odevzdala Dorota JanĤvková jmenovaný dĤm pustý roku 1657 zeti svému Krištofovi Pergkmonovi s
tím opatĜením, pokudžby Daniel Záhonec byl živ a spravedlnosti své vyhledával, že Krištof Pergkmon jemu ji statkem svým zaruþiti má.
JIěÍK ŽABKA, emigrant z království þeského pro náboženství, již roku 1636 sešel se svČta. Po
nČm zĤstaly v Kutné HoĜe dva domy: Vorlovský (nyní þp. 255) proti Melhauzu a Srbovský (který
byl pĜi stavbČ kláštera uršulinského þp. 288 zboĜen). Oba ty domy ujal Štefan DČkanovský sobČ i na
místČ a k ruce dítek svých, z Doroty, pĜedešlé manželky své a neb. JiĜíka Žabky sestry, zplozených.
JAKUB ŽATECKÝ ujal 1625 dĤm za kostelem sv. BartolomČje ležící (nyní þp. 211) od matky
své Judity Lukavecké z Freidnpachu, která mČla na ten dĤm zápis ve smlouvČ svatební po dĜívČjším
manželu svém neb. Melicharu Žateckém. Vycházeje z království þeského 1628 pro nepĜijetí náboženství katolického, odevzdal dotþený dĤm v opatrování švagru svému Janu Novotnému, Ĝezníkovi
a RozinČ manželce jeho.

V knihách mČstských a v nČkterých listinách našli jsme další zprávy, sic nedosti urþité,
podle kterých možno souditi, že emigrantĤ kutnohorských bylo ještČ více. O nČkterých podává také Tomáš V. Bílek v DČjinách konfiskací (na str. 1067-1070) zajímavé podrobnosti o
domech, které v HoĜe po osobách odbČhlých zĤstaly; nechceme opakováním tČchto zpráv þte87

náĜe unavovati. Ale považujeme za nutné pro další práci badatelskou, aby emigranti kutnohorští byli poznáni pokud možno úplnČ aspoĖ podle jmen svých; proto pĜipojujeme dodatkem
ještČ seznam osob, které pravdČpodobnČ patĜí k emigrantĤm, o kterých se však dosud nestala
zmínka. Jsou to zejména: Jan Bader Trutnovský, Mistr Melichar Colidius Solnický, uþitel, Jan
ýáslavský, uþitel, Václav Zigmund ýervenomlejnský, Anna Dlabaþka, Václav Grynvald Novobydžovský, správce školy, Václav Hodovníþek, Jan Horský, Tomáš Jemnický, Václav Jirásek, Jan Koníþek, Pavel KopĜiva, AlžbČta KĜižanovská, JiĜík Kuþera, dcera Martina Lancmana, JiĜík Landa, Pavel Landa, Václav Ledvinka, Václav MaĜík BudČjovský, Melichar Neigebauer, Matouš Pokorný, VavĜinec Roudnický, uþitel, Tomáš provazník, Martin Wagner MimoĖský (šulmistr nČmecký), Mandalena Veletovská, Viktorin Veselský, Ludvík Veverin,
Viktorin, knihaĜ, Juliana Vostrovská z Vostrovic, Václav Zadák, JiĜík Zigel, MatČj Žalud. Tušíme, že ani tímto dodatkem není poþet všech emigrantĤ kutnohorských ještČ dovršen.
Nucený pobyt þeských exulantĤ v cizí zemi vzbuzoval a roznČcoval v jejich nitru ovšem
mocnou touhu po domovinČ. Jednotlivci se pokoušeli o návrat do vlasti; ale nedaĜilo se jim,
neboĢ komisaĜi reformaþní mČli všude bdČlé slidiþe a ochotné udavaþe. Vrátil-li se nČkterý
exulant do svého domova, byl brzy vypátrán a pokutován vČzením. Vhodnou pĜíležitostí k
návratu hromadnému byl vpád SasĤ do ýech (1631). Tehdy se vrátilo mnoho knČží do ýech,
ale dlouho tu nepobyli; když byli Sasové Albrechtem z Valdštýna vypuzeni, byli také oni nuceni, þeskou zemi opustiti. PozdČjší vpád ŠvédĤ byl již ménČ pĜíznivou pĜíležitostí k návratu
emigrantĤ. Královští místodržící a soudcové zemští opČtovnČ (1634, 1638 a 1640) se šepmistrĤv kutnohorských dotazují: kdo z emigrantĤv s nepĜítelem do zemČ se vrátil, kterého lidu
kurfirštského anebo švédského se pĜidržel, co zde v zemi anebo pĜi týchž armádách konal, jak
dlouho se v zemi zdržoval, s kým v zemi obcoval, kdy zase ven ze zemČ odjel a co s sebou
pryþ odvážel, kdo z obyvatelĤ pĜi tČch vpádech nepĜátelských se k nepĜíteli pĜipojil a ve službách jeho potĜebovati se dal, a na jiné pomČry. V zápČtí pak následovalo asi nové pronásledování a nové utiskování lidu þeského.
VOJENSKÉ PěEHLÍDKY KUTNOHORSKÝCH.
VlastivČdný sborník východoþeský, sv. 4 (Chrudim 1929), str. 113-118.

Turek, tento „dČdiþný a úhlavní nepĜítel všeho kĜesĢanstva“, byl po celé 16. století postrachem pro stĜední Evropu; usadiv se pevnČ v zemi uherské, udržoval kĜesĢanské obyvatelstvo
sousedních zemí v stálém napČtí a rozechvČní. V postrachu velikém tonuly obzvláštČ zemČ
rakouské, neboĢ byly bezprostĜednČ ohroženy. ZemČ þeská nebyla sic nebezpeþím tureckým
pĜímo dotþena, ale ti, jimž Turek sedČl v týle, nemajíce sami o sobČ dosti síly a schopnosti k
úspČšnému odporu, usilovali o to, aby jejich obavy byly pĜeneseny také na národ þeský, který
pro stateþnost a bohatství své byl vždy dobrým spojencem. ýechové nemČli ovšem mnoho
chuti, obČtovati životy a statky své na ochranu zemí cizích, ale státníci vídeĖští dovedli pokaždé získati vČtšinu na snČmČ þeském, která pod titulem „na odvrácení tureckého nebezpeþí“
se usnášela na zvláštních sbírkách penČžních, podporovala zakládání zbrojnic na hradech a ve
mČstech na radnicích a naĜizovala obþas pohotovost váleþnou. Úþast na obranČ proti nájezdĤm tureckým byla ýechĤm vnucována také již dĜíve. Sám král Ludvík byl obČtí jednou, a
vedle nČho zahynulo na vzdáleném tom bojišti mnoho þeského lidu. Také ztráty hmotné byly
znaþné; na pĜ. bylo již tehdy (1526) usneseno, bráti kostelĤm zbyteþné zvony na lití dČl.1) Ale
plnou tíhou dolehl vnucený zápas s Turkem na þeskou zemi teprve pod žezlem HabsburgĤ.
ýasto pĜipravované hotovosti váleþné a z toho plynoucích tČžkých obČtí nebyla ušetĜena
ani Kutná Hora, aþkoliv jako královské horní mČsto byla od podobných povinnosti osvobozena. MarnČ se však Horníci dovolávali tČchto svých svobod a obdarování od dĜívČjších panovníkĤ. Tak na pĜ. roku 1529 pĜicházely od pánĤv kamrrátĤ pĜes tu chvíli naléhavé písemné vý) Archiv þeský XI. 360.
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zvy, aby Horníci vedle jiných se pĜipravili „na vojnu proti Turku, nezastírajíce se výsadami
ani nehotovostí, a aby bez odmluv opatĜili dČla, prachy a vyzbrojený lid vojenský.“ Páni
obecní a starší, uradivše se, jak by se v tom zachovati mČli, dovolávají se svých výsad a dovozují, že obec kutnohorská vždy byla od nákladu na válku osvobozena a že s tČmi vČcmi nikda
nic þiniti nemČla. Dále dávají na uvážení, že nedostatek a chudoba na obec pĜišla a že hory se
drží tČžce, že není radno, hnouti odsud lidmi, aby hory ty nepadly. Ale v odpovČdi své radám
komory þeské páni obecní a starší nedovedli zakrýti svou nesjednocenost, nýbrž dávají zĜejmČ
na jevo, že mezi nimi nČkteĜí podle privilegií odpírají veškeru pomoc váleþnou a opČt jiní že
tonou v obavách, aby obec kutnohorská neupadla u krále v hnČv a nemilost, a proto radí, aby
hotovost váleþná nebyla odpírána.
MČĜítkem pro povinnost váleþné bernČ a hotovostí byl majetek mČst, cechĤ a poĜádkĤ,
klášterĤ, jednotlivých osob zámožných, vyjímaje vdovy, sirotky a „lidi chudé“ - ti byli prosti
jmenovaných povinností. DĜíve, než mohlo býti rozhodnuto o rozsahu dotþených váleþných
bĜemen, musilo pĜedcházeti pĜiznání majetku þili „šacunk“. V mČstském archivČ kutnohorském jest uloženo nČkolik takových šacunkĤ; z nich jeden, obzvláštČ zajímavý, tuto otiskujeme. Roku 1587 v úterý po sv. JiĜí psáno na Horách Kutných.
Já Ludvík Karel z ěásné vyznávám tímto listem pĜede všemi: Jakož jest se svolení na
snČmČ obecném … léta 1586 … stalo, aby každý z obyvatelĤ království tohoto jistou pomoc
… z vína, obilí, z ryb, z vlny, z mléþného (sýra, másla a j. pod.) a nČkterých krámských vČcí,
též i z penČz na úrocích dal, i podle takového snČmovního snesení já napĜed psaný Ludvík
Karel z ěásné, nemajíce co toho prodávati, z þeho by se taková pomoc dávati mČla, toliko penČz na úrocích þtyry tisíce jedno sto a padesáti kop grošĤv þeských mám, z kterýchž mi se
prvního dílu pĜí sv. JiĜí nyní pĜišlém dvanácte kop a dvaceti sedmi gr. vše þeských dáti pĜijde.
Ty výbČrþím, od JMCské k takové sbírce dotþené na Horách Kutnách naĜízeným, jsem dal a
od sebe odvedl. A že jsem se v tom spravedlivČ tak, jakožto snČmovní snesení ukazuje, zachoval a více, z þeho bych takovou pomoc dáti mČl, že nemám, to pĜijímám k svému svČdomí; a na jistotu toho svou vlastní peþeĢ dal jsem pĜitisknouti k tomuto listu…“2)
Rozsah váleþné hotovosti byl pokaždé stanoven usnesením snČmovním. PĜíkladem ukazujeme ke snČmu držanému v mČsíci bĜeznu roku 1587; tehdy bylo sneseno, aby království þeské dalo 3000 jízdních a 3000 pČších. Nejvyšším berníkĤm s osobami od stavĤv pĜidanými bylo pak uvažovati a rozhodovati o tom, kteĜí by krajové v hromadu spojeni býti mČli, aby povstaly pokaždé skupiny 300 koní pod jedním rytmistrem a 500 pČších taktéž pod jedním
hejtmanem spojených. Také mČlo jimi býti stanoveno, ve kterém mČstČ by nejpĜíležitČji takové skupiny mustrovány býti mohly. Na rok 1588 byl kraj þáslavský pĜipojen ke kouĜimskému,
bechyĖskému a vltavskému; a „mustrunk“ (pĜehlídka) byl svolán do mČsta Tábora na den
úterní po nedČli kĜížové (24. kvČtna).
Aby váleþníci, z rĤzných mČst vypravení, se jevili aspoĖ pĜibližnČ býti pĜíslušníky jednoho velikého celku, bylo všeobecnČ naĜízeno, jak by takový „krýksman“ (žoldnéĜ þili dráb) mČl
býti vyzbrojen. Stanoveno, aby rejthar mČl pod sebou konČ dobrého, na luku dvČ ruþnice
dobĜe spravené a na sobČ zbroj þernou, totiž pĜední a zadní kus (plech), obojþek, šturmhaub
(pĜilbu), plechovici, šorc (zástČrku pancéĜovou, z drátu upletenou) a zarukáví brnČné, pĜi boku
pak meþ nebo jinou zbraĖ dobrou. Rejthar stĜelec mČl býti opatĜen dobrým konČm lehkým;
zbroj mČl míti podobnou, jako jezdec tČžký, ale ruþnici dlouhou a druhou krátkou, jakož i
zbraĖ pĜi boku. PČší bojovník nemohl míti výzbroje tČžké: staþil mu na hlavČ šturmhaub, pĜi
boku meþ nebo jiná seþná zbraĖ a v ruce ruþnice dlouhá dobĜe spravená, k ní „kecher s ládunky“ a toulec.3)
V nČkterých pĜiznáních majetku z r. 1587 hovoĜí se o posledním šacunku v roce 1557;
podle toho možno souditi, že od toho roku asi nebylo také žádné pĜehlídky váleþné. V tomto
) Archiv mČsta Kutné Hory þ. 3926.
) SnČmy þeské VII. 280.
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mezidobí (30 rokĤ) znaþnČ proĜidla zásoba zbroje, kterou mČla obec kutnohorská uloženu a
pĜipravenu ve své zbrojnici (rystkomoĜe) na radnici. Z té doby asi, kdy se Kutnohorští chystali
na pĜehlídku do Tábora, zachovala se zpráva („pamČĢ“) o tom, jaký byl tehdy stav panské
(obecní) zbroje v Kutné HoĜe; v té zprávČ se též naznaþuje, kterak by nedostatky té zbroje
vhodnČ mohly býti napraveny. PĜed rukama bylo tu zbroje jenom na pČt pacholkĤ jízdních, a
ta byla zrezavČlá, nýty pĜi ní byly polámány, pĜezky a Ĝemeny odtrhány. Starost o nápravu
uklidĖuje se ve zprávČ nadČjí, že by scházející kusy, totiž pancéĜĤ pro rejthary, mohly se u
nČkterých sousedĤ vypĤjþiti anebo koupiti, jako se podaĜilo pĜi mustrunku pĜedešlém; pan JiĜík Šatný mohl by prý, jako prve, zapĤjþiti zarukáví a šorce na dva nebo na tĜi pacholky, a podobná pomoc se oþekávala od pana Pavla Cholopického a Jana Rotleba. Také Šimonová zlatnice mČla dobré dvoje zarukáví se šorci a jinou zbroj, což by se mohlo od ní koupiti k obci,
zaþ by slušnČ stálo; ale bylo by potĜebí, þasnČ o tom s ní promluviti, neboĢ pan Klusák tu
zbroj od ní koupiti chtČl. I jiní okolní zemané prý se nyní na takové zbrojní vČci se všech stran
ptají, ponČvadž toho teć potĜebovati budou; a proto se to nesmí zameškati, neboĢ by bylo nesnadno, takovou vČc na pospČch opatĜiti jinak. Sedlo rejtharské mČli na radnici jenom jediné a
to beze vší postroje koĖské; a proto musil býti ostatek sedel, jakož i tĜmeny, uzdy atd. znova
zjednán.
Ve zprávČ se dále zdĤrazĖuje nutnost, aby obecní pojezdný neprodlenČ vyhledal u panských poddaných konČ, k jízdČ hodné, ti aby byli asi týden pĜed odjezdem k mustrunku pĜivedeni do Hory, aby na nich sedla byla sformována, také aby uvykli zbroji a stĜelbČ z ruþnic.
Pan Tobiáš TĜíska, kterýž byl pĜi pĜedešlém mustrunku jedním rejtharem, dobĜe prý ví, jaké to
konČ „ledajakés rasy sekaninou (Ĝezankou?) naduté“ poddaní tehdy k mustrunku pĜivedli, a to
teprve tehdy, když se již jeti mČlo, že nČkteĜí ani zbroje ani ruþnic trpČti a z místa jíti nechtČli,
takže jezdci se „v nebezpeþenství hrdla nebo nohy zlámání“ ocítali.
Pisatel zprávy udílí radu, aby všechny potĜeby zjednány byly na náklad panský, jako pĜi
pĜedešlých pĜehlídkách, kdy pan Zikmund Kozel sám takové vydání zakládal a potom z toho
poþet uþinil. Osoby, které „s rejtharstvím a s ruþnicemi zacházeti umČjí a k tomu by spĤsobné
byly a chuĢ mČly,“ spíše k tomu budou se moci vyhledati, budou-li nejprve vyrozumČny, že
na opatĜení potĜeb (zbroje, odČvu) nemusí ze svých penČz pĜikládati. Obzvláštní pak dĤraz
klade pisatel zprávy na to, aby pro úþastníky mustrunku byly uchystány „pinty“ (šerpy) „pro
dokonalejší vojenskou ozdobu“. Že prý pĜedešle nČkteré osoby, když se jim taková pĜíkrasa
pĜipovČdČla, tím volnČji a hotovČji se k mustrunku užíti daly; a teć prý nČkteĜí již slyšeti se
dali, že by bez takové pĜíkrasy s tČžkostí pĜehlídky zúþastniti se chtČli. A slušná prý jest vČc,
aby páni Horníci, chtČjí-li jako pĜi dĜívČjších pĜehlídkách pĜed jinými pochvalu získati, nepomíjeli dĜívČjšího zpĤsobu, aby snad pro „nevýpravný a nerejtharský“ vzhled svého lidu váleþného neupadli v posmČch lidský.4)
MČlo-li všecko, þeho uznána potĜeba, býti ĜádnČ a vþas dohotoveno, nesmČlo se otáleti.
Prací opravnou i dílem novým bylo zamČstnáno nČkolik ĜemeslníkĤ, každý ovšem ve svém
oboru. Pro þtyĜi pacholky bylo tĜeba nové obuvi: za dvoje boty rejtharské dáno ševci 1 kp 25
gr a za dvoje stĜevíce 30 gr. PlatnýĜ þistil šesteru zbroj se vším, což k tomu náleží, pĜibíjel nové nýty, pĜipojoval, kde toho tĜeba, nové plechy a Ĝemení. TruhláĜ v ýeské ulici zhotovil þtyĜi
knechtské toulce ze dĜeva, Petr zámeþník je okoval a Filip sedláĜ koží potáhl. JiĜík uzdaĜ navláþel nové toulce, fasoval ostruhy (pĜipínal k nim Ĝemínky s pĜazkami), upravoval burdýĜe,
jakož pouzdra k ruþnicím, pĜipojoval Ĝemeny a pĜazky k pancíĜĤm a sedlĤm. Stará sedla opravoval Filip sedláĜ; novČ zhotovena byla tĜi sedla nČmecká (za 2 kp 45 gr) a tĜi rystunky (postroje) na konČ se všemi k tomu náležitými potĜebami. Jan Sokol krejþí podšíval šturmhauby,
zarukáví a šorce, šil rukavice a zhotovil jedenácte pinet (šerp) a tolikéž praporcĤv; k tomu
úþelu bylo u JiĜíka RĤžiþky, kramáĜe zakoupeno 30 loket bílé a þervené tykyty, 15½ lokte
augšpurského barchánu, ½ lotu þerveného hedvábí a jiných potĜeb. MeþíĜ v domČ „U Bala) Archiv mČsta Kutné Hory þ. 4051.
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tých“ cídil burdýĜe (krátké meþe); Václav ruþnikáĜ od KouĜimské brány upravoval ruþnice, z
nichž byly dvČ vypĤjþené od pana hofmistra, do tČch vsazoval novou kost na ozdobu, kde byla vypadlá a ztracená. Prachu stĜelného bylo na výpravu k mustrunku pĜipraveno 12 liber; dali
za nČj 1 kp 6 gr.
Kutnohorské rejthary vedli k mustrunku do Tábora Tobiáš TĜíska5) a Pavel Cholopický z
Cholopic,6) kteĜí v takových vČcech byli již zkušení.
Mohlo-li se oþekávati, že mustrunk jest pĜedzvČstí následujícího váleþného tažení a že po
pĜehlídce bude ihned v zápČtí následovati odchod na bojištČ, zjednávala se mezi pp. šepmistry
jménem celé obce a hejtmany váleþnými pĜedem Ĝádná smlouva o povinnostech s obou stran.
V roce 1588 nebylo asi tĜeba takového ujednání, ale z doby pozdČjší zachovaly se v mČstském
archivu kutnohorském takové smlouvy, zejména z roku 1594 a 1596. Právní listiny tyto jsou
velice zajímavé, neboĢ z nich lze poznati, jak veliké sumy taková vleklá válka pohlcovala, jak
povážlivČ byl tím zatížen majetek þeských mČst vĤbec a Kutné Hory zvláštČ a jak zle byly tím
ohrožovány jejich národohospodáĜské zájmy. Proto otiskujeme jedno takové „najednání pĜátelské, dobrovolné celé a dokonalé“, které zní takto:
„Leta 1596 ve stĜedu den památný sv. Havla stala se smlouva mezi Petrem Lukaveckým z
Lukavce a na Souticích s jedné a Zikmundem Kozlem z Rejzntolu i na místČ Mikuláše staršího VodĖanského z ýazarova JMCské rychtáĜe na Horách Kutnách, obČma správci JMCského
panství Malešovského, též šepmistry a radou i na místČ vší obce na týchž Horách Kutnách s
strany druhé taková, že jmenovaný Petr Lukavecký z Lukavce, jsa od nich dožádán, má a pĜipovČdČl, z panství JMCské Malešovského dva konČ a od vší obce na Horách Kutnách pČt koní
zbrojních, oupravnČ, jakž náleží, rystovaných s pacholky, s zbrojemi, zbranČmi, ruþnicemi
nejprve na mustrplacu pĜi mČstČ ýáslavi pĜed pány mustrhery postaviti a odtud, byla-li by toho potĜeba, do pole vésti a tam tak dlouho, pokudžby zase lid rozpuštČn a on poĜádnČ vedle
jiných obdankován nebyl, zĤstávati a vždycky jakž pĜi mustrunku tak i potom v poli to tak
opatrovati, aby skrze to ani správcové panství Malešovského i šepmistĜi a rada na Horách
Kutnách žádné domluvy a škody, ale radČji dobré a poctivé slovo jmČli. Za to pak oni se zavazují, jemu Petrovi Lukaveckému z Lukavce na každý mČsíc … na sedm koní a osmého
vozníka na kĤĖ po patnácti kopách míšenských tak dlouho, pokudžby v poli na místČ jich zĤstával a poĜádnČ obdankován nebyl, platiti … a potom kdyžby poĜádnČ obdankován byl, s ním
… náležitČ sþísti a k tomu, což tak toho pĜijde abcúgu za pĤl mČsíce, to jest šedesáte kop míš.
pĜilože, bez zadržování odvésti. K tomu také na pomoc k výpravČ ihned zapĤjþiti stany, šesti
zbrojí, pĜedních i zadních plechĤv, šturmhauby, obojeþky, zarukáví a brnČní, též dvou koní
dobrých pĜed voj s kšíry a nádobím i pacholkem, kterémuž však on Petr Lukavecký sám platiti a jej, i konČ obrokem, náležitČ opatĜovati povinen bude. A to vše, když se, bohdá, šĢastnČ
domĤ navrátí, jim zase zouplna a beze škody navrátiti povinen bude. Jestli by pak z toho sešlo, žeby od mustrunku do pole vytáhnouti potĜebí nebylo, tehdy to, což se mu tak za ten první mČsíc dá, za ním zĤstati jmá, a oni dále mu niþímž povinni býti nemají.“7)
O pochodu z Kutné Hory na Tábor ani o prĤbČhu pĜehlídky v TáboĜe nenalezli jsme žádných zpráv a proto neumíme niþeho o tom povČdČti; domníváme se, že vše probČhlo šĢastnČ a
Kutné HoĜe k pochvale. Avšak pĜi rozchodu po dokonþeném mustrunku udála se pĜíhoda velice truchlivá a trapná, jejíž pĤvod nemohl býti pĜesnČ zjištČn a proto byl kladen pravdČpodobnČ také na vrub úþastníkĤ kutnohorských. VĤdcové kutnohorské výpravy dovedli se sic
obhájiti proti tomu podezĜení, ale hĜejivé uspokojení a hrdé vČdomí ĜádnČ vykonané povinnosti obþanské bylo událostí tou znaþnČ ochlazeno a pĜitlumeno. Bývalo totiž zvykem, že
úþastníci pĜehlídky, když opouštČli mČsto, ve kterém byli mustrováni, z ruþnic svých vystĜe5

) Tobiá8 TĜiska, rodilý z Tábora, usadil se v Kutné HoĜe. Daþíckého PamČti, vydané A. Rezkem, II. 176.
) Býval drabantem císaĜským; potom se osadil v Kutné HuĜe. Daþického PamČti, vydané A. Rezkem, II.
54.
7
) Archiv mČsta Kutné Hory þ. 5071/1.
6
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lovali a tím se s obyvateli mČsta po vojensku louþili; nČkteĜí obyvatelé na ten pozdrav pak odpovídali také stĜelbou. Podobným zpĤsobem rozlouþili se též Kutnohorští s Táborem a klidnČ
a spokojenČ se ubírali smČrem k domovu. DospČli až do Naþeradce a tam odpoþívali. Tam je
dohonil schválný posel, který byl z Tábora na rychlo vyslán za nimi s psaním, ze kterého bylo
možno porozumČti, že tou stĜelbou pĜi odchodu z Tábora byl nČjaký poddaný pana Hynka z
Roupova zastĜelen. V témž psaní Táborští vybízejí vĤdce kutnohorských váleþníkĤ, aby se na
to dotazovali svých jízdních a pČších vyzvídajíce, zda-li by pĜíþinou jich se to nebylo pĜihodilo. Tobiáš TĜíska a Pavel Cholopický z Cholopic bez odkladu napsali odpovČć v Naþeradci v
stĜedu pĜed památkou božího Nanebevstoupení, ve kteréž se s dĤrazem ohrazují proti tomu,
jakoby ona nešĢastná pĜíhoda se jejich lidí vinou byla sbČhla, slovy tČmito:
„…jest nám to s nemalým podivením, že by se to našim pĜiþítati a je v domnČní dávati
chtČlo; a toho jsme se nenadáli, abyste na posmČch náš za námi z nČjakého omylného domnČní posílati jmČli. Nebo o tom dobrou vČdomost jmáme, obzvláštČ pak pamatujíce na pĜedložení JMti pánĤv mustrherrĤv, že jsou naši jízdní i pČší žádnými kulkami ruþnic nenabíjeli, nežli
toliko papírem, þehož i pan hospodáĜ, u kterého jsme stáli, povČdom jest. Ale to jsme netoliko
my, ale i mnozí vČdČli, když jsme do rynku vjíždČli, že jsou z mnoha domĤv z ruþnic stĜíleli, a
že ještČ dokud jsme na hospodČ byli, o tom hlas šel, že by nČkdo v oknČ postĜelen býti jmČl.
Však tím jsme jisti, že našich v tom vina žádná není a toho jsme se nedopustili.“
Odchod po dokonaném mustrunku stal se bezpochyby v nedČli dopoledne; a že se to nedČlo bez hluku, bylo asi další pohnutkou výtky þinČné Kutnohorským, jakoby byli rušili dobu
zasvČcenou nedČlním službám božím. Proto píší tito ve své odpovČdi dále:
„Že se pak od rejtharĤ a pČších našich podle obyþeje, kterýž se pĜi mustruncích zachovává, teprva v rynku stĜílelo, tím od nás žádnému není ublíženo; a když se slovo boží kázalo,
nejmČli jsme o tom žádné vČdomosti, nebo mnozí jiní v tu chvíli pĜed výjezdem našim také
stĜelbu svou vypouštČli. A tu se nevíme kým ujišĢovati, nýbrž Vaši Opatrnost žádáme, že nás
v tom omylném domnČní jmíti nebudete. Nebo se víme, jak k jednomu každému v náležité
uctivosti chovati, þehož jsme Vaší Opatrnost na psaní Vaše tejna uþiniti nepomenuli…“8)
Nehledí-li se k této nemilé pĜíhodČ, možno tuto pĜehlídku vojenskou z r. 1596 považovati
za uspokojivou hlavnČ ovšem proto, že zmustrovaní „kryksmani“ kutnohorští i jiní mohli se
klidnČ vrátiti do svého domova a že byla obec kutnohorská s jinými mČsty þeskými ušetĜena
dalšího znaþného vydání k úþelĤm váleþným. Výzbroj žoldnéĜĤ, pokud byla majetkem obecním, vrátil vĤdce výpravy Jan nejstarší Lukavecký z Lukavce a na radnici odevzdal „zouplna
a beze škody“, jak ve smlouvČ své se šepmistry kutnohorskými jest pĜipovČdČl. Byl sepsán
inventáĜ a vše uloženo v obecní rystkomoĜe, aby pro pĜíští potĜebu bylo pohotovČ.9)
POCTY A DARY.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada V. (1931), str. 56-63.

Králové þeští znajíce vysoký význam úspČšného dolování v Kutné HoĜe povzbuzovali
Horníky prokazováním hojných milostí a udílením þetných dĤležitých práv a výsad. Zjevnými
projevy královské pĜíznČ byla povzbuzena ovšem vdČþnost HorníkĤ a ta se vystupĖovala ve
vĜelou oddanost vĤþi králi. Horníci vítali každou pĜíležitost, kdy mohli králi na jevo dáti pĜíchylnost svou; vždyĢ jim záleželo nemálo na tom, aby sobČ zachovali a upevĖovali královu
pĜízeĖ. Když král Vladislav II. v roce 1497 na sklonku mČsíce února z Uher pĜijel do Prahy s
velikým stkvČlým prĤvodem, byl nadšenČ uvítán a hojnými a cennými dary obdarován. Hor) Tamtéž þ. 4038.
) Pro zajímavost vyjímáme z toho inventáĜe nČkteré položky, týkající se postroje koĖské. Byla tu tĜi
nová sedla po nČmecku se zadními rystunky, prsotinami, popruhy, tĜmeništi, tĜmeny železnými a jinými k
tomu náležitými vČcmi. Item tĜi úzdy neb náhlavky s otČžmi a povodci bez všech cankĤv. Item þtyry
ohlaví nová. Item þtyry Ĝemeny k šváfování koĖských ocasĤv.
8
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níci zúþastnili se tam uvítacích slavností vedle zástupcĤ jiných mČst þeských, a poctou podali
králi koflík stĜíbrný pozlacený honosného zpracování. K tomuto úþelu koupili ten koflík od
tehdejšího nejv. mincmistra Jana Horstorfara za 42 kop gr.; bylo to bezpochyby dílo norimberské. (Daþ. Rez. I. 64. - Tomek DČj. X. 128).
Roku 1509 uvažovali šepmistĜi o presentu pro krále mladého Ludvíka, jehož korunovace
na krále þeského se tehdy chystala. Usnesli se na tom, podati mu mísu stĜíbrnou a sto kop grošĤ. Avšak nejv. mincmistr Bernart z Valdštejna pohnul je k tomu, aby souþasnČ pĜi korunovaci podali též koflík, který byl urþen teprve pro jinou pĜíležitost; pravil, že prý taková hojnČjší
pocta bude pro krále se slušeti a že HorníkĤm bude spíše ke cti. Mincmistr radí šepmistrĤm,
aby se vypravili ihned k HrabaĖovi, který prý má nČkolik pČkných koflíkĤ, aby je shlédli a o
nČ tržili; že on (mincmistr) také pomĤže, což bude moci. (A. K. þís. 103). - Mladistvý král
Ludvík s manželkou svou královnou Marií navštívili roku 1522 v mČsíci bĜeznu Horu a vjeli
do mČsta koĖmo; byli slavnČ uvítáni a usadili se na Vlašském DvoĜe. ŠepmistĜi podali manželĤm královským každému po jednom velkém stĜíbrném koflíku, každý vážil 12 hĜiven; králi
nad to podán ještČ druhý koflík menší. PrĤvodu královskému dostalo se poctou hojnČ vína a
piva, k tomu pĜispČli havéĜi obojích hor (stĜíbrných i kaĖkovských) dvČma lakami vína malvazí. (Daþ. Rez. I. 124). - A opČt roku 1524 poslali králi Ludvíkovi do Budína k poctČ krásný
handštán (kus bohaté rudy stĜíbrné), který byl nalezen v dole sv. Ducha a od kverkĤ koupen
za pĤl kopy grošĤ. (A. K. hor. odd. þís. 344).
Také pozoruhodné události v rodinČ královské bývaly HornikĤm pohnutkou k projevĤm
oddanosti. Když roku 1615 šepmistĜi kutnohorští od vyslancĤ svých na generálním snČmu v
Praze zvČdČli zprávu, že lze oþekávati slehnutí královny, ihned pĜispČchali Horníci s darem
pČkných stĜíbrných neciþek k mytí dČĢátka. Avšak ukázalo se pak, že zpráva z VídnČ pĜes
Prahu zvČstovaná byla omylná. (Daþ. Rez. I. 353)
Pocty se podávaly také pĜíslušníkĤm cizích panovnických rodĤ, když pĜijeli do Hory. Roku 1593 vzkázala þeská komora z Prahy kutnohorským šepmistrĤm, že arcikníže Arnošt Rakouský pĜijede do Hory „na noc, však dosti þasnČ“, a proto jim porouþí, aby spolu s úĜadem
horním a mincovním vzácného hosta oþekávali a všelijak se o to starali, aby dobrými rybami,
vínem a jinými potĜebami náležitČ uctČn byl a nedostatku žádného v niþem netrpČl. (A. K. þís.
4752)
Ihned po vznešené osobČ královČ Ĝadili Horníci ve své vážnosti toho muže, který držel
úĜad nejvyššího mincmistrství král. ýeského, který byl dĤvČrníkem a do jisté míry i zástupcem královského majestátu a zasahoval do zájmĤ obce kutnohorské mocí svou. Když nejvyšší
mincmistr novČ jmenovaný pĜijel do Hory, vítali jej Horníci a uctívali jej rybami a vínem.
Kdykoliv mincmistr vykonával sazení novČ zvolených obecních konšel, byla mu podle starobylého zvyku (od r. 1468 zaþínaje) pokaždé podávána pocta 10 kop gr. a jeho písaĜi 1 kopa gr.
z dĤchodu obecního. (A. K. Reg. rub. H. 20) Po rĤznu pĜinášeli šepmistĜi mincmistrovi rozmanité dary, na pĜ. ŠtČdrého veþera nebo k Novému létu (1538 a 1536) vČnovali mu štuku
kmentu a k tomu libru pepĜe; roku 1571 pĜinesli darem 43 „jablka pomeranþe“ a r. 1601 dokonce 100 pomoranþí (cena jednoho byla tehdy 1 groš); k dobČ velikonoþní byly uznány k
poctČ nejvhodnČjšími dary ryby kapry, štiky a k tomu víno. - Jan Erazim z Švamberka odstupující r. 1566 z úĜadu nejvyššího mincmistrovství vystrojil na rozlouþenou s pány Horníky a s
úĜadem horním hostinu. PĜi tom byl mu od starších nad havéĜi, hutníky a šlichéĜi darem vČnován veliký stĜíbrný koflík dvojitý pozlacený; jeho paní manželka pak byla uctČna darem stĜíbrné konvice pozlacené - „což vdČþnČ pĜijato“. (Daþ. Rez. I. 146)
Jestliže cílem poct a darĤ byla pokaždé nepokrytČ snaha dosíci splnČní nČkteré prosby, litujeme, že Mik. Daþický z Heslova nepoznamenal ve své kronice (Daþ. Rez. II. 206), jakými
to dary starším nad havéĜi hor StĜíbrných v K. H. se podaĜilo obmČkþiti nejv. mincmistra Viléma z VĜesovic a dosáhnouti u nČho splnČní prosby, aby o Velikonocích r. 1622 služby boží
evangelické, které byly pĜed tím zastaveny, smČly býti v nedČli Resurrexi a v pondČlí potom
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následující konány v kostele sv. Barbory.
Ob þas bývali do Hory vysíláni z Prahy královští komisaĜi zvláštČ ustanoveni k tomu, aby
všechno konání v dolech a hutech zevrubnČ prozkoumali a své zprávy o výsledcích, jakož i
návrhy na odþinČní shledaných nedostatkĤ aby oznámili þeské komoĜe v Praze. PĜíjezd král.
komisaĜĤ z Prahy zpĤsobil v HoĜe nezvyklý rozruch. Nejv. mincmistr se ovšem vynasnažoval,
aby hosty své vítané nevítané uctil náležitČ. Ve sbírce úĜedních listin v býv. kutn. hor. archivČ
jest vložený dopis nejv. mincmistra Karla z Bibrštejna, zaslaný r. 1567 Burianovi Trþkovi z
Lípy a na SvČtlé nad Sázavou; v nČm píše takto: „…V známost Vám uvozuji, že tČchto dnĤv
od JMCís. naĜízení páni kamisaĜi na Hory Kutny jsou pĜijeli. I chtČje já pány rád uctíti, od pĜíbytku svého jsa vzdálen, dostatku což by náleželo k tomu míti nemohu. I Vás jakožto pana
bratra a švagra svého zvláštČ milého za to žádám, pokudžby Vám možno bylo, mnČ se v tom
propĤjþiti a nČkterého pstruha peþeného i také uzeného a pĜi tom Ėákou (sic) zvČĜinou mne
obdaĜiti, jakž se nadČji, že toho dostatek pĜi Vás jest. V pravdČ velmi vdČþnou vČc mi uþiniti
ráþíte, a já se Vám toho buć touž mČrou a neb jiným všelijakým pĜátelstvím dobrým odmČniti
chci vČrnČ rád…“ (A. K. Kniha dopisĤ þís. 10, list 88)
Zájmy obce kutnohorské vyžadovaly toho, aby jejich projednávání u nejvyšších úĜadĤ v
Praze bylo nepĜetržitČ v HoĜe sledováno a obratnými kutnohorskými vyslanci v Praze bystĜe a
moudĜe ĜídČno. PĜíznivý výsledek záležel tu na mnoze ovšem na vlivné pĜímluvČ. Mnoho bylo tČch „pánĤ v Praze“, jak se jim Ĝíká zkrácenČ v kutn. obecních úþtech, jejichž pĜízeĖ mohla
býti pro Horníky prospČšna; v popĜedí stál president s radami zĜízené král. komory v král. þeském nepomíjejíce ani jejich tajemníka, dále nejv. kancléĜ král. ýeského, president zem. apelaþního soudu, purkrabí hradu Pražského a jiní; také u vynikajících právníkĤ pražských vyhledávali Horníci obþas radu a pomoc. Proto byli Horníci bedlivČ toho dbalí, aby pĜíznivci jejich pražští byli stále udržováni jim milostivČ pĜiklonČnými. K Zelenému þtvrtku poslali pĜíznivcĤm svým do Prahy každému po jednom beránku (roku 1684 bylo jich deset) a každý tento
dar jednoho beránka rozmnožili pro nejv. purkrabí Pražs. hradu o 4 bažanty, pro presidenta
þes. komory o 4 bažanty a 1 telátko, pro presidenta apel. soudu o 2 bažanty, pro hrab. Šafkotþe o 1 jeĜábka, 2 bažanty a 1 telátko, pro hrab. Kolovrata o 2 bažanty a 2 kapouny atd.; výška
darĤ byla asi mČĜena podle zásluh. (A. K. þís. 15114) Ptáky urþené pro dary chovali ve
zvláštním domku na zahradČ u pivovaru Loreckého stále pĜichystané „pro dĤležité potĜeby
obecní“ a donášeli se do Prahy živí v nĤši nebo v krosnČ potažené cínovatinou (plátnem).
Dary od kutn. šepmistrĤv pĜijímal uznale a vdČþnČ Adam z Hradce na Hradci u Hluboké,
nejv. kanclíĜ král. ýeského, jak svČdþí jeho list jim psaný na Kovanicích takto: „…z odeslání
ptákĤv též ovoce, vdČþnČ pĜijímajíc, Vám velice dČkuji, obzvláštČ pak z toho, že takovou pamČt na mne máte; z þehož se Vám zase rád vším dobrým pĜátelstvím odplatiti a odmČniti nepominu“. (A. K. þís. 3732)
HorníkĤm bylo tĜeba, aby þastČji navštČvovali proslulé jisté právníky pražské a znalosti
jejich ve vČcech právnických vyhledávali. Na cestČ do Prahy k snČmu zastavili se kutnohorští
vyslanci dne 15. ledna 1580 na noc v ýes. BrodČ, odtud vypravili zvláštního posla zpČt do
Hory k šepmistru Apltovi Šetlarovi s pĜipomínkou, aby za nimi do Prahy poslány byly svíþky,
které mČly býti darovány Kristianovi z Koldína, kancléĜi Starého mČsta Pražského, a Sixtovi z
Oprštorfu jednak na znamení vdČþnosti za ochotu již prokázanou, jednak v oþekávání uþinČné
pĜímluvy u vyšších stavĤv. (SnČmy þeské V. str. 657)
Když r. 1566 se rozhlásilo, že král pĜijede do zemČ ýeské, oživla u starších poĜádku havíĜského touha, aby jim byly navráceny majestáty, které jim byly po osudné bouĜi v r. 1547
odĖaty a od té doby v Praze na zámku ležely. Proto se starší nad havéĜi vynasnažovali, aby
získali mocné pĜíznivce na vyšších místech. V poĜádku bylo usneseno, odeslati „trunk“ dobrého vína panu Janovi ýlovíþkovi i panu Jakubovi z Varvažova, jejíchž pĜátelská pĜízeĖ mČla
býti takto zabezpeþena pro pĜípad, že by nastalo jednání o navrácení majestátĤ. PoĜádku havíĜskému bČželo souþasnČ také o to, aby mu odpuštČna byla zadržená bernČ asi 20 kp gr; toho
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však nedosáhli a musili dluh zaplatiti. (A. K. Kniha starších havéĜĤ 229' a 230' nov.)
Místo obvyklých darĤ pro poctu (vína, ryb, ptákĤ a pod.) zpĤsobil zajímavou zmČnu r.
1569 nejv. purkrabí hradu Pražského, kterýž pĜed staršími poĜádku hor StĜíbrných projevil žádost, aby mu byla udČlána tabule, jaké se tu u Hory obyþejnČ dČlávají, na které by bylo vyobrazeno, jak havíĜi do dolĤ lezou a jak se pĜi trajvu (stroj þerpací) pracuje. V poĜádku havíĜském ochotnČ se na tom snesli, aby taková tabule byla po žádosti udČlána a panu purkrabí darována; do toho daru vkládali havíĜi nadČji, že pan purkrabí vymĤže pro poĜádek havíĜský u
císaĜe majestát na „kouty“ (zbytky rud). PonČvadž pak poĜádek havíĜĤ hor KaĖkovských mČl
býti spoluúþasten na výhodách toho majestátu, mČli polovinu nákladu za malování té tabule
vynahraditi. (A. K. Kniha havíĜĤ 1559 þís. 239' a 240')
Horníci podávajíce dary pánĤm ve mČstech Pražských, buć z vdČþnosti za vykonanou od
nich úslužnost anebo pro získání jich pĜíznČ do budoucna, nevkládali do jednání svého význam skutku pochybeného nebo snad dokonce neþestného. PĜece však si byli toho vČdomi, že
pokaždé jest nutno zachovávati náležité opatrnosti. Když r. 1529 se v obecní radČ kutnohorské vzneslo, aby pánu z Vartmberka byl vČnován „z pĜátelství“ dar, ponČvadž on zase pĜítelem býti mĤže, Ĝeþeno, odevzdání daru aby nebylo odkládáno tepruv (sic), kdyby potĜeba již
byla. PĜipojeno též ponauþení, aby dar po jediné osobČ byl podán a aby v hluku þinČno nebylo, ne jako Kolínští, „že mu pĜinesli koflík, a když bylo v hluku, že nechtČl ho pĜijíti“ od nich.
(A. K. Lib. memor. 1529, fol. 122)
NČkdy toho bývalo tĜeba, aby pro kutnohorskou školu byl opatĜen nový správce, což bývalo druhdy nesnadným úkolem. Horníci vČdČli, že v takovém pĜípadu lze najíti pomoc na
universitČ pražské. Také roku 1586 pĜišli kutnohorští vyslanci k rektoru university a odevzdavše mu dar pĜinesený, totiž pudlaþ svíþek, promluvili mu prosbu, aby „nČjaké zĜení k obci
kutnohorské mČl a jí hodného správce školního opatĜil“. A roku 1607 pĜijal M. Martin Bacháþek, rektor university, dva beránky a jednoho kaþera, z Hory mu dodané, a dČkoval za dary
pĜijaté též za své profesory, „ponČvadž toho spoleþnČ ouþastni budou“, a slibuje, že všickni
„dobrým a líbezným pĜátelstvím odmČniti se nepominou“. (Nováþek, ListáĜ kutn. str. 4096) Také KaĖkovští vyhledávali pomoc v podobném pĜípadČ u rektora university; pĜinesli mu dar
svíþek a kapounĤ se žádostí, aby jim do škol konfirmoval nového bakaláĜe. (A. K. KaĖkovská
kniha pĜíjmĤ a vyd. 1586 a násl.)
Osoby, které v obecních službách byly postaveny, které pracovaly pro zájmy obecného
dobra, doþekaly se za mimoĜádné zásluhy slušné odmČny z pĜebytkĤ dĤchodu obecního ve
formČ daru. Pro rozdílení darĤ bývala urþena významná období výroþní, totiž doba velikonoþní a vánoþní. K Zelenému þtvrtku byl stanoven dar symbolického beránka velikonoþního.
V roce 1684 bylo ze dvorĤ obecních vybráno 81 jehĖat a 10 z nich bylo odesláno do Prahy
nČkterým „patronĤm“ (pĜíznivcĤm) Kutné Hory. Ostatními beránky pak byly podarovány po
jednom tyto osoby v Kutné HoĜe: arcidČkan, horní hofmistr, cís. rychtáĜ, primátor, šepmistĜi,
obecní starší, osmisoudcové, mČstský rychtáĜ, starý sládek lorecký, varhaník u sv. Jakuba,
úĜedníci dvorští, doktor mladý, paní Kubínka stará, paní Štamberská a jiné; tržním písaĜíkĤm,
zvoníkovi, poslu ordinárnímu dáno po pĤl beránku, pČti branným, chudým, þeledi dvorské po
þtvrt beránku. (A. K. Poþty obecní)
Ryby pro rozdávání k ŠtČdrému dnu se objednávaly zpravidla na Žehušicích; tam míval
ryby vysazené na haltéĜích Tomáš Klábal, zvonaĜ, od nČhož v roce 1595 k obci o vánocích
koupeno 27 džberĤ kaprĤ a k tomu bylo tehdy pĜikoupeno kdesi ještČ 6 džberĤ štik, obého
dohromady za 55 kp 30 gr. V úþtu nákladĤ (122 fr 41 kr) na štČdroveþerní ryby v roce 1705
rozeznávají se tyto druhy: 4 cty štik, 1½ ct kaprĤv „podhlavních“, 5 ct vybraných a 5 ct
„houfních“.
K ŠtČdrému veþeru rozdávaly se též „húsce“ (pletené housky). Podle zápisu z roku 1681
se k tomu úþelu ve mlýnČ semlelo 34 strychĤ pšenice a u nČkolika pekaĜĤ se housky upekly;
na okoĜenČní tČsta spotĜebovalo se 9 liber zázvoru, 6 lotĤ kvČtu, 12 žejdlíkĤ anýzu a 5 þtvrtí
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soli.
V obecním poþtu pĜi roce 1705 (v listopadu) pĜipomíná se a úþtuje též rozdávání martinských husí vedle starobylého obyþeje pro cís. rychtáĜe, šepmistry, starší obecní, osmisoudce a
sloužící pĜi mČstČ, úhrnem za 52 fr 32 kr. Z jiných rokĤ nemáme sice písemných dokladĤ; ale
podle jiných pĜíkladĤ lze souditi, že také rozdávání husí martinských bylo zvykem starobylým.
V obecních poþtech nacházejí se þasto zápisy o darech, jejichž pohnutky byly rozmanité;
na pĜ. pĜi „uvozování“ nového arcidČkana v Kutné HoĜe (1633) bylo podle žádosti jeho pro
hostinu na arcidČkanství posláno z KaĖku darem 5 kuĜat a jedna kopa rakĤ; r. 1705 šepmistĜi
obdarovali Patera Josefa Vulterina, primicianta (þetl první mši), darem 9 fr „na breviáĜ“; když
byl dostavČn kostel sv. Jana Nep. v Kutné HoĜe, slíbil malíĜ Frant. X. Balko v Praze, že pro
týž kostel vymaluje obraz na velký oltáĜ, a Horníci mu z vdČþnosti podali poctu jedné otepy
šfarglí (sic).
Benevoletními a štČdrými ukazovali se páni Horníci rádi pokaždé, kdykoliv nČkterý spisovatel pánĤm šepmistrĤm k poctČ podal své literární dílo. Jak se za takovou dedikaci odmČĖovali, o tom bylo šíĜe psáno v „Kutnohorských pĜíspČvcích“ v III. ĜadČ na str. 83-86. PodobnČ jako o dotþených dedikacích bylo šepmistrĤm s radou obecní þasto se zabývati úvahami o
podaných pozváních k svatebnímu veselí. Takové pozvání bylo projevem zdvoĜilostním. Ale
v nČm se ovšem skrývala výzva k poctČ vzájemné. Podával-li takové pozvání nČkterý pĜíznivec Kutné Hory aneb vĤbec nČkterá z osob, které si páni vážili, bylo pozvání pĜijato velmi
vlídnČ a uþinČno usnesení na slušném daru svatebním. PĜihodilo se kdysi, že šepmistrĤm bylo
nepokrytČ Ĝeþeno, jakým darem by se zavdČþili k hostinČ svatební. Joachym Novohradský z
Kolovrat na BuštČhradČ, president zĜízené komory v král. ýeském, oznamuje šepmistrĤm kutnohorským, že jest toho úmysl dne 14. února 1593 dáti strojiti veselí svatební svému synovi
Janovi Novohradskému z Kolovrat. PonČvadž k tomu þasu pro uctČní svých hostĤ, jichž se veliký poþet sjede, nemálo od zvČĜe pernaté a jiné bude mnoho potĜebovati, prosí president šepmistry pĜátelsky, že k té pilné potĜebČ od bažantĤ, koroptví a jiných ptákĤ jemu pĜátelsky
dodají, pokud možno. On pak že neopomine se jim odplatiti všelijakým dobrým a jim pĜíjemným pĜátelstvím odmČniti. (A. K. þís. 4718)
Roku 1596 Mistr Martin Mathiades, správce školy, pozval pány z rady obecní, „aby svou
pĜítomností ozdobili jeho sĖatek a svatební veselí okvasiti pomohli“. Páni pĜislíbili své úþastenství „pokud komu bude možno“, a na dokázání k nČmu lásky a vdČþnosti za dosavadní jeho
práce ve škole darovali mu pro uctČní pĜátel a hostí jeho 1½ vČdra vína moravského, korec žita a korec pšenice a jednoho skopce. PodobnČ když r. 1614 Mistr Melichar Colidius Solnický,
pĜední správce škol. kutn., slavil svatební veselí s paní KateĜinou, vdovou po neb. Václavovi
ŠtČtkovském, uþinili mu páni vzácnou pomoc k uctČní hostĤ svatebních, totiž jednoho vČdra
uherského vína, telete, skopce a jednoho korce pšenice na koláþe. (Nováþek ListáĜ kutn. str.
55, 143, 144) ÚĜedníkovi mince kutn. Krištofovi Krahovi, který slavil sĖatek svĤj v Gorschingsthalu dne 23. Ĝíjna 1679, vČnovali páni a magistrát kutnohorský pro pannu nevČstu 12
fr. rejn. na kolíbku a pĜi tom jí pĜáli mnoho štČstí. (A. K. Lib. memor. 1673-80. L. 8)
MČla-li býti poctČna svatebním darem rodina nČkterého vynikajícího mČštČnína kutnohorského, byly všechny stejnČ obmýšleny, totiž každá panna nevČsta byla obdarována stĜíbrným
pozlaceným šátkem, 5 až 8 lotĤ vážícím; pro pohostČní hostĤ pĜidáno pokaždé po 1 až 2 sudech piva hoĜkého a tolika též piva bílého. Poþet obce kutnohorské zaznamenává v roce 1705
þtyĜikráte takové podávání pocty, a sice v rodinČ Daniela Chmelského, Bohuslava Lysandra z
Ehrenfeldu, Daniele Ramhofského a Lorence Štamberského, v roce 1711 Václava Stepani.
ŠepmistĜi kutnohorští dbali také toho, aby s majetníky okolních panství, jejichž hranice se
stýkaly s pozemky obce kutnohorské, udrželi dobrou vĤli. Tak na pĜ. r. 1674 odeslali hrabČti
Holickému z Šternberka na Radovesnicích darem tĜi ptáky, dva ouhoĜe a jeden sumek od ryb
k zalíbení a k poctČ vzácného sousedství za pĜíþinou oslavy „duchovního obleþení“ panny je96

ho sleþny dcery, a pĜi tom žádají, aby za vdČk pĜijato bylo, co na spČch sotva se hledati mohlo. (A. K. Lib. memor. 1678-83 E. 3 v)
PÉýE O ýISTOTU MċSTA KUTNÉ HORY.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada V. (1931), str. 95-100.

Soustavné a horlivé udržování þistoty v každém mČstČ jest pĜísným pĜíkazem zdravotnickým. Avšak také esthetický vzhled mČsta žádá, aby jeho stavební prvky, totiž prĤþelí domĤ,
menší architektonické objekty do ulic postavené (pomníky a j.), plochy uliþní dlažby a pod.
byly udržovány þistotnými, aby nebyly zakrývány vrstvou prachu, kalu a bláta, aby se jejich
plochy a obrysné linie nejevily oku pozorovatelovu zkreslenými. Hlavní pĤvod neþistoty ve
mČstČ ode dávna vČzel uvnitĜ v domech; neboĢ záchody (pryvéty) na mnoze nebývaly tak
opatĜeny, aby výkaly mohly odcházeti ven do uliþních stok, a proto bylo v mnohých domech
tĜeba, aby takové místo bylo þasto cizeno. Nutné toto zlo bývalo druhdy zvČtšováno vinou nedbalých hospodáĜĤ, kteĜí v domech svých chovali dobytek.
Když obyvatelé Kutné Hory v roce 1462 opomíjeli starati se o þistotu pĜed svými domy,
když tam se dČly nČkdy ohavnosti jindy neslýchané, že „mrzko jest na to hledČti, zvláštČ když
knČzi s TČlem božím bylo tudy procházeti“, tenkráte páni šepmistĜi s pány konšely uznali toho vysokou nutnost, aby uvážili o zvelebení pokleslé þistoty v mČstČ. HospodáĜĤm domĤv bylo naĜízeno pĜísnČ, aby místo pĜed svými domy mČli stále þisto; aby sobČ zpĤsobovali Ĝádné
pryvéty se slušnými potĜebami; aby žádných neþistot nebo smradĤ nevylévali ani nevypouštČli pĜed domy (A. K. Reg. rub. parv. A. 2). Aby naĜízení obecnímu se mohla snáze vynutiti poslušnost, byli od roku 1462 ustanoveni pokaždé dva konšelé „k þištČní mČsta“ (ad purgandam
civitatem). V roce 1463 byli k tomu úĜadu zvoleni FranČk a Burian; toto dozorþí ustanovení
nacházíme ještČ v roce 1475 a domníváme se, že se dlouho zachovalo (A. K. Reg. rub. parv.
B. 15 a L. 16). K þinnosti takové dozorþí dvojice pĜiþítáme též naĜízení, které roku 1469 biĜicem bylo provoláno, totiž že „za dne deštivého hnoje a smetí mají býti v domČ chovány a teprve po dešti vyvezeny z mČsta, aby neþistoty nebyly splavívány sousedovi pĜed jeho dĤm“.
Neposlušnému hospodáĜi domu pohrozí se pokutou 1 kp gr bez milosti (A. K. Reg. rub. parv.
H. 29).
Pro ochranu þistoty v HoĜe byl zĜízen Ĝád pro vyvážení smetí a jiných neþistot z domĤv a
z mČsta ven. Podstatu toho Ĝádu poznáme v jeho novČjším zápisu z roku 1538; tenkráte uznali
páni, že znamenité škody pĜi mlýnech, hutech, dolu Oslu i také Dolejším mČstČ se dČjí skrze
zanášení Páchu neþistotami, navezenými a naplavenými z mČsta. Proto byl Ĝád obnoven a
pĜísnČ prohlášen. Nikdo nemá smetí a hnoje ze svého domu sypati nebo kliditi nikde po mČstČ
do struh po Rynku a po ulicích, zvláštČ ne za dešĢĤ a pĜívalĤ; ale každý má pĜed svým domem
na hromadu skliditi a potom ven z mČsta vyvézti. Podobné vČci nositi a voziti mají za Hotmil,
na Provaznici, ke dvoru PĜedhorskému a ku Ptáku, kamž prve nošeno bývalo, nebo kdež by
potom ukázáno bylo. Nižádné smetí, hnĤj ani žádných neþistot nesmí se nositi za fortny Klášterskou, NámČtskou, Hloušeckou, pod DvĤr Vlaský, k lázni pod kostelem Vysokým, k Voslu,
ani pod krchov u sv. Barbory, ani nikde po mČstČ na žádné smetištČ a místa, z kterýchžby se
pĜívalem nebo deštČm smetí a hnojové a jiné neþistoty do Páchu nésti mohly. A kdož by se jinak zachoval a v tom postižen byl skrze na to ustanoveného hlídaþe tržního, ten každý aby 5
gr þ pokuty dal a k tomu aby pĜidržen byl rychtáĜem. A jestliže by kdo po pokutČ neopravil a
toho se dopustil, tehdy netoliko pokutou, ale i vČzením trestán bude tolikrát, kolikrátby se toho dopustil (A. K. þís. 725/1).
I pĜes dĤtklivé naĜízení a pĜes pohrĤžky trestu a pokuty vyskytaly se obþas tČžké poklesky
proti zachovávání þistoty v mČstČ. Na pĜ. roku 1586 byli pĜed pány povoláni obyvatelé domĤ
okolo kostela Vysokého, jakož i sousedé od Tarmarku napomenuti, že oni všemožné neþisté
vČci z domĤ svých ven vylévají a vypouštČjí, takže ulice velikými hromadami takových hnojĤ
a výkalĤ jsou pokryty; také se majitelĤm tČch domĤ pĜísnČ domlouvalo, že neprosekávají þas97

nČ zimní ledy pĜed svými domy, odkudž náledí bývá, takže lidé sotva mohou pĜes nČ bezpeþnČ do kostela choditi. Protož páni hospodáĜĤm tČch domĤ poruþili, aby þistoty pĜed svými
domy jakž náležitČ byli dbalí. Ti však se vymlouvali, že takové neþistoty od nich nejsou, než
se na nČ pĜivalují s Tarmarku, jakmile sprchne, a že proto nevČdí sobČ co poþíti; tČm na Tarmarce aby o tom bylo poruþeno (A. K. Lib. memor. C. 10 v (pag. 70 v)).
ěeznický cech v roce 1663 koupil sobČ dĤm, ležící na blízku brány Klášterské od Jana
Krištofa Spondeliusa za 120 zl rejn., zpustlý a „ruinirovaný“, a od plné rady mČstské bylo mu
dovoleno, aby jej Ĝezníci užívali jako místa pro jatky (šlachtata þili kuttlof). Cechu Ĝeznickému bylo toho pĜáno, že získal místa vhodného a koupil lacino; avšak nebylo zapomínáno, že
umístČní jatek ve mČstČ není prosto námitek z dĤvodĤ zdravotních. A proto byl tomu domu
ihned bez pĜekážek udČlen volný tok vody z hlavního toku (do pivovaru Loreckého) za roþní
plat 1 kp gr míš. pokaždé pĜi sv. JiĜí. Od starších cechmistrĤv Ĝeznických pak bylo žádáno, že
„obzvláštní pozor dán býti má, aby krev z hovad zbitých i jiné neþistoty vypadající hejcukem
na ulici pokaždé vodou splakovány a koštišti do hlavní štoly meteny byly; podobnČ i co se
hnoje dotýþe, ten také aby ven ze šlachtaty na místo náležité vynášen byl, tak aby skrze smrad
obzvláštČ v horké dny þasu letního sousedĤm nepĜíležitost þinČna nebyla a snad i nakažení
skrze takové neþistoty nenásledovalo“ (List úĜ. kutn. Lib. rub. oblig. min. 1657 A. 23).
Byla-li ulice nČkdy zneþištČna jakýmsi výkonem pro zájem celé obce, na pĜ. v dobČ výroþního trhu, bylo vyþištČní ulice vykonáno nákladem obce. Na obou ryncích: HoĜejším (nyní
ulice Šultysova) o Dolejším (ulice Kollárova) se zametávalo smetí o strouhalo bláto þastČji,
neboĢ tam se konávaly týdenní trhy. Pokaždé pĜed Hodem se peþovalo o þistotu po mČstČ a
také se bedlivČ uklízelo v ulicích, kudy procházel prĤvod o TČle božím. Také v radnici na nádvoĜí a mezi vraty se obþas uklízelo: bláto se strouhalo, nášlapky se odkopávaly, všecko se na
hromady shrnulo, pak na vozy naložilo a z mČsta ven vyvezlo. Bylo-li toho tĜeba, smítal se
sníh se stĜech na radnici, na chlebných a masných krámech a sekával led na nČkterých místech. Na takové práce najímala obec nádeníky, avšak kdysi v Ĝíjnu 1674 povolala na takové
dílo osm svých poddaných odkudsi. Také ženy zametávaly po mČstČ, když toho bylo tĜeba.
PČt osob ženských v mČsíci srpnu 1680 chystalo „þistotno“ pĜed radnicí na rynku, když se tudy mČlo ubírati procesí „k ukrocení hnČvu božího a za odvrácení rány morové“. Suchopárnou
zprávu obecních poþtĤ mimodČk oživujeme domnČnkou, že dotþené ženy byly zbožným vzrušením myslí svých pobádány k horlivému vykonání svého úkolu. Jestliže bylo jindy (1682)
zametání rynku uloženo merhyním (lehkým ženkám), aby se jim dostalo trestu za jejich neĜesti, vyciĢuje se z toho, že poctivá ta práce spíše byla zlehþena tČmi osobami.
Prací obtížnou a výkonem skuteþnČ ponižujícím bylo cizení záchodĤ. Kdož se zanášeli
tímto povoláním, tČm Ĝíkali „králové“. PĜi obci mČli jednoho krále svého; v roce 1464 páni s
králem obecním uþinili smlouvu o cizení privetĤv, „aby bral od sudu, kdež jest tČžké nosení,
po 4 gr, a kdež by snadno bylo, po 3 gr“ (A. K. Reg. rub. D. 7). Roku 1538 byl Beneš obecním králem: klízel záchod na vČži u trubaþĤ, v šatlavČ, v sirotþím domČ a j.; þinným byl již v
roce 1535, a pĜipomíná se ještČ 1541. V dobČ novČjší bylo cizení stok pĜeneseno na bedra
mistra popravního a jeho þeládky. Zachoval se list z roku 1592, v nČmž Tobiáš, kutnohorský
mistr popravní, oznamuje mČstskému rychtáĜi, že vykonal pĜísné naĜízení od pánĤv šepmistrĤ,
aby vyklidil obecní záchodovou jámu pod vČzením šatlavním, neþištČnou již od mnoha let.
Hotovou práci svou nazývá dílem velikým: tČžce pracoval s þeládkou sám šestý (totiž s pČti
pacholky) osmdvacet nocí, dvČma koni na dvou vozech vyvezli þtyĜi sta dvanáct fĤr plných
neþistoty ven pod mČsto; þeládku, nemoha bez ní takového díla udČlati, musil schválnČ z Prahy zjednati a za pČt nedČlí u sebe chovati. Se vší uctivostí poníženČ prosí mČstského rychtáĜe,
aby nad ním v takovém tČžkém díle ráþil lítost míti (A. K. þís. 4659). Vyklizování štol záchodních na Vlas. DvoĜe a v domČ pánČ mincmejstrovČ vykonával 1577 Jan KĜižanovský a
1620 Jakub, oba mistĜi popravní.
HospodáĜi domĤ kutnohorských ti, kteĜí neporozumČli obecní péþi o þistotu ve mČstČ, ne98

všímali si a nedbali toho, když neþistota v domech jejich se líhnoucí také se vtírala do sousedních domĤ a tam sousedovu domácnost trapnČ potýrala. Vinou takového hospodáĜe nedbalého vznikly þasto mezi sousedy spory, jimiž bývali pak páni nČkdy tČžce zneprázdĖováni.
Šimonovi perníkáĜi, který v domČ svém (1464) choval a krmil vepĜe a odtud „smrad veliký
sousedĤm svým þiní“, bylo z panského rozkázání povoleno, aby nechoval než toliko jednoho
nebo dva vepĜe k své potĜebČ a to v zimČ po sv. MartinČ (A. K. Reg. rub. d. 17). - V roce 1529
pozdČ na jaĜe se vyklízely hnoje z nČkolika domĤ souþasnČ v jisté ulici (bezpochyby v uliþce
od Hrádku jdouce na KoĖský trh). Práce však uvázla a hospodáĜi tČch domĤ obviĖovali navzájem sebe jako pĤvodce pĜekážky: Jan BártĤv žaloval na OndĜeje Kozla i na jiné sousedy, a
ti opČt se omlouvali, že nemohou práci svou dokonati, ponČvadž ani z jedné ani z druhé strany
není volného pĜíchodu k jejich hnoji. Vleklý spor byl ukonþen naĜízením panským, aby do
TČla božího byla ta práce dokonána. A bylo povČdČno, že Eliška (bezpochyby vlastnice domu
MalíĜovského a manželka malíĜe Michala?), která se nezachovala podle panského naĜízení,
nesmí z Hory odejíti, až tomu dosti uþiní. Vdova po zlatníkovi Václavovi Gyserovi byla pak
povolána k panu šepmistrovi a vČzením šatlavním jí pohroženo (A. K. Lib. memor. 1529-30
fol. 125-126). - Roku 1530 stížil sobČ Hanuš zlatník (z ěásné) na Jakuba z domu Vorlova, že
z tohoto domu svého naĖ pouští moþ a hnĤj, tak že od toho smradu manželka Hanušova i dítČ
jeho stonaly a tovaryši dva šli od nČho pryþ, a lidé tudy chodíce tČžkost na tom nesou. Obžalovaný Jakub se vymlouvá, že ze dvorka svého skrze vrata nevypouští vodu, než kteráž dešĢová teþe od Václava PoklĤpka, a on toho zabrániti nemĤže. Páni rozkázali Jakubovi, aby ty
hnoje nedával na obec, „neb vašeho to není“; než pokud voda s stĜechy teþe a co se záchodu a
neþistot pouštČní dotýþe, „na takovou vČc budou páni tam vyslaní pohledČti a takovou vČc na
místČ postaviti ráþí“ (A. K. Lib. memor. 1529-30 fol. 280). - Téhož roku 1530 Jan Máslník
žaloval na Valentina Srbka, kterýž ze svého domu pouští neþistoty do gruntu Máslníkova, tak
že on musí prkna pokládati, aby v domČ svém mohl choditi (A. K. Lib. memor. 1529-30 fol.
224).
Kutná Hora, mČsto hustČ obydlené, ukládala obecní správČ zvýšenČ napjatou péþi o þistotu a dobrý stav zdravotní ve mČstČ. Znaþný poþet obyvatelstva toliko pĜechodného, neusedlého (mezi dČlníky hornickými) byl nebezpeþným živlem pro zdravotní stav v dobČ, když na
obzoru Hory se jevila blížící se nákaza, zvláštČ pak obávaná rána morová. Roku 1568 pĜišel
mor do ýech a lidé zaþali hustČ mĜíti v Praze; proto se mnoho osob odtud rozjelo na venek.
Také páni místodržící a páni radové z komory þeské mČli úmysl opustiti Prahu, a s dĤvČrou se
chtČli usaditi v Kutné HoĜe. Z mČsta KouĜimČ, kdež se na cestČ zastavili, odeslali posla do
Hory s psaním, v nČmž žádali šepmistry, aby jim uchystali hospody, ale aby pĜinutili z Hory
se vystČhovati všechny osoby, které „bez jistého poruþení z mČst Pražských do Hory se pĜistČhovaly“. Dále bylo šepmistrĤm poruþeno, aby topení lázní bylo ihned zastaveno; též ulice
vymésti a ukliditi a všecku neþistotu ven z mČsta dáti a z domĤv na ulici nic vylévati nedopouštČti (A. K. þís. 2169 2). V PamČtech OndĜ. Daþického z Heslova nacházíme zprávu, že
páni místodržící a páni radové z komory þeské se v následujícím roce 1569 rozjeli z Hory,
když lidé v Praze mĜíti pĜestali. I soudíme, že pĜísná a peþlivá opatĜení v Kutné HoĜe se
osvČdþila prospČšnými a že Hora byla tentokráte ušetĜena tČžké nákazy (Daþ. Rez. I. 147).
CO VYPRAVUJÍ STARÉ TESTAMENTY.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada VI. (1932), str. 5-13.

Studium starých testamentĤ skýtá hojnČ pozoruhodných poznatkĤ v oboru kulturnČhistorickém. V archivu kutnohorském zachovala se jenom jediná kniha kšaftĤ, která obsahuje
léta 1488 až 1544, jakož i jednotlivé originály a opisy kšaftĤ z dob rozmanitých. Ostatní takové knihy ležely pĤvodnČ v registratuĜe kutn. krajského soudu, pozdČji pak byly nevhodnČ uloženy v zemském archivČ v Praze.
Bývalo zvykem, že poslední poĜízení o statku pozĤstalém bylo ústnČ prohlášeno pĜed nČ99

kolika hodnovČrnými muži, anebo hotovČ napsané bylo na radnici odevzdáno. Nebylo-li žádných pĜekážek, vykonal písaĜ radní právoplatný zápis do knihy testamentní. Prostými slovy
vysvČtluje knČz Jan Honsa, kaplan v kutn. špitále, proþ se poslední poĜízení do mČstských
knih zapisuje; ve svém testamentČ 1534 píše totiž, „že se obávám, aby po mé smrti statek mĤj
snad se tomu nedostal, komuž bych já nechtČl; a také žádných nesnází, soudĤv ani rĤznic aby
po smrti mé o statek mĤj aby nebylo“.
Úvodnou vČtou psaného testamentu bývá þasto vhodná sentence, že každý smrtelník má
znáti krátkost života svého a že má hodinu skonþení svého pĜed sebou nejistou, a proto je tĜeba, aby ještČ s dobrým rozmyslem každý uþinil poĜízení o statku svém. Chyboval by, kdož by
váhal, kdož by stále odkládal, když znamená na sobČ nedostatek zdraví svého, když leží v boží káznČ. Martin Kochan z Práchové byl též navštíven tČžkou nemocí, ale utČšoval se, že srdce
jeho zdrávo jest, a odhodlal se þiniti poĜízení o svém statku teprve (1609), když pro nesnesitelnou tČžkost a bolest v nohách ani nemohl spáti. I pozval k sobČ Ludvíka Veverina z Kranichfeldu, písaĜe urburního, Štefana Ronšperského, písaĜe úĜadu rychtáĜského, Jana Heniocha
Hradeckého, Pavla Ledeckého z Chroustova a Jana Piscisa, požádav je, aby jej v té nemoci
jeho navštívili; dČkoval jim velice a po mnohém pĜátelském a pobožném s nimi rozmlouvání
jim oznámil, že chce kšaft a poĜízení ústnČ uþiniti, a je prosil, aby byli svČdky toho. Všecken
statek pozĤstalý poruþil ZuzanČ manželce své a dvČma dítkám JiĜíkovi a Anniþce; DorotČ jich
dceĜi starší, provdané za Václava Kyrchprigka v mČstČ KolínČ n. L., odkázal 100 kp gr míš.,
nČkteré klenoty a cínové nádobí. Ke škole u Vys. kostela poruþil Martin 100 kp gr míš., aby
užitek z tČch penČz byl každoroþnČ obracen na chudé žákovstvo. V Strakonicích mČl Martin
jakousi spravedlnost po otci svém JiĜíkovi Kochanovi z Práchové. Mistr Valentin Kochan z
Práchové, písaĜ radní pĜední Nového mČsta Pražského, byl bratrem Martinovým.
V testamentČ bývají vytþeny všecky statky movité i nemovité, jejichž odevzdání dČdicĤm
mČlo býti vykonáno pod záštitou práva. Podle zápisĤ v takové staré knize testamentĤ lze oceniti majetek toho kterého odkazatele; a tak jest možno rozeznávati odkazy bohaté od odkazu
skromných, „jak komu Pán bĤh nadČliti ráþil z své milosti“. Roku 1541 þinil poslední poĜízení
Zigmund Bojan z Kamenné Lhoty. ZĤstavil po sobČ manželku Apolenu a šest dítek. AlžbČtČ
dceĜi nejstarší bylo urþeno ihned 100 kp gr þ. penČz hotových a poctivá výprava: kožich kunní
damaškem pošitý, pás stĜíbrný pozlatitý za 20 kp gr, šaty perní (peĜiny) z dobré kĤže, šaty
chodicí, zavití a þepce a jiné - mČla se vdávati. Pro tĜi dcery mladší uchystal otec 1600 kp gr
þ. na hlavních listech (úpisech), a vČno manželþino nebylo v tom poþítáno; také pro oba syny
Jana a Adama byly stanoveny slušné odkazy. DĤm Ĝeþ. Bojanovský (nyní þp. 29) byl jejich
majetkem spoleþným. - JiĜík Fidlar z Muldavy, kupec, byl bezdČtný. ýinČ kšaft roku 1599,
porouþil vše manželce své MandalenČ a þetné pĜátele své obmyslil hojnými odkazy, zejména
poruþil: matce své SáĜe 50 kp gr þ., bratru svému Janu Fidlarovi 500 kp gr þ., bratru svému
Jakubovi a bratru Filipovi po 50 kp gr þ., jakož i sestrám svým Voršile, SabinČ, SáĜi a Marii
také každé po 50 kp gr þ., Šimonovi Fidlarovi z Muldavy, strejci svému, dva koflíky stĜíbrné
pozlacené, „jeden do druhého vcházející“, aby mČl památku. DĤm Ĝeþ. u KrásĤ (nyní þp. 102),
který vystavČl JiĜík Fidlar „z gruntu“ a ve kterém žil, dal své manželce; ale ustanovil, aby po
její smrti ten dĤm pĜipadl na jeho bratra Jana. - Zámožný mČšĢan kutn. Karel Kubín mČl ze
dvou manželství osm dítek, a tČm všem se dostalo z otcovské pozĤstalosti (1735) slušných
podílĤ. Jednotlivé ty odkazy byly shodnČ odmČĜeny, aby nevznikla Ĝevnivost. Syn Jan obdržel
dĤm naproti rathouzu, dcera Anna kus roli u sv. Václava (na Rovni) 16 strychĤ, Barbora roli u
Poliþan ve dvou kusech po 8 str., KateĜina kus role u sv. Václava pod 16 str., Dorota dostala
peníze, na sirotky po dceĜi Lidmile padl dĤm Dirnovský na Dol. mČstČ, syn Václav mČl míti
apatyku s pĜíslušenstvím v summČ 4000 zl., ale bude nucen každému dČdici vyplatiti nČco z
toho, koneþnČ syn frater Gothard, kapucín, obdržel 200 zl. z pozĤstalosti na kalich a na jiný
mešní apparát. - Jan Tapinneus, písaĜ radní kutn., þasto sedával nad knihou testamentĤ a do ní
vepisoval druhdy zprávy o bohatých odkazech; koneþnČ vyhledal v též knize roku 1568 mís100

teþko i pro svĤj kšaft a nazval jej „poĜízením o svém chudém stateþku i o svých chudých dítkách“. Myšlenka na chudobu dítek a na nemoc jeho manželky Kordule krutČ svírala jeho mysl; ale vzmužile vztyþil své þelo, neboĢ jej posílila víra, že „Deus est pater orphanorum“
(„BĤh jest otcem ubohých sirotkĤ“).
Rozhodnutí v testamentu o tom, co a komu bylo odkazem poruþeno, považovalo se vždy
za stálé, pevné, nezmČnitelné a nerušitelné. Roku 1554 Lidmila z Semína, manželka nČkdy Jeronyma z Drasova, probéĜe královského, dČlala testament. MČla nČkterý majetek pĜed svými
dČtmi, zejména 100 kp gr þ. podle svých smluv svatebních, nČkteré klenoty po neb. mateĜi
své, spravedlnost na domČ HanykéĜovském a pĤl stolice pregéĜské. Tomáš z Drasova, bratr jejího neb. manžela, pokoušel se o obmezení jejího volného poĜízení; proto ustanovila Lidmila
toto: „Tomáši odkazuji 10 kp gr, pokudžby tomuto mému naĜízení a vĤle místo dal a na odpor
se nepozastavoval; jestližeby pak jaký odpor tomu uþinil, aby mu dáno nic nebylo, neb já jemu statku svého porouþeti ani dílek svých svČĜiti nechci“. Poruþníky dítek ustanovila Jana z
LiboslavČ zlatníka a jeho manželku Annu z Semína, svou sestru, a tČm aby pomocen byl Vilém HanykéĜ, její bratr.
Jestliže dČdic nemČl dosud let, byl odkaz dán poruþníkĤm, aby jej zatím opatrovali a aby
v nČm poctivČ hospodaĜili ve prospČch dČdicĤv. Když Pavel Litomyšlský, primator kutnohorský 1599, ve svém kšaftČ þinil odkazy manželce své i s tím dítkem, „což ještČ manželka má
pod srdcem nosí, jakž toho znamení a zaþátkové jsou“, nedovedli asi znalci práva rozhodnouti, byl-li zanechán dČdic, který nemá dosud let, anebo-li se dotþené dítČ - dosud nezrozené má považovati spíše za dČdice totožného s matkou.
Testament bývá mnohdy vhodným místem k tomu, aby otec nebo matka tu pohovoĜila s
poruþníky dítek a péþi jejich aby je doporuþila, anebo manžel aby hledČ starostlivČ do budoucnosti odevzdal manželku pozĤstalou ochráncĤm vdov. Ve kšaftČ svém roku 1529 Jíra
havéĜ Ĝeþ. Masojídek hovoĜí takto: „…maje táhnouti ven z zemČ na vojnu proti Turku, porouþím otcovsky Jana syna svého i všecek statek svĤj … Mikuláši šenkýĜi na ten þas u ěíhĤ, aby
o syna mého péþi mČl, oĖ se staral a k dobrému jej vedl, jako svého vlastního. A dopustil-li by
Pán BĤh, že bych se zase nevrátil, aby statek po mnČ zĤstalý synu mému dochován byl.“ - Jan
Leskot þinil poĜízení o svém statku 1523 pĜed konšely mincíĜskými; manželce své porouþí
dva díly lĤnu mincíĜského a synovi BartoĖovi díl tĜetí, zahradu u ErbĤ (na mezníku vytesaných) obČma na rovný díl. BartonČ syna svého „zavazuje, aby poctivČ na svČtČ živ byl, mateĜe
aby poslouchal, jí žádných pĜíkoĜí neþinil; pakliby mateĜi poddán nebyl a zúmyslu bez dotazu
a povolení jejího jakou nepoctivou ženu sobČ pojal, tehdy jej ode všeho statku svého kšaftem
tímto odĜíkává“. - Petr Sláma roku 1512 kšaftuje takto: „…všechen statek svĤj porouþím synu
svému OldĜichovi a KateĜinČ manželce své na takový zpĤsob, aby manželka má hospodyní v
tom statku byla do živnosti své, a OldĜich aby ji poslouchal a poddanČ se k ní zachoval a mČl
jako synu k matce náleží, a jestliže by se oženil, i s ženou svou zachoval se k ní jakožto hospodyni … Toto však znamenitČ chci míti, jestližeby syn mĤj OldĜich živnosti své hledČti nechtČl a maceše poddán nebyl neb statek mrhati chtČl, tehdy tu moc plnou dávám poruþníkĤm,
aby OldĜichovi mému synu nic nedávali z statku mého, o kterémž Ĝídím nyní, než poruþníci aĢ
ten statek obrátí, kde se jim nejvhodnČji zdáti a vidČti bude.“ - Tomáš Bzenecký neopomenul
do svého kšaftu (1521) vložiti prosbu tuto: „…také žádám za to pánĤv konšelĤv, trpČla-li by
manželka má od koho jakou kĜivdu, abyste ji v niþemž neopouštČli, ale radni a pomocni byli…“
V starých testamentech ozývají se nČkdy hlasy káravé a hnČvivé, kterými otec nebo matka
trestá své neposlušné a nezvedené dítČ. ProvinČní jevilo se býti tak závažným, že nehodnému
dítČti byla odĖata láska jeho rodiþĤ a nad to je stihl citelný trest oddČlením ode všech statkĤ
po rodiþích a odcizením od podílĤ z tČch statkĤ. O takových žalostných pĜíbČzích, kterými byl
život v takové nešĢastné rodinČ mnohdy asi hluboce rozrušen a bolestnČ rozerván, nemĤže býti pomlþeno na tomto místČ. Roku 1499 píše ve svém testamentu ěehoĜ, zeĢ neb. Komoráþe,
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takto: „…synu svému Janovi nic neporouþím ani dávám, aþ pak jest krev má, a to proto, že
jest zle živ a ožralec, neboje se Pána boha. AbychĢ mČl v pravdČ oznámiti nepoctivost syna
svého, v hoĜkosti duše má ve mnČ smrtí mĜe.“ - Václav husaĜ na Dol. mČstČ kšaftuje: „…BarboĜe mé dceĜi, kteráž se nad Pánem bohem zapomenula i nad duší a ctí svou, po svČtČ bČhá,
hanbu a tesknost mnČ þinící, nic neporouþím a ji odtud odcizuji ode všeho statku. Pakliby z
milosti boží ostala svých nepravostí a za milost žádala mé manželky a poruþníkĤv za suknici
v své potĜebČ, což oni jí z milosti uþiní, na tom má pĜestati a za vdČk pĜijíti; ale na její svévolnost aby jí nic nedávali, to má vĤle jest.“ - Martin Jeboseko 1532 ustanovuje: „…Alena dcera
má jest ode mne vybyta, té nic neporouþím, neb neþinila vĤle mé a mne neposlouchala, ani
Pána boha se bála ani lidí stydČla…“ - Erazim jinak Jan starý vážný þinil roku 1557 poĜízení o
stateþku svém takto: „…synu mému JiĜíkovi ze všeho stateþku svého odkazuji a porouþím 1
kp gr þ., ta aby jemu teprve v ruce se vydala, a tím ho pro jeho neposlušenství a neuctivost
proti mnČ otci svému a jeho marnotratnost ode všeho stateþku svého oddČluji, aby k mému
statku žádného nápadu a spravedlnosti po mé smrti nemČl…“ - Dorota Sojkova vdova žaluje v
svém kšaftČ r. 1565 na Nikodema Sekeru, nČkdy zetČ svého, že Annu dceru její, manželku
svou bil a jináþ sužoval, s ní tyransky nakládal a jí k smrti pĜed þasem pĜíþinu dal. Spravedlivý hnČv svĤj projevila mu tím, že ze statku svého mu poruþila jenom pĤl kopy grošĤ. - Petr z
PrachĖan vložil 1521 do svého testamentu takové ustanovení: „Lidmile ženČ mé nic nechci
poruþiti, ponČvadž jest své vĤle užívala a sama se jest oddČlila, statek mi pobravši; na tom
nechĢ dosti má.“ Všecko poruþil Mikulášovi bratru svému. Jan VáĖa soused kutn. v kšaftČ
svém 1688 prohlásil vydČdČní své vlastní dcery KateĜiny, provdané za Pavla Roberta Petrassa.
Avšak magistrát povážil, že pro vylouþení z dČdictví není pĜíþiny výslovnČ doložené ani prokázané, a proto bylo schváleno pĜátelské narovnání mezi KateĜinou a její macechou, vdovou
Marketou VáĖovou (rozenou Daþickou z Heslova). - Když Samuel Lahviþka chystal svĤj
kšaft 1527, jevilo se jemu býti správným, aby jeho synu knČzi Janovi nebylo tĜeba nic odkazovati ze statku otcovského, neboĢ „že jest knČz“. Ale pĜítel jeho Mikuláš z PrachĖan Ĝekl:
„Což by to nebyla slušná vČc, když on jest syn tvĤj, abysi jemu žádné pamČti po sobČ nepozĤstavil?“ Proto naĜídil Samuel Lahviþka: „Dajte mu z mého statku koflíþek s brouþkem a kožich sobolový horší a víc nic.“
V nČkterých testamentech vyjadĜuje se vdČþnost za pĜijaté dobro, a ihned se zaruþuje odmČna za vykonané dobrodiní. Margeta Pulcová, znamenajíc na sobČ nedostatek svého zdraví a
témČĜ každou chvíli oþekávající hodinu smrti, ustanovuje 1524, aby statek její se dostal po
smrti její tČm, kteĜí jí v nemoci dobĜe þinili a ještČ þiní jako snaživí a starostliví ochránci. ěíha koláþník, ocitnuv se v nebezpeþenství života skrze úraz 1526, v kšaftČ svém odevzdal
všecken statek svĤj pod nejvyšší poruþenství své manželce Lidmily, aby ona v tom statku sedČla a jeho užívala, „neb ona jest mi ho vČrnČ a pravČ dobývati pomohla“. - JiĜík Špetle z Prudic roku 1580 porouþí dĤm (Judexovský, nyní þp. 393), v kterém bydlel, a mocnČ dával se
vším, což k nČmu náleželo, Janovi služebníku svému vČrnému za jeho služby vČrné; též všecky vršky, které by se v tom domČ našly, jemu poruþil.
Zbožnost našich pĜedkĤv, která jest známá z našich dČjin, dotvrzuje se také tČmi drobnými zápisy ve starých testamentech, kde se þísti mĤže, jak naši pĜedkové byli v každé dobČ
ochotnČ a radostnČ hotovi k obČtem pro zvelebení svých kostelĤ, zvláštČ pak lze poznati, jak
þlovČk zbožný, tČžkou nemocí navštívený, hledČl útČchu v dĤvČĜe k bohu a snažil se, povznésti skleslou mysl svou vČdomím svým o vykonáním hojných skutkĤ bohumilých. Zprávy
o odkazech na opravy kostelĤ a o darech na mešní pĜístroje a roucha bývají druhdy pozoruhodné pro kostel ten který. Martin z Lorce 1491 odkazuje jistou summu kop grošĤ k opravČ
kostelĤ nČkolika, zejména „božího domu“ sv. Barbory, kostela Matky boží, sv. Petra na Rovni, sv. Václava na Rovni, Matky boží do Krunty, sv. VavĜince na KaĖk, sv. ŠtČpána v MalínČ
a sv. Václava na hrad Pražský. - ŠtČpán ladéĜ 1512 porouþí k sv. JiĜí na klenutí kĤru 2 kp gr. Petr Bernášek 1582 porouþí 50 kp gr þ. na vČž k Vysokému kostelu, „aby ty peníze vynaložili
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na krov vČže, aby jej dali pĜikrýti cihlami pokrývacími.“ - Duška Bobrová vdova roku 1539
porouþí 6 kp gr þ. do kostnice k sv. BarboĜe na archu ke cti boží a k chvále; jestliže by se pak
nedostalo na náklad té archy, odkazuje ještČ 4 kp gr z nČjaké zahrady, aby bylo doloženo. Roku 1542 Eva Jarková vdova porouþí na archu do ýáslavČ 10 kp gr þ., „kdyžby dodČlána byla“. - OndĜej Ĝeþený Svatba 1500 odkazuje hanštán stĜíbrný, „za kterýž dávali mi 7 kp gr, ten
aby byl dán na monstranci k sv. BarboĜe, kterouž nyní dČlají“. - KnČz Mikuláš, kaplan mincíĜský a pregéĜský u sv. Barbory, roku 1514 porouþí kalich k sv. BarboĜe, ornát do HoĜepníka a
zvon do Košetic. - KnČz Svatomír Zrubek z Újezda a na Horách Kutnách u Vysokého kostela
faráĜ, arcidČkan, kšaftuje 1509: „kadidlnici stĜíbrnou svou k Vysokému kostelu porouþím, kalíšek svĤj stĜíbrný od hĜivny k sv. Apolináryši do Prahy, jenž jsem toho kostela kanovník,
korbel stĜíbrný a pozlacený panu Bernartovi mincmajstru, lžíce stĜíbrné dvanáct jich ad comunitatem MistrĤv do Prahy do velké koleje“ (univers.). - Roku 1526 Voršila z Vorlova domu poruþila 100 kp gr þ.; „pan Mikuláš z PráchĖan k sobČ pĜijmi a z tČch daj udČlati kalich
þistý, a ostatek na chudé a nuzné naložiti má“. - Mistr Duchek Brodský, faráĜ pĜi kostele sv.
BartolomČje, kšaftuje 1523: „…tĜi ornátové v kostele moji jsou, jeden þerveného axamitu s
crucifixem ouzkým ten dávám k Vš. svatým, druhý þerný soukenný nechávám pĜi kostele, tĜetí vedhábný (!) s bílým kĜížem toho nechávám, umoĜil-li by mne Pán bĤh, ku pochování svému…“ - Náklad na psané a malované zpČvné knihy (kancionály) pro kutn. kostely získali
pČvci, sdružení v literátské kĤry (poĜádky), þásteþnČ ze sbírek, z veliké þásti pak z odkazĤ testamentárných. Roku 1570 DĤra hokynČ od HorĤ porouþí 5 kp gr þ. na knihy þeské, které se
pro þest a chválu boží píši k Vysokému kostelu; Petr Bernášek odkazuje literátĤm latinským k
Vysokému kostelu dČdinu (roli) 30 záhonĤ, a literátĤm þeským k témuž kostelu odpouští 5 kp
gr þ., pĤjþených jim na pergamen, aby „se þest a sláva boží z nich (z tČch zpČvných knih)
vzmáhala“; Marketa Pelíková r. 1581 poruþila literátĤm þeským k Vysokému kostelu na knihy 4 kp gr þ. a ustanovila peníze na jistém domČ; a pod. dále.
Úþinná láska k bližnímu strádajícímu, péþe o jeho dobro, o zmírnČní jeho bídy, to bylo
našimi pĜedky považováno za jednu z pĜedních povinností a ctností kĜesĢanských. Tyto
ušlechtilé snahy uvádČli pĜedkové naši ve skutek také þastými odkazy milosrdnými ve prospČch kutnohorské chudiny. Mandalena Hanušová, jinak Hejmanová ve svém kšaftČ 1589
mluví takto: „…než chudé lidi za pĜátele sobČ kladu a což jim z statku porouþím, toho jim také z srdce ráda pĜeji…“; nemČla bližších pĜátel krevních, a proto podle své vzácné zásady odkazuje skorem vše chudým; vČtší díl statku svého zdČdila po neb. knČzi JiĜíkovi Kuttenovi,
nČkdy bratru jejím. - Jakub Krinus havíĜ roku 1533 porouþí na chudinu 50 kp gr þ., aby jim
láznČ zádušní topili, aby je stravovali a sukna aby jim kupovali. - VavĜinec Hrubý ve svém
testamentČ 1553 ustanovil, aby Marta manželka jeho kupovala do špitálu chudým maso do 20
kp gr þ., když se jí bude vidČti vždycky v pČti nedČlích za 1 kopu až do vyjití tČch 20 kp gr, a
aby každého þtvrt leta lázeĖ chudým topili. - Lidmila Kasalická 1573 porouþí 10 kp gr þ. na
chudé ženy. - Roku 1565 Johanna Kafková poruþila chudým mendíkĤm do obou škol (u sv.
Jakuba a u sv. Barbory) postav sukna, ten aby se koupil a z nČho aby jim sukní nadČlati se dalo. - Voršila Zoubková ve svém kšaftČ 1561 chce, aby poruþníci její „nejvČtší troubu plátna
mezi chudé dítky na košile rozkrájeli a rozdali“. - Jan Trnka ve svém kšaftČ 1715 naĜídil, aby
po tĜi pátky pokaždé 100 bochníþkĤ krejcarových chleba režného se napéci dalo, na každý
bochníþek na vrch trocha soli pĜidalo a téhož dne mezi chudé rozdalo. - Josef Jinoška 1721
rozvážnČ žádal: „…pĜi pohĜbu aby se Vorlem (velkým zvonem) nezvonilo, ale chudým aby se
chléb rozdával podle uznání paní mateĜe (jeho).“ - Neobvyklým darem testamentárním získal
sobČ MatČj Zvara, mlynáĜ, 1715 vdČþnost pĜíslušníkĤ mČstského špitálu, který tehdy stál proti
ýáslavské bránČ na pravém bĜehu Páchu. MatČj Zvara odkazuje svému synovi Jakubovi zahrádku s viniþkou u špitálu na kopci vedle skály ležící, a ustanovuje „kdyžby víno uzrálo, aby
sobČ chudí mohli pro obþerstvení nČjaký hrozníþek utrhnouti, to aby jim od držitele zahrádky
zbránČno nebylo; však aby ti chudí špitálští na nČj (MatČje Z.) i na jeho manželku pĜi mši sva103

té pamatovali a za duše jejich se modlili“. V téže viniþce stály tehdy dva štípky jabloĖové,
„když dokonalé ovoce ponesou, tiže chudí špitálští takové ovoce oþesati si mají“. - V novČjší
dobČ ujal se zvyk, podávati chudým peníze po pohĜbu; na pĜ. 1727 po funusu AlžbČty ovdovČlé Kubínové bylo rozdČleno 5 zl. almužny chudým; 1719 Václav ŠtČpani ustanovil, aby po
mši svaté v kostele bylo žebrákĤm po troníku rozdáno 12 kr.
Zmínky zasluhuje pĜípad zĜídka asi obvyklého dobrodiní. Dorota Nosková v kšaftČ svém
1517 odpouští všem, kdož jí cokoli byl dlužen. - Roku 1508 Cašpar MatesĤv, jsa navštíven
„troudnou“ nemocí, þinil zĜízení o statku svém; VaĖovi „alchimistovi“, který mu zĤstával dlužen za stravu 14 kop nebo 15 kop „spíš víc nežli ménČ“, poshovČl mu laskavČ, až on pĜijde k
jakémusi statku, aby byl upomínán.
Mezi Horníky pozoruhodným zjevem možno nazvati Jana Maslníka, který pracovitostí,
moudrou rozvahou a spoĜivostí se domohl znaþné zámožnosti. Bystrá mysl jeho pĜedstihla valem názory tehdejší doby a všecko jeho konání bylo vedeno šlechetnými úmysly. V posledním poĜízení o statku svém v roce 1537 utvoĜil ze svých znaþných pĜebytkĤ pomocnou nadaci
pro chudé Ĝemeslníky zejména v cechu ĜezníkĤ, krejþí, pekaĜĤ a ševcĤ, a vybírání tČchto podpor položil pod dozor starších cechmistrĤ, ti aby každého roku pĜijatou summu 40 kp gr þ.
správnČ rozdČlili mezi chudé þleny svých cechĤ.
Zápisy v testamentech jsou hodnovČrné; a proto lze knihu testamentĤ považovati s dĤvČrou za zdroj spolehlivých zpráv rodopisných. Na ukázku vybíráme kšaft Jakuba Holého Šotnovského z ZávoĜic z roku 1590. Vdova po nČm zĤstalá byla Marianna z Krásné Hory, v roce
pak 1593 byla manželkou Šmilaurovou; ale 1599 byla již mrtva. V Hostinném nad Labem
mČl Jakub Holý sestru Annu, té odkázal 100 kp gr þ., a bratra JiĜíka, jehož synĤm Janovi, na
ten þas na umČní ve Wittemberce trvajícímu, a JiĜíkovi (v BroumovČ) poruþil každému po 100
kp gr þ.; sestĜe své vlastní KateĜinČ, manželce JiĜíka Ježka krejþího, odkázal též 100 kp gr þ. ApatykáĜ Ferdinand starší Alexius z Stern-Legisfeldu v kšaftČ svém 1721 podává zevrubný
popis své þetné rodiny. Z prvního manželství vzrostli synové tito: Jan Josef, který pĜijal jméno
Pius Ladislav v klášteĜe Sedleckém, Bernard þili Pius Julius žil v klášteĜe v Plasích, Ferdinand
držel lékárnu po otci, Pius ěehoĜ žil v cisterc. klášteĜe v Žćáru (pozdČji 1733 byl pĜevorem
tamtéž), Pius Karel žil v koleji tovaryšstva Jezuitského; dcera Regina þili Dorota žila v Ĝádu
cisterc. v klášteĜe StarobrnČnském (byla tam 1733 pĜevorkou). Z druhé manželky Lidmily roz.
Štikovny z Paseky byl tu syn Jan Josef Antonín, který studoval, ale otec žádal, aby po jeho
smrti studií zanechal a lékárnictví se vČnoval, aby však odložil svých zlých návyklostí a náruživostí; v roce 1733 se ani nevČdČlo, kde se zdržuje, zda živ jest anebo mrtev. - Ze zápisu
(1620) o rozdČlení statku po Václavovi Sixtovi z ZvíĜetina apatekáĜi, nČkdy cís. rychtáĜi kutn.,
poznáváme, že vedle vdovy Doroty z Milhausu pozĤstaly dítky JindĜich, Lidmila a Justina,
které nemČly dosud let, dcera AlžbČta z ZvíĜetina manželka Václava Šmída jircháĜe, dcera
Dorota z ZvíĜetina vdova po neb. Janovi Veškovi (1621 byla již Zachariáše Šneliusa manželkou), a dva synové M. Sixt z ZvíĜetina a Adam z ZvíĜetina.
STAROýESKÁ SLOVA A ÚSLOVÍ.
Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada VI. (1932), str. 43.

Jest povinností tČch, kdož pracují v þeských archivech, aby si všímali mluvnických zvláštností. Slova a úsloví zastaralá, z obvyklého užívání vymizelá, mají význam pro bádání v oboru þeského jazykozpytu. Podáváme jich snĤšku sic skrovnou, ale doufáme, že pĜíklad povzbudí následovníky.
1515 lidské outrže = lidské pomluvy (A. K. Reg. záduší NámČtského).
1515 mrštČnec pod kalich a druhý pod monstranci = podlouhlý ubrus k tomu úþelu (tamtéž).
1529 tĜení a karbování kĜtitedlnice = vytírání a þištČní, jako v pivovarství se koná jistá práce
mícháním v kotlu (tamtéž).
1530 zvoníkovi, jako v advent rekujel (regoval) = zvláštním zpĤsobem jaksi zadrhováním se
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zvonívalo (tamtéž).
1516 suknČ þerná pochodilá = obnošená (A. K. Kniha testam. 1488 D. 9. v).
1524 chodili spolu na vzatky = na krádež; navozoval mne na vzatky = navádČl (A. K. Manuale
práva útrpného).
1617 bratĜí jednobĜišní = z téže matky (List úĜ. Lib. oblig. 1610 I. 28 v).
1735 vejchysta = výbava pro nevČstu (List. úĜ. Lib. testam. str. 219).
1520 hautka = malá hut (A. K. Zápisy horní).
1492 onolonský pĜíjem cla = loni pĜijaté clo (A. K. Obecní poþty).
1470 statek mohovitý a nemohovitý (A. K. Reg. rub. parvum 1462 J. 11).
1446 peníze sirotkĤm sestĜeĖat = sestĜenic (tamtéž E. 5).
1752 sypky = kroupy (pĜírodní zjev) (A. W. Staveb. úþty kost. sv. Jana Nep.).
1512 a 1514 duály: dvČ skle do rathouzu; dvČ prknČ pod nový žlab (A. K. Úþty KaĖkovské
obce).
UBOHÝ PODDANÝ.
VlastivČdný sborník východoþeský, sv. 5. (Chrudim 1934), str. 118-123.

Klášter Sedlecký u Kutné Hory býval druhdy sousedem velice nepĜíjemným. Opatové i
celý konvent toho kláštera, po výtce pĤvodu nČmeckého, sledovali cíle, Ĝeholními pravidly
jim vytþené, se známou germánskou houževnatostí, neústupností a po pĜípadČ i krutostí. Výsledkem takového jednání bývalo ovšem þasté, mnohdy i vážné znesnadnČní se sousedy. Již
za Jana Lucemburského soudil se klášter o hranice s kapitolou na hradČ Pražském, jejíž teritorium sahalo tehdy do samotné Kutné Hory. Spor se protahoval a byl rozsouzen teprve papežskou bulou z r. 1410. Na hranicích, rozsudkem pĜesnČ stanovených, sazeny mezníky s vytesanými erby obou dotþených stran.1) Velmi þasto býval opat sedlecký rozvadČn s faráĜi z okolních jinovČreckých osad o rozmanitá oprávnČní ve správČ duchovní (oddavky, kázání a pod.).
Také obec kutnohorská se ocitala nČkdy v rozporu s klášterem Sedleckým, a to z pĜíþin všelijakých. Zajímavý pĜíklad jednoho takového sporu2) vyliþuje se v Ĝádcích následujících.
Roku 1655 na sklonku mČsíce þervence stíží sobČ havíĜ Václav Rumlena šepmistrĤm kutnohorským, že v mČsíci þervnu mu klášterský úĜedník poslal cedulku, ve které se mu zapovídají pastviny na pozemcích klášterních, dokud by nepĜišel a se neporovnal. Když pak do kláštera pĜišel, dotazovali se ho, zná-li se býti poddaným kláštera. Tomu on odpíral, dokládaje, že
se narodil v HoĜe, kdež 22 roky pĜi horách pracoval, a že 11 nedČlí byl zamČstnán též pĜi minách, když dobývali Jihlavy, a že jest osobou svobodnou. Pro tento jeho odpor uvrhli jej do
vČzení neþistého a smrdutého, kterému Ĝíkali „kabát“; v tom vČzení, ve kterém nemohl ani sedČti ani ležeti, drželi jej nepĜetržitČ þtyĜi dny a þtyĜi noci. Potom jej, na obou nohách spoutaného, nutili do práce namáhavé: bylo mu z kostela vynášeti a vyvážeti velké kameny a jiné
rumy, ve stodole rovnati obilí ve snopech, a sekati dĜíví. Potravu mu podávali naprosto nedostateþnou; a stále naĖ naléhali, aby doznal, že jest jejich poddaným, a tak jej mocnČ do poddanosti pĜivésti chtČli. ŠepmistĜi, považujíce Rumlenu za pĜíslušníka obce kutnohorské, ujali
se ho: dopsali tehdejšímu opatu kláštera sedleckého Hilgerovi, žádajíce, aby Rumlena byl z
vČzení klášterního propuštČn. Opat odpovČdČl dalším násilím, totiž dal dobytek RumlenĤv,
ovþí a hovČzí, zjímati a do kláštera odehnati. ŠepmistrĤm pak zaslal list nČmecký, psaný tónem podráždČným a pĜíkrým, v nČmž je obviĖuje, že podporují a posilují zbujníka, proti
vrchnosti se vzpírajícího. ŠepmistĜi ovšem nemlþeli; nepokrytČ opatovi vytýkají jeho jednání
násilnické, ale jinak se drží v mezích úĜední umírnČnosti. ZjišĢují, že vĤþi pĜedešlým opatĤm
vždy zachovávali sousedskou svornost a že ani tentokráte se nedopustili niþeho nezpĤsobného
1

) Jeden takový mezník se zachoval a jest uložený v kutnohorském museu; má tĜi boky.
) Zprávy následující byly þerpány v mČstském archivČ kutnohorském z listin þís. 10051/1-53 a þís.
10061/10.
2
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a nesousedského. Dále dovozují, že otec RumlenĤv MatČj býval sic poddaným klášterským,
ale matka jeho Dorota byla svobodná, v Kutné HoĜe zrozená, a že syn její Václav jest proto
také svobodný. Ukazuje-li se k listu výhostnímu, který byl DorotČ Rumlenové od kláštera vydán, není tím poddanost její dokázána, neboĢ ji tehdy v klášteĜe uvrhli do vČzení, aby z ní vynutili doznání, že jest jejich poddanou, aby musila klášteru za výhost zaplatiti. A to prý pĜi
žádném právČ a tribunálu nikde a žádné právo uznáno a držáno není, aniž kdy bude, co mocí
nČkomu vzato aneb co nČkdo, mocí k nČþemu pĜinucený, uþinil. Opat na to odpovČdČl bĜitkou
replikou opČt jazykem nČmeckým, ve které šepmistry rozhodnČ žádá, aby mu nedČlali pĜekážek, když tresce vzdorovitého poddaného svého.
Rumlena trpČl dále jsa v klášteĜe soužen vČzením a vnucenou tuhou prací. Proto vznesli
šepmistĜi tu vČc na hejtmany kraje ýáslavského, slibujíce za Rumlenu, bude-li z vČzení propuštČn, že jej postaví, kdykoli bude tĜeba. ÚĜad hejtmanĤ na þáslavsku zastávali tehdy Ferdinand Robnháp z Suché a Litmír Viduna z Obitec. Ti uþinili o tom podání ke král. místodržícím. Odtud pak projeveno pĜání, aby v té vČci pĜátelským zpĤsobem obČ strany porovnány
býti mohly; na hejtmany vložen úĜad komisarĤ zvláštČ pro tu vČc zĜízených a poruþeno jim,
aby ihned obČ strany pĜed sebe povolali, je pro i contra bedlivČ vyslyšeli a potom jim místodržícím o všem zprávu podali. Dále bylo naĜízeno, aby nehledČ na nepĜítomnost opata sedleckého, který odjel na visitaci klášterĤ cistercských, byl Václav Rumlena na rukojemství pánĤ
HorníkĤ z vČzení propuštČn a dobytek jeho mu vydán. Tak daleko dospČla sporná vČc na
sklonku mČsíce Ĝíjna 1655.
ÚĜední projednání pĜe bylo stanoveno na den 14. prosince na Krchleby k 9. hodinČ na pĤlorloji pĜed polednem. PĜevor kláštera Sedleckého P. BartolomČj Sartorius odpovČdČl hejtmanĤm na tuto výzvu, že pan prelát (opat) jako principál pĜed svým odjezdem žádného práva mu
nedal, nýbrž ve vČcech Rumlenova proti vrchnosti nenáležitého þelení a patrné rebelie“ veškeré právo sobČ ponechal; a proto žádal pĜevor, aby zasedání komise bylo odsunuto na dobu
pozdČjší.
Od Rumleny, který z vČzení propuštČn nebyl, docházely žaloby na nové útisky, které mu
bylo v klášteĜe snášeti. Když byly v mČsíci Ĝíjnu ovce stĜíhány, nebyla prý vlna z jeho ovcí, v
klášteĜe zajatých, odevzdána jemu, nýbrž k zisku klášterního hospodáĜství obrácena. PĜevorem i hospodáĜským úĜedníkem klášterním bylo prý mu stále vyhrožováno, že do díry podzemní vsazen bude, odkudž nebude propuštČn, dokud ruky dáním nepĜipoví, že s manželkou
svou a s dítkami svými i s gruntem svým Šípþím3) chce zĤstati klášteru poddaným. Proþež
hejtmané, Ĝídící se vĤlí král. místodržících, znova naĜídili pĜevorovi, aby toho ubohého þlovČka, vČzením tak dlouho trýznČného, ihned propustil, ponČvadž šepmistĜi za nČj slibují. RozhoĜþení své vĤþi konventu kláštera Sedleckého dávají hejtmané na jevo v dodatku slovy tČmito: To jest nad slušnost a proti Ĝádu a právu, þlovČka tak tČžkým vČzením na prodloužený þas
sužovati; byĢ on i dČdiþným jich poddaným byl, tehdy nemají toho þiniti. PĜevor však dopisu
toho nepĜijal od posla pánĤ hejtmanĤ. Když mu pak bylo pĜipomenuto, aby uvážil, co by z toho budoucnČ tČžkého pojíti mohlo, omlouval se tím, že prý mu posel chtČl psaní odevzdati v
chrámu PánČ „in loco ac tempore non competenti“ k vykonávání služeb božích se strojícímu,
a slíbil, že Rumlenu i s dobytkem jeho propustí.
Ale pĜevor slibu svého nesplnil. RozhoĜþení své spravedlivé nedovedli páni hejtmané již
utajiti. Znova mu pĜipomenuli naĜízení král. místodržících a zĜejmČ mu dali na jevo nevoli
svou, že je pĜevor zbyteþnČ zaneprázdĖovati nepĜestává. V obšírné odpovČdi své tvrdí pĜevor,
že výhostný list, kterým rodiþe Václavovi byli poddanství svého zbaveni, neþiní žádné zmínky o dČtech, a proto že Václavova svoboda listem tím není nijak prokázána. Dále praví pĜevor
licomČrnČ, aby sobČ páni hejtmané nemyslili, že by konvent kláštera Sedleckého chtČl úĜad na
3
) „Šípþí“ jest topický název dosud zachovalý; oznaþuje se tak místo mezi Kutnou Horou a KaĖkem (za
pivovarem Loreckým). Za starodávna tam stála usedlost, totiž dĤm se zahradou a polnostmi, o které se
nacházejí zápisy v mČstských knihách kutnohorských (asi od roku 1464)
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nČ vložený nČjak zlehþovati. Aby k takové domnČnce pĜíþiny nemČli, že on pĜevor prý neopomenul, Rumlenu, pout a vČzení zbaviti. Nad to pak maje nad ním, aþkoli protimyslným
poddaným svým, otcovskou útrpnost, jemu slušnou výživu opatĜil a také dobytek jeho klášterními pastevci hlídati a klášterní pící krmiti naĜídil. Avšak rozhodnČ proti tomu konvent protestuje, aby kdo Václava Rumlenu proti vrchnosti klášterské pozdvihoval, od ní jej odluzoval,
jej chránil a zastával. Proti každému, buć on kdo buć, prý pĜinucen bude, pĜísnČ vystoupiti a
pokuty na nČm dobývati. PĜíþinou prý hlavní, pro kterou Rumlenu spoutali a do vČzení uvrci
dali, byly prý pohrĤžky, které on ve vrátnici vĤþi klášterní vrchnosti pronášel, že jim nČkterým krky toþiti chce a je do šachet házeti; také prý manželka jeho na kanceláĜi, kdež tĜi duchovní pĜítomni byli, smČle a opovážlivČ si vedla. Jiná vrchnost prý by jim za to vČtší trest
pĜisoudila; neboĢ právo netoliko skutek, ale i zlý úmysl soudí.
PĜišel nový rok 1656; ale obrat ve vČci nenastal. Manželka Rumlenova stále se dožaduje
pomoci pánĤ šepmistrĤ, a ti opČt naléhají na pány hejtmany kraje ýáslavského, projevujíce
mínČní, že naschvál ta vČc se odkládá, aby ta komise, již tak velice zlehþená, k zapomenutí
pĜišla, a ten ubohý þlovČk, jsa tak zle trápený, k desperaci pĜiveden byl. ŠepmistĜi mČli toho
jistou zprávu, že opat jako visitátor ze Ždáru odjel do Brna a odtud do jiných klášterĤ jemu
pod visitaci náležejících se chystá, že do VídnČ a odtud do nČkterých míst blíž rakouských
hranic ležících, zejména do Vyššího Brodu, Krumlova a j. odjeti se strojí. Tak že to „krátké
strpení“, kterým zarmouceného Rumlenu utČšují, ještČ do Veliké noci budoucí se protáhnouti
mĤže. Následkem toho rozkladu ustanovena komise na den 3. bĜezna. Avšak opat, z cesty visitaþní se navrátivší, opČtovnČ se dožaduje, aby den pro Ĝízení ustanovený byl odsunut,
omlouvaje se nutnou cestou do Prahy a jinak. KoneþnČ mohlo býti Ĝízení položeno urþitČ na
den 9. bĜezna.
Toho dne sjeli se na Krchlebech (sídle hejtmana Robnhápa z Suché) všichni, kteĜí byli súþastnČni ve sporu. Od pánĤ HorníkĤ vysláni byli s plnou mocí Samuel Lahviþka, primátor,
Václav Kubín Hopmilský a Krištof Perkmon; jako zástupce kláštera pĜijel opat se svým sekretáĜem JiĜíkem ZnČjovským (ZĖovským); také Rumlena byl pĜítomen. Opatovi, který byl stále
oslovován titulem preláta anebo visitátora, vše se pĜekládalo na jazyk nČmecký. Projednávání
vČci sporné vyboþovalo chvílemi z kolejí klidného rokování. Páni Horníci hájili své stanovisko vČcnČ a zdrženlivČ; patrnČ se vyhýbali vážnému sporu s konventem kláštera Sedleckého.
Ale opat stál urputnČ na svém náhledu, a þasto se rozþiloval. Z komisaĜĤ mluvil Robnháp rozvážnČ a nestrannČ, kdežto Obitecký se dosti zjevnČ pĜikloĖoval na stranu opatovu; avšak oba
si vedli jaksi rozpaþitČ, nechtČjíce si to pokaziti se žádnou z obou stran rozvadČných, ani nechtČjíce upadnouti v nemilost pánĤ místodržících.
PĜedsedající pĜedložil pĜedevším otázku, zdaliž dČti s poddaných rodiþĤ ve svobodném
horním mČstČ zrozené jsou svobodné, a dále zdaliž lidé poddaní, kteĜí nČkdy v dolech pracovali, svobody tím nabyli. Horníci pĜisvČdþovali na obČ otázky, opat odpíral obČma. PĜeþtena
resoluce krále Rudolfa a jiné zprávy o svobodách, hornímu lidu udČlených, ale nedocíleno
pĜesvČdþivého názoru jednotného; ba zmatek byl ještČ zvýšen, když komisaĜ Obitecký pronesl
mínČní, že poddanost MatČje Rumleny, jakožto hlavy rodiny, táhne za sebou také poddanost
manželky jeho a dítek jeho. Když pak pĜedsedající komisaĜ Robnháp se dotazoval, komu by
ten grunt RumlenĤv „Šípþí“ náležel, ozvaly se též odpovČdi protichĤdné, sobČ odporující;
opat dokládal, že patĜí ke klášteru, Horníci pak tvrdili, že jest jejich šosovní a že knihami
mČstskými se Ĝídí. Tímto tvrzením byl opat velice pohnČván a podráždČnČ prohlásil, že od toho gruntu nikdy neupustí.
Pan Robnháp doznává, že oni komisaĜi nemohou Rumlenu pĜisouditi ani klášteru, ani
HorníkĤm; táže se, þeho pan prelát na tom ubohém þlovČku míti žádá a jaké zalíbení on jako
osoba duchovní má na tom, že téhož Rumlenu netoliko do chudoby uvedl, ale dlouhým a tČžkým uvČzĖováním i o zdraví pĜipravuje; a dále vyzvídá, proþ Rumlena nebyl domĤ propuštČn,
když Horníci pod peþetí svou mČstskou pĜi pánech místodržících a pĜi nich hejtmanech kraj107

ských slibují za Rumlenu, že jej postaví, kdyby toho potĜeba kázala. Proti tomu jal se pan prelát ujišĢovati, že o tom niþeho neví, že by magistrát kutnohorský za Rumlenu byl sliboval,
a že Rumlena ani tak tČžkým arestem obtČžován nebyl, že mohl domĤ i do mČsta svobodnČ
choditi. Nejsouce touto odpovČdí spokojeni, obrátili se páni komisaĜi na tajemníka klášterního
a dotazovali se, zná-li se on k tomu, že pĜevoru i konventu psáno bylo od hejtmanĤ, aby
Rumlena byl propuštČn, když páni Horníci za nČj slibují. Tajemník poþal mluviti latinsky,
snad aby tomu Rumlena nerozumČl; ale jsa pánem Robnhápem pĜísnČ napomenut, aby mluvil
þesky srozumitelnČ, pĜiznal se, že tomu tak jest, ale že pan pĜevor s konventem žádali od
magistrátu kutnohorského slibný list za Rumlenu pod peþetí mČstskou. Tu se ozval opat a žádal, aby mu originál toho listu byl vydán; a když mu slíben byl opis toho listu, ale vydání originálu bylo odepĜeno, nechtČl se tím spokojiti a hnČvem popuzen, zaþal Rumlenovi šelem a
„pernhajterĤ“ nadávati a hledČ vyþítavČ na pĜítomné pány Horníky, vmČšoval do Ĝeþi své
zmínku o rebelantech, kteĜí se opovažují poddané posazovati proti jejich vrchnosti. Proti tomuto troufalému podezĜívání se Horníci rozhodnČ ohradili. Aby roztržka ta nevzrostla na
bouĜlivý výstup, oslovil pĜedsedající hejtman Robnháp Rumlenu, který tu dosud byl jen tichým svČdkem, a promluvil k nČmu takto: „Je-li tomu tak, že jest tebe klášterní úĜedník tĜikráte kyjem bil?“ Na to odpovČdČl Rumlena: „Bil mne jedenkráte; ale tĜikráte nade mnou hrozivČ stál.“ Tu se obrátil pan Robnháp k sekretáĜi ZĖovskému, Ĝka: „Žádný není vČtší pĜíþinou
této nepĜíležitosti jako vy. Vy podvozujete a vadíte vrchnosti dohromady. Kdyby vás nebylo,
pan prelát, který jest hodný pán, nikoliv by toho neuþinil. To všechno skrze vás pochází, a
protož vám z podstaty úĜadu na nás vloženého dostateþnČ porouþíme, abyste odsud neodcházel, ale zde v arestu zĤstal.“
Tím skonþilo rokování, a všichni se chystali na odchod. Tu hejtman Robnháp promluvil k
opatovi smíĜlivou Ĝeþ takto: „Což bych sobČ pĜál, aby ta vČc radČji bez zaneprázdnČní dalšího
mezi stranami porovnána býti mohla.“ Na to pan prelát odpovČdČl, že Rumlenu s manželkou,
s dČtmi i se vším dobytkem jeho chce pánĤm HorníkĤm propustiti. Páni Horníci byli pak
usmíĜeni a uklidnČni prohlášením pánĤ hejtmanĤ, že ihned zítra pošlou panu opatovi a celému
konventu naĜízení, aby slib ten byl splnČn, s pohrĤžkou, pakliby se to nestalo, že stížnost odešlou na pány místodržící.
Když opat již do vozu chtČl vsednouti, bylo sekretáĜi ZĖovskému znova pĜipomenuto, aby
ze zámku neodcházel. Tu jej opat zaþal omlouvati, že „co jest koliv þinil, že jest nic více pĜed
se nebral, než co od nČho (opata), jakožto vrchnosti své poruþeno mČl“, a nČmecky ZĖovského pobízel, aby jen do vozu pĜisedl. Když pak páni hejtmané tomu bránili a sekretáĜe zpČt do
zámku posílali, tu opat z vozu vystoupil a prohlásil, že on sám osobnČ místo ZĖovského tu zĤstati chce a bez nČho že domĤ nepojede. Tu páni hejtmané odstoupili stranou a uradivše se
mezi sebou, dovolili, aby sekretáĜ s opatem vsedl do vozu. A tak jsou odjeli.

PodČkování
Vydavatel by chtČl touto cestou podČkovat všem, kdo pĜispČli ke vzniku této publikace pĜedevším pracovníkĤm Státního okresního archivu Kutná Hora a dále zamČstnancĤm
ýeského muzea stĜíbra v Kutné HoĜe a Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice.
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Emanuel Leminger
* 25. prosince 1846 v NedvČzí.
† 3. prosince 1931 v Kutné HoĜe.
Dne 3. prosince o pĤl 8. hodinČ ranní tiše zesnul p. Emanuel Leminger, profesor st. stĜední školy
v. v., spisovatel, dopisující þlen Král. þes. spoleþnosti nauk v Praze, þlen archaeologické komise pĜi
ýeské akademii vČd a umČní v Praze, þestný obþan mČsta Kutné Hory, þestný þlen a dlouholetý
kustod musea Archeol. sboru „Wocela“ a redaktor „Kutnohorských pĜíspČvkĤ k dČjinám vzdČlanosti
þeské“.
Narodil se dne 25. prosince 1846 v NedvČzí v okrese neveklovském, kde otec jeho byl panským
hospodáĜským úĜedníkem. Když otec jeho byl pĜeložen do Lešan, poþal choditi malý synek do obecné
školy v NetvoĜicích, kde byl zapsán hned do druhé tĜídy. Po pĤl druhém roce poslán do LitomČĜic,
aby se nauþil nČmecky. NČmecký jazyk osvojil si za pĤl roku tou mČrou, že mu výchova nČmecká ve
4. tĜídČ hlavní skoly a v 1. tĜídČ gymnasia neþinila obtíží. Druhou až osmou tĜídu gymnasia studoval v
Praze u piaristĤ, kde bydlel v konviktČ v Klementinu spoleþnČ se Svatoplukem ýechem a Servácem
Hellerem. MČl býti podle pĜání matþina knČzem. Leþ r. 1865 po maturitČ dal se zapsati na fysiku a
mathematiku na filosofickou fakultu pražské university. Rozhodnuv se pro úĜad profesorský,
pĜipravoval se ke státní zkoušce z mathematiky a fysiky. V této dobČ dvakráte poslán na výpomoc za
nemocné profesory: na gymnasium v Klatovech (kde žákem jeho byl Jaroslav Vrchlický) a na
gymnasium piaristĤ na Novém MČstČ v Praze. Na podzim r. 1872 ustanoven suplentem na vyšší
reálce v Kutné HoĜe, kde pĤsobil až do Ĝíjna 1902 a na odpoþinku žil až do své smrti.
Byl profesorem pĜísným, ale otcovsky spravedlivým; proto milován byl všemi žáky svými, z
nichž mnozí dopisovali si s ním až do jeho smrti. V prázdných chvílích vČnoval se spisovatelství.
ýinnost tato projevovala se zprvu sepsáním uþebnice fysikální pro nižší oddČlení škol stĜedních,
pro ústavy uþitelské a pro školy mČšĢanské, kteréžto uþebnice doþkaly se nČkolika vydání. Mimo to
napsal množství odborných a popularisujících þlánkĤ, zejména do þasopisĤ: „Škola a život“, do
„Pouþných listĤ“ a do „SvČtozora“.
Hned pĜi pĜíchodu jeho do Kutné Hory zlákaly ho omšelé stavitelské klenoty mČsta a bohatý
archiv k bedlivému studiu historie staroslavné Kutné Hory.
Profesorský sbor reálky skládal se v té dobČ z vynikajících mužĤ. Vedle Ĝeditele JiĜ. Zacha
pĤsobil tu Jan ěehák, Fr. A. Slavík a V. Laviþka. Ti všichni s Em. Lemingrem vČnovali se horlivČ
historickým pracím, a výsledkem jejich þinnosti bylo množství cenných þlánkĤ vČdeckých o Kutné
HoĜe.
PĜiþinČním jejich za pĜedsednictví V. PĜedáka, presidenta kraj. soudu, založen r. 1877
Archaeologický sbor „Wocel“, jehož pĤvodním úþelem bylo zachránČní velechrámu sv. P. Barbory
pĜed zkázou. PĜeškoda, že vnesením nesvárĤ mezi Ĝeditele a uþitelský sbor tento vČdecká þinnost
vzala za své. Jediný E. Leminger zĤstal HoĜe zachován, ostatní pĜeloženi.
Zásluhou E. Lemingra bylo, že se „Wocel“ vČnoval i sbČratelské þinnosti, jejíž výsledkem bylo
založení musea. Sbírky tyto, jichž perlou je skvostná sbírku mincí, jsou pýchou mČsta a svČdþí o lásce
a píli zesnulého, který byl až do r. 1929 jejich peþlivým a nezištným ochráncem.
Leþ E. Leminger neomezil se jen na sbírání umČleckých a historických pĜedmČtĤ, na
zachraĖování listin z hor. archivu na balící papír prodaných, na poĜádání sbírek musejních, výkopĤ z
hradištČ Cimburku, na bádání v listinách a knihách museu darovaných, on byl i pilným návštČvníkem
bohatého archivu horního a mČstského. V pĜiloženém soupisu jeho prací najdeme výsledky této jeho
požehnané práce, jež uloženy jsou v tolika odborných i místních þasopisech a budou cennou
pomĤckou k sepsání dČjin mČsta Kutné Hory.
Vrcholnými spisy jeho jsou „Královská mincovna v Kutné HoĜe“ a „UmČlecké Ĝemeslo v Kutné
HoĜe“, které pro vČdeckou hodnotu jejich vydala ýeská akademie.
Em. Leminger byl pýchou školy, Archaologického sboru „Wocela“ a mČsta Kutné Hory, jehož
historii výbornČ sloužil!
Budiž mu vČþná pamČt!
(Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, Ĝada VI., 1932, pĜíloha.)

