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PĜehled letopisný k dČjĤm Hory Kutné
První díl
1197. DomČnlivý poþátek Hory Kutné. Okolí nejbližší a hranice.
Odvození jména. Vznik mČsta. Hornické pĜekroucené významy.
Práva a zĜízení mČst. (8)
1261. Výsady horníkĤm králem Václavem I. udČlené. Dodatek
k nim od PĜemysla Otakara II. (11)
1276. Hora Kutná za královské mČsto povýšena. (12)
1278. První úpadek dolĤ Kutnohorských. (12)
1289. Kolínským povoleno u KlukĤ pavovati. (12)
1292. Chrám Všech Svatých postaven. Klášteru Sedlckému povolen plat z lázní Kutnohorských. (12)
1293. Kutná Hora s Jihlavou v stejná práva uvedena. Horní právo
krále Václava II. Z výpovČdi soudcĤ Hory Kutné není odvolání než
ku králi. (12)
1299. Právomocnost na klášter Sedlcký nesmČli Horští provádČti.
(14)
1300. První ražení penČz v HoĜe Kutné r. 1300. O úĜednících
mince. PĜe s Kolínskými o sklad soli. Poznenáhlé rozšiĜování se
mČsta. První poþátek kaple TČla Božího a chrámu sv. Barbory. (14)
1304. Obležení Hory Kutné císaĜem Albrechtem a smutný konec
obležení toho. (15)
1305. Spor mČst královských s pány þeskými o práva na snČmu.
První jména pĜednČjších obyvatelĤ v HoĜe Kutné. (16)
1306. Výplaty z mince Kutnohorské. (16)
1307. Druhé obležení Hory Kutné. (16)
1308. Horník BoĜita z Košic dal vystavČti chor u sv. Jakuba v
Praze. (17)
1309. Spiknutí mČšĢanstva Pražského a Kutnohorského proti
pánĤm þeským. Následky toho. (17)
1310. TĜetí obležení Hory Kutné. ýtvrté obležení Hory Kutné.
Chrám sv. Jakuba založen. (18)
1311. Mince Kutnohorská zlehþena. (18)
1312. Právo mince raziti ze Žitavy pro Horu Kutnou zíkáno.
Krvavá rozepĜe PušĤ a pánĤ z Potsteina. Hlad veliký v zemi. (18)
1314. NČmci s králem Janem pĜišlí jak používají mince
Kutnohorské. (19)
1315. JindĜich z Lipé co první správce mince za krále Jana. (19)
1317. Veliký hlad v zemi. (19)
1321. Kapitoly Vyšehradské nadání z mince Kutnohorské. (19)
1323. Krále Jana hospodaĜení. (19)
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1324. Pirknarovo zaĜízení mČstského špitála. Odevzdání pĜíjmĤv
chrámĤ a kaplí v HoĜe Kutné špitálu pĜi klášteĜe Sedlckém. Stávající
již chrámy Kutnohorské. (19)
1325. Zlaté mince v HoĜe Kutné prvnČ raženy. (21)
1327. Podílce horní odvádČny klášteru Sedlckému a Žćárskému.
1328. PlzeĖské rychtáĜství mČšĢanu Kutnohorskému udČleno. (21)
1329. Nové právo Hory Kutné. Poukázky na minci v HoĜe Kutné.
(21)
1333. Co získala Hora Kutná za Karla IV. (21)
1337. Mince zlehþena. (21)
1338. Jednota uzavĜena mezi Prahou a Horou Kutnou. Div v PnČvici. Kobylky asiatské v ýechách. Klášter Sedlcký zrušil povinnost
na pohostinu. Králova poukázka na minci Kutnohorskou. Velflín s
BoĜitou nájemníci mince. Narovnání Hory Kutné a Sedlc ohlednČ
hranic. (22)
1341. PĜíspČvek z hor na stavbu chrámu sv. Víta v Praze. (22)
1343. Majestát pĜepaleþĤm stĜíbra (vlastnČ razeþĤm mince)
udČlený. KĜivoklát hrad zastaven. (22)
1345. SnČm za krále Jana v HoĜe Kutné držaný. PĤvod Kamenné
stezky z Hory Kutné do Sedlc. (23)
1346. Jak si král Karel IV. Hory Kutné vážil a ji s jinými hlavními mČsty porovnal. (23)
1348. Zhoubná bouĜka v HoĜe Kutné. PĜíspČvek z mince Kutnohorské na Slovanský klášter v Praze. (24)
1351. RuthartĤv odkaz na mlýnČ klášteru Sedlckému. Poþátek
vinic kolem Hory Kutné. (24)
1358. Chrám sv. Jakuba dostaven a nadací rozliþná k nČmu. (24)
1359. Právo HorníkĤ na gruntech Malešovských rybníky zakládati pĜestalo. Král Karel IV. potvrdil a rozmnožil výsady Kutnohorským. (24)
1361. Mor v ýechách. CísaĜi Karlovi syn narozen. (24)
1363. RozepĜe Kutnohorských s klášterem Sedlckým o správu ve
špitále. První mincmistr ustanoven. Správa obecní. Rychta v HoĜe
Kutné zastavena Endrlinovi. Spor Hory Kutné s Kolínskými o plavení dĜíví. (24)
1370. Odkaz ke kapli mincéĜské. Poklady císaĜe Karla IV. (26)
1371. Majestát císaĜe Karla IV. na svobodné kupování a prodávání statkĤ pozemských a jich dČdČní. (26)
1372. Poukázky na minci Kutnohorskou. (26)
1373. Nadací Weirachové ku chrámĤm. (26)
1378. Ustanovení o mincíĜství. Vychvalování Hory Kutné od

cizincĤ. (26)
1386. Majestát krále Václava IV. o dČdČní po zemĜelých
Hornících. (27)
1388. Sigmund odĜíká se nárokĤ svých na pĜíjmy z mince
Kutnohorské. (27)
1390. Kaple St. TĜí králĤ v chrámu sv. Jakuba založena. Rozliþné
úpisy Kutnohorským na dluhy. (27)
1392. Kutnohorský mČšĢan dal silnici do Žitavy upravit.
Kutnohorských nesmí se nikdo bez odpovČdi mincmistra dotýkati
ani pohánČti. (27)
1394. Silnice z Kolína k ýáslavi musela Horou Kutnou jíti.
Výsada Kutnohorským na clo v branách. Jak se mČsto Hora Kutná
rozšiĜovalo. (28)
1396. Spor HorníkĤ s uhlíĜi a jeho vyrovnání. Kaplanství pĜi kapli
TČla Božího nadané. (29)
1397. Kaplanství pĜi kapli Rodiþky Boží nadané. (30)
1400. Sigmund král uherský s vojskem svým k HoĜe Kutné
pĜitáhl. (30)
1401. Pobožnost TČla Božího v kapli téhož jména papežem Bonifacem IX. potvrzena. Témuž chrámu právo farního chrámu udČleno.
Kutnohorští jsou povolání pĜed soudy duchovní mimo arcibiskupství Pražského sproštČni. NČkterá obecní zaĜízení ohlednČ trhĤ a
ĜemeslníkĤ. Rozsudek šepmistrĤv mezi ševci a koželuhy. Sigmund
opČtnČ Horu Kutnou obléhl a krále Václava zajal. (30)
1402. Týž Hory se zmocnil a jak Kutnohorské pokoĜil. (35)
1403. Srážka HorníkĤv se Smilem Flaškou. Král Václav ze zajetí
uprchl do a Hory pĜišel. (35)
1404. Král Václav povolává do Hory Kutné þleny university
Pražské. Chrám sv. BartolomČje. Narovnání sporu Kutnohorských s
klášterem Sedlckým o hranice. Nadací Kláry Troperové. Úpis Václava z Truhonic. (35)
1408. Majestát krále Václava na práva a díla mincéĜská. Události
povšechné v zemi. (35)
1409. UdČlení dekretu Kutnohorského na práva tĜech hlasĤ národa þeského na universitČ Pražské. Spor Kutnohorských s panem
Zdenkem z Postupic. (37)
1410. Zavedení primaství v HoĜe Kutné. Narovnání o jurisdikcí
v HoĜe Kutné mezi faráĜi PnČvickým a Malínským. (37)
1412. Petr ze Svojšína nejvyšší mincmistr. (39)
1413. Zniþení Malína horníky Kutnohorskými. Kupci Kutnohorští
na cestách pĜepadeni. (39)
1414. Úpisy dlužní mČšĢanĤm Kutnohorským. Odpustky pro
pĜispívatele na stavbu chrámu sv. Barbory. Povšechné události
v zemi. (39)
1416. Ráþek Kobyla vyslanec králĤv v HoĜe Kutné zavraždČn.
Povšechné události v zemi. (40)
1419. První krvavý poþátek válek husitských Kutnohorskými
zavinČn. Spolþení se Hory Kutné proti Praze. ěádČní HorníkĤv proti
HusitĤm. (40)
1420. Král Sigmund pĜitáhl do Hory Kutné. Král Sigmund zadal
rychtu v HoĜe Kutné. Král Sigmund zapisuje vesnice kláštera
Sedlckého. Král Sigmund opČt v HoĜe Kutné. (41)
1421. Nové ĜádČní HorníkĤ proti HusitĤm. PokoĜení se HorníkĤ
vojsku Pražskému a uþinČný mír. Narovnání se HorníkĤv s Pražany.
SnČm v ýáslavi. Rokování snČmovní v HoĜe Kutné. Nový mincmistr. První vpád vojska Táborského do Hory. Bitva vojska Táborského s vojskem Sigmundovým u Hory. Král Sigmund opČtnČ Horu
Kutnou opanoval. (42)
1422. Druhá bitva Žižkou u Hory Kutné svedena. SnČm v ýáslavi
a zvolení Vitolda Alexandra Litevského za krále þeského. List
ŽižkĤv. Ustanovení ohlednČ mince. (46)
1423. PrĤbČh událostí povšechných. (47)
1424. Boj u Malešova a vypálení Hory Kutné. (47)
Druhý díl
1424. PĜehled povšechný. Mince kutnohorská obnovena. Žižka v
HoĜe dosadil mincmistra, jeho smrt. (48)
1425. OpČtné zvedání se Hory Kutné. (48)
1427. Radnice nová v mČstČ zĜízena. (48)
1428. PojištČní majetku Kutnohorských. Poloha mČsta, jména ulic
a námČstí. (49)
1431. SnČmování strany pod obojí v HoĜe. CísaĜ Zikmund
potvrzuje majetek Glenclovi. (49)
1432. OpČtné snČmování v HoĜe Kutné. (50)
1433. Svolení obecní o Ĝádu v mČstČ a pĜijímání do obce. Svolení
zemské o minci. (50)
1434. Stvrzení práv Horských správcem zemským. PĜehled
povšechný. Rudokupci pokutováni pro házení škvár do Páchu. Sjezd

duchovní v HoĜe. (50)
1435. DČje povšechné. Ženy pro tanec trestány. (51)
1436. Sazení šepmistrĤ správcem zemským. CísaĜ Zikmund pĜijat
za krále þeského. Volba šepmistrĤ. Ves Veletov zastavena králem
Zikmundem. NČkteĜí se Zikmundem nespokojeni. (51)
1437. SnČm zemský svolán do Prahy o porovnání nových
HorníkĤ se starými. Roháþ z Dubé a na SionČ, jeho provinČní a trest.
Zikmundova smrt a jeho snaha o nástupce. (52)
1438. Sjezd v HoĜe, zvolení krále Albrechta. Bitva u Hory. (53)
1439. Albrechtova smrt. (54)
1440. Bezvládí v ýechách. (54)
1441. SnČm duchovní v HoĜe. Sjezd krajský. (54)
1442. Vinice kolem Hory Kutné. (54)
1443. Nová synoda knČží v HoĜe. Uvazování se ve statky nČkdy
Sedlcké. Spor Kutnohorských o plat ke špitálu z PĜítoky. Nové mlýny na Svrchním Páchu odkoupeny. ZĜízení cechu havíĜského. (54)
1444. Sjezd všech stran v HoĜe Kutné. (56)
1445. Odkaz PískĤv na stavbu chrámu sv. Barbory. SnČm valný v
HoĜe Kutné. (56)
1446. Radnice obecní na Tarmarku zĜízena. Druhanice þáslavským postoupeny. Sjezd jednoty PodČbradské v HoĜe. Mlýn Štolec
od obce odprodán. Šepmistr KĤþka zvolen za posla do ěíma. (57)
1448. Hora Kutná zvolena za místo ku snČmování. (57)
1449. Vinice u Neškaredic od obce odprodána. (58)
1450. Kutnohorští pĜistupují ku pĜímČĜí. (58)
1451. JiĜí PodČbradský zvolen správcem zemČ. Poselství ke králi
Ladislavovi. NepoĜádné pavování. (58)
1453. Král Ladislav nastoupil vládu. (58)
1454. Narovnání mezi novými s starými Horníky. Král Ladislav
potvrdil HoĜe výsady. Zapisování statkĤv a dvorĤv. LázeĖ Na Písku
darována mincíĜĤm. (58)
1456. Smlouva o zahrady hloušecké a na Kamených stezkách. (59)
1459. Král JiĜí potvrzuje HorníkĤm veškeré výsady. Týž: smČnil
právo rychty mČstské v HoĜe. (59)
1460. NeĜád v mincovnictví napraven. BekynČ uvedeny do Hory.
(60)
1461. HorníkĤm potvrzeno držení pozemkĤ, nČkdy klášteru
Sedlckému náležejících. Správa obecní a povinnosti obecních
soudcĤ. ěád sazení rady, obecních starších a všech cechmistrĤ, jich
pĜísahy. OdmČna mincmistrovi za obnovení rady. (60)
1462. Svolení obecních starších o potĜeby mČsta. Jak trestány
byly pĜestupky Ĝádu obecného. CihláĜ do Hory povolán. Jak se vedly
dlužní úpisy. Nadací ke školám. Spor lazebníkĤv s jinými Ĝemesly.
Stížnost rudokupcĤv do nepoctivých vah. Král JiĜí potvrdil
dČdiþnost lĤnĤ mincíĜských. (63)
1463. Ptáþek, proslulý zvonaĜ v HoĜe. Nauþení o zlatnících.
KoželuhĤm ýáslavským dovoleno kupovati v HoĜe kĤže. Jílovští
podrobeni rozsudkĤm šepmistrĤ Horských. Mincmistr Kostka
z Postupic zabit bleskem. (65)
1464. Král JiĜí obnovil radu. Ustanovení trubného v mČstČ. (66)
1465. Král JiĜí v HoĜe, rozsudek jeho o pozĤstalosti provinilého
rudokupce Jošta. Svolení panské o šenkéĜky a branku Páchovskou.
Dar králi. Stížnost do mince. (66)
1466. Svolení obecní. Nesvornost HorníkĤ s jinými mČsty. Spor
s Kolínskými o plavení dĜíví po Labi. Clo mČstské. (67)
1467. Svolení obecní. Král JiĜí osvobodil Horníky od braní
vyššího práva v Jihlavi. (68)
1468. Hora podporuje krále JiĜího proti nepĜátelĤm. (69)
1469. Svolení obecní o rozliþné opravy ve mČstČ. Narovnání mezi
mlynáĜi a pivovarníky. NepĜátelé krále JiĜího zvolili Matyáše krále
uherského za krále þeského. Oprava mincovnictví. DĤm Ruthartovský. (69)
1470. Obnovení úĜadu šepmistrského a konšelského. Plat z hutí
k obci. PĜípravy k válce. Úpis krále JiĜího na uþinČnou jemu pĤjþku
a zápis na Zybohlavy. Král JiĜí upisuje synĤm svým 6000 kop na
minci. Hora se opevĖuje. Kutnohorští podávají králi JiĜímu zprávy o
pohybech nepĜítele. Drahota v zemi. (70)
1471. Kníže Minsterberský obnovil radu. Prokopa Aldera dary ke
chrámĤm horským. Václava Svatby z Tuchotic odkazy a poslední
vĤle. Smrt krále JiĜího a M. Rokycany. Po smrti krále JiĜího. Zabavení mince královské. Míšenští u Hory a potyþka s nimi u KaĖku.
Volba krále Vladislava na snČmu v HoĜe. Podmínky Kutnohorských
pĜi postupování mince. Král Vladislav v HoĜe, uvázal se v minci a
sadil úĜady mČstské. Zavedení cla z mČdi pro obecné potĜeby. Dluhy
Kutnohorských za králem JiĜím. Král Vladislav potvrdil HorníkĤm
veškeré výsady. (72)
1472. Stav mČsta v té dobČ. ÚĜady mČstské soudí krádeže horní.
Požadavky Vladislavovy na minci. PĜehled všeobecný. Vojenská
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opatĜení. Kutnohorští varují Vladislava pĜed nepĜáteli. Král Vladislav provdává dceru sirotka po Václavovi Svatbovi z Tuchotic.
První lékárna v HoĜe. (77)
1473. Nová váha zĜízena v minci. Král Vladislav obnovil radu.
Narovnání o sázení starších nad havéĜi. Nová mince zaražena. Výlohy na ohražení mČsta. Odkaz Mikuláše Libáka ke špitálu. Chrám sv.
Václava na Rovni. Pozemky sedlcké, držené bez zápisu, bućtež
vráceny. Vladislav považuje Horu za svoji pokladnici. Vladislav
ujišĢuje Kutnohorské, že dávky jemu svolené nejsou na újmu práv
jich. Vladislav zapisuje Veletov Janu z Trojanovic. PeþeĢ mČstská
vyryta. (78)
1474. Ladislav obnovil radu. Trest na krádež v minci. Úklad o
bezživotí krále Vladislava, trest na to. Stížnosti pro rybníky Malešovské a vodu z Bylanky. Posádka uherská z Kolína Horníky zbita.
Poukazy královy na minci horskou. Obec horská zaruþuje se za
krále Vladislava. (81)
1475. Usnesení na snČmu v Praze. Narovnání mnohých mČstu
prospČšných vČcí. Neposlušní obþané mají se z mČsta vyprodati.
HutištČ pod HradištČm dáno na zĜízení mlýna. Strašné povČtĜí v
HoĜe. KnČží napomenuti ke svornosti. Nadání KateĜiny Alderové ke
špitálu. PovČst o Ruthartovi a udČleném jemu erbu. Další poukazy
na minci králem þinČné. O povaze obyvatelstva mČsta v dobČ té.
(82)
1476. HavíĜi žádají, aby starší jich opČt od šepmistrĤ byli sázeni.
Nespokojenost s radou mČstskou v Praze i v jiných mČstech þeských
a jak se tomu v HoĜe pĜedešlo. Obec kutnohorská rukojmí za krále
Vladislava. Spor s panem Drahobudickým vyrovnán. Práva pregéĜĤv se stále udržují. Mince kutnohorská nemĤže postaþiti vypláceti
poukazy králem jí dávané. Domy v HoĜe, stavČné králem Vladislavem. (85)
1477. Na jaké rukojmí pĤjþovány byly peníze nadaþní. UhĜi
chystají se ke Kutné HoĜe. Práva horní stvrzena Vladislavem. SnČm
v HoĜe. (87)
1478. Obnovení rady. Nový mlýn koupila paní Anna z Radiþe.
KnČz Martin Hegius vypovČdín z Hory. Král Vladislav na obČdČ u
mČšĢana horského. DĤvČrné listy Vladislavovy k HorníkĤm. Horníci
ke snČmování voláni. JeštČ nČkteré poukázky na minci. PĜekupování
a pĜepalování stĜíbra zapovČdíno. (87)
1479. PĜehled dČjĤ povšechných. KnČz z Hory vypovČzený vrátil
se a za to potrestán. Sklep obecní vyloupen a peþetČ mČstské pokradeny. Peníze z mince ukradeny. Mince nemĤže vypláceti poukazy,
výpomoc obce. Kníže Viktorýn postupuje dĤchody své na minci
králi Vladislavovi. (89)
1480. Znamenitá bernČ v ýechách uložena. Kutnohorští vybídnuti
k snČmu o narovnání v náboženství. Král Vladislav ujel z Prahy do
Hory. PĜísnost krále Vladislava pro zpívání písnČ VČrní kĜesĢané,
vzbouĜení se proto havíĜstva. SnČm v HoĜe, Pražané na nČm zjímáni.
Kníže Minsterberský napomíná Horníky, aby Kolínských nepronásledovali. Knihtiskárna v HoĜe. Jan Guttenberg vynálezce knihtisku.
(90)
1481. Svolení obecních starších. Jan z Trojanovic zapisuje Veletov špitálu. PĜehled dČjĤ povšechných. Plat z vaĜení piva zaveden.
Kutnohorští nechtČjí platiti daĖ snČmem svolenou. (91)
1482. Vladislav opČtnČ potvrzuje HorníkĤm výsadu na vybírání
cla ve mČstČ. Narovnání s Kolínskými o sklad ryb tuních. PregéĜĤm
zadržen plat. ŠepmistĜi dozírají na minci. Trest na horní krádež.
Vladislav vyslovuje nelibost HorníkĤm pro neplacení snČmem svolené bernČ. Knížeti Minsterberskému poukázány peníze z mince.
PĜíchod biskupa Augustina Sankturienského do ýech. Sjezd v Nymburce. (92)
1483. Mor v zemi. BouĜe v Praze. Hora mČla býti obsazena vojskem, Horníci tomu nedopustili. SnČm v ýáslavi. Vladislav II. v
HoĜe, svolání snČmu. Stížnost do knížat Minsterberských pro ražení
necenné mince. HorníkĤm povoleno do 50 hĜiven stĜíbra dáti zmincovati pro vlastní potĜebu. Stížnosti kláštera Sedlckého do HorníkĤ
pro držení luk nČkdy klášterských. ýeský kazatel ustanoven v klášteĜe Sedlckém. Položen základní kámen nad chórem sv. Barbory. (94)
1484. NaĜízení královské o polepšení hor. Svolení panské o Ĝádu
v mČstČ. NaĜízeno, by se židĤm spravedlnost dČla. SnČm v HoĜe.
Odjezd králĤv do Prahy. (94)
1485. SnČm v HoĜe. Docíleno snášenlivosti u víĜe. Plat z mince
kutnohorské na stavbu hradu Pražského. Nové poukazy na minci.
SnČmovní ustanovení ceny penČz v placení a výmČnČ. Král Vladislav zamýšlí Újezdec a Zybohlavy pĜipojiti ku panství Kolínskému.
(95)
1486. Úvaha místní. O opatĜení hor. Výroþní trh o Novém roce
povolen. Kolik bylo vydáváno z mince na potĜeby dvoru královského. (96)
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1487. PĜehled dČjin všeobecných. Biskup Augustin Sankturienský
v HoĜe, jeho závČĢ. (97)
1488. Král Vladislav v HoĜe. Hormistr Mikuláš z Skalice zemĜel.
Král Vladislav zapovídá honitbu v poli. (98)
1489. Potvrzení výsady na clo mČstské a práva horní. (98)
1490. DĤvČrné listy královy Kutnohorským. Péþe králova o Hory.
M. Rejsek povolán k stavení chrámu sv. Barbory. Brány Kolínská a
KouĜimská vystavČny. (99)
1491. DaĖ z vaĜení piva svolena. Obecní svolení. MČstu dovoleno
dáti si raziti peníze do výše 50 kop. Syn knížete Minsterberského v
HoĜe zemĜel. (100)
1492. OpČtné svolení danČ z vaĜení piva. PĤst v HoĜe ustanoven.
Mrtvoly v šachtách nalezeny. Rozkázáno dČlati drobné peníze. (101)
1493. Právo na užívání studánky u Bylan potvrzeno. Kašna nová
zĜízena. Narovnání mezi zlatníky. (101)
1494. PĜehled dČjin povšechných. BouĜe havíĜské a pĜíþina jich.
Nová úprava práv horních. (102)
1495. Další nepokoje havíĜské. PĤjþka králi Vladislavovi na
koupení PodČbrad. (104)
1496. OpČtné bouĜe havíĜské, poprava 10 havíĜĤ, následky toho.
Mincmistr Beneš z Veitmille zemĜel. Stížnost havíĜĤ do nespravedlivého jich druhĤ potrestání, výsledky stížnosti. (104)
1497. Král Vladislav v ýechách a v HoĜe. OdpovČć jeho na
žádost HorníkĤ. Radnice nová stavČna. (105)
1498. NaĜízeno vypláceti plat na stavbu hradu Pražského. Vyvážení stĜíbra ze zemČ zakázáno. (106)
1499. Horstorfer sesazen s úĜadu mincmistrského. Bohuše Kostka
z Postupic mincmistrem ustanoven. Povolení vésti vodu do domu
mincmistrova. V nové radnici zaþalo se úĜadovati. (106)
1500. Svolení danČ z vaĜení piva. Král povolil zdČlati stĜíbro z
handštánĤ pro chrámy darovaných. KaĖkovským nedovoleno prodávati vína na sudy. Vzpoura kameníkĤ kutnohorských proti mistru
Rejskovi. ZávČreþný úsudek. ZnamenitČjší rodiny doby té v mČstČ.
(106)
TĜetí díl
1501. O zápisu mČst proti stavu panskému. Horníci mohou bez
relací dČdiny svobodné do desk zemských dáti klásti. Napomenutí
mincmistrovo pĜi obnovení rady. Trest za nepĜicházení do rady.
Potrestání rudokupcĤv a dČlníkĤ hutních. Horníci þiní výtku knížatĤm Minsterberským, že prodali Kladsko. (107)
1502. Král Vladislav v HoĜe. SnČm v Praze. Svolenou snČmem
daĖ z hlavy na válku proti Turku nechtČjí Horníci odvádČti. Pikharti
nebućtež v HoĜe trpČni. Shluknutí uhlíĜĤv v HoĜe. SĖatek krále
Vladislava. (108)
1503. Potvrzení výsad a práv HorníkĤv králem Vladislavem,
pĜiĜknutí jim prvního hlasu po Pražanech na snČmu, osvobození od
bernČ zemské. Preglovy dary ke chrámĤm. Král Vladislav beĜe v
ochranu arcidČkana Svatomíra proti nepravým povČstem. (109)
1504. Vladislav potvrzuje HorníkĤm držení vsí Zybohlav a Veletova. Biskup Filip Sidonský v HoĜe. Smlouva HorníkĤ s mistrem
Rejskem o dostavČní chrámu sv. Barbory. (109)
1505. Svolení obecní o prodej vína v mČstČ a o pĜetržení rozpustilostí. Mincmistr Kostka z Postupic zemĜel, Bernard z Valdštejna
mincmistrem ustanoven. PĤjþka HorníkĤ na zakoupení Kolína,
PodČbrad a HradištČ k ruce krále Vladislava. (110)
1506. List krále HorníkĤm. Stížnost opata Sedlckého do rozpustilosti lidu horského v klášteĜe Sedlckém. PĜesídlení biskupa Filipa
do Hory. (111)
1507. Nové potvrzení veškerých výsad Vladislavem. Potrestání
krádeží horních. Biskup Filip Sidonský zemĜel v HoĜe. (112)
1508. TĜetí hlas na snČmu mČstĤm zase povolen. (113)
1509. Dary HorníkĤv králi Ludvíkovi pĜi korunovaci. Král
Vladislav vyžádal si na Hornících zvon pro chrám sv. Víta na hradČ
Pražském. (113)
1510. PotĜeby Hory pĜedložené králi Vladislavovi na snČmu do
Hory položeném, následky a vyĜízení žádosti té. Horní komisaĜi v
HoĜe. Ku pĜísnému zachovávání povinností obþanských hledČno.
Zámožnost nČkterých obþanĤ Horských. Správcové zemští ustanoveni. (114)
1511. SnČm strany pod obojí v HoĜe nepovolen. OndĜej Polévka,
mČštČnín horský, upálen. TČlo biskupa Filipa z chrámu sv. Jakuba
do chrámu sv. Barbory pĜenešeno. (116)
1512. Odkaz KateĜiny z Vlkanova. (117)
1513. ZdČlávání hald s jinými ještČ právy v HoĜe ponecháno
správcĤm zemským. Následky toho. OndĜej Ptáþek zvonaĜ zemĜel.
Opat sedlcký žaluje Horníky pro lom na Ptáku, následky toho. (117)
1514. Vsi Bylany, PoboĜ a Bliny obcí koupeny. Sjezd stavĤ v

HoĜe. (118)
1515. Nový majestát krále Vladislava. K rozmnožení dĤchodĤv
špitálských povolil král koupiti statky pozemské. Mincmistr Tunkle
z Brníþka sesazen a Vilém Kostka z Postupic dosazen. Volení
starších nad havéĜi. Jednota mČst proti stavĤm vyšším. Ves PoboĜ
koupena k obci. Silní mrazové v ýechách. Mincmistr Kostka z
Postupic hájí svobody hor proti usilování správcĤv zemských. (119)
1516. Vladislav pĜiĜíká za syna svého Ludvíka, aby králem þeským uznán byl. Slib krále Ludvíka. Poþínání si Kutnohorských po
smrti VladislavovČ. Mincmistr Kostka v HoĜe oblíben. Ves Lošany
koupena k obci. Dluhy po králi Vladislavovi pozĤstalé. (120)
1517. PĜehled povšechný. HavíĜi opČt se poþínají bouĜiti. Tresty
za nezbednosti. HavíĜi dali u PodČbrad vystavČti kapli. (122)
1518. NČco o správČ obecní. Posel krále Ludvíka do Hory
odeslán. (122)
1519. Svolení Kutnohorských ku pĜíspČvku na zaplacení dluhĤ po
králi Vladislavovi. (123)
1520. PĜehled povšechný. Rozmíšky s klášterem Sedlckým.
Vznik dolĤ Jáchymovských. (123)
1521. Spory s úĜadem horním. ŠepmistrĤm správa mince
odevzdána. Tukl z Brníþka opČtnČ za mincmistra dosazen. PĜehled
povšechný. (124)
1522. Král Ludvík v HoĜe, dary jemu vČnované. MincíĜi z Hory
najati do Uher. DvĤr PĜedhorský prodán. (124)
1523. Falšovatelé mince chyceni a ztrestáni. Ludvík vybízí
Horníky k úþasti na pavování. Listy posla horských ze snČmu
oznamují pĜíjezd krále Ludvíka do Hory. Pobyt krále v HoĜe. PeþeĢ
rychtáĜská zhotovena. PĜehled povšechný. Potvrzení privilegií
horských. (125)
1524. HorníkĤm naĜízeno nakládati na hory. Porovnání mezi
Ĝezníky. Král Ludvík žádá od horníkĤ chrta. (127)
1525. Jednoty u víĜe dosaženo. (127)
1526. Král Ludvík zahynul v bitvČ u Moháþe. Hory plundrovati
zakázáno. ŽidĤm sklady v HoĜe zakázány. Volba nového krále. (127)
1527. Nový král pĜijel do ýech. ZĜízen nový úĜad komory þeské a
Hora jemu podĜízena. PísaĜ ungeltní v HoĜe ustanoven. Porady o
zlepšení hor. Nositi zbraĖ zapovČdíno. Jistý Ĝád v mČstČ naĜízen. (128)
1528. Horníci donuceni odvádČti berni na pomoc váleþnou proti
Turku. (129)
1529. Spor s komisary komory þeské o sazení nové rady.
Všeobecná vojenská hotovost naĜízena. K válce s Turkem mČla
Hora opatĜovati prach ruþniþný. (129)
1530. Peníze na válku s Turkem vypĤjþeny od HorníkĤ. (130)
1531. Jednání o srovnání se v náboženství strany podobojí. Clo
prĤjezdné v HoĜe potvrzeno. Ferdinand volen králem Ĝímským.
SnČmovní snešení. (131)
1532. Hornímu úĜadu dána peþeĢ. Hornímu lidu vstupovati do
vojska a svČtiti svátek Mistra Jana Husa zakázáno. VeĜejná a násilná
zranČní nČkterých osob, pĜíþiny a následky toho. (131)
1533. Haldy a šlaky staré povoleno pĜepalovati Vilémovi KšelíĜi.
Valcha pro soukeníky zĜízena na struze mlýnské. (132)
1534. Albrecht z Gutenštejna opČtnČ mincmistrem, spor jeho s
obcí. (132)
1535. ŠepmistĜi musí slibovati mincmistrovi poslušenství.
NaĜízení o potĜebách potravních. Odkaz Anny Miránkové k chrámu
Matky Boží na NámČti. DĤl Kruchta pavován. (132)
1536. Nový spor s mincmistrem. PĜípravy k uvítání krále Ferdinanda v HoĜe. Klenoty po biskupovi urþeny k zmincování. (133)
1537. Spor HorníkĤ s mincmistrem o napsání osob do nové rady.
Odkaz Jana Maslníka na skutky milosrdné. ZápovČć pĜekupování
ovsa. (134)
1538. Narovnání mezi mincmistrem a radou. Usnesení o zavážení
Vrchlice. Ustanovení osmisoudcĤv k úlevČ šepmistrĤm. Pomoc
vojenská proti Turku. Zemské naĜízení o prodávání obilí v dobČ
drahoty, následky toho v HoĜe. DvĤr na TurkaĖku navrácen klášteru
Sedlckému. (136)
1539. Volba rady. Povolen týdenní pĜíspČvek z mince královské
po 2 kopách gr. na stavbu chrámu sv. Barbory, jak s ním naloženo.
Na hory nakládati uloženo všemu obyvatelstvu mČsta. Dary králi
Ferdinandovi pĜi návštČvČ mČsta. 62 vozy oĜechĤ lískových na trhu.
(139)
1540. Komise královská k ohledání hor. Stížnosti do úĜedníkĤ
horních. Vyvážení zlata a stĜíbra ze zemČ zapovČdíno. Opatovi
sedlckému nedovoleno koupiti v mČstČ dĤm. Podpora obce na válku
s Turkem. Obec musí nésti náklad na dĤl Osel. DČdina na Kuklíku k
obci koupena. Trest za vraždu. (139)
1541. Paliþové v zemi, opatrnost v mČstČ naĜízena. Opatrnost
proti TurkĤm. Dary mincmistrovi k hodĤm svatebním. DĤl Osel

zatopen. Ferdinand nechce více na hory nakládati. Pomoc snČmu
zemského na hory. Vývoz mČdi z mČsta zakázán. Jan ToboláĜ koupil
lán dČdiny od kláštera Sedlckého. DvĤr Mezholezy odkázán klášteru
Sedlckému. Události povšechné. HorníkĤm dovoleno klásti do desk
bez relatora. Pronásledování židĤv. (141)
1542. Stížnost HorníkĤv do mincmistra. Nedostatek v minci.
Horníci odprodali vsi Stuparovice, Louþín a Boušov. Mor v HoĜe.
BernČ zemské Horníci platiti se zdráhají. ParléĜ Mikuláš Ĝídí stavbu
chrámu sv. Barbory. (142)
1543. Požadavky mČsta na minci mají se vyrovnati. Vsi Vilímoviþky a Újezdec koupeny. Události povšechné. Žádost obce ke
snČmu za další podporu hor. Poþali v HoĜe raziti tolary. Dluh z
mince zaplacen. Vojenská hotovost HorníkĤ proti Turku. Nevole
mezi místním duchovenstvem. ZĜízení cechu novoševcovského.
ěezníkĤm stanoven Ĝád o prodávání masa. DĜíví na Labi pĜekupovati Nymburským zakázáno. Cena rĤzné v ýechách kolující
mince. (143)
1544. Zaplacen opČtnČ dluh obci z mince. Obci povoleno zdČlati
stĜíbro. Stížnost havíĜĤ do nedostateþné mzdy a do bránČní obcí
ĜemeslníkĤm na KaĖku se usazovati. (146)
1545. Voda do tvrze Lorecké vedena. HorníkĤm hrozí se pro
neplacení bernČ. Ferdinand více na hory nakládati nechce.
Ustanovení vedoucí k úpadku hor. Uvedení NČmcĤ k ražení tolarĤ.
Trest za nedocházení do rady. Stížnost mincíĜĤv do zkracování jich
práv. Hluþný snČm v Praze. (147)
1546. Události povšechné. Horníci žádají za osvobození od bernČ
zemské dle výsad. Mikulášenci a valdenští nemají býti v mČstČ
trpČni. OpatĜení vojenské mČsta pro pĜípad vtrhnutí nepĜátel do
zemČ. (148)
1547. Události povšechné. Stížnost HorníkĤ do nepoĜádku pĜi
horách. Ztráta privilegií mČstských. (149)
1548. Prosba o navrácení privilegií. Narovnání mezi koželuhy a
ševci. (150)
1549. TĜebešice prodány. Poslové horští o privilegia. Revers na
plat posudní a ze sladu jako pokuta Kutnohorským. Seznam vrácených privilegií. PĜehled povšechný. (151)
1550. Poslední poĜízení Mikuláše z PráchĖan. Narovnání s
klášterem Sedlckým: za Veletov dán mu Gruntlík. (154)
1551. RychtáĜ královský ustanoven, jeho instrukce. Napomenutí
nové rady. Falšovatelé mince odsouzeni. PĜehled povšechný. (154)
1552. Stížnost kvĤli knČžím mČstským. PĜiznání statku obecního
na vydržování vojska. Tresty za krádež. (156)
1553. ěád vaĜení piva, cech nákladníkĤ piv založen. Hlavsa z
LiboslavČ mincmistrem ustanoven, pĜísné jeho nastupování na
šepmistry a živnostníky. OndĜej Daþický propuštČn z úĜadu horního
hofmistra. Mor v HoĜe. Clo v MalínČ. (156)
1554. Dva dvory koupeny k obci. OpČtný mor v HoĜe. (158)
1555. Neškaredice koupeny k obci. VČž NámČtská bleskem
zapálena. ŠepmistĜi hájí práv Ĝemesel, hnČv mincmistrĤv proto. Spor
HorníkĤ s Janem Smíškem z Libenic i jinými osobami stavu
panského. (158)
1556. SnČm zemský v Praze. Rozpustilosti osob panských ve mČstČ. Ungelt z piva a vína zaveden v obci. ŽidĤm nedovoleno zapisovati do knih mČstských. Spor s Maternou z KvČtnice na PĜítoce o
plat ke špitálu. Spor s Kolínskými o plavení dĜíví po Labi. (159)
1557. Stížnosti do nepoĜádné správy horní od doby povolání
NČmcĤ k dílu hornímu. VyšetĜování stížností tČch, pĜíþiny úpadku
hor. Svolení nové rady v záležitostech obecních, dĤchodech a správČ špitálu. Ves Poliþany darována králem Ferdinandem obci. Spor o
ves Vilímoviþky. Nesprávné placení mzdy dČlníkĤm horním z
mince. (160)
1558. Dozor na pekaĜe, pivovarníky a Ĝezníky naĜízen. Ves Radovesice prodána. Pokuta za svévolné odvolání se z rozsudku šepmistrĤ. Slavné poselství k uvítání Ferdinanda jako císaĜe do Prahy.
Šlechta nechce odvádČti platĤ mČstských. Václav z Vlþí Hory na
Lorci. Jakub Valdyka, varhanáĜ horský, povolán ke stavbČ varhan v
chrámČ sv. Víta v Praze. Graduál þeský od Adama Kazibaby pro
chrám sv. Jakuba zhotoven. ěezníkĤm navráceny jejich výsady. (163)
1559. SouĖov a TĜebonín prodány. Stížnosti do nesnášenlivosti
NČmcĤ. Studánka obecní zneþišĢována. Nedovoleno zĜíditi nový
obecní pivovar. ěád a naĜízení o opatrování ohĖĤv. Školství zlepšeno. Služby boží ve VeletovČ a Zybohlavech upraveny. ěád cechu
zlatnického. Rudokupci zrušeni. (165)
1560. DĤm Minsterberský pĜestavČn biskupem solnohradským
Arnoštem. Kutnohorští pĜispČli na koupení panství Pardubického
1000 zlatými. Tok vody od HoĜan k LibenicĤm povolen. (168)
1561. Nové stížnosti do zloĜádĤ pĜi horách. Mincmistr Hlavsa z
LiboslavČ sesazen. Erazim z Švamberka mincmistrem ustanoven.
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Nový spor s panem Libenickým. VystavČna kapliþka u PodČbrad
Horníky, kde r. 1496 havíĜi horští byli stínáni. (168)
1562. Spor HorníkĤ s klášterem Sedlckým srovnán. Dovoleno
odkládati rudy v dolech na dobré skutky. Kameníci horští povoláni
k dostavČní hradu Pražského. Mor v HoĜe. Zákaz chození z Hory do
Prahy. Král Maxmilián korunován. ZvonaĜ Rafael Klabal zemĜel.
Nový mlýn na BaštČ u Starého Kolína vystavČn. (169)
1563. MlynáĜi kutnohorští pĜijímají Ĝád mlynáĜĤ pražských. Opat
sedlcký stČžuje si do rozpustilosti lidí horských, v klášteĜe
tropených. (170)
1564. SnČm Tridentský upravuje otázky náboženské. Výtržnosti a
zbouĜení havíĜĤ. Obec trestá a zamezuje podobné výstupky. Obec
nechce platiti bernČ zemské. HnČv okolního panstva na Horu. CísaĜ
Ferdinand zemĜel. Narovnání obce s Maternou z KvČtnice o plat ke
špitálu a ke školám. SklenáĜi pĜipojeni k cechu truhláĜskému. (170)
1565. VymČĜen plat šepmistrĤm. Cizím povoleno chléb do mČsta
voziti. Váha na rudu potĜebuje opravy. Péþe mincmistrova o lid
horní. (172)
1566. Mikulášenci v HoĜe. Pobožnost za odvrácení války s
Turkem zavedena. NaĜízena všeobecná hotovost zemská. Bezpeþnost vojenská v mČstČ zavedena. Majetek obce a obþanĤ. Horníci
zaruþují se za dluh krále Maxmiliána. Svolení panské o pĜetrhování
neĜádĤv v mČstČ. Karel z Bibrštejna mincmistrem. PĜíþiny sporĤ
mezi mincmistrem a radou. (173)
1567. Obec uvoluje se nakládati na doly Greifský, Hrušky a
VišĖoví. RĤzné tresty za výstupky. PekaĜĤm stanovena sazba na
zboží. Maxmilian potvrzuje Kutnohorským výsady. (176)
1568. Soupis sirotkĤ a jich statkĤ naĜízen. Obecní jmČní a dĤchody. Koupeny vsi Bahno a KrasoĖoviþky. ŽidĤm zakázáno choditi do
Hory i jiných mČst horních a vésti tam obchody. Mor roku toho.
Mincmistr zamýšlí stavČti nové hutČ u Starého Kolína, odpor
HorníkĤ proti tomu. (177)
1569. NČmci pĜejí si vlastního knČze pĜi horách. ěezníkĤm
naĜízeno stavČti jatky na porážení dobytka. Kameníci, zedníci a
tesaĜi spojeni v jeden cech. Taxy pohĜební stanoveny. (179)
1570. Obec žádá za vrácení potvrzených privilegií. Nová daĖ
tĜicátého peníze. Obec má na hrad Pražský dodati ložní šaty pro
dvĤr. Poruþeno obci nakládati na dĤl Hrušky. ZlodČjství pĜi horách,
z toho pošlé záští mezi dČlníky þeskými a nČmeckými. Div na
obloze. Ves Lomec koupena. (180)
1571. Zelotín z Krásné Hory vČnuje radČ nový kalendáĜ. Narovnání s Malovcem z Malovic o dvory v Poliþanech. Nové stížnosti do
neĜádĤ pĜi horách, zprávy vyslaných komisaĜĤ. (182)
1572. Další o tom zprávy. Zdislav z Martinic mincmistrem.
Napomenutí nové rady. Obec žádána o pĤjþku na podporu hor. Ves
ýerníny prodána. Veletov vyhoĜel. O protržení Labe u Veletova
jednáno. PekaĜi odpírají péci preclíkĤ pro drahotu pšenice. OheĖ v
mČstČ. Druhá roura vodní od studánky do mČsta položena. Nová
kašna zĜízena. KnČz ve špitále ustanoven. ZĜízen ústav pro chudé.
Clo malínské. (185)
1573. Drahota v zemi a stanovení Ĝádu tržního. (186)
1574. Král Rudolf v HoĜe, jeho uvítání. Vodní struha ku hnaní
strojĤ horních vedena z Hory na TurkaĖk. Obec k tomu potĜebné
peníze mČla sehnati. Napomenutí nové rady. Spor obce s konsistoĜí
pražskou o knČze. (188)
1575. Slavný pohĜeb mincmistra Zdislava BoĜity z Martinic.
Potvrzení výsad mČsta králem Maxmilianem. Horní komisaĜi opČt v
HoĜe. Osvobození se HorníkĤ od stavČní se k deskám zemským k
podávání svČdomí. Pampa z Vickovic, poslední toho rodu, zemĜel v
HoĜe. (190)
1576. SnČm svolil ku podpoĜe na pavování dolu Hrušek. Vilém z
Opprštorfu stal se mincmistrem. Smrt krále Maxmiliana, projev
zármutku v HoĜe. Nastoupení krále Rudolfa. (190)
1577. Potvrzení privilegií králem Rudolfem. Žádost o podporu na
pavování. O obecním zákonodárství. (191)
1578. Obnovení úĜadu konšelského. Ustanoven pĜíspČvek na
školy. Poslové Moskevští v HoĜe. Ražení malého groše naĜízeno.
Cech vinaĜĤ v HoĜe. NaĜízení o Ĝemeslnících. (192)
1579. Obnovení úĜadu konšelského. Spor obce s hofmistrem o
obnovení práv horních. DĤl VišĖoví odplatný. (193)
1580. Dluhy obecní. Pivovar u Starého Kolína stavČti zamezeno.
(199)
1581. Svolení panské pĜi obnovČ úĜadu. Instrukcí mincíĜĤm
vydaná. Rybník nový k potĜebám horním zĜízen. Plavení dĜíví po
Labi. Narovnání o protržení Labe u Veletova. Odjezd krále Rudolfa
do Rakous. Svátek sv. Barbory slaven prvnČ jako zasvČcený. (199)
1582. Mandát o minci neberné. Mor v ýechách a v HoĜe. Voda z
Páchu má se vésti na TurkaĖk. Tomáš Bykánecký z Lipan odkazuje
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ves ŠetČjovice školám horským. Mikuláš Daþický z Heslova zavraždil ŠĢastného Novohradského z Kolovrat. Spor obce s konsistoĜí o
dČkana. ZĜízení vlastní konsistoĜe v HoĜe. (201)
1583. KalendáĜ opraven. Odkaz Kašpara Fifka k dobroþinným
úþelĤm. Nevole mezi úĜadem horním a mČstským. Osobám stavu
panského prodávati domy zakázáno. (203)
1584. Revers na protržení Labe. (204)
1585. OheĖ na Vlašském dvoĜe. Svolení panské pĜi obnovení
úĜadu. Osoby pĜi horách pracující i s manželkami sproštČny jsou
poddanosti svým vrchnostem. KomisaĜi horní vysláni do Hory. Tvrz
Lorec prodána Václavovi Daþickému. (205)
1586. Stížnosti do nepoĜádné správy hor komisaĜĤm pĜedneseny.
Výsledek stížností tČch. Malešov a Sion koupeny ke stakĤm
komorním. Obnovení úĜadu konšelského. (206)
1587. Žádost o navrácení privilegií mČstských. HoĜe uloženo placení berní. Veliká povodeĖ v HoĜe. NaĜízení o pĜetrhování rĤzných
neplech. Vilém z Opprštorfu propuštČn z mincmistrství. (213)
1588. Povšechný pĜehled. CísaĜ Rudolf povoluje Kutnohorským
klásti pozemské statky do desk zemských bez relatora. ZemČtĜesení
v HoĜe Kutné. Karel z Bibrštejna mincmistrem ustanoven. Jak se pĜi
jeho uvádČní dálo. Porada o obecních a horních potĜebách. (216)
1589. Obrana HorníkĤ na snČmu o název Horníci. PĜednost úĜadu
šepmistrského pĜed úĜadem horním zastavena. Svolení pĜi obnovČ
úĜadu konšelského. Tvrz Lorec koupena k obci. DČdiny Judexovské
koupeny ke špitálu. ZemČtĜesení v HoĜe. NaĜízeno pouštČti vody k
hutČm od PĜedboĜe. Obcí naĜízeno nakládati na Hory. PĜehled
povšechný. ŽoldnéĜi nČmeþtí v HoĜe zbiti. (218)
1590. Instrukcí rychtáĜi královskému vydaná. Jak se mají Ĝeþníci
pĜed soudy chovati. PĜehled povšechný. Požadavky za mincí. U
Veletova vystavČn pro špitál mlýn. Clo malínské chtČli Kutnohorští
pĜeložiti do Habrkovic. Chrám sv. Barbory pĜikryt novČ cihlami.
Karel z Bibrštejnu propuštČn z úĜadu. (223)
1591. Nová rada louþí se s mincmistrem. Spor obce s konsistoĜí
pražskou o dČkana. Spor s úĜadem horním o právo renovace na
KaĖku. Drahota v zemi. Kašna zĜízena na dolejším mČstČ. Odkaz
Šotnovského z ZavoĜic ke školám. V Lorci zĜízen pivovar. (226)
1592. Seznam pavovaných dolĤ. Knihovna zĜízena na dČkanství.
Plat z pozemkĤ patĜících klášteru Sedlckému naĜízeno odvádČti
klášteru. Hlízov nabídnut obci ke koupi. (227)
1593. Vilímoviþky koupeny. Zemský prokurátor obnovil úĜad
konšelský. ěád volení starších nad havíĜi a hašplíĜi, spor o to s úĜadem horním, koneþné rozhodnutí. Kolik platila Hora daní snČmem
svolených. NaĜízení o vítání arciknížete Arnošta. (228)
1594. PĜehled povšechný. Smlouva o výpravu vojska. MydláĜĤm
zakázáno mýdla vaĜiti. Spor o usazování ĜezníkĤ na KaĖku. Platy z
krámĤ Ĝeznických. Stížnosti do ukládání platĤ obecních na lid horní.
PĤjþka do mince žádána. Nový spor s konsistoĜí pražskou o knČze.
(231)
1595. Vyrovnání tohoto sporu. ěád mezi knČžími pĜi pohĜbech.
Friedrich hrabČ Šlik mincmistrem. VystavČna nová škola. Správa
školy a platy uþitelĤ. Žádost za osvobození ze svolené bernČ
zemské. PĜehled povšechný. Spor obce s Plzní o pĜednost hlasu na
snČmu. PĤjþka k potĜebám císaĜe vyžádána. Strach z rĤznic se
žoldnéĜi nČmeckými. KĜesetice koupeny k obci. Stížnost nČkterých
sousedĤ do koupi té. Revers osob stavu panského pĜi zakupování se
ve mČstČ. RĤznice mezi mincíĜi. (233)
1596. PĜehled povšechný. MČsta horní stČžují si do berní zemských. Obnovení úĜadu konšelského. ěezníci horští mají na KaĖk
maso dodávati. Úþast Kutnohorských na zemské hotovosti jízdnými.
(238)
1597. PĜehled povšechný. HoĜe uloženo platiti bernČ. Svolení
panské o mlynáĜích, pekaĜích, Ĝeznících, šenkýĜích a hokynáĜích.
Mikuláš VodĖanský z ýazarova zemĜel. DvĤr Dobšovský k obci
koupen. Drahota, válka a mor tížily obec. (239)
1598. Jednání na snČmu o polepšení hornictví. Obrana HorníkĤ
proti osoþení jich u mincmistra. Vypoþtení nákladu obecního na
hory. Stav obecního jmČní. Stížnost majitelĤ hutČ kamencové do
soukeníkĤ. Pomoc do mince požadována. Obec má dodati ptáky do
kuchynČ královské na PodČbrady. (243)
1599. Žádost o osvobození od daní snČmem svolených. Hotovost
zemská k HoĜe pĜitáhnouti nemá pro nebezpeþí hor. Mor v HoĜe.
OpČtná žádost za poskytnutí zálohy do mince obcí. (245)
1600. BernČ zemská na Horu uložena. Obec prodala dvĤr v
Peþkách. Obnos záloh obcí do mince poskytnutých, odmČna za to.
Drahota v zemi. Kutnohorští ujali ves ŠetČjovice. Prokurátor zemský obnovil úĜad konšelský. Narovnání o prodej masa na KaĖku a
usazení se tam ĜezníkĤ. Obec nedovoluje koupiti dĤm Adamovi z
Valdštejna v HoĜe. (246)

Královské horní mČsto

HORA KUTNÁ.
Úplný dČje- a místopis.
Sebral, sepsal a nákladem
pana
Jana Breuera,
mČšĢana Kutnohorského,
vydal

Petr Miloslav Veselský.

Díl první.
Od poþátku mČsta až do roku 1424.
V HoĜe Kutné 1867.
Vlastnictví nakladatele.
Veleváženým blahorodým PánĤm
panu

JOSEFOVI JAROMÍROVI ŠTċTKOVI,
doktoru v lékaĜství, majiteli rytíĜského Ĝádu Františka Josefa, toho
þasu purkmistru král. horního mČsta Hory Kutné a t. d. a t. d.
a panu

FRANTIŠKOVI STÁĕOVI,
doktoru v lékaĜství, majiteli záslužního zlatého kĜíže s korunou,
toho þasu prvnímu radovi rady mČstské, veliteli c. k. výsad.
sboru ostrostĜelcĤ mČstských a t. d. a t. d.
mužĤm o blaho mČsta Hory Kutné velezasloužilým
z úcty a vážnosti nejvĜelejší
vČnuje
spisovatel.
PĜedmluva.
JeĢ tomu právČ jedenadvacet rokĤ, kdy pĜedsedou nČkdejšího magistratu (neb jak zde po starohornicku nazýván byl
šepmistrem) vybídnut a dožádán jsem byl spoĜádati a seznamenati starý archiv mČstský, jelikož té doby z vyšších míst jakýsi
rozkaz došel, by staré mČstské i patrimonialní archivy ochránČny
byly pĜed záhubou, a na stávající listiny by náležitý seznam
zhotoven byl.
Práci té vČnoval jsem prázdné chvíle své tím ochotnČji, þím
více domníval jsem se z pĤvodních místních pramenĤ dozvČdČti
se více o dČjinách a osudech mČsta, v historii þeské tak proslulého, nežli mnČ, a se mnou dojista i mnohým jiným, až posud o
HoĜe Kutné pojednávající spisy poskytovaly.Į Nabývaje pĜi
Į

) Spisy o HoĜe Kutné pojednávající jsou:
1. S t a r é p a mČ t i K u t n o h o r s k é , pod figurou dvaceti drahých
rudních kamenĤ, jimž horníci handštany Ĝíkají, vypodobnČné. Práci
J a n a K o Ĝ í n k a z tovaryšstva Pána Ježíše, knČze. VytištČné v Praze
u JiĜího ýernocha 1675.
2. M e r k w ü r d i g k e i t e n d e r k ö n i g l i c h e n f r e y e n B e r g s t a d t K u t t e n b e r g und des daselbst befindlichen uralten Silberbergwerkes. Zum besten der am 9. May 1823 verunglückten Kuttenberger gesammelt und herausgegeben von J o h a n n M e g e r l e
v o n M ü h l f e l d . Wien 1825.
3. B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e v o n K u t t e n b e r g und seiner
Umgebung. Von A n t o n V o g e l . Prag 1825.
4. G e s c h i c h t e d e s B e r g w e r k e s K u t t e n b e r g ve spise:
Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke von Grafen
K a s p a r S t e r n b e r g . Prag, 1836.
5. S t r u þ n ý p Ĝ e h l e d d Č j i n K u t n o h o r s k ý c h od dra. J o s .
J a r o mí r a Š t Č t k y, v almanachu Horník na rok 1844.

práci té vždy vČtšího pĜesvČdþení, že tak mnohé o HoĜe Kutné
posud nepovČdomé v listinách tČchto zaznamenáno jest, þinil
jsem si pro svoji potĜebu všeliké výpisky a výtahy, a mnohé z
nich uveĜejnil jsem v dĜívČjších létech jak v ýasopise ýeského
Musea, jiné v Lumíru a mnohé v Pražských Novinách. Z tČchto
výpiskĤ sestavoval jsem si pro svou toliko potĜebu jakýsi systematický pĜehled dČjin Hory Kutné, když mne þestné vyzvání
došlo pro Slovník nauþný þlánek Kutná Hora sepsati. Podal jsem
v struþnosti, þeho mi povČdomo a spracovati možno bylo; a od
té doby založil jsem zápisek svých, ani tušení nemaje, že bych
jich ještČ kdy upotĜebiti mohl.
Tu krom všeho nadání a tušení vybídnut jsem byl koncem
mČsíce ledna t. r. veleváženým mČšĢanem Kutnohorským panem
Janem Breuerem k sepsání a vydání úplného dČjepisu Hory
Kutné, který k možnému uskuteþnČní tomuto všelikou materielní podporu poskytnouti volen býti se projevil.
Aþ podobné historickým badatelem dĤkladnČ sepsané dílo
nejradČji þetl bych sám, a za slabé považuji síly své k provedení
díla podobného, které v obor historikĤm zasvČceným pĜísluší:
nicménČ uváživ toho, že posaváde nikdo není, kdoby k podobné
uvázati chtČl se práci, nemohl jsem odepĜíti þestnému pro mne
vyzvání tomu, a tím tak þasto a tak mnohostranČ jak od domácích tak i cizích projevenému pĜání, žeby na þase bylo nČjaké
dČjiny Kutnohorské vydati, pĜejal jsem na se úkol tento
nesnadný z vĜelé lásky, jakou povždy k staroslavnému mČstu
HoĜe Kutné choval jsem a chovám.
Nedostojím-li úloze na se pĜijaté, nechĢ pĜísný posuzovatel
promine; podávám toliko, þeho jsem byl po rĤznu sebral, a tím
podati hodlám jen vČrný obraz dávnovČkosti, provésti /VI/ hodlám þtenáĜe minulostí a dovésti až k pĜítomnosti, a za tou
pĜíþinou rozdČlena jest práce má ve tĜí hlavní doby.
Doba první (jižto v pĜítomném prvním díle podávám)
obsahuje dČje mČsta od známého již poþátku Hory Kutné až do
zkázy její v husitských válkách r. 1424. - Jest to doba na místní
prameny k dČjinám mČsta nejchudší, protož snažil jsem se
ohlednouti v historické literatuĜe domácí, a þeho se mi najíti
podaĜilo, v létopisném poĜádku laskavému þtenáĜstvu podávám.
Že však místní dČje Hory Kutné s povšechnými dČji vlasti þeské
v dobČ té tak tČsnČ spojeny jsou, že jedny od druhých oddČliti
nelze, proto vidČlo se mi za potĜebné k dĤležitČjším událostem
mČsta þtenáĜe nejstruþnČjším vypravováním dČjĤ vlasti pĜipraviti, by tak jaksi pĜíþiny a pohnutky, jaké události v mČstČ
pĤvodem byly, v dČjepisu ménČ zbČhlému þtenáĜi se okázaly:
proto doufám, nezazlí nikdo spravedlivČ proti spĤsobu vypravování toho, jelikož jsem nijak úmyslu nebyl, jen suchopárný
jakýsi denník událostí Kutnohorských podati.
Doba druhá obsahovati bude dČje a vývin mČsta od roku
1424 až do nešĢastné bitvy BČlohorské r. 1620. - Zde použito již
hlavnČ pramenĤ místních, jak jich oba archivy, mČstský i sl. c. k.
horního úĜadu, poskytují, a kde toho zapotĜebí, použije se PamČtí Mikuláše Daþického z Heslova. Jsou PamČti ty zápisky událostí v HoĜe Kutné se sbČhlých, zapisované nČkolika þleny této v
mČstČ zdejším proslulé rodiny šlechtické, vedené od roku 1470
až do roku 1625. - Jelikož PamČti ty pro každého Kutnohorana
veledĤležity jsou, podány budou v poznámkách úplnČ, aby takto
jediný stávající exempláĜ spisu toho, který v knihovnČ musea
království þeského v Praze pod þíslem II. G., 5. se chová, i
KutnohoranĤm v známost pĜišel a pro budoucnost se uchoval.
Doba tĜetí obsahovati bude dČje mČsta od roku 1620 až na
naše þasy. A i tu kromČ archivĤ již uvedených poslouží místní
zápisky pilného zapisovatele událostí domácích v pĜedešlém
století VojtČcha Keglera, jichžto jeden díl chová pan Ferdinand
Breuer, mČšĢan Kutnohorský, a druhý díl chová se v archivu
mČstském.
Na to podán bude dČjepis hornictví v HoĜe Kutné; - popsání
a dČjepis chrámĤ a nejpamátnČjších budov v mČstČ; - poþátek a
vznik dobroþinných ústavĤ mČstských; - dČjepis školství a škol
vĤbec; - zprávy o prĤmyslu, Ĝemeslech, obchodu a živnostech; zprávy o znamenitých a proslulých mužích z Hory Kutné rozených; - zprávy o nČkterých domech soukromých; - zprávy o spoleþnostech a spolcích; - a co dodatek zprávy o místech nejbližšího okolí a zvláštČ kláštera Sedlckého.
Z toho zde vytknutého sezná laskavý þtenáĜ, že se snažím
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podati obraz Hory Kutné co nejvČrnČji a nejúplnČji, který
obecenstvu pĜedstaviti má nejen veškeré dČje mČsta, nýbrž i
pĤsobení obþanského: a tak jak nám minulost povídati bude o
krásných a šlechetných skutcích obČtavosti ve prospČch mileného mČsta svého, k pĜání jest, by i budoucnost podobnými skutky
se vždy skvČla.
U pĜíležitosti té vzdávám nejvĜelejších díkĤ všem, kdožkoliv
mi pĜi práci mé radou a þinem nápomocni byli, a to zejména
pánĤm: Františkovi Benešovi, c. k. konservatoru kraje ýáslavského, bibliotékáĜi c. k. universitní knihovny Pražské Dr. Hanušovi, a Josefovi Dundrovi úĜedníku kr. ýeského Museum, jakož i
slavné radČ mČsta Hory Kutné a c. k. hornímu hejtmanovi Karlovi MatČjkovi za povolení k volnému použití listin archivních.
Pro sebe pĜeji toliko, by tato skrovná práce má od obecenstva pĜíznivČ pĜijata byla, jižto jen z nejvroucnČjší lásky k milené mi HoĜe Kutné jsem podnikl, a toliko na úþastenství obecenstva záležeti bude uspíšení a ukonþení díla celého. BĤh-li zdraví
popĜeje, vyjde ještČ letošním rokem díl druhý.
V HoĜe Kutné v nedČli kvČtnou, dne 14. dubna 1867.
Petr Miloslav Veselský.
Hora Kutná, král. horní a mincovní mČsto.
DČjepis mČsta od poþátku až do roku 1424.
Není snad které jiné z mČst vlasti naší þeské proslulých, jak
to Hora Kutná po všeliké doby bývala, jehož pĤvod a poþátek v
tak temnou roušku zahalen by byl, jak se to pĜi všem možném
badání u mČsta tohoto naskytuje. Nemožno v pokroþilém vČku
našem již za pravdu dáti bájce, jižto P. Jan KoĜínek ve svém
spise Staré pamČti Kutnohorské v Praze 1675 vydaném uvádí,
aniž jiným z nČho þerpajícím a bájku jeho opakujícím kronikáĜĤm, aniž klademe váhu jakou na proroctví Libušino, ježto P.
Václav Hájek z Liboþan ve své Kronice þeské uvádí: abychom
však na nepodstatnost bájky té spíše poukázati mohli, uvedeme
obé i ve spise tomto. PravíĢ Hájek pĜi roku 733 takto: Obrátivše
se knČžna Libuše na stolci svém vČštném k východu, pravila:
Vidím horu tĜíhĜbetou, ana stĜíbra ze sebe vydává hojnost. Tu
hojnosti jeho bude bez míry; ale že hora ta má tĜi hĜbety,
tĜikráte stĜíbro sejde a zase tĜikráte vzejde. MČdi krásné pĜi tom
vidím, a to vám i budoucím zaslíbiti mohu. - Dle pĜedpovČdČní
toho soudili pak pozdČji mnozí, když se v HoĜe Kutné hojnost
stĜíbra objevovalo, že vČštba ta na okolí zdejší vztah mČla. JestiĢ
ovšem západní pohoĜí kutnohorské návrší tĜíhĜbeté, dČlící
nČkdejší dávnovČkou župu ýáslavskou od KúĜímské, jakož i v
pozdČjších našich dobách kraj ýáslavský od kraje KouĜímského
(až do roku 1850) a nazývané v místním pojmenování Kuklík,
Sukov a Špicberk - nyní KaĖkovský kopec - háj. - O vynalezení a
odkrytí stĜíbrné rudy v HoĜe Kutné píše P. Jan KoĜínek takto:
Roku 1237 knČz Antonín, mnich kláštera Cisterciánského v
Sedlci, jdouc na procházku do lesĤ v okolí Sedlckém, oblíbil
sobČ pĜed horkem sluneþním odpoþinouti. Tu posedČ, až usnul.
Když se prospal, uzĜel, že skrze mech skály pĜed ním tĜi prutové
stĜíbrní vyrostli. Proþež hned na kolena klekl a pomodliv se,
kapí svou (šat Ĝeholní) svlékl, a ji tu na znamení nechav, do
kláštera se navrátil, a co našel, opatovi povČdČl, a tím spĤsobem
hory stĜíbrné vyjeveny byly, a to roku 1237, o þemž jedna stará
pamČt ode mne štastnČ vynalezena pĜipomíná.1
1

Kde by byl P. KoĜínek povČst tuto vynalezl, nám nic nepraví. JestiĢ však pĜi tom k podivení, že þeský kronikáĜ a rodák Kutnohorský Martin Kuthen z Springsfeldu (narozen na poþátku XVI. vČku),
o nČmžto náš nejslovútnČjší dČjepisec pan Frant. Palacký ve svém
spise: Würdigung der alten böhmischen Geschichtsschreiber tak
chvalnČ se zmiĖuje, a který r. 1539 svĤj spis: Kronika o založenj
zemČ þeské a prvnjch obywateljch zemČ, tudjž o Knjžatech a Králjch
y gegich þinech a pĜjbČzých welmi krátce z mnohých KronikáĜĤw sebraná tiskem vydal, a v nížto i nČkterých událostí Hory Kutné se
dotýká, o povČsti KoĜínkem vypravované niþeho nevČdČl, aby ji byl
též svým milým KutnohoranĤm v kronice své zanechal. - Taktéž P.
Simeon Eusebius Kapihorský, který pĜedc þlenem kláštera Sedlckého byl, a jemuž veškeré klášterní listiny pĜístupny byly, ve svém
spise: Hystorie Klásstera Sedlckého, ržadu Swatého Cystercyenského vytištČna v Starém mČstČ Pražském u Pavla Sessya 1630, o
této pro veškerý klášter Sedlcký dojista veledĤležité udalosti niþeho
nevČdČl a nevypravoval, kdežto pĜedc o všech událostech kláštera
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VČk náš však již na takové báchorky nevČĜí /2/ a po nČþem
jiném se poohlíží; protož pĜedeslavše toho, bychom též starým
povČstem zadost uþinili, pĜikroþíme radČji k pramenĤm, jichžto
nám až posaváde dČjepis vypátrati popĜál. A tu se nejprvé
shledáváme s listinou Krále Otakara II., z kteréžto vysvítá, že již
za panování PĜemysla I. tedy mezi r. 1197 a 1220, poþátek Hory
býti musel, neboĢ se tam þte, že Václav I., syn krále PĜemysla I.,
zde krásné mČsto vystavil, a jakémusi Ebrhardovi hormistru
povolení dal, v tomto pČkném mČstČ domy stavČti a nepochybnČ
i dolovati. Listina tato, jižto náš velezasloužilý þeský historik
pan František Palacký v dvorní knihovnČ ve Vídni vynalezl a ve
svém spise: Ueber Formelbücher I. str. 311 podal, a jižto též
pan hrabČ Kašpar Sternberk ve svém spise: Geschichte der
böhmischen Bergwerke str. 47 uvádí, zní následovnČ:
My (O)takar atd. Jelikož nové mČsto kolem sv. (G)iĜí za
þasu pana Václava šĢastné pamČti otce našeho velkolepČ
vystaveno jest, a v nČm práva a svobody, z kterých jiná mČsta
království našeho se tČšívají, ustanoveny jsou. My chtíce téhož
otce našeho dobrodiní a milost jmenovaného mČsta od nČho
povolenou ve všech þasech našeho života spíše zvČtšiti než
zmenšiti, každému, kdokoliv na toto pohledne, jak z pĜítomných
tak v budoucnosti vČdomost dáváme: Že uváživše zásluhy a
vČrné služby milého nám E(brharda) mistra horního našeho
(magistri monete nostre) jak otci našemu štastné pamČti, tak
nám od nČho þastČji prokázanou a vynaloženou, tak obzvláštČ,
že Ĝeþený E(brhardus) a jeho pĜátelé hlavní pĤvodcové
vystavení nového mČsta byli, jím a tamČjším mČšĢanĤm sídla
kolem sv. G(iĜí), a to na spĤsob a svobodu ve všem, jak v jiných
našich mČstech obecnČ mívají, míti povolujeme; a aby milost
taková pevnost mČla vČþné trvalosti. ByltČ Ebrhard v tom vČku
hormistr zkušený, a proto dá se domýšleti, že on stĜíbrnou rudu
v okolí zdejším vynašel a tu prvnČ dolovati a pĜi horách svých
mČsto zakládati poþal; a aþkoli v listinČ samé niþeho o HoĜe, tím
ménČ o nynČjší HoĜe Kutné Ĝeþ jest, nýbrž toliko o novém mČstČ
kolem sv. G., nelze dle bádání místního jinak za to míti, nežli že
mČstem tím nynČjší mČsto Hora Kutná mínČna jest, jelikož
nejstarší památky místní nás pouþují, že mČsto na prostranství
vrchole hory (nynČjší nejvyšší þásti mČsta) poþátek svĤj vzalo,
kde již v XII. století chrám sv. JiĜí stával, kolem nČhož se
mČsto rozprostíralo, jejžto v horách zdejších stĜíbrahojných
pavující horníci zakládali.Į
toho od poþátku vypravuje dle zápisek v klášterních listinách zaznamenaných. A byl by snad udalost tak veledĤležitou nikdo v klášteĜe
nezaznamenal? A nebylby se klášter sám pĜi svém tehdejším dobrém stavu v majetnost hor tČch neuvázal? - Sám historický spisovatel Pubiþka ve svém díle: Chronologische Geschichte Böhmens IV.
Theil uznává udání, jakým mnich Antonín stĜíbrné doly Kutnohorské objeviti mČl, za pouhou bájku, což, uvážíme-li pomČry doby,
kdy kniha KoĜínkova vydána byla, a smČr, jakýmž se v dobČ té na
ducha a mysl lidskou z té strany, k níž to P. KoĜínek náležel,
pĤsobilo, nám to velice nápadné býti nemĤže. - OstatnČ to pĜi
popisu prvopoþáteþního odkrytí a vynalezení nČkterých hor
rudonosných v ýechách jakési výsady míti muselo, že první
objevení se rudy jen bájeþným spĤsobem se stávalo. Tak ve
Vejprtech (v Žatecku) skácel vichr jedli, a pod ní odkryta byla ruda
stĜíbrná; v Krupce vyrostl prut cínový a v KnínČ prut zlatý ze zemČ,
a na obou místech to byli pastýĜi, kteĜí prvnČ pruty ty nalezli. V
Jílové musela krysa drahý šlojíĜ do dolu zatáhnouti, aby se k odkrytí
zlatonosné rudy pĜijíti mohlo. Podobných báchorek má každé horní
mČsto.
Į
Toto udání hrabČte Kašpara Sternberga vyvrací pan professor
Jan Erazim Vocel pĜi svém popisu chrámu sv. Barbory Památky
archaeologické a místopisné díl III. str. 82. dle tvrzení Hammerschmiedova ve spise: Prodromus Gloriae Pragensae pag. 160, a též
pan prof. Václav Vladivoj Tomek v jeho: DČjepis mČsta Prahy str.
169, udávajíce, že se listina ta na rozšíĜení mČsta Prahy kolem chrámu sv. Havla (Gallus) vztahuje. - Uvádí však dvorní rada Peithner z
Lichtenfelsu již k roku 1227, že v tČch místech, kde nyní chrám
Všech Svatých stojí, rudy stĜíbrné odkryty byly, a že hornictví zdejší
za panování krále PĜemysla Otakara poþalo, a jen jeho neustálými
válkami, do nichžto s Ĝíší nČmeckou zapleten byl, skoro zcela zase
zašlo: protož uvažujíce všeho toho, nabýváme pĜesvČdþenosti, že v
XIII. vČku již na místČ tom horní sídlo bývalo: aĢ již listina Otakarova hrabČtem Sternbergem pro Horu Kutnou svČdþící na toto mČsto

Nepochybím též s pravdou, vyznám-li smČle mínČní své, že
místo to z poþátku místem (obcí - opidem) sv. JiĜí se nazývati
mohlo, neboĢ máme v okolí více míst z vČku toho, která od
patrona chrámu v místČ jsoucího jména obdržela. Tak Svatý
Jakub vesnice, Svatá KateĜina vesnice, Svatý Mikuláš, Svatý Jan
vesnice, Svatá Anna, (více užíváno nežli Žandov) atd. Nemohl
to i zde tento pád býti?
Kdy as, a kým stĜíbrné hory zdejší prvnČ odkryty byly, nelze
nikomu s bezpeþnou urþitostí povČdíti, dČjepis náš má již domy
v mČsto uspĤsobilé a doly objevené. - Že to vše snad pozdČji se
stalo, nežli na blízku jsoucí klášter Sedlcký v roce 1142 založen
byl, lze se domnívati toliko, aþ ne zcela tvrditi; neboĢ zpytujíce
základní listinu prvního zakladatele kláštera Sedlckého vladyky
/3/ Miroslava, shledáváme, že týž vladyka, aþ klášteru tomu
veškeré své držebnosti v majetek odevzdal a je veškery zĜejmČ
pojmenoval, k jižní stranČ od Sedlc klášteru nijakého místa ani
pozemku nevykázal, nepochybnČ proto, že v majetnost jeho již
nenáležely. - Z jiných listin, o nichž pozdČji mluveno bude, jde
opČt na jevo, že okolí a pozemky, na nichž mČsto nové u sv. JiĜí
se rozkládalo, náleželo k místu PnČvicĤm (PnČv), kapitole na
hradČ Pražském patĜícímu, kteréž se svými dvČma chrámy sv.
Václava a sv. Petra a Pavla bývalo na prostranství polním proti
nynČjšímu chrámu sv. Barbory, kde se vĤbec na Rovinách Ĝíká,
kteréž místo v husitských válkách k zniþení pĜišlo.
Toho uvažujíc, nezbývá nám nic jiného, nežli proskoumati
starý zemČpis ýech z doby krále Václava I. a tu shledáváme, že
v sousedství nynČjší Hory Kutné hraniþily župy kúĜímská,
þáslavská, štČpanovská a kolínská.
Župa KúĜímská sahala od Ĝeky Labe až k Ĝece SázavČ, majíc
na východu k HoĜe proti Kolínsku místa: Ratenice, Beþváry;
proti ýáslavsku: DobĜeĖ, Košice. - Župa Kolínská na levém
bĜehu Labe: ZáboĜí, Peþky; RatiboĜ (RadboĜ), Chotenice; župa
ŠtČpánovská: krajní místa Zbraslavice, na jihu ýechtice a
Naþeradec. ýáslavsko hraniþilo na jihu s Brodskem, na západu
se ŠtČpánovskem a KúĜímskem, na severu s Kolínskem. V církevním ohledu byl dekanát ýáslavský podĜízen pod arcidekanát
KúĜímský, a k ýáslavskému dekanátu náležely v nynČjším
nejbližším okolí Kutnohorském místa s chrámy: Malín, Grunta,
KĜesetice, Vysoká, Suchdol, PnČvice, BikáĖ, sv. Jakub, Janovice,
Chlístovice.
Tu mezi PnČvici severnČ a od Malína západnČ ležela pĜíkrá
hora, na jejímžto temeni nové mČsto kolem chrámu sv. JiĜí se
zakládalo. Že místo to v prvopoþátku v obecné Ĝeþi toliko Hora
sloulo, není nijaké pochybnosti, jelikož se pojmenování to až na
naše þasy uchovalo; kdy však Hora Kutná se nazývati poþala,
urþitČ udati nelze; s jistotou však tvrditi se dá, že od té doby,
když v ní horníci po rudách kutiti poþali, aby rozdílu bylo mezi
blízkou horou Vysoká, která nad touto ještČ vyþnívala, a
východnČ ležící horou sv. Jakuba. Všeliké jiné odvozování
jména bylo by zbyteþné; a liché i nepodstatné jestiĢ tedy tvrzení
KoĜínkovo, žeby Hora Kutná od kutny mnicha Antonína jména
svého byla obdržela. Byla to hora, v nížto se kutilo, po rudách
hledalo; neboĢ i staronČmecké slovo kutten znamená nach Erz
se vztahuje nebo ne, to nám v celku nevadí, neboĢ kdežto v ní stojí:
Quum nova civitas circa sanctum gr. - nesvČdþí to zjevnČ ani pro
Prahu ani pro Horu Kutnou. My spokojujeme se tím, že v dobČ námi
uvedené sídlo obydlené zde již bývalo. - Zbývá mi však ještČ zmíniti
se o jedné vČci. V knize: Alphabetisch-topografisches Post-ReiseHandbuch für den österreichischen Kaiserstaat, verfaszt und
herausgegeben von Maximilian Friedrich Thielen, Wien 1827 str.
41. udává se takto: Hora Kutná míli od ýáslavi vzdálená, leží v
utČšené krajinČ. Zde byly za dávných þasĤ bohaté stĜíbrné doly a to
snad již za doby ěímanĤ, kde mČsto to Segedunum slulo. Že týž
spisovatel neudává pramen, odkud zprávu tu byl þerpal, byl bych
toho zcela opominul, kdyby na jakousi pravdČpodobnost udání toho
nevedly nalezené mince v HoĜe Kutné. Nalezena byla v tak zvaném
SklenáĜovém dolíku mČdČná mince císaĜe Konstantina I. (r. 306337) a veliká Ĝímská mince císaĜe Domitiana (81-97), která nalezena
byla na poli v Suchdole (obČ mince ve sbírce numismatické pana
Františka RĤžiþky, obchodníka v HoĜe Kutné), pak Ĝímská ostruha
nalezená v hliníku u Lorce (ve sbírce realné školy). - Jsou to ovšem
pouhé domnČnky, pĜec však dokazují toho, že zde dávno dĜíve
obyvatelé byli, nežli jak KoĜínek dovozovati chtČl.

schürfen.2 Hora pro kutČní urþená, tedy hora kutná.3
Že ýechové již od nepamČtných dob drahých kovĤ stĜíbra a
zlata, jichžto lĤno zemČ þeské v sobČ chovalo, pilnČ dobývali,
jest nade vši pochybnost, neboĢ obojího kovu toho v zemi þeské
vždy dĤstatek bývalo; zdá se toliko, že mnohými nepokoji ve
XII. století jaksi ochabovalo. To však jest jisto, že když jak Otakar I. tak Václav I. NČmce hojnČ do ýech pĜipouštČti poþali, tito
hned také v rozliþných místech co horníci se objevují. MĤže také býti, že nabyvše v západních zemích vČtší zkušenosti v hornictví, proto od našich králĤv pozváni, do ýech pĜicházeli, zde
opuštČné neb nové doly na se pĜejímali, ano nad lid domácí
vypínati se poþali, a nikoho z ýechĤv mezi sebe k horám
pĜipustiti nechtČli.4 - Našli-li tito nČmeþtí horníci zde již k dalšímu pavování doly uchystané, nelze jistiti, pĜedce však s velikou
pravdČ podobností za to míti, neboĢ dle znČní listiny Otakarové
z pĜedu uvedené pĜišli již do vystaveného mČsta a kdožby byl
mohl mČsto toto založiti, nežli horníci stĜíbrné doly zde pavující.
OstatnČ nemĤže se nijak za to míti, žeby okolí veškeré, na
kterém se nynČjší mČsto Hora Kutná zakládá, bylo až do
objevení se dolĤ stĜíbrných pusté a snad jen lesy porostlé
bývalo. Tak úrodná pĤda poplužní, jaká se kolem Hory Kutné
nachází, mČlaĢ dojista v okolí svém rolnictvím se zanášejících
obyvatelĤ; a toho nám svČdectví podávají místa okolní, jichžto
jména na ice se konþí, a kterážto na nejstarší dobu vlasti naší
poukazují. MajíĢ koncovky této nejbližší místa východnČ:
Církvice, TĜebešice, Neškaredice; jižnČ Janovice, KĜesetice;
západnČ Chlistovice, Miskovice; severnČ Libenice. Všechna tato
místa stávalá již dĜíve, nežli Hora jménem Kutná nazvána byla,
neboĢ pĜíjmČní toho dostalo se jí teprv pozdČjší doby, kde již tu
pilnČ pavováno bylo, pro rozdíl od Hory druhé, sv. Jakub zvané,
která od naší Hory východnČ se vypínala a kdežto již v XII.
vČku chrám s farou se nacházel.5
KromČ tČchto dĤvodĤ, že místo to, kde /4/ Hora Kutná se
rozprostírá, již pĜed dobou p. KoĜínkem udávanou obývané bylo,
potvrzuje mne též zápiska nČkdejšího král. rychtáĜe Kutnohorského Alexeje z Lovþí v mČstském archivu se nacházející, kterýž praví: Okolí kutnohorské mČlo dĜíve než mČsto bylo v objemu tĜi tvrze, a sice na pĜíkré stráni nad potokem Vrchlicí Hrádek pánĤm Novohradským patĜící, jimž náležela také vesnice
Bylany, s ním hraniþily grunty pana z Cimburku, jehož sídlo na
tvrzi Cimburské proti Bilejovu bylo, a tĜetí tvrz byla Žlunice nade Gruntou. - ObČ poslednČjší tvrze zmizely úplnČ, jedinČ Hrádek uchován posud, ovšem že v jiné tváĜnosti, ale objem jeho i
spĤsob stavby svČdþí úplnČ o pĤvodním rázu tvrze rytíĜské.6
Však i toho máme dĤkazĤ neklamných, že nejen blízké
okolí, nýbrž i samo místo to, kde nynČjšího mČsta stává v praprvní tak zvané pohanské dobČ obydleno bylo, jelikož se na
mnoha místech v mČstČ samém pohanské hroby i s popelnicemi
a jinými broncovými vČcmi nacházejí.7
Tolik doufám postaþí k dĤkazu, že místo Hory Kutné dávno
dĜíve již obydleno bylo, nežli jak je KoĜínek v první pĤvod
2

Pubiþka Chronologische Geschichte Böhmens IV. Theil, 2.
Band. - Stránský: Reipublic. Bojem. c. 2, § 6.
3
Hora co podstatné, kutná co pĜídavné jméno; proto i vždy lépe
psáti v HoĜe Kutné nežli v Kutné HoĜe.
4
Karla Vlad. Zapa: ýesko-moravská kronika, str. 846.
5
In monte sancti Jacobi prope montem Guttensem znČjí nadaþní
listiny v Liber erectionis.
6
PozdČji obšírnČ o nČm psáno bude. V roce 1848 byl u tak zvaného Králikového mlýna, když se veliká halda škvar uklízela, vykopán
mezník trojhranný, 3 stopy vysoký, na jehož dvou plochých stranách byl znak pánĤ Novohradských, a na jedné pánĤ z Cimburka, a
bylo to právČ v místČ tom, kde držebnosti tČch pánĤ hraniþily.
7
NalezenyĢ byly hroby pohanské v mČstČ u domu þ. 259 za þerným orlem r. 1845 a v nich popelnice, pak ozdoba bronzová a závitek bronzový, popsal J. E. Vocel v þas. þesk. mus. 1846, pak u domu
þ. 294 v nynČjší klášterské ulici. - R. 1862, když majitel továrny na
cukr M. B. Teller dvĤr rozšiĜoval objeveny byly ve skále pravidelnČ
vysekané þtyry hroby, 9' 6“ široké, 5' dlouhé asi 1° hluboké, v nichž
nalezaly se popelnice z hnČdobílé hlíny, kuliþky hlinČné, pĜesleny, a
kost páteĜe ssavþí, v jedné pak nádobČ v popeli ptaþí zobák a vejce
již zvápenČlé. Nálezy ty chovají se ve sbírce realné školy mČstské.
Též jinde podobné nálezy se staly.
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uvádí.8
Jak, kdy, kým prvnČ stĜíbrná ruda nalezena, zdaž náhodou
neb horozkumným hledáním, to nám nyní zcela lhostejno býti
mĤže. První i druhý pád tu možný. Rud a kovĤ zpytatelé nejstarší JiĜí Agricola a JiĜí Lohnejš a dle nich i pozdČjší stoupenci
jejich udávají, že kovy až na denní svČtlo se ze zemČ proderou, i
s vodou Ĝíþní pĜinášeny bývají. Nám úplnČ postaþuje zjištČní, že
z poþátku XIII. století hory Kutnohorské již stávaly.
Když jest se zjevil poklad hojný stĜíbra v té HoĜe a to se po
krajích rozhlásilo, mnohý lid byl žádostiv stĜíbra a na ty hory se
najíti dal; a ponČvadž pĜed delším deštČm a horkem nikdež se
skrýti nemohl, aby do okolních mČsteþek a vesnic pĜecházeti
nemusel, pĜi té HoĜe boudky neb domeþky stavČli a sobČ dČlali,
a to nepochybnČ na tČch místech, kde kavny havíĜské dĜíve
stávaly. Když pak se hojný pavuĖk rozmáhal, tu pĜistaven byl
dĤm k domu, a z toho poĜadí zrostly ulice a potom prostranná
osada, posléz veliké prostranné mČsto. PĜitom dle obyþeje
zdČlaly se zahrady, role, dvory, jakož i pozdČji stavČti se poþaly
kaple a chrámy.
Král PĜemysl Otakar k prvnímu dolování do hor kutnohorských NČmcĤ povolal, kteĜí, jak ze všeho vysvítá, páni neb nákladníci hor byli, a jim ku práci ýechy pĜidal. Z této smíšeniny
dvou rozliþných jazykĤ povstala ta hatlanina ve významech díla
horního, která žel Bohu až na naše doby se udržela, a posud k
vyplemenČní není. Odtud pĤvod svĤj mají mnohá pojmenování
místní, jako KaĖk (Gang - couk); TurkaĖk (Tauergang - jalový
couk); Štrachanda (Streich ein da - tuto zapoþnete dolovat);
Kuklík (Gut Glück - dobrý zdar); jakož i pojmenování horniþní:
cupus (Zubusze - pĜiplácení na hory); cimrování (zimmern bednČní dolĤ); cány (Zinnstangen, Silberstangen - pruty stĜíbra
v tavírnách vyzískané) erckauféĜi (Erzkäufer - rudokupci) erctaler (Erztheiler - ouĜedník rudu dČlící); fárat (einfahren in den
Schacht - do dolu lézti neb po rumpálu se spouštČti); hanštán
(Handstein - kus rudy, coby rukou obejmul); havíĜ (Hauer kovkop); hunt (vozík horní); hutman (Mann zum Hüten - hlídaþ
horní); košty (Kösten - náklady na hory); kvartál (þtvrtletí);
lamkrub (Lehmgrube - hliništČ); latroch (Luftloch - prosekaný
couk k nabytí þerstvého vzduchu v dole); lehenšaft, lenšaft
(Lehenschaft - udČlení práva k dČdiþnému pavování); lun (Lohn
- mzda); maršeidník (Markscheider - mČĜiþ horní); muntloch
(Mundloch - pĜední otvor dolu); /5/ perk (Berg - jalová skála);
perkmistr (Bergmeister - zprávce hor); perkvant (Berggewand
- horní oblek); prejíĜ (Präger - penČzoraziþ); prenárna (Brennofen - kde se stĜíbro k ražení penČz praží); puchárna (Pochhütte
- kde se ruda stoupama roztlouká); radschacht (Schachte mit
einem Rade versehen - dĤl z nČhož se ruda kolem táhla); rozkverkovati (díly horní mezi nákladníky rozdČliti); šichta
(Schichte - urþitý þas horní práce; den byl na þtyry šichty - na
þtyry díly po šesti hodinách práce rozdČlen, který þas kovkop v
práci vydržeti musel); šmelcíĜ (Schmelzer - kteĜí rudy v tavírnách (hutČch = Hütten) rozpouštČli); štaury (Steuern - daĖ na
hory vynaložená); štajgr (Steiger - dololezec co dohlížitel na
práci); šturcovati (stürzen - zasýpati); štufa (Stufe - kus rudy);
treib (Treibwerk - stroj horní); truky (Träge - neciþky horní);
umproch (Anbruch - žíla rudní, po nížto se v práci pokraþuje);
urbura (dĤchod horní královský); urburer (vrchní úĜedník,
jemuž dĤchod ten svČĜen); vokpan (Wagbaum - okované dĜevo
pĜi strojích horních); vytrekovati (hinaustragen - vynésti z
8

MohlĢ nám KoĜínek jistČ mnohem více povČdíti nežli byl povČdČl, neboĢ mu v dobČ jeho tehdáž ještČ pĜebohatý archiv mČstský
pĜístupným byl, a že jej i používal, svČdþí v archivu nalezené psaní
od nČho k tehdejšímu staršímu písaĜi radnímu Ramhovskému, v
nČmžto jej o další zásilky akt archivních žádá. Od té doby shoĜením
staré památné radnice, na nynČjším panském námČstí stávající, asi
pateronásobným pĜestČhováním archivních vČcí v rozliþné místnosti, nešetĜením nejen, nýbrž i svévolným vyhazováním starých listin,
o nichž mnohé kupecké krámy a hokynáĜské budky povídati by mohly, velmi mnoho k ztracení pĜišlo. KromČ toho bylo mu i volno
archivu horního, nČkdy mincovního úĜadu, použíti, odkudž od té
doby též pĜehojných listin v ztrátu pĜišlo, jelikož byla doba, kde
podobných historických památek nevšímáno bylo a takĜka za plevel
se považovalo. Díky, že vČk náš uchovati se snaží toho, co na nás
došlo, a ještČ zbylo.
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dolu); žumpejs (Schlachteisen - železo k lámání skal) a jiných
více. Z doby té pocházejí též názvy tarmark (Tandelmarkt - trh
vetešníkĤ), pĜedmČstí Kolmark (Kohlenmarkt - trh na uhlí),
hotmil (Hopfenmühle - mlýn kde sládci mleli) ano i všeobecnČ
až posaváde užívané Pách (Bach) na místo starodávného jména
potoka kolem Hory Kutné tekoucího Vrchlice zvaného.
Toto pĜedeslati za velmi nutné se mi zdálo, jelikož v dalším
popisu pĜi používání starých listin významĤ tČch obsahujících
mnohé zatemnČlé by se zdálo.
Král PĜemysl Otakar II. sám se þasto ve svých listech vyjádĜil, že nejvČtší péþe vlády jeho k tomu obrácena jest, aby se
jeho zemČ mnohými lidnatými a hrazenými mČsty nejen ozdobily, ale také, aby tato mČsta jim proti domácím a venkovským
nepĜátelĤm za ochranu sloužila: neboĢ hlavní jeho zámČr byl,
aby se utvoĜil v zemi nový, svobodný stav obþanský, který by
králi ve všem ke vdČþnosti a tudíž i k vČrnosti byl zavázán, krále
proti pánĤm i rytíĜĤm podporoval, prĤmysl a obchod zvelebil a k
rozmnožení královských dĤchodĤ pĜispíval. BylaĢ již nČkterá
mČsta za pĜedešlých králĤ zĜízena a vysazena vlastními právy;
však teprv PĜemysl Otakar II. skoro všecka dĤležitČjší místa, kde
se obchod a prĤmysl provozoval, promČĖoval ve výsadní
královská mČsta. Tak založil mnohá královská mČsta v župách
rozliþných, a tak i nad stĜíbrnými doly blízko kláštera
Sedlckého zrĤstala mČstská obec Hora Kutná.9
Královská mČsta vysazena byla od krále tak, že mČšĢané
nejen domy, z nichž obyvatelstvo domácí a starší musilo se vystČhovati, než i polnosti v nejbližším okolí za roþní plat ve
svobodné držení dostali. Každé mČsto mČlo své výsady na
týdenní a výroþní trhy a na rozliþné svobody v provozování
živností, takže na míli okolo mČsta nesmČl obyþejnČ mimo
kováĜe žádný jiný Ĝemeslník své Ĝemeslo provozovati, aby
mČšĢanĤm výživu nekazil, a kdokoli vezl zboží opodál mČsta,
musel s ním do mČsta zajeti, tu zastaviti, a urþitý þas na prodej
to zboží vyložiti, což se nazývalo skladním právem. PĜi tom
vybíralo se z toho clo þili ungelt (ein Geld - jeden peníz) pro
krále. Bývalí županové nemČli žádné moci ve mČstech, neboĢ
mČšĢanové Ĝídili se svým vlastním mČstským právem a obecním
Ĝádem. RychtáĜ s pĜísežnými z obce, þili konšely vykonávaly
moc soudní. Soud þili rychta náležela králi, byla však nČkde
dČdiþnČ propĤjþena, jinde a obyþejnČji roþnČ pronajímána za
urþitý plat do komory královské; držitel neb nájemce takový slul
rychtáĜ, a bral požitek z pokut a platĤ za vykonávání soudní. On
anebo jeho námČstek Ĝídil jednání pĜi soudu, konšelé pak vydávali nálezy. Tyto konšele král sám dosazoval z prostĜedka mČšĢanĤv, mČšĢané však navrhovali osoby ze sebe k tomu spĤsobilé. Konšelé pak všecky záležitosti obce spravovali, majíce k
tomu krom soudĤ co pĜednostu svého purkmistra. Tím byl
vždycky jeden z nich na jistý þas od nich zvolený, takže stĜídavČ
každý konšel na ten jistý þas purkmistrem býti mohl. - V dĤležitČjších vČcech povolali konšelé také jiné vzácnČjší mČšĢany þili
starší obce do rady, nČkdy v neobyþejných pĜípadnostech
svolávala se pak celá þili veliká obec, ku které všickni mČšĢané
náleželi. - Za PĜemysla Otakara II. mohla již mČsta též pozemské statky držeti, a nabyla tudíž práv politických, takže jejich
poslancové již také na zemské snČmy chodili. Ve všech
tehdejších mČstech NČmci z ciziny pĜišlí pĜevládali a panovali,
jsouce cviþenČjší v rozliþných nových Ĝemeslech a umČlostech
nad domácí slovanské obyvatelstvo. NČmeþtí mČšĢané nemohli
však zameziti, aby i domácí lid v právech jejich úþastenství mČl,
a Slované se brzy také v mČstské živnosti vpravili, a po letech
jak poþtem tak zruþností v provozování živností v mČstech se
NČmcĤm nejen rovnati mohli, nýbrž v mnohém je i pĜedþili.
/6/ Když se tak i mČsto Hora rozšiĜovalo, aby dČlníci horní
všelikých potĜeb svých v jiných místech hledati nemuseli, poþali
se i jiní Ĝemeslníci, živnostníci a obchodníci v mČstČ tom usazovati, ku kterýmžto úĜedníci horní pĜihlížeti aniž mohli, aniž práva jakého podle zĜízení zemského mČli, protož ustanoveni nad
nimi byli soudcové obecní a tito nazváni byli od nČmeckých
obyvatelĤ zde ne konšelé, nýbrž šepmistĜi (Schöppen), jimžto
právo dáno, aby mČstské a outrpné vČci Ĝídili, lid obecní v dobrém Ĝádu a pokoji drželi a spravovali; úĜedníci horní však toliko
9

Karla Vlad. Zapa: ýesko-Moravská kronika str. 864.

s horními záležitostmi a lidem horním se zanášeli, jak toho práva horní pĜedpisovala; jedni druhým v práva jejich aby nesahali,
ani pĜekážky jaké þinili, naĜízeno. PĜihodiloli-by se však, že by
nČkdo, pod správou úĜedníkĤ horních jsoucí, jakéhožkoliv skutku zlého pĜi díle horním se dopustil, pro kterýžto þin by mohl
slušnČ popravním mistrem trestán býti, vyslyšejí jej se všemi
omluvami a potĜebami úĜedníci horní, a naleznou-li, že zlým
skutkem vinen, tedy teprv od práva horního právu mČstskému
vydán býti má.
Soudní právo vykonávalo se dle práv soudních, od PĜemysla
Otakara r. 1261 vydaných. Zákoník tento jest jen potvrzení
usnesení knížete þeského Konráda Otty s pány þeskými na
snČmČ v Sadské r. 1189 držaném, kdež poprvé sepsán byl zákonník zemský, t. j. spis o Ĝádu soudním, kterýžto se všude jako
v ýechách tak i na MoravČ na budoucí þasy zachovávati mČl.10
Horní právo Ĝídilo se té doby dle horních práv Jihlavských.
Výnos a užitky dolĤ Horských pĜispívaly nemálo králi
Otakarovi na výlohy, jichžto jeho mnohostraná vojenská tažení
vyžadovala, a za tou pĜíþinou, aby hornictví a tím i výtČžek
horní tím více zkvétal, potvrdil král Otakar II. r. 1261 všecky
výsady horníkĤm, jichžto byl již jeho otec Václav I. jim byl
uþinil, a které také dojista mocnou pákou byly, že se všech stran
nákladníkĤv horních a to z okolních zemanĤ a rytíĜstva do Hory
se scházelo, zde se osazovalo, a tím jen vysvČtliti se dá ten
pĜerychlý rozkvČt a rozšiĜování mČsta, jaké každého badatele
pĜekvapiti musí. Že tito rozkvČtem horním zbohatnČlí osadníci
na zbudování pro sebe pohodlných a nákladných stavení dbali,
pochybovati se nedá, jakož i že svému lidu o pĜíbytky péþovali.
Aby však obyvatelé a lid dČlnický nucen nebyl k pobožnostem
chrámovým do okolních míst Malína, Sedlc a PnČvic choditi,
vystavili si nejprvé na nejvyšším temeni Hory chrám sv. JiĜí
zasvČcený, který z objemu fary Malínské byl, a k faĜe PnČvické
pĜíslušel; že však chrám ten pro veškeré obyvatelstvo nestaþil, a
v nČm služby Boží nČmeckým jazykem se vykonávaly, vidČlo se
obyvatelstvo þeské nuceno, též pro sebe a služby Boží þeské o
jiné chrámy se postarati. StavČliĢ ovšem nejprvé jen kaple
dĜevČné, ze stavební látky nejhojnČji po ruce mající, v nichžto
jim faráĜ Malínský pĜisluhoval, neboĢ stavČny byly již v objemu
fary té.
Výsada, králem Václavem na svobody HorníkĤm udČlená a
králem PĜemyslem Otakarem potvrzená, znČla: PĜednČ: Aby
všickni horníci a nákladníci od Nás k sobČ vČtší náchylnost
poznati mohli, a chtivČjšími k horám a k hledání kovĤ byli, tuto
jim zvláštní milost þiníme a je osvobozujeme: Kdožkoli na nČkterých horách zlatých nebo stĜíbrných v království našem þeském
buć na našem nebo na stavĤv našich gruntech, ježto z nich
desátkové vycházeti mají, náklady þiní a pavuje, aby z tČch
nákladĤv, dolĤv nebo štol hledajících, kteréby z cupusĤv (pĜíplatkĤ) pavovány byly, anebo i potom, kdyžby jsouc na užitcích,
užitkové, totiž auspajty z nich vycházeti pĜestaly, a zase k
cupusĤm pĜišly, žádnými desátky, pokudžby na cupusích trvaly a
auspajt na kukus po patnácti groších vþepných penČz nevnikli,
dávati povinni nebyli a nedávali. Item: A kdyžby tak mnoho
vþepných penČz zlata neb stĜíbra nachováno mČli, aby po
patnácti groších auspajt dáván býti mohl, tehdy i hnedle, dČlte
auspajt neb nedČlte, budou Nám i pánu gruntu od toho þasu
náležitý desátek, dokud i ten náklad díla neb štoly auspajty by
vynášel a zase k cupusu nepĜišel, povinen dávati. Item: A tak
toliko z tČch dolĤv neb štol, které užitky z rud zlata neb stĜíbra
vynášejí, kolikrát by koliv po cupusích a jinák k užitkĤm
pĜicházeli, desátky dávati povinni býti mají a jinák nic. Item:
Jestližeby kdo z cizích zemí na nČkteré hory zlaté nebo stĜíbrné v
království þeském neb stavech gruntech, kdo tČchto práv užívají,
se pĜistČhoval, osadil, a náklady na hory þinil, pavoval anebo
pĜi horách a dolích dČlal, a v cizích zemích dlužen zĤstal, však v
žádném zloþiném hrdlem, ctí a víry propadení skutku nalezen
nebyl: tedy ten a takový každý má a bude moci všech tČch svobod tČmito našimi právy horními vysvČtlených i jiných obdarování, jako jiný svobodný horník užívati s manželkou a dítkami,
þeledí i s tím vším svým, co jest se tu pĜistČhoval; a coby tu

poctivým nabytím zachovati mohl, svoboden býti, a pĜed svými
vČĜiteli od svého na ty hory pĜistČhování za tĜí let poĜád zbČhlých bezpeþný glejt míti, tak aby jeho žádný z cizozemcĤv pro
dluhy do tČch tĜí let hyndrovati /7/ ani jakou pĜekážkou þiniti, ani
právem naĖ nastupovati nesmČl, kterýžto glejt jednomu každému
v takových pĜípadnostech do zaznamenaných tĜí let od jeho
pĜestČhování mocí naší královskou dávati, a je v tom osvobozovati ráþíme. Item: Pokudžby se nČkteĜí poddaní v království
þeském a zemí k nČmu pĜipojených k nČkterým tČm horám obrátili, a živnosti sobČ, ženám s dČtmi pavováním neb poctivou rukou pĜi horách dobývati chtČli, všechni, kteĜížby provinČní
hrdla, cti a víry propadenými skutky vinni nebyli, mají míti též
svobodu pĜi horách se osaditi, tu zĤstávati a živnosti hornické
pavováním neb dílem horním požívati. Item: Jestližeby pak z
gruntu utekl aneb se s ženou a dČtmi jinák vykradl, má nicménČ
též té svobody užíti, ale co jest kolivČk na gruntech pána svého,
buć statek neb jakoukoli spravedlnost mČl, a ji odešel, to pánu
gruntu pĜipadá, a on ji potracuje. A ti a takoví poddaní nemají
jinák té svobody užívati, než pokud pĜi horách se zdržují, a hornické živnosti pavováním neb dílem užívají. Item: Bude-li nČkterý poddaný na hory nakládati buć na našich, pána svého, neb
na který koliv stavĤv gruntech tále (dílce) míti, a propadne-li
nám neb pánu svému v hrdlo a statek, neb jedno z toho, tále
jeho, které má, mají mu pĜedce zĤstati, a nemá se na nČ žádný
žádným obyþejem ani pro dluhy potahovati, ale on bude míti vĤli
je držeti, nČkomu dáti, prodati, o nich kšaftovati jako který koli
svobodný horník. Item: Pakližeby nČkdo utracen byl pro zlý
skutek, manželka aby toliko vČno vzala, a ostatek statku pĜátelé.
Item: Jestližeby nČkdo odsouzen byl na smrt, a zase milosti užil,
tak žeby pĜi hrdle ostal, tedy manželka aby z toho též vČno vzala,
a ostatek na obec pĜipadlo. Item: Kdyžby nČkdo na uších, rukou
a jiných oudech trestán byl, tedy statek po nČm manželce a
dítkám aby zĤstal. Item: Aby nižádný z pánĤv, šlechticĤv a rytíĜĤv tohoto království na Horníky a mČšĢany Kutnohorské ani na
jich zboží nesahal. A jestližeby na nČkterém Horníku neb mČšĢanu mČli co žalovati, tedy by ne jinde, než pĜed soudci mČsta
žalovali a jako jiní lidé se spravedlnosti dovolávali. A což koliv
by soudce a pĜísežní mČsta vyĜídili a ustanovili, by bez porušení
ode všech zachováno bylo. Item: Coby koliv Horníci pro dobré
hor zaĜídili, to aby vždy bez porušení zachovávali.11 KromČ
tohoto vydal již PĜemysl co markrabČ moravský pro pavovatele
dolĤ r. 1261 následné, velmi výhodné naĜízení, které též pro
ýechy platnost mČlo a takto znČlo:
My PĜemysl z Boží milosti markrabČ moravské k královskému dobrovolenství a pĜízni otce našeho nejosvícenČjšího krále
þeského pĜi svých vČrných mČsĢanech i hornících i jiných královské velebnosti a dĤstojenstvích službou þinících, jeho vĤle
ovšem umínili jsme poslouchati, a pĜítomný list ohradou Naší
peþeti kázali jsme znamenati. Protož aby svoboda a milost velebnosti královské skrze nČkteré všeteþnČ nemČla útisku a pĜerušení, spolu s synem Naším chceme a pĜikazujeme pod zachováním Naší milosti v kralovství, aby nižádný z pánĤv, šlechticĤv
neb rytíĜĤv, nebo popravci, nebo dvoĜan království našeho
kterakého všeteþenství anebo násile þiniti nesmČl v žádném
mČstČ našem, ani na kterého þlovČka útoku þiĖ, ani jímej, ani v
kterém skutku jemu pĜekážej bez odpuštČní a vČdomí soudce
mČsta a pĜísežných. A kteĜížkoli mČšĢané a horníci mČliby lidí a
podsedky a zboží kromČ mČsta, nebo v mČstČ, nižádné soudní
moci o nich soudce kraje a úĜedníci nemČjte, ani které právo
mČstské, pakli o kterém mČštČnínu neb o kterém þlovČku
mČštČnína mají nČco žalovati, tehdá pĜed soudci a soudem mČsta
žalujte, jako jiní lidé spravedlnosti své vyhledávajíce. A jestliže
kdo z mČšĢanĤ kterému pánu neb rytíĜi zboží svého neb koupí
pĤjþilby pod úmluvu nČkterého dne neb þasu pĜed pĜísežnými
anebo jinými šlechetnými muži, a jestliže Ĝeþený pán neb rytíĜ
ten den nebo þas nezaplatilby, tehdá chcem, aby mohl mČštČnín
toho pána, rytíĜe nebo šlechtice i jiného kohokoli svobodnČ pro
své dluhy stavovati. - Také chceme a pĜikazujem, aby cožkoli
soudce a pĜísežní mČsta našeho s pĜísežnými horníkĤv pro dobré
horníkĤv, pro dobré obecné zĜídiliby a ustanoviliby, aby bez
pĜerušení ode všech zachováno bylo. - Ovšem také chcem, i
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pĜikazujeme pĜísnČji, jestližeby kdo z mČšĢanĤv uþinil vraždu
nebo jiné prohĜešení mrzké kterékoli, aby ani komorník náš, ani
popravce, ani který z úĜedníkĤv Našich, ani soudce mČsta nebo
pĜísežní na zbožích jeho tak movitých jako nemovitých žádného
neþinili násilí, aþkoli viny uteklby, ale i jeho s dČdici zboží jeho
pokojnČ užívej.12
Výhody takové a hojnost rudy vydatné, která tČžíĜĤm a
nákladníkĤm bohatého výtČžku pĜipovídala, vábila nejvíce
cizincĤv k opanování dolĤ Horských. Které doly v dobČ této
nejprvé zdČlávány byly, pro úplný nedostatek zpráv prvotních
bezpeþnČ udati nelze, ale dle všeho byly to doly v nynČjším
mČstČ samém bývalé, pak v okolí pozdČjších chrámĤ Všech
Svatých Hloušecký a Angelský couk, a v okolí sv. Martina
Greifský couk, jakož i svou hojností stĜíbra proslulý dĤl Osel.
PozdČji /8/ byly asi zapoþaty doly západnČ: Kuklický couk, KaĖk
(Gang) a severnČ: Nyfelský couk, Turkanský couk, Rejzský
couk a MaĜí Majdalenský couk.
1276 Místo bohatstvím svým oplývající a královské urbuĜe
hojného užitku pĜinášející dosáhlo dojista povšímnutí vladaĜova,
a protož buć již z vlastní vĤle královské anebo k žádosti
obecních zástupcĤv byla Hora od Otakara II. v Ĝadu královských
mČst vĜadČna, nazvaná jsouc Mons Cutnae, neb Regia ac libera
metallica civitas Cuttenberga. Až do té doby v žádné listinČ pod
tím jménem nepĜichází.13 Týž král Otakar udČlil též mČstu ním
tak vyznamenanému první mČstský znak, jenž byl dvČ pĜes kĜíž
položená hornická kladívka v poli oblém, vrchem pĜímo
pĜeĜíznutém ježto þeský lev drží, a nad nimi královská koruna, a
povolil, by obec znaku toho na své peþeti mČstské užívala a ní
listiny peþetila.
Množení se obyvatelstva bylo jistČ rok k roku þetnČjší, a
zvláštČ lidu dČlnického poþet pĜehojný. V zemi pak doby té nepanoval pokoj žádoucí, neboĢ Vítkoviþi kuli proti králi Otakarovi pletichy, ano i do války s Rudolfem Habsburským jej zapletli.
Aþ r. 1277 mezi tČmato dvČma válþícími stranami pĜed Vídní
mír uzavĜen byl, nicménČ opČt r. 1278 nové nepĜátelství vypuklo; a kdežto papež Mikuláš III. kletbu vydal na všecky protivníky císaĜe Rudolfa, nepĜispČli Otakarovi ku pomoci všichni ti,
kteĜí jemu dĜíve službu byli pĜipovČdČli. Válka ta uvalila velikou
záhubu na zem þeskou, a zvláštČ horám Kutnohorským pĜivedla
první valný úpadek. NeboĢ, když týž král Otakar na tu válku ze
svých zemí veliké množství lidu vojenského shromáždil, a
nemaje dostatek koní pro jezdce, k tČm horám Kutnohorským
prohledl, a všecky z nich konČ pobrati a do svého polního ležení
pĜivésti poruþil. Což když se stalo, a þím by se rudy a perky z
pĜehlubokých dolĤ honiti mohli, nebylo, tak tČžíĜi a nákladníci
horní od pavování pĜestali, a þeládka horniþná, nemaje þím se
živiti, pryþ se rozešla, a tak ty proslulé doly nejprvé upadly.
ByloĢ, jak stará zápiska o tom svČdþí, jen na couku kuklickém
pĜes 300 hospodáĜĤv usedlých v havíĜských kobkách, a pĜes 500
koní z hor tČch bylo odvedeno.14 LeželyĢ pak ty hory tak pusté
nČkolik let, nebo Václav, syn PĜemyslĤv, jediný toho království
dČdic v desíti létech vČku svého osiĜel, zemi spravovati nemohl.
Naproti tomu ještČ Otto markrabČ Brandenburský mladému králi
za poruþníka daný, zemi þeské za prozatímního vladaĜe ustanovený, tu zem více hubil, než hájil.
CísaĜ Rudolf slyše o tom, co se v ýechách dČje, a aby Oto
Brandenburský snad sám se v zemi þeskou neuvázal, vtrhl na
podzim r. 1280 pĜes Moravu do ýech; zdali pĜi tom tažení i
Hora Kutná váleþnČ stísnČna byla, není nikde poznamenáno,
domýšleti však se toho dá. ProstĜednictvím Ludvíka falckrabČte
bylo však mezi Otou a pány þeskými dne 25. listopadu 1280
pĜímČĜí uþinČno, þehož však také již nejvČtší potĜeba byla, neboĢ
záhuby zemČ þeské byly již náramné, bída a zoufalost na všech
stranách všeobecná. V pĜímČĜí tom bylo uzavĜeno, že se má pro
12
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Rudolfem na pomezí moravském na poli Marchfeld zvaném bitvu, a
tu zrádou hejtmanĤv svých pĜemožen a zavraždČn.
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všeobecné upokojení zemČ o vánocích držeti snČm stavĤ
þeských. I sešli se v neobyþejném poþtu pánové, rytíĜi, vyšší
duchovenstvo a ponejprv tenkráte take poslové mČst královských, a že tu jistČ již i Hora Kutná zastoupena byla, nelze nijak
pochybovati.
Po velikých obČtech, jichžto zem i králeviþ mladý Otovi pĜinésti museli, uvázal se koneþnČ hráleviþ Václav u vládu otcovského dČdictví, a vlády královské se ujal, a pomalu zemi od
loupeží vyþistil, v pokoj a dobrý Ĝád všecko uvedl, tu i také lid
horní ponuknutím královským k HoĜe Kutné se hojnČ scházel, a
v nČkolika létech tak je vyzvedl, že opČtnČ k pĜedešlému kvČtu
pĜišly, mnohem silnČji než kdy jindy se pavovaly, a velikou nad
míru hojnost stĜíbra ze sebe vydávaly; což pak pĜes sto let tak
poĜád až do válek husitských, s pĜevelikým celého království
þeského užitkem trvalo.
1289 Hojnost rudy stĜíbrné v celém okolí Hory se vyskytující byla dojista podnČtem, že i mČsta okolní v pavování súþastniti
se chtČla, a za tou pĜíþinou uþinČno bylo r. 1289 mezi mČšĢany
Kolínskými a ýáslavskými prostĜedkováním Sybota, mistra
Hory Kutné, a s Albrechtem z Lukavy narovnání o pĜepuštČní
nČjakého okršlku k volnému pro nČ pavování.15
Téhož roku narodil se králi Václavovi syn, též Václav zvaný, jemuž kmotrem byl opat kláštera Sedlckého JindĜich II., a
horníci doby té právČ nový vydatný dĤl na Rovni zarazili, nazvali jej ku poctČ novorozeného dolem Králickým, kteréž jméno až
po dnešní den haldy z dolu toho vyvežené nesou.
/9/ 1292 Kolínští, jimžto Kutnohorští v okolí vesnice KlukĤ
pavovati povolili, dosáhli zajisté v podniknutí svém hojného
užitku, neboĢ z vdČþnosti za hojné požehnání v dolích jim
propĤjþených vystavili svým nákladem na vršku proti Horám
Kutným chrám Všech Svatých 16 ku pohodlí pracujícího lidu
horního v HoĜe Kutné.
Že mČsto samo toho roku již znaþnČ rozšíĜeno bylo, a že v
nČm všeliká živnostnická podnikání se zavádČla, vysvítá z toho,
že opat Sedlcký o to se pĜiþiĖoval, aby z pĤdy, na níž poznenáhla dolejší þást mČsta se rozkládala a jižto klášter za vlastnictví považoval, nČjakého užitku míti mohl, a protož ucházel se
o to, aby láznČ, které v HoĜe Kutné již stávají, aneb teprv v
pozdČjší dobČ zĜízeny budou, klášteru Sedlckému jistým poplatkem zavázany byly, což opatu tím snadnČji dosáhnouti možno
bylo, jelikož u krále v nejvČtší pĜízni stál, a když král v HoĜe
Kutné bydlíval, což velmi þasto bývalo, opata v klášteĜe pilnČ
navštČvoval; a proto také král Václav žádost tu povolil a r. 1299
zvláštním majestátem potvrdil.17
Však i Hora Kutná nemalé od krále Václava II. požívala
pĜíznČ. Nastalá doba nejhlubšího míru jak doma tak i ve všech
zemích sousedních popĜála nyní králi horlivČ a laskavČ o všecko
peþovati, co zemím a národĤm jeho ku prospČchu by bylo, on
povznesl všeobecný blahobyt a královské dĤchody zvláštČ
hojným požehnáním hor Kutenských hojných docházely pĜíjmĤ.
Toto požehnání horní bylo také pĜíþinou králova þastého v HoĜe
pĜebývání, a tu jsa prosen, aby Kutnohorští tČch samých práv
horních a svobod úþastni byli, jakých horníci Jihlavští požívají,
a by i pro hory Kutnohorské úĜady horní zĜízeny byly a oni
nemuseli o všechny propĤjþky horní k Jihlavským se ucházeti,
splnil prosbu tu a majestátem r. 1293 vydaným uvedl Kutnohorských s Jihlavskými na stejná práva. Majestát ten zní takto:
Ve jméno Boží. Amen.
My Václav Boží milostí král þeský a markrabČ moravský
všem tento list spatĜujícím zdraví na vČky. PonČvadž královské
dĤstojenství a poþestnost tím pilnČji svým vČrným pĜítomna býti
dlužna jest, þímž rozdílnČji nad jiné jím spravování i výsost zemského panování nadána jest, svČtle stkví se dĤstojenství jménem
i ctí: proto My, jenž naše vČrné z škodlivých vČcí chceme vyvarovati i z tČžkých nejistot, z plnosti Naší milosti a pĜízní Naší ku
pamČti vČþné dáváme na vČdomí nynČjším živým a potomním
živoucím, že My královskou mocí Naší a svobodnou vĤlí milým
mČšĢanĤm Našim HorníkĤm, kdežkoli v království našem bydlíýasopis þesk. Mus. 1848, sv. 4. str. 383.
ýasopis þesk. Mus. 1848, str. 354.
17
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cím, všem spolu i každým zvlášĢ, svobod a ustanovení práv podepsaných, skrze nČžto poklid i obecní užitek jich i pokoj umínili
jsme opatĜiti, jím též i jich dČdiþĤm, námČstkĤm i potomním,
královskou opatrností a veselím, pĤjþujeme, dopouštíme a potvrzujeme nad to, ponČvadž My milému synu našemu knížetství dali
jsme, Ĝeþené mČšĢany i Horníky naše jemu otcovsky dáváme, a k
milosti jeho dĤstojenství, žádosti, zvláštního milování vČrnČ a
královsky z ruky v ruku poruþili jsme k zachování všech tČch
vČcí. Na potvrzení a zachování budoucí všech tČch vČcí tento list
ohradou Naší peþeti kázali jsme potvrditi. Léta PánČ 1293.18
S majestátem tím zároveĖ udČlena byla horní práva pro
ýechy a práva mČstská pro Horu Kutnou (Jus Cutnae et Montanum), jichžto pĜepis na pergamenČ posud v mČstském archivu se
chová, a v nichžto v úvodu odstavec 4. praví: Protož chceme v
knize této, ježto povšechnČ slouti má královské právo horní (Jus
regale montanum) všechny nedostatky práva opraviti, a co v
starých právech bylo pochybného, toho úplnČ opomíjíme, a
chceme jasné právo horní každému podati.19 Pak v odstavci 6.
praví: A proto, by se tomuto dílu našemu tím snáze porozumČlo,
rozdČlili jsme jej ve þtyry knihy, ježto se všech týkají, kteĜí práva
tato vČdČti mají, aby vystĜíhali se úpadku, a poznali pravou
moudrost práva horního, a protož právy našimi s dostatek
pouþeni budou, jak v pravé cestČ pravdy a práva setrvati mají.
Veškeré právo, jehož pĜedpisujeme, týþe se bućto lidí, bućto
dolĤ stĜíbrných, aneb propĤjþky, a k tomu pĜíslušností a žalob.
A hned na to v první knize mluví se o rozliþných osobách pĜi
hornictví, kdežto praví: Dle uznání práva horního jsou nejpĜednČjší osoby urburéĜi (urbarii), pĜísežní (jurati), soudcové (judices), rychtáĜi a perkmistĜi /10/ (hormistĜi - magistri montani),
tČm udČlena jest moc naše královská, by ostatních jiných lidí
soudili. Po tČchto následuje urburní písaĜ. - Pak jsou i jiné prostĜední osoby, a sice: horolezci (Steiger), mČĜiþi, tesaĜi a hutníci, kteĜí též podpĜísežní lidé se nazývají, ponČvadž též užiteþných
vČcí plniti a neužiteþných opomíjeti mají, a þehoby nepravého v
mezích svého povolání shledali neb slyšeli, povinni jsou
perkmistrovi oznámiti a též nákladníkĤm, pokudže jich svČdectví
dostateþné jistoty má. Pak jsou pĜednČjší osoby, které
nákladníci slují (tČžíĜi - coloni principales, qui vulgant Gewerken), pak druzí a pak tĜetí, a pak nájemníci dolĤ - (deinceps qui
vulgant Lehenhauer), jimž náleží užitek i škoda z dolĤ stĜíbrných, v nichžto pavují. Pak jest ještČ mnoho lidu horního jiného,
jichžto pomoci tČžíĜi neb nákladníci hor potĜebují, o nichž
pozdČji mluveno bude.
O urburéĜích co prvních osobách praví se dále: O urburéĜích
posaváde niþeho naĜízeno nebylo, proþež jasné pouþení o nich
podati chceme. UrburéĜi jsou úĜedníci urbury královské, jimžto
naĜizujeme jednati s úplnou vČrností, aby nám veškerý horní lid
pĜíchylným uþinili. Oni mají veškeren tento lid pĜed neprávím
chrániti, rozbroje mají krotiti a mezi vČrnými podanými svornost
udržovati, a k tomu pĜihlížeti, by to, co bdČlý svojí prácí vydobyde, nČkdo jiný lenivý a ospalý bez poctivosti a mocí jakou mu
nevydral, neboĢ jenom pracovitému a nikoli lenivému naše práva pĜispČti mají, aniž by kdo na škodu jiného zbohatnouti mČl a
t. d. Protož pĜikazujeme všem našim úĜedníkĤm, aby svobody,
jichžto od jich vrchních míti požadují, též svým podĜízeným
prokazovali, aby se nikdy nižší proti vyšším nepozdvihovali. ÚĜad urburního požaduje, aby ke všemu pĜihlížel, coby králi k
užitku a prospČchu pĜispívalo, a by nic leností a úskokem škoditi
nemohlo. K úĜadu jeho náleží též udČlování propĤjþky k dolování. On má též od všech hormistrĤv obyþejnou pĜísahu pĜijímati,
a kdyžby tito v službČ své leniví neb nedbalí byli, má moc jich
sesazovati, jakož i nákladníky na opuštČná díla horní vyhledávati. PĜísluší jemu též s pĜísežními ke všemu, co by ve prospČch
hor bylo, pĜihlížeti, a trestati vše, co by prospČchu hor škodné
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Dle opisu v pamČtní knize mČsta KaĖku. - 1293 Václav II. král
þeský udČlil majestát honíkĤm Kutenským na svobody a práv
ustanovení zároveĖ s Jihlavskými. StaĜí letop. ýeští.
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Nové zemské právo, ježto král Václav Ĝímským znamenitým
uþencem Gozius Urbevetanus sestaviti a sepsati dal, nebylo od
pánĤv na snČmu pĜijato, jelikož shromáždČní páni a rytíĜi pravili: že
tato zemČ þeská práva od PĜemysla a Libuše má, kterých není tĜeba
opravovati, ani jiných na jejich místČ ustanovovati. - ýeskomoravská kronika od Karla Vlad. Zapa str. 1010.

býti mohlo. - Právo urburéĜĤ jest, že sami souditi mají o vČcech
horních. PĜi každém horním soudu mají však býti kromČ urburéĜe a pĜísežního též dva šepmistĜi pĜítomni. - PĜísežní nazývají se
od složené pĜísahy ti, kteĜí nám ji skládají, a protož chceme, aby
k úĜadu tomu nám ti nejspravedlivČjší z celého lidu (národa?)
pĜedkládáni byli. Nemá býti také v radČ otec se synem, ani bratr
s bratrem, aniž test se svým zetČm. Nechceme také, aby kdo, o
nČmž dobrá povČst nejde, za šepmistra volen byl. a t. d. Že veliké neĜády v horní správČ a zvláštČ pĜi huti královské díti se
musely, vysvítá z celého tohoto zákona horního, který k odstranČní škodných neĜadĤv tČch hlavnČ smČĜoval, neboĢ pĜi hutnících a penČzorazeþích se praví: Hutníci a razeþi (fabri) byli
našeho horního regalu rušitelé a podvodníci, protož tomu tímto
zákonem pĜedejíti se snažíme, a chceme z nepoctivých podvodníkĤ hor našich podporovatelĤ uþiniti. NaĜizujeme tedy, aby se
razeþĤm mzda jejich veškerá vyplácela vždy v úterý po ukonþení
každého téhodne pĜed polednem, a za jeden týhoden mzda jejich
má býti vždycky zadržána. Chceme také, aby se razeþĤm mzda
nevyplácela rudou, nýbrž halíĜema, a co který razeþ svou vinou
pokazí, má nahraditi. Vady všeliké, jichžto razeþi pĜi své práci
spozorují, mají na urburéĜe a pĜísežní vznésti, a ti jich mají ve
þtrnácti dnech napraviti. MistĜi raziþi mají se o Ĝádné tovaryše
postarati, a lenochĤ netrpČti, aniž jim jakých schĤzek dopouštČti.
UrburéĜi, horní rychtáĜi a pĜísežní mají nad razeþi a vším lidem
horním pĜísnou dohlídku míti, a provinilcĤ trestati, aneb nejvyššímu komoĜímu k potrestání poukazovati. RazeþĤm pĜisluší z
þistého užitku devátý díl.
Jakou péþi král Václav o to mČl, aby za soudce muži
spravedliví vždy voleni byli, vysvítá nejjasnČji ze znČní rozkazu
o soudcích, jací býti mají ve spravedlnosti, an praví: Dejž nám
Pane vší spravedlnosti soudce takové, kteĜí moudrost soudu tvého poznají, bychom mocí svČtla tvého v kapitolu tuto všeho toho
uvedli, þeho ku právu soudu, Ĝeþím a odpovČdím zapotĜebí jest,
dle tvého svatého pĜikázání, kteréž káže, by se spravedliví soudové drželi mezi lidmi, aby veškeren národ, jehož spravovati jsi
nám svČĜiti ráþil, který tu laþní a žízní po spravedlnosti, naší
slušnou spravedlností nasycen byl; a aby všichni ti, kteĜí souditi
mají jménem naším, v spravedlivé dobré vĤli udržováni byli, aby
zákon tvĤj s obou stran vždy zachováván byl, a by ti, kteĜí námi
ustanoveni jsou k vykonávání spravedlnosti, nebyli se zlými všemi soudci souzeni vČþným zatracením. Protož naĜizujeme otcovsky oboum stranám, aby soudcové a šepmistĜi jen Boha a spasitele našeho vždy pĜed oþima mČli, který každému soudu pĜítomen jest, dĜíve, než nČjaký rozsudek pronesou. - Tolik z horních
práv krále Václava podati uznal jsem za potĜebné, jelikož v
dalších pĜíbČzích dČjin mČsta mnohé k tomu vztahovati se bude.
Ze starých výsad jde též na jevo, že z poþátku toliko jeden
úĜad v HoĜe Kutné býval, který jak horní tak i mČstské vČci Ĝídil.
Ale potom, když se hory a lidé pĜi nich rozmno- /11/ žovali, byl
ten úĜad rozdČlen, a dva z nČho uþinČny, tak aby jeden úĜad
mČstské vČci a hrdelní, strany mordĤ, bití, krádeže, náĜkĤv a t. d.
též i jiné odpory mezi horníky osedlými i neosedlými soudili a
napravovali; a druhý úĜad aby horní vČci Ĝídil, a coby k horám
náleželo a z hor pocházelo, kromČ zloþiných vČcí, soudili; avšak
obojí, jedni druhým nápomocni, a jako za jedno právo zĤstávali.
A aþ jsou koliv ti úĜadové jeden každý své obzvláštní spravování a opatrování mČli, však nicménČ lidé v tom rozdílu jiného
nemČli, než ku kterému právu která vČc náležela, k tomu jest se
každý buć usedlý neb svobodný dostavovati povinen byl.
Kutnohorští mívali též toho práva, aby plnost a platnost práva jedinČ u nich a pĜed jejich soudci se vykonávala, a z výpovČdi
soudcĤ tČch toliko ku králi - a to teprv když byl 15 hĜiven stĜíbra
složil - odvolati se lze bylo. - Dále byli Kutnohorští obyvatelé
osvobozeni ode všech zemských daní, jelikož jak výsada toho
zní, nemožno by jim bylo na hory a na zemské potĜeby nakládati. Práva toho také Kutnohorští pĜi každé pĜiležitosti hájili a bránili, kdykoli k jakým berním zemským pĜispívati vybídnuti byli.
Z uvedených horních práv jde na jevo, že dolování a
dobývání rud nedČlo se nákladem královským, nýbrž nákladníky
neb tČžíĜi soukromými. Tito dČlili se opČtnČ ve tĜi tĜídy, první
tČžíĜi slouli ti, kteĜí k neobmezenému dolování v jisté výmČĜe
pĜímo od urburéĜe propĤjþku byli obdrželi; druzí tČžíĜi, kteĜí od
prvnČjších nČkteré doly v léno (Lehenschaft) pĜevzali; a tĜetí,
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jimžto tito druzí opČtnČ nČkterý ze svých coukĤ v druhé léno
pĜenechali. Z veškeré z dolĤ vydobyté rudy þisté, dĜíve nežli ji
tČžíĜ rudokupcĤm prodati smČl, musel osmý díl urbuĜe královské
odmČĜen býti, což bývalo povinností pĜísežních kr. horních dČliþĤ rudy (metalli divisoribus.) Ostatní rudu prodávali tČžíĜi
rudokupcĤm, kteĜí ji v tavírnách svých - šmelcovnách - v ryzé
stĜíbro spracovati dali, a pak þisté stĜíbro do královské mince
prodávali. Pro þistČní rudy své, královské urbuĜe pĜipadlé, mČla i
tato vlastní tavírnu.
Z pĜedeslaného jde na jevo, že tČžíĜi a rudokupci nejzámožnČjší obþané Hory Kutné bývali, a že v jich rukou spoþíval osud
tisícĤ ostatního pĜi horách pracujícího lidu, a tím dá se jen vysvČtliti, jak tak þasto obrat politického smýšlení lidu horního a
Horského vĤbec jen od pokynutí tČchto osob závisel.
Že také správa mČstská a obecní v dobČ té toliko v rukou
takovýchto lidí spoþívala, leží na bíledni; a kdežto tito tČžíĜi a
hlavnČ rudokupci a tavírníci nejvíce z NČmecka sem se pĜihrnuli
a z dolĤ zdejších zbohatnouti chtČjící lidé byli, nemĤžem se
diviti tomu, že i obyvatelstvo ostatní, jim ménČ více podĜízené,
pokojnČ snášelo jich nČmecké Ĝízení.
Když Hora Kutná co královské mČsto svého svobodného postavení a samostatného soudu a rychty byla nabyla, zdá se tomu,
že právomocnost svou i na bližší okolí vztahovati se snažila.
Vysvítá to alespoĖ z rozsudku krále Václava od 8. dubna 1299,
nímžto vynímá klášter a konvent Sedlcký, aby v žádném pádu a
pĜípadnosti od HorníkĤv souzeni neb k soudu potahováni nebyli
a býti nemohli; jakož i pokuty na lidech klášteru Sedlckému
náležitých a nalezených nikoli HorníkĤm, nýbrž konventu Sedlckému aby pĜipadly.20
1300 Pod vládou poruþnickou markrabČte Braniborského na
zkázu obchodu a ku ztrátČ chudiny velmi špatný druh penČz více
a více se rozšiĜoval v ýechách celých, a peníz, který vþera a
pĜedevþírem platil, v nČkolika dnech za neplatný prohlášen byl.
Tu pĜimČlo bohaté dolování a hojný výtČžek hor Kutnohorských
krále Václava na tu myšlénku, zavésti promČnu v celém mincovnictví, a tím nejvČtšího dobrodiní národĤm svým prokázati.
Zavedl totiž zcela nové peníze zrna dobrého a ceny stálé, tak
aby byly všude berné, a za všecky pozdČjší nové peníze
vymČĖovati se nemusely. Že pak umČní mincíĜské v ýechách
ještČ velmi skleslé bylo, pĜinucen byl král Václav z mČsta Florencie ve Vlaších šest mincéĜĤv do ýech povolati, a usadil je v
HoĜe Kutné v tvrzi královské, jižto hnedle pĜi nastoupení svého
vladaĜství pro sebe a své královské nástupce nádhernČ zbudovati
dal, kdežto královský správce hor neb urburéĜ bydlel. Z tČchto
pĜišlých VlachĤ uchovala se nám jména Reinhard Alphardus a
Cino Lombardus, co prvních mincéĜĤ. Této tvrzi Ĝíká se od té
doby Vlašský dvĤr (corte italica), a tak z toho Vlašského dvora
vydány byly v mČsíci þervenci r. 1300 první pĜekrásné ýeské þili
Pražské groše, které v krátkém þase všeobecné obliby nejen v
þeských a polských zemích došly, ale i daleko široko po EvropČ
se rozesílaly a ode všech penČzomČncĤv a kupcĤv ochotnČ pĜijímány byly. Šedesát takových þeských grošĤ þinilo tČžkou þili
pražskou hĜivnu stĜíbra. (ýeské groše rovnaly se velikostí a též i
cenou rakouským dvacetníkĤm stĜíbrným.) Na jedné stranČ vyražen jest þeský lev a okolo nČho nápis: Grossi Pragensis t. j.
groše Pražské; na druhé stranČ zase koruna a kolem ní nápis ve
dvojím okolku: Wencezlavs secvndvs - Dei gratia rex Boemie,
(Václav druhý z Boží milosti /12/ král þeský.) - Lid obecný nazýval tyto nové groše pro jich zvláštní bČlost zmrzlíky. Také dal
král Václav obyþejné menší peníze þili denáry raziti, jichžto šlo
dvanáct na jeden þeský groš.21 Horní a mincovní správa odevzdána byla králem Václavem nejvyššímu zemskému komorníkovi, který se urburéĜem královským stal.
PĜi instalování úĜedníka mince v HoĜe Kutné má se dle
rozkazu královského tento spĤsob zachovávati:
PĜednČ musí vykonati pĜísahu na komoĜe þeské na hradČ
Pražském, pĜi tom dle povinnosti dává se jemu instrukcí, jak se v
mincování Ĝíditi a zachovávati má.
PotomnČ v HoĜe Kutné v residenci JMti královské „Vlašský

dvĤr“ Ĝeþené u pĜítomnosti perkmistra a úĜedníkĤv horních, též
nČkterých z pĜedních z prostĜedku pánĤv šepmistrĤv, starších
poĜádku havíĜského, starších tČžíĜstva KaĖkovského, kvardejna
(?) mincéĜĤv, pregeĜĤv, hutního mistra a jeho gegenhendlera
pĜedstaven, a aby jeho respektýrovali, jemu volni a poslušni
byli, nadjmenovaní dostateþnČ napomenuti, a peþeĢ úĜadu mincovního jemu bude odevzdána, aby ji v platných pĜíþinách,
jakžby toho potĜeba ukazovala, užíval.
PotomnČ pak minciĜi, pregiĜi a k úĜadu mincovnímu náležející osoby, aby k nČmu jeden každý podle povinnosti své
obzvláštní útoþištČ mČli, a ním se ve všech vČcech Ĝídili a opravovali, budou napomenuti.
Potom se jemu co k minci JMti královské náleží, odevzdává
a residencí „Vlašský dvĤr“ vedle poĜádného seznamu postupuje,
tak aby z pĜed jmenovaný „Vlašský dvĤr“ a in suma na niþem
žádná škoda se nedála, na vše dobrý pozor dávati, porouþí.
Hutmistr i jeho gegenhendler, ti bývají dostateþnČ napomenuti, aby jemu, úĜedníkovi mince, þasnČ stĜíbra dodávali, tak
aby on ku placení rud tČžírĤm hindrován nebyl.
ÚĜedník mince aby se s úĜadem horním ve všelijaké svornosti a lásce srovnával, a jedni druhým do povinnosti nesahali,
ani toho, co jim svČĜeno nebo poruþeno není, neujímali, a po
þem nic není, na škodu, neb zbyteþné vrchnosti zanášení, též na
škodu JMti královské, v tom se nevydávali, nýbrž, coby mezi
sebou v dobrém srovnati mohli, tak se zachovali, a jedni druhým
v slušných pĜíþinách ruky podávali.22
Až posud nebylo mi možno nijaké jméno nČkterého z
tehdejších obyvatelĤ udati, teprv k letu tomuto pĜicházejí
nČkterá jména, a sice co bohatý horník a rudokupec BoĜita z
Košic, Kunklin Ruthart též co tČžíĜ a rudokupec, Vilém z
Valdeku z rodu Hasenburgského, a nČjaký Tafelrunge, který
kromČ dolĤ též jakési pozemky v okolí kutnohorském mČli.23
Kutnohorští mČli v ten þas již právo na sklad soli a tuních
ryb v mČstČ, proti þemuž se Kolínští stížnČ zasadili, ale ve pĜi té
niþeho nesvedli; pak na žádného z HorníkĤv zatýkaþ pro jakýkoliv dluh nesmČl dáván býti, ale jedenkaždý vČĜitel povinen
byl mírnČjším a milostivČjším spĤsobem dluh svĤj vymahati.
Též o rozpoložení mČsta z té doby nelze pro nedostateþnost
místních zpráv niþeho bezpeþného povČdíti, dá se však bezpeþnČ
domýšleti, že již v té dobČ objem nynČjšího mČsta z vČtšího dílu
zaujímalo; jelikož to zjištČno jest, že na tČch místech, kde nynČjší velební chrámové se nacházejí, již chrámové neb aspoĖ kaple
bývaly, v nichžto faráĜ Malínský, do jehož farní osady Hora
Kutná náležela, služby Boží vykonával.
Také i to zjištČno jest, že þeští obyvatelé se nejvíce v
západním dílu mČsta, v tak zvané pozdČji þtvrti BartolomČjské,
usazovali, kdežto pro sebe a pro þeské služby boží nejprvé
chrám sv. BartolomČje zasvČcený vystavili, a nČmeþtí obyvatelé
chrámu sv. JiĜí pro sebe mívali. Z té doby udrželo se až na naše
þasy jméno hlavní ulice této þtvrti, totiž ýeská ulice co
poukázání, že ta þást mČsta ýechy obývána byla.
V roce 1300 neb krátký þas pĜed tím povstala jakási rozepĜe
mezi zámožnými obyvateli Hory Kutné a jich faráĜem Malínským, a jak se podobá hlavnČ za tou pĜíþinou, že Kutnohorští v
mČstČ svém i vlastní faru míti si pĜáli, þemuž faráĜ Malínský se
protivil a k tomu svoliti nechtČl. MuseloĢ to pro Kutnohorské
aspoĖ velmi nemilé býti, když tak veliké již mČsto posaváde
vlastního faráĜe míti nemohlo, jemužby pĜedc zámožné mČšĢanstvo potĜebné výživy dojista s dostatek bylo poskytnulo. Sousední faráĜ PnČvický, v jehož farní objem hoĜení þást mČsta i s chrámem sv. JiĜí náležela, byl ochoten jim po vĤli býti, a pobídl jich,
by pro pĜíští farní chrám o prostranČjší a mČsta tak bohatého
dĤstojnČjší stavení v mezích jeho kolatury se postarali. Horníci
bohatí a hojností oplývající neváhali tedy dlouho s uskuteþnČním návrhu jim uþinČného a vyhlídše si pro pĜíští chrám místo
/13/ na vrchu nad potokem Vrchlicí, kdežto již dĜíve pro kovkopy
v dole nejvydatnČjším Osel zvaným pracující, kaple ku poctČ
22
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ýeská rodinná jména u þeského obyvatelstva mČšĢanského nebyla v dobČ té ještČ v obyþeji, jak p. Václav Vlad. Tomek v
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312 uvádí.
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patronky kovkopĤ sv. Barbory stávala, a povolavše si mistrĤ,
položili téhož roku základ k chrámu sv. Barbory,24 který též
chrámem Božího TČla sloul, ku kteréžto stavbČ arcibiskupská
konsistoĜ Pražská ochotnČ svolení své dala. - Aþ z pĜedu uvedenou pĜíþinu neb pohnutku, která Kutnohorských k stavbČ prvopoþáteþního chrámu Svatobarborského mnozí z popisovatelĤ
chrámu toho jeden po druhém opakují, nesrovnávám se já tímto
náhledem zúplna, nýbrž shledávám pohnutku, která Kutnohorských k stavbČ té pohnula, - v lásce a oddanosti k milovanému a
mezi nimi takĜka bydlícímu králi Václavovi II., jemuž se
podniknutou stavbou tou dojista jen zavdČþiti snažili, jelikož jim
známa byla králova veliká a zvláštní pobožnost a za tou pĜíþinou
i pĜízeĖ, jakéž král Václav všem tČm prokazoval, kteĜí pro zakládání chrámĤ a klášterĤ obČtavost projevovali. A k projevení
této lásky a oddanosti nahodila se jim v dobČ té ta nejkrásnČjší
pĜíležitost, kde král þeský Václav II. též za krále polského zvolen byl a jemuž i koruna království uherského nabízena byla,
jižto však nepĜijal, ale na místČ svém UhrĤm svého dvanáctiletého syna Václava III. za krále dal. Že však chrám ten též
zvláštní kapli TČla Božího mČl a tato dĜíve než chrám sám k
pobožnosti chrámové upravena byla, spatĜuji i v tom pohnutku k
stavbČ té, že Kutnohorští zavedením pobožnosti Božího TČla ve
svém chrámu, jižto jim pozdČji i papež Bonifác XII. zvláštní
bullou potvrdil, krále Václava, když v HoĜe Kutné sídlel, od tak
þastého navštČvování kláštera Sedlckého odvrátiti chtČli, kamžto
on k vykonávání tam zavedené zvláštní pobožnosti Hrobu
Božího tĜeba dvakráte dennČ chodíval; neboĢ nežili Kutnohorští
s Ĝeholníky Sedlckými v lásce a svornosti, a panovali mezi nimi
stálé rozepĜe o pozemky, jak k stavením, tak k zahradám od
Kutnohorských užívaných.
Buć tomu již jakkoli, podniknutí stavby tak velkolepé svČdþí nejlépe o blahobytu a bohatství v mČstČ panujícím, a oplývalili již jednotlivci bohatstvím, dojista že i obec sama hojného
požívala jmČní, ježto nejen k obecním potĜebám s dostatek
vynakládala, nýbrž i v potĜebách králi a zemi vždy nápomocna
byla: a pomocí té jak mČsta, tak i hojného výnosu z užitkĤ
horních potĜeboval král pĜi svých vojenských taženích jak do
Polska tak i do Uher velice velmi.
1303 Rychlé a velikánské rozšíĜení moci þeské spĤsobilo
králi Václavovi II. rozepĜi s papežem a válku s císaĜem Albrechtem. Papež Bonifác VIII. domníval se míti práva UhrĤm krále
usazovati, ponČvadž Uhry za ŠtČpána Svatého od papeže na
království povýšeny byly, a zahrozil UhrĤm tresty církevními,
pakliby od Václava þeského neodstoupili a neapolského Karla
Roberta za krále svého nepĜijali. Také králi Václavovi psal
papež, aby se do záležitostí uherských nemíchal, a syna svého z
Uher vzal. Král Václav II. byl sice velmi nábožný a papeži oddaný, avšak takovou Ĝeþ svatého otce nemohl lhostejnČ pĜijmouti; jsa ducha stateþného, ustanovil se brániti a k nastávajícímu
boji s papežovým mocným nepĜítelem císaĜem Albrechtem se
spojiti. - A však tu se také císaĜ Albrecht s papežem smíĜil, jen
aby mohl, maje také moc církevní sobČ ku pomoci, svou
posavadní pĜetváĜku naproti králi þeskému odložiti. Jakmile se
toto smíĜení mezi papežem a císaĜem stalo, tu papež dne 21.
kvČtna 1303 u veĜejném duchovním shromáždČní vyhlásil, že
Karel Robert jest pravým dČdicem království uherského, a že
volba Václava þeského jest neplatna, a spolu vyzval císaĜe
Albrechta a jeho syna Rudolfa, vévodu Rakouského, aby Karlu
Robertovi v UhĜích vší možnou pomocí pĜispČli. - CísaĜ Albrecht nemeškal králi þeskému Václavovi poslati bullu papežskou, a žádal mimo to na nČm: aby se hned zbavil on a jeho syn
koruny uherské a polské, protože je bez jeho povolení pĜijal,
potom aby navrátil jemu MíšeĖ a Cheb, protože on, císaĜ,
smlouvy a daná slova strany tČch krajin ruší a nazpČt béĜe,
koneþnČ aby jemu postoupil stĜíbrných hor Kutnohorských na
24
Nebyl to však základ položen k nynČjší nádherné chrámové
budovČ, jak mnozí jistiti se snažejí, a toho vyvrátiti si pĜi pĜíštím
podání popisu chrámu toho ponecháváme, nýbrž to byla skrovná
budova ovšem prostranná pĜi níž co hlavní vČc kaple Božího TČla.
NynČjší velebný chrám Svatobarborský jest úplnČ stavba XV. a
XVI. vČku. DĜíve museli Kutnohorští Pražský hlavní chrám vidČti,
pak teprv hledČli i v mČstČ svém nČco podobného vyvédsti.

šest let a nebo zaplatil 80.000 hĜiven stĜíbra, ponČvadž by
jakožto vasal Ĝímské Ĝíše povinen byl platiti císaĜi desátek ze
drahých kovĤ, kterýžto desátek po tolik let platiti opomenul.
Užitek z drahých kovĤ býval vždy nedotknutelným právem
krále þeského, a nemČl nikomu z nČho þeho vyplácet; protož
uznány byly v žádostech Albrechtových hanebná vČrolomnost a
hnusná zištnost; nicménČ však se král Václav o to pokoušel, aby
Albrechta k mírnosti pohnul, což však nic platno nebylo: a tak
byla válka vyhlášena, a obČ strany se na ni velmi horlivČ strojily.
Král Václav II., znaje svou osobní nedostateþnost ve válce,
pomýšlel jen na to, jak by se nepĜíteli platnČ ubránil; císaĜ Albrecht však /14/ zkusil již velikou moc þeskou, s velikým úsilím
pole sbíral, aby tolik vojska sebral, s kterým proti ýechĤm jíti
by se mohl odvážit. - V UhĜích následkem bully papežské staly
se znamenité promČny. Neapolský králeviþ Karel Robert vešel
mocnČ do zemČ, a do Prahy došly listy, že mladý král uherský
Václav v BudínČ není více bezpeþen.
Král Václav II., chtČje radČji koruny své nežli jediného syna
ztratiti, rychle k rozhodnému þinu se odvážil; sebrav znamenité
vojsko, na nČž mince a urbura Kutnohorská se vším pĜispČti
musela, þeho jen na skladČ bylo a raziti se staþilo, v mČsíci
þervnu 1304 sám osobnČ do Uher pospíchal. Tam všecky nepĜátely, kteĜí mu cestu založiti chtČli, udatnČ pĜemoha, dobyl
OstĜihoma, hlavního sídla zlých úkladĤv proti nČmu, a synu jeho
strojených, pĜitáhl do Budína, a po nČkolika dnech i s korunou
uherskou a ostatními klenoty a se synem svým s vojskem na
zpáteþní cestu do ýech se dal.
1304 Již po celé léto tohoto roku byly malé bitky mezi
ýechy a Moravany z jedné a Rakušany z druhé strany, nejvíce
na hranicích rakouských. Nyní však poþala veliká Ĝíšská válka
proti králi þeskému, a na poþátku mČsíce záĜí 1304 dvČ veliká
vojska k hranicím þeským se valila. Dne 8. záĜí nalezal se císaĜ
již v Linci, a táhl odtud do ýech. U BudČjovic se položil a na
pĜíchod syna svého Rudolfa a Karla Alberta þekal. PonČvadž
poþasí se již opozdívalo, nechtČl císaĜ dobýváním BudČjovic a
jiných hrazených míst se meškati, a spojiv se druhým vojskem,
pĜes župy Chýnovskou a ýáslavskou na Horu Kutnou táhl, nemálo na to mrzut jsa, že se mu nikde vojsko þeské nepostavilo,
by je mohl potĜíti. Celých pČt nedČl tento hrozný proud nepĜátel
se valil, a všechny krajiny ukrutnČ poplenil. Teprv dne 18. Ĝíjna
pĜivalili se nepĜátelé pĜed Horu Kutnou, a císaĜ Albrecht hoĜel
nyní žádostí zmocniti se této pokladnice, po které tak pĜíliš
laþnČl. I položila se všecka vojska na širokých lukách okolo kláštera Sedlckého a okolo Malína, sahajíc až k Ĝece Labi na
pĤlnoc. Kutnohorský potok, který tČmi lukami až k Labi se toþí,
jim velmi vítán byl, neboĢ z nČho své konČ napájeti mohli, Horu
Kutnou však vĤkol oblehli, a klášter Sedlcký, z nČhož mniši
utekli, celý vybrali.
Král Václav Ĝídil obranu zemČ mohutnČ, podporován jsa
jednosvorným pĤsobením všech stavĤv, mezi nimiž tenkrát odbojníkĤv a zrádcĤv nebylo. Obranu Hory Kutné odevzdal dvČma
znamenitým a udatným þeským pánĤm JindĜichovi z Lipé a
Janovi ze Stráže þili z Vartemberka. Horníci sami odhodlanČ
k hájení hor a mČsta svého se postavili: a tak všechno dobývání
Hory Kutné marné zĤstalo, a nepĜátelé povždy se svou velikou
škodou museli toho nechati.25 A pĜedce císaĜ Albrecht, chtČl-li
nČco v ýechách poĜíditi, o to státi musel, aby aspoĖ toho mČsta
dobyl. A tu Horníci utrejch berouce a jiné trusky jedovaté a ze
stĜíbra vymísené do svého potoka házeli, kterýchžto potok do
nepĜátelského ležení odnášel; nepĜátelé pak jed ten pijíce mĜeli
na poĜád i konČ jejich, a tak se jich mnoho tisíc otrávilo. Však
Horníci za vČc spravedlivou mČli, ukrutnému nepĜíteli ukrutnČ
se pomstiti, a jeho lakotu po stĜíbĜe hor jejich napájeli jedovatou
truskou ze stĜíbra. - Král Václav pĜitáhl mezi tím s ostatním vojskem, v nČmž byli nejvíce ýechové a Poláci, k samé HoĜe Kutné
a chystal se na císaĜe útok uþiniti, ale tento seznav úmysl ten, a
zkusiv hrdinost HorníkĤv a lidu horního, hned o pĤl noci se
25
Klosterneuburgská kronika praví: CísaĜ by se byl mohl snadno
Hory Kutné zmocniti, kdyby byl hned z poþátku házení ohnČ použil,
což jediným prostĜedkem býti mohlo, místa toho se zmocniti. Otto
von Bazern mČl císaĜe pod záminkou lásky k blížnímu od tohoto
prostĜedku zrazovat, þímž podezĜení zrády na se uvalil.
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vším vojskem se zdvihl, a pryþ od Hory Kutné utíkal, a JindĜich
z Lipé s bojovným svým lidem Horským hbitČ za nepĜítelem se
pustil, tak prudce jej honil, všude naĖ dorážeje, a odpoþinku mu
nedávaje, že císaĜ Albrecht, potĜebovav dĜíve pČt nedČl, nežli
pĜed Horu Kutnou dorazil, než osm dní minulo, se vším
vojskem, co mu ještČ zbylo, ze zemČ šĢastnČ byl vyhoštČn.26
1305 Král Václav, jehož zdraví nikdy pevné nebylo, ochuravČl brzo po válce této, zemĜel k zármutku veškeré vlasti þeské
dne 21. þervna 1305, jsa teprv 34 rokĤ stár, po jehož smrti šestnáctiletý králeviþ Václav III. na trĤn þeský nastoupil. Postoupením mnohých þástí zemČ MíšnČ a Chebska s císaĜem Albrechtem se smíĜíl, a tento jemu potvrdil všecky svobody a práva,
jakých království þeské v Ĝíši Ĝímské požívá, a slavnČ vyhlásil,
že Václav III. /15/ jest svrchovaným pánem v zemích svých, i
také všeho toho, co se pod zemí nachází, což znamenati mČlo, že
císaĜi jmenovitČ desátek z užitkĤv Hory Kutné nenáleží. Byl
však Václav III. dne 4. srpna 1306 v Olomouci od zákeĜníkĤv
zavraždČn, a tím vymĜel v ýechách rod panovniþí PĜemyslovcĤ.
Stav mČstský povznesl se v dobČ Václava II. k veliké politické znamenitosti. Výsady a práva od králĤv mČstĤm udČlené
dávaly mČsĢanĤm hojných prostĜedkĤ k nabývání bohatství do
rukou. PrávČ tehdáž vydávaly stĜíbrné hory Kutnohorské nejvČtšího užitku, a ponČvadž se dolování hor Kutnohorských nalézalo
v rukou nČkolika rodin mČšĢanských, v Praze a v HoĜe Kutné
usedlých, nabyly tyto tak velikého jmČní, že se znamenitým
zemským rodĤm rovnati poþínali, a hlasĤm svým na zemských
snČmích vždy vČtší platnosti dobývali; že však ani král PĜemysl
Otakar II., kterýž první poslance mČst do snČmĤv pĜipustil, ani
jeho nástupce Václav II., toto politické právo mČšĢanĤm nižádnou psanou listinou nepojistili, odpírali z poþátku pánové takovému právu mČst: proto se však mČšĢané tím více pĜiþiĖovali,
aby se šlechtČ rovnati, a jí k uznání politických práv svých nutiti
mohli. I daĜilo se jim to, a mnohé rodiny mČšĢanské v Praze a v
HoĜe Kutné nabyvše netoliko velikého jmČní, kupovaly venkovské statky, stavČly tvrze, zakládaly kláštery a chrámy, a koneþnČ i se šlechtickými rody v pĜíbuzenství vejíti se snažily. PĜi
tom si pČstování mČstských úĜadĤ velice vážili, a tím veliké moci provozovali. NejslovútnČjší mČšĢané a mČšĢanští rodové toho
þasu byli v Praze a v HoĜe Kutné, aþ také i v jiných mČstech.
Mezi pĜednČjšími mČšĢanskými rodinami v HoĜe Kutné, aþ
nejvíce pĤvodu nČmeckého, kteĜí i mezi šepmistry a konšely
náleželi, byli: rodina PušĤ, zvláštČ Peregrin Puš, usedlá jak v
HoĜe Kutné tak v Praze. VelflinĤ, RuthartĤ, PirknarĤ,
zejména Bertolt Pirknar, OndĜej Plumel, kr. rychtáĜ r. 1305,
Pavel Schönhor, Mikuláš Brešlabor, první šepmistĜi, Friduš
Kimel, Jakub z Písku, Kunklín Ruthart, Mikuláš Silber,
František Gyes, Konrád Náz, Václav Willmann, Hensel v.
Rosenthal, František Odrem, Mikuláš Falkenberg, Václav
Jurg, Lep, rudokupec, Jakub z Tandlmarku, druzí šepmistĜi; co
pĜísežní horního i obecního úĜadu byli Thomel (Tomáš)
Praumbarts, Jakub, písaĜ mince, Bernard Grober a Ulrich
mČníĜi (Wechselmeister); Bartušové, Glencelové pĜicházejí
vĤbec uvedeni na listinČ nejstarší v mČstském archivu se
nacházející z roku 1305, nímžto odprodává obec Kutnohorská
dvĤr Pfaffendorf zvaný a mČstskému špitálu naležející
Václavovi Bartušovi.27
Karla Vlad. Zapa: ýesko-moravská kronika I. díl, str. 1030. Pubiþka: Chronolog. Gesch. Böhmens. - Dle Solnohradské kroniky
byla Hora Kutná po þtyry dny obležena, v ýechách pak císaĜ po
sedm nedČl neþinČ meškal.
Josef Kajetan Tyl použil této události k nejlepší povídce své
Rozina Ruthartova nazvané. Viz Sebrané spisy Josefa Kajetana
Tyla vydané nákladem Kobrova knČhkupectví v Praze. - Jak dalece
by se byla Rozina Ruthartova na zradČ mČsta svého rodinného provinila, o tom žádný dČjepisec niþím se nezmiĖuje, a pĜipsati to lze
jen bujaré fantasii básníkové.
27
Listina nČmecká zní po úvodu všech výš jmenovaných osob:
…und mit rate der gemeind verkaufen als rechte wormunder
unseres spitals gelegen wor dem genanten perge zum Chutten den
hof und das erbe gelegen zu Pfaffendorf (PĜitoka?) mit allen
nutzungen und allen rechten den Hensel Glenzl guter Gedachtnus
den armen sichen des genannten spitals fermacht und geben hat
durch gott und durch heile seiner sele - dem bescheidnen mitpurger
26
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Z listiny té jde na jevo, že nadání mČstského špitálu pro
chudé a choré již poþátkem XIV. století se stalo, a že prvním
jeho zakladatelem byl Jan Glenzl. K þemu vĤbec obec ztržených za dvĤr ten penČz vynaložila, o tom niþeho Ĝíci mi nelze.
Aby klášter Sedlcký po utrpeném vydrancování vojskem císaĜským se opČtnČ zotaviti a dĤchody své zlepšiti mohl, osvobodil král Václav III. klášter ten listinou vydanou dne 6. listopadu
1305 všech poplatkĤ a platĤ i sbírek jakékoli jméno nesoucí ze
všeho zboží, majetku a podobného, jehožby klášter ten v HoĜe
Kutné, v mČstČ neb dolech jejích v držení mČl, na þasy vČþné,
naĜizuje, aby klášter o takovéto platy nikdy sužován nebyl.
1306 Po smrti Václava III. hlavním pĤsobením císaĜe Albrechta zvolen za krále þeského syn jeho Rudolf I., maje 25 let.
PĜední jeho péþe byla o to, aby dĤchody zemské v poĜádek
uvedeny byly. Pro zaplacení korunních dluhĤ, které vzrostly za
posledních válek krále Václava II. a špatným hospodáĜstvím
Václava III., naĜídil, aby se každý týden vydávalo z dĤchodĤ
Kutnohorské urbury þili z užitkĤ hor 1000 hĜíven stĜíbra na
srážku vČĜitelĤm koruny; i byla to, jak patrno, vČtší suma, nežli
obnášel sedmý díl královské urbury, kterýž nebožtík král Václav
II. synu svému na smrtelném lĤžku dávati byl poruþil. Ta suma
se pak skuteþnČ až do Rudolfovy smrti z mince Kutnohorské
vyplácela. ZemĜel pak Rudolf dne 4. þervence 1307 v ležení
pĜed Horažćovici, panovav toliko devČt mČsícĤv, nepozĤstaviv
dČdicĤ, a trĤn þeský po druhé osiĜel.
1307 Podlé smlouvy s domem Habsburským uzavĜené od
þeských a moravských pánĤ mČl nyní BedĜich Rakouský býti
nástupcem svého bratra v ýechách. PonČvadž však nezdržením
slova daného stavĤm a pronásledováním jich mnoho nepĜátel
Rudolf si byl získal, zanevĜeli všichni stavové na rod Habsburský, a posláno do Korutan k vojvodovi JindĜichovi, který /16/
Annu PĜemyslovnu za manželku mČl, s poselstvím, aby se do
ýech navrátil, a 15. srpna 1307 zvolen za krále þeského.
Albrecht císaĜ uslyšev, žeby z pánĤ þeských nČkteĜí syna jeho BedĜicha sice za krále míti chtČli, jiní však tomu na odpor se
stavČli a tak volba JindĜicha že provedena jest, na první zprávy o
smýšlení sobČ odporném v ýechách, strojil se provésti práva
svého rodu brannou mocí. Hned po skuteþném zvolení JindĜicha
Korutánského pĜedsevzal váleþné tažení proti nČmu. OpČt vtrhla
vojska nČmecká se dvou stran do ýech; od západu pĜes Cheb
Albrecht sám s þetným vojskem švábským, od Moravy vojvoda
BedĜich s Rakušany. Hlavní útok obrátil se jako pĜed tĜemi roky
za živobytí Václava II. proti HoĜe Kutné. ObČ vojska, švábské i
rakouské, spojila se spolu k obležení toho mČsta. OpČt byli JindĜich z Lipé a spoleþnČ s ním Jan ze Stráže þili z Wartenberka
stateþnými obranci Hory Kutné a Kolína, mezi kterými mČsty
vojsko nepĜátelské rozpoloženo bylo; však ale vĤdcové lidu þeského, bráníce tČch obou mČst, velikou jemu škodu na lidech uþinili, takže žádný ten NČmec nemohl ze svého tábora, kterým se
chránili, hlavu vystrþiti. Též Horníci v HoĜe Kutné i mČšĢané
Kolínští stateþnČ vojsku císaĜskému odpírali, kdykoli toto útokem proti jejich hradbám se pouštČlo a jich stĤj co stĤj opanovati se snažilo. Byla však již mezi Horníky strana císaĜovým NČmcĤm více nežli ýechĤm pĜející, a její hlavou byl Bertold
Pirknar, bohatý nákladník hor, který sobČ byl tvrz Pirkenstein
(nynČjší PeĜtejnice) blíž Kutné Hory vystavČl.28 Proto museli
pan JindĜich z Lipé a Jan ze Stráže všechnu pilnost na to vynakládati, aby zráda v HoĜe Kutné nemohla propuknouti. CísaĜovo
usilování k niþemu nevedlo, zima se valem již blížila, a on musel, niþehož nepoĜídiv, od Kutné Hory a Kolína odtáhnouti.29
Wenzeslaw Bartusch seinen erben und nachkumen umb 720 ȕ guter
prager gros, welches gelt besagter wenzeslaw erleget hat. Není
pochybnosti nijaké, že Pfaffendorf pĜezdívkou od NČmcĤ nazvaná
byla vesnice až posavádní PĜítoka, která patĜívala olomúckému
biskupovi Brunovi, který ji r. 1250 za 70 hĜiven stĜíbra Sedlckému
klášteru prodal.
28
Bertold Pirknar (Birchner, Pürknar), který s Ĝímským králeviþem BedĜichem a jeho spojenci proti þeskému králi závazek na ochranu byl podepsal, táhl se dvČma svými syny Václavem a Ulrichem s
ním, jemu náležela pozdČji tvrz a statek Tempelstein na MoravČ.
Wolný's Topografie von Mähren str 348.
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JindĜich kníže Korutánský pČt rokĤ zemi spravoval, ale za
svého spravování málo co dobrého spĤsobil. Neb NČmci rozliþné šarvátky v zemi þinili, a z toho proti nČmu nČkteĜí páni þeští
válku zdvíhli. Toho také þasu Hora Kutná velmi veliké užitky
vydávala na stĜíbĜe, takže ani prvé ani potomních þasĤ takových
nebylo; a odtud jmenovaný JindĜich znamenité a nesþíslné zboží
ven ze zemČ vyvezl.30 Bohatství Hory Kutné závidČli jí velmi
mnozí; a sám kronikáĜ Petr opat Zbraslavský spílal HorníkĤm,
že byli nadutí, a s þeskými pány poĜád se hašteĜili. - Dejme
tomu, že Horníci na své bohatství skuteþnČ hrdi a pyšní byli,
toho se jim však nijak pĜedhazovati nemĤže, že by byli
oplývajíce v hojnosti, nevynakládali je též na ozdobu mČsta
svého, stavíce chrámĤ nádherných a zakládajíce ústavĤ
dobroþinných pro schudlé a choré spolumČšĢany, a pakliže
provedli nČkdy pych veĜejný a násilný, byla to dojista jen
oplátka uražené jich ctižádosti. A nejen chrámy domácí
nákladem HorníkĤv samých vystaveny byly, nýbrž i jiné
chrámové stavby podporovali; tak na den sv. Gottharda 1308
založen byl nový kĤr v kostele sv. Jakuba v Praze nákladem
bohatého Horníka BoĜity z Košic. Listem ze dne 8. kvČtna 1308
postupuje král JindĜich biskupu a biskupství Pražskému veškerý
královský desátek na nČho z hor Kutnohorských vypadající co
náhradu za utrpené škody v dobČ váleþné.31
1309 MČšĢané Pražští a Kutnohorští co pĜední v zemi hnedle
od volby krále JindĜicha zanevĜeli na pány þeské, že proti
oprávnČnosti jejich pĜi volbČ námitky þiniti se osmČlili. Nabyvše
zámožnosti zvlášĢ vzdČláváním hornictví, rovnali se mnohým
panským rodĤm, chtČli jim také rovni býti stavem a zákoním
oprávnČním k stejnému úþastnČní s nimi v obecných záležitostech zemských. Králova slabost a nerozhodnost nemohla udusiti a vyrovnati záští to. NČkolik pĜedních mČšĢanĤ v Praze a v
HoĜe Kutné, zejmena Jakub Velfovic a Mikuláš Tausentmark
v Praze, a bratĜí Mikuláš, Albrecht a Konrád Ruthartové, pak
Peregrin Puš v HoĜe, uþinili mezi sebou tajné spiknutí, aby se
stejným dnem zmocnili osob nČkolika nejvyšších úĜedníkĤ a
jiných pánĤ zemských, zvláštČ tČch, kteĜí jim co vČĜitelé komory
královské nebo z jiných pĜíþin nejvíce byli na pĜekážce, že se
požitky urbury Kutnohorské nedostávaly vesmČs jen v jejich
ruce. Zajatí mČli jim býti rukojmím k vynucení práv na pánech,
po nichž tak velice dychtili.
První sobota v postČ, 15. února 1309, byla ustanovena k
provedení skutku. Toho dne þasnČ ráno vytáhli Ruthartovci a
Peregrin Puš z Hory Kutné s nČkolika tisíci lidmi shluklými se
zbraní, jakou kdo právČ mČl, ku blízkému klášteru Sedlckému,
ve kterém, nej- /17/ spíš pro záležitosti své v HoĜe Kutné, pĜebývali pan JindĜich z Lipé, královský podkomoĜí, Jan ze Stráže,
nedávný spoluobrance Hory Kutné pĜi obležení od Albrechta, a
Jan z Klimberka. Shluknutí lidu stalo se puštČním hlasu, že
pánové tito pĜišli vynutit velkou berni na mČstu. ýtyĜicet lidí
napĜed najatých, bylo se již na noc vkradlo do kláštera, aby
zotvíráním dveĜí usnadnili vstup výbojníkĤm. PĜedsevzetí se tím
spĤsobem podaĜilo bez obtíže. Pánové byli pĜekvapeni ještČ ve
spaní, i musili se vzdáti, aniž slyšeno podávání se jich na
úmluvu, nýbrž hroženo smrtí, pakliby odporovali. ZároveĖ s
nimi zdržoval se v klášteĜe také Olbram z Prahy, jejž
Ruthartovci velice mČli v nenávisti, i hledali jej buć k zabití,
buć také k zajetí. Všecky dvéĜe v klášteĜe byly vypáþeny a jizby
prohledány, Olbram však odtud zachránil se šĢastným útČkem.
Naproti tomu byl zabit rychtáĜ Kutnohorský Jan, nepochybnČ též
ze soukromého záští zpupných mČšĢanĤ. Zajatí pánové odvedeni
jsou do Hory Kutné, a okováni tČžkými pouty, odvezeni na
zámek Lidice. Tím samým dnem provedl také Velflovec a druzí
tovaryši jeho úlohu svou v Praze, a zajali nejvyššího kancléĜe
Petra probošta Pražského a Vyšehradského, pana Raimunda z
Lichtenburka a Hynka Berku, nejvyššího purkrabí Pražského, v
pĜíbytcích jejich, a zaveženi byli tamtéž.32
Jak velmi mČšĢanstvo Kutnohorské na pány rozhoĜþeno býti
30
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muselo, vysvítá z vyjádĜení se rodiny RuthartovcĤ, kteĜí, kdyžby
král jich za ten skutek trestati chtČl, sami svým nákladem vojsko
váleþné proti JindĜichovi zĜíditi chtČli, a byli to sice Konrád
(Kunklín) Ruthart z hoĜejšího rynku, JiĜí Ruthart od Zlaté
husy a Mikuláš Ruthart od ýerného orla. Tito Ruthartové
pavovali v þase tom doly Ruthart a Sekhart Ĝeþené, z kterých
pĜehojné užitky brávali.
ýin spáchaný nehledČli spiklí mČšĢané nijak tajiti, nýbrž
vidouce všeobecné nad tím pohoršení a pobouĜení v panstvu
þeském, k pojištČní žádaného úþinku hledČli se zabezpeþiti
nejprvé pĜízní královou, jemuž pĜednesli, že jen k jeho dobrému
toho uþinili, ponČvadž by tito pánové vinni byli roztrkání jeho
dĤchodĤ, a tudy velikého jeho nedostatku. Král JindĜich slyšel
tuto Ĝeþ rád, pĜedc však vyslyšev i stížnosti pĜátel pánĤv
zajatých, položil obČma stranám rok, aby stáli pĜed ním ve své
rozepĜi, jelikož on na žádném vinu nenalézal. MČšĢané,
dĤvČĜujíce se v náchylnost královu k sobČ, dali se najíti ve
velkém poþtu, taktéž i pĜátelé zajatých. Tu když král pĜede vším
žádán byl od pánĤ, aby povČdČl, z þeho by zajatým dával jakou
vinu, pravil, že neshledává na nich žádné, ano kdyby i co proti
nim mČl, že by proto chtČl jim býti milostiv. Na tuto Ĝeþ královu
mČšĢané vzdorovitČ odešli. A když král po poslu jim naĜizoval,
aby zajaté propustili, a uþinili s nimi pĜátelskou úmluvu, dali
odpovČć tomu odpornou, pravíce, že nebudou pánové od nich
propuštČni, pokudby nebylo dáno dokonalé ubezpeþení pĜede
všemi škodami, ježtoby se mohly jimi ještČ budoucnČ díti
korunČ a zemi þeské.
Na to nevČdČl král sobČ žádné další rady. Pánové však zajatí
a jejich pĜátelé dovedli koneþnČ pĜedce vytrhnouti se ze zlého
postavení svých vČcí, pĜednČ lstivým rozdvojením svých protivníkĤ, potom smlouvami a sliby, jichž nemínili držeti. PrávČ
hlavní pĤvodcové oukladného spiknutí proti pánĤm dali se svým
soukromým prospČchem navnaditi k smíĜení. Pan JindĜich z
Lipé slíbil totiž dceru svou dáti za manželku synovi Mikuláše
Rutharta, a mladý pán z Lichtenburku byl zaslíben dceĜi Jakuba
Velflínova v Praze; podobných svateb bylo snad umluveno ještČ
nČkolik, a dcery panské, ovšem teprv prý dČti, jsou hned odevzdány mČšĢanĤm, aby byly chovány u nich. Na to i zavĜena
smlouva, vztahující se na celé panstvo a mČšĢanstvo, že napotom nemá býti žádného volení krále jinak, než aby zvolen byl
takový, k nČmuž by svolil celý stav mČšĢanský, rovnČž pak, že
nemá panstvo niþeho nového naĜizovati, cokoli by se týkalo
obecných záležitostí zemských.
Pyšné mČšĢanstvo netČšilo se ale dlouho z tohoto vítČzství, a
to nejvíce proto, že pĤvodcové zajetí pánĤ ještČ více hledČli
svých osobních ziskĤ a záští, nežli prospČchu svého stavu. I v
Praze i v HoĜe Kutné trvala vždy nenávist mezi pĜedními rodinami mČšĢanĤ, takže jedny pronásledovaly druhé. Rozdvojení
tohoto dovedli pánové užíti k svému prospČchu. Nemohlo býti
než snad nČkolik nedČl po propuštČní pánĤ z vazby, když nenadále JindĜich z Lipé a Jan ze Stráže s hromadou ozbrojeného
lidu pĜitáhli ku Praze, a vpuštČni byvše do mČsta pomocí pĜátel
svých, uþinili panství strany sobČ protivné konec. I do Hory
Kutné vkroþil mocnČ pan JindĜich z Lipé; Ruthart a Peregrin
Puš byli zajati a zle se jim vedlo ve vČzení. Tímto spĤsobem
zrušeny jsou i sliby a smlouvy mezi pány a mČšĢany uzavĜené;
panské dcery, nevČsty synkĤv mČšĢanských, /18/ u mČšĢanĤv na
vychování jsoucích, zajetím dvou pĜedních HorníkĤv, svým
rodiþĤm navráceny býti musely, takže z tČch panských sĖatkĤv
nic nebylo.33 Král JindĜich choval se ke všem tČmto vČcem
lhostejnČ, a pánové nemČli žádných pĜekážek k opevĖování svého panství v ýechách, do jichž rukou se celá vláda dostala, a pan
JindĜich z Lipé poþínal si jako neobmezený pán, a zvláštČ urburu
královskou v HoĜe Kutné co královský podkomoĜí náležitČ pro
sebe použíti hledČl.
U mČšĢanstva Kutnohorského, které na pány pro jich nedodržení slova nejen, nýbrž i pro pronásledování mČšĢanstva
zazlilo, vĜela neustále touha po pomstČ proti panu JindĜichovi z
Lipé, který urburu královskou takĜka hlídal. Když JindĜich Korutánský vidČl nespokojenost všech stavĤv s vládou jeho, a obávati se musel, že by s trĤnu svržen býti mohl, obrátil se o pomoc
33
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k BedĜichovi, markrabČti Míšenskému. Tento bez všelikých
pĜekážek, a þinČ všade obyvatelĤm veliké škody, pĜitáhl s vojem
svým JindĜichovi na pomoc, a zamČĜil nejprvé k HoĜe Kutné a
pak ku Praze se ubíral.
SedČliĢ tehdáž Jan a JindĜich (Johlinus und Hainzmann)
Pušové, Konrád (Kunklín) Ruthart na stolicích šepmisterských
v HoĜe Kutné a Mikuláš Puš byl pĜísežným Kutnohorským, a
byliĢ to tedy hlavní nepĜátelé pánĤv proti králi spiklých.
Když byl král JindĜich ještČ i pomoc z Bavor a z Korutánska
obdržel, nabyl pak smČlosti, že dne 27. listopadu 1309 mocnému
JindĜichovi z Lipé úĜad královského podkomoĜí odejmul. Tento
složiv úĜad svĤj, uþinil králi úþet z pĜíjmĤv a vydání, a vypoþítal
mu, že 10.320 hĜiven a 3 vČrduĖky (þtvrti hĜivny) a 1 lot stĜíbra
zĤstává za králem co dluh jemu povinný, kterýžto dluh král
ovšem za spravedlivý uznal, a do Hory Kutné vzkázal, aby se
panu JindĜichovi z Lipé týdnČ z královské urbury 100 hĜiven na
srážku toho dluhu odvádČlo a vyplácelo.
1310 Vojsko JindĜichovi Korutánskému ku pomoci pĜišlé
poraženo bylo v Praze, a bez meškání pĜikroþeno k rozhodnému
skutku, k ssazení totiž JindĜicha z panství, a položen byl snČm
do Prahy ke dni sv. Petra a Pavla r. 1310. Co již dĜíve bylo uradČno v postraných schĤzích, došlo nyní obecného svolení. SnČm
uzavĜel vypraviti poselstvo ve jménu zemČ ku králi Ĝímskému
JindĜichovi, aby žádalo za dosazení syna Jana Lucemburského v
království þeské, ku kterémuž kroku (dle Doubravy) nejvíce
Kutnohorští stavy druhé pobízeli. K poselství tomu zvoleni byli
opat ze Sedlce JindĜich, pak opatové Zbraslavský a Plasský,
poslové stavu panského a mČšĢanského z Prahy a Hory Kutné, a
tito poslední byli: Tillmann, syn LukášĤv, a Konrád bratr faráĜe
Horského, a poselství to se zdaĜilo.
Však JindĜich Korutánský vzdor tomu snažil se panování
své uchrániti, a ohlížel se po nových pomocech, a markrabČ
Míšenský BedĜich pĜitáhl sám do zemČ, a zamČĜil opČt nejprvé k
HoĜe Kutné, a pomocí strany RuthartovcĤ, kteĜí se nyní zdvihli
ze svého pokoĜení, byl dne 18. þervence 1310 vpuštČn do mČsta,
a náþelníci strany druhé vyhnáni odtud. RadostnČ odebral se
JindĜich Korutánský na nČkolik dní k spojenci svému, aby se
usnesli o další kroky. Dne 28. þervence zapsal se mu v HoĜe
Kutné i mocný pán OldĜich z Lichtenburka i se synem svým, a
snad i nČkteĜí jiní pánové a zemané k zachování vČrnosti a
pomáhání proti tČm, jenžto se mu chtČli protiviti. Hora Kutná
bránČna býti mČla vší mocí, aby se této hlavní pokladnice
zemské nový král zmocniti nemohl.
PĜevrat, který se stal v HoĜe Kutné, pozdvihl znovu i v Praze
nadČji strany JindĜichovy, neb byli mnozí mČšĢané vČĜiteli
JindĜichovými, i museli se báti, aby vyhnáním jeho ze zemČ
nepĜišli o své.
NovČ zvolený král Jan dal se na pochod do ýech s pĜevelikým množstvím zbrojnošĤv. Na den Všech Svatých pĜebrodivše
Ĝeku Oharku pĜišli do BudynČ. Tam pĜijel velebný otec Jan,
biskup Pražský, s množstvím lidu novému králi vstĜíc, a na den
sv. AlžbČty pĜirazil k HoĜe Kutné, kde bylo veliké vojsko se
strany Korutana, vedené JindĜichem z Aufensteina. Útok
svedený byl odražen, mnozí s obou stran byli tam ranČni, velmi
mnozí pobiti. Zlé poþasí velmi studené škodilo zatím v ležení
JanovČ velmi mnoho na lidech i na koních, a protož koneþnČ
tedy uzavĜeno táhnouti pĜímo ku Praze.34
PĜi tČchto tak þastých svízelech, jakých Hora Kutná v dobČ
té snášeti musela, jest se co obdivovati obČtavosti obyvatelstva
Kutnohorského, s jakou se pĜi stavbách místních nádherných
osvČdþilo; neboĢ nejen že podniknuta již byla stavba velkolepého chrámu sv. Barbory, nýbrž i založen byl r. 1310 nynČjší
chrám sv. Jakuba vČtšího na místČ tom, kde dĜíve jen kaple
témuž svatému zasvČcena stávala, a sice z bohatého odkazu
nákladníka a mČšĢana Jana Kunklína Rutharta. Druhým
zakladatelem a štČdrým nakladatelem chrámu toho byl BoĜita z
Košic, správce urbury a /19/ mince královské.35 A nyní kdežto
34

Scriptores rerum Bohem. str. 222.
Památky archaeologické díl VI, str. 210. Popsání chrámu sv.
Jakuba v HoĜe Kutné od c. k. konservatora Frant. Beneše. Rodina
RuthartĤ náležela mezi nejbohatší rodiny Kutnohorské, a tím také dá
se vysvČtliti vliv, jakýž na veškeré mČšĢanstvo mívali. PozdČji uží35
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král nový Jan mocí svou všech nepĜátel pĜemohl, a zemi opČtnČ
mír navrácen byl, snažila se i mČsta o uspoĜádání svých
vlastních místních pomČrĤ. Jaké pomČry ty v HoĜe Kutné byly,
nelze pro nedostatek všelikých místních zápisek uvésti; dle toho
však, že náklad znamenitý veden byl na stavby chrámĤ, a že i
bohaté již bylo nadání pro chudinu a choré pĜi špitále založené,
lze se domýšleti s bezpeþností, že blahobyt obþanský zkvétal; a
kdežto hory bohatého vydávaly užitku stálého, pĜi nichž tisícové
pracujícího lidu docházeli hojné výživy, musel i obchod a
živnosti všeho druhu znamenitého zde míti rozšíĜení, o þemž
pozdČji pĜíležitost bude promluviti.
1311 Ku dni 7. února r. 1311 byli vyslané dvČ první osoby
ze starších obecních ke korunovaci krále Jana do Prahy. Brzo
však po korunovací zlehþil král Jan minci v zemi panující
pĜísadou mČdČnou, a z jedné hĜivny stĜíbra 64 groše, halíĜĤ pak
768 dČlati poruþil; a ta mince byla první s pĜísadou, neb prvé
vždy z þistého stĜíbra bývala.
1312 Aþ král Václav II. ražení penČz neb zemskou minci v
HoĜe Kutné byl zavedl, která také, jak již z pĜedu praveno, všade
ráda se pĜijímala, nicménČ mČla mince Horská velikého soupeĜe
v mincíĜství Žitavském, kdežto výsadou krále Otakara II. jakýsi
Theodorich Langschnabl oprávnČn byl peníze raziti a je v obČh
vydávati. Krále Jana péþe vedla k tomu, že jmenovaný Langschnabl aneb dČdicové jeho práva svého se vzdal, a jej mČstu
HoĜe Kutné pĜenechal. V listinČ za pĜíþinou tou v Žitavi vyhotovené podepsáni jsou co mČšĢané Kutnohorští: Tyrmanus, Ekhardus, Hermanus de Castro (HeĜman z Hrádku?), Ullmanus
mercator (kupec neb rudokupec) Nicolaus de Oderen, Syboto
Kelberg, Hermanus Burchardi, Henricus de Smalbach.36
Ze záští mezi stranami v panstvu a mČšĢanstvu za þasu
JindĜicha Korutánského pocházela ještČ krvavá rozepĜe mezi
pány z Potšteina a pĜátelstvem PušĤ v Praze a HoĜe Kutné,
která v prvním roce panování krále Jana vypukla ve zjevnou
jakousi válku, vedenou hlavnČ škodami na venkovských statcích
obapolných. Pan Procek z Potšteina pĜišel v ní o život, aniž se
ví, jakým spĤsobem. Za to ale zabil syn jeho Mikuláš z Potšteina
Peregrina Puše, hlavního spoluvĤdce zajetí pánĤ v Sedlci. Pro
tuto zúmyslnou vraždu zajat Mikuláš z Potšteina z rozkazu krále
Jana, a držán u vČzení královČ. PĜátelstvo jeho nyní pilnČ vyhledávalo narovnání s pĜáteli Pušovými; i podalyĢ se obČ strany
koneþnČ na výpovČć hrabČte Bertholda z Henneberka a jiných
tĜí pánĤ z nČmeckého dvoĜenínstva králova. Tito uþinili výrok
dne 11. dubna 1312, jehož zdržení zaruþeno od pánĤ z Potšteina
a pĜátel jejich i jiných jedenácti pánĤ þeských. PĜátelští rozsudí
vypovČdČli pĜede vším, aby toho, co se stalo, strana stranČ nikdy
napotom nezdvihala. Dále uloženy jsou pokuty a kajícné skutky
Mikulášovi z Potšteina k zadostuþinČní za jeho skutek. MČlĢ
pĜede vším za duši Peregrina Puše založiti a nadati knČze v
kostele Týnském ke þtení mše každodenní, a krom toho získati
bratrství ve tĜidceti rozliþných klášteĜích, a v jednom každém
zjednati tisíc mší za zemĜelého; klášteru sv. Jakuba v Praze
darovati 10 hĜiven stĜíbra; kajícnČ jíti po mČstČ v procesí se sto
osobami z kláštera sv. Klimenta až k domu vdovy Anežky
Pušové; též putovati sám do ěíma do kostela sv. Petra a Pavla.
RovnČž mČli tĜi pomocníci jeho pĜi skutku, dílem sluhové jeho,
vykonati poutČ; jeden, OldĜich z Brandýsa, k sv. Jakubu v
Kompostelli, druhý, MikulášĤv služebník Gerhart, k sv. Joštu v
EstremaduĜe ve ŠpanČlích, tĜetí, druhý služebník Blahut, k pannČ Marii v Cáchách. Mimo to mČl složiti vdovČ Anežce a druhému pĜátelstvu 1500 hĜiven lehkých, a mČstu Pražskému pokutu,

vali Ruthartové predikátu z Malešova, kteréhožto statku asi r. 1350
od Zdenka z Malešova koupili, jejž potom r. 1366 klášteru Sedlckému prodali. Podobá se, že Mikulášem Ruthartem z Malešova, který
dne 29. záĜí 1565 hejtmanem panství TĜeboĖského byl, slavný tento
rod patricijský po meþi vymĜel. Dotþený Mikuláš byl v držení dvoru
poplužního s poplužím v LutnČ, kterýžto r. 1569 pánu svému
Vilémovi z Rosenberka prodal.
36
SdČleno spisovateli laskavosti povČstného badatele dČjin
þeských kanovníka a arcidiakona Peška v Žitavi, jenž se ve spisech
svých nČmeckých sám nazývá potomek národa þeského. - Listina
sama chová se v tajném státním archivu v Dražćanech opatĜena
úplnČ dobĜe zachovanou peþetí kutnohorskou.

která by ještČ byla vymČĜena.37
Dílem snad ze pĜekážek, které mČla orba za posledního roku
JindĜicha Korutánského, dílem pak z všeliké neúrody roku na to,
pošla veliká drahota v obilí v ýechách a na MoravČ a z ní hlad
veliký r. 1312, takže lidé valnČ mĜeli z nedostatku potravy, toĢ
mohlo zavdati bohatým HorníkĤm také pĜíþiny, že ve svých
zapoþatých stavbách chrámĤ znaþnČ pokraþovali a tím o výživu
lidu peþovali.
/20/ Téhož roku zrušen byl Ĝád TempláĜský rytíĜĤv kĜížových,
a Berthold Pirknar z Pirkenšteina, mČšĢan Kutnohorský, jehož
již z pĜedu uvedeno co pĜivržence králeviþe BedĜicha proti
ýechĤm, koupí neb darem usadil se v hrad Templstein u Jamolic
nad Jihlavkou na MoravČ, který dĜív templáĜĤm náležel.38
1314 Starodávná byla dychtivost panstva þeského po
statcích a dĤchodech koruny. Nejen že mnoho hradĤ královských bylo v rukou panstva co zástava, ale i z bČžících
penČžitých dĤchodĤ koruny, jmenovitČ z nejvydatnČjšího mezi
nimi, totiž stĜíbrných dolĤ Kutnohorských, byly veliké sumy
zapsány, které se nemohly vypláceti pĜíliš rychle, nemČl-li býti
nedostatek k zapravení bČžících potĜeb dvoru královského a
správy zemské. Zdá se, že v tom ohledu rádci krále Jana, kteĜí s
ním pĜijeli z NČmec, hledČli zachovati nČjakou slušnou míru, tak
aby vČĜitele koruny spokojili pozvolným splácením. Tímto
spĤsobem správy dĤchodĤ byla nČkterá þást panstva ovšem
nespokojena, k þemuž pĜicházela snad i pĜíþina spravedlivČjší,
jestliže se pánové nČmeþtí vedle péþe o dobro koruny hledČli
sami také obohatiti z královského hospodáĜství. Pánové
pĜedstoupivše nČkolikrát pĜed krále stČžovali sobČ, že cizinci
požívají úĜadĤ a statkĤ zemských a vyvážejí peníze ze zemČ,
ježto zatím pokoje není v zemi pro jich nepilnost, neboĢ mnohé
loupeže a vraždy dály se v zemi od lĤzy všeliké.
1315 Ke stížnostem tČmto pĜidány jsou potom i hrozby, až
koneþnČ král v mČsíci dubnu r. 1315 dle žádosti panstva všecky
pány nČmecké propustil ze zemČ. Na jich místČ postavil sobČ
devatenáctiletý král v ýechách opČt pana JindĜicha z Lipé za
podkomoĜí a maršálka zemského.
DĤchody korunní byly nyní tak spravovány, že se z nich
velmi málo dostávalo králi samému pro jeho potĜebu, než vše
obracovalo se do rukou panstva, které mČlo za korunou co
žádati, aneb zĤstávalo v rukou nových vladaĜĤ a jejich pĜátel v
úĜadČ, kteĜí si dle všeho nepoþínali poctivČji, než pĜedešlí rádci
nČmeþtí. Ze stĜíbrných dolĤ Kutnohorských dostával dvĤr královský dotud po vyplacení jisté þásti vČĜitelĤm koruny každý
týden pČt i šest set hĜiven; pan JindĜich z Lipé, maje jakožto
podkomoĜí bezprostĜední správu urbury i mince té pod sebou,
odvádČl králi þasto jen 16 hĜiven nebo málo více; z ostatního
dostávala se veliká þást jemu samému, jakožto jednomu z pĜedních vČĜitelĤ: a tak vidČti nejpatrnČji, jak strašnČ s bohatstvím
Kutnohorských dolĤ hospodaĜeno bylo.
Jaké úþastenství Hora Kutná v následních létech pĜi vnitĜních zemských rozbrojích mezi králem a panem JindĜichem z
Lipé mČla, toho zprávy nemáme; jelikož však vždy o to se
jednalo, by mince královská hojných nesla užitkĤ, hledČno bylo
dojista pilnČ k tomu, aby hory Kutnohorské pĜed zkázou
zachránČny ostaly; a þeho mince pro velkou potĜebu královu
staþiti nemohla, tu museli bohatí mČšĢané vypomáhati pĤjþkami
znaþnými. Píše opat Zbraslavský, že král r. 1319 vynutil a
vydĜel na mČšĢanech Pražských neménČ než 13000 hĜiven, a tu
jistČ i Kutnohorských zapomenuto nebylo. Aby však král Jan i
mincíĜe k vČtší þinnosti pobídnul, pĜidal jim listinou od 3. záĜí
1319 od spracování jedné hĜivny o jeden denár ku mzdČ více.
Že pĜi pĜehrozném, r. 1317 panujícím hladu též Kutnohorské
zvláštČ prací horní se živící obyvatelstvo zachránČno neostalo,
nelze nijak pochybovati, neboĢ dotknul se hlad celé zemČ, a z
nČho velké mĜení lidu, takže v mČstech šachty ku pohĜbu
zemĜelých kopány byly.
1321 Že obchod kramáĜský v HoĜe Kutné již 1321 znaþný
býti musel, vysvítá z toho, že roku 1321 probošt Jan pĜi kapitole
Vyšehradské, syn Václava II. daroval kapitole Vyšehradské 20
37
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v zahradČ selského statku þíslo 10 a 11 se spatĜují.

hĜiven roþního platu z krámĤ kramáĜských v HoĜe Kutné, jichžto
po otci svém odkázaných mČl.
1323 Král Jan nenalézal ani v království þeském ani v
domácnosti své úplného uspokojení, neboĢ rodem jsa NČmec,
nepojal žádné lásky k zemi ani národu þeskému, nehledČl království þeského k jinému používati, nežli co možno tČžiti z dĤchodĤ a pĜíjmĤv zemských, a poklady zavážeti do rodiného
hrabství lucemburského, co koli mu po skrovnu od pánĤ pĜimČĜených dĤchodech zbylo. I v kruhu rodiném jevily se þasto výstupy panovníka nedĤstojné, a manželka jeho Eliška vícekráte
od nČho se vzdálila. On nedospČl nikdy ku poznání vážných povinností panovníka; marnotratnost a tČkavé honČní po zábavách
a promČnách vĤbec byly hlavní rysy jeho spĤsobu života. Panstvo dosáhlo to na nČm, že prostĜedkĤ k opatĜování svých potĜeb
nepohledával na nČm, než na druhých, k odporu ménČ mocných
tĜídách obyvatelstva, totiž mČsĢanech vĤbec. Za pĜíþinou svých
dobrodružství žil víc v cizinČ nežli v zemi vládČ jeho svČĜené; a
kdykoli do zemČ se navrátil, nemČl pilnČjší práce, nežli shánČní
penČz. Tak bylo též po navrácení se jeho do zemČ 25. þervence
1323. KromČ bernČ povolené sobČ z celé zemČ uložil všem královským mČstĤm daĖ záležející /21/ v desátém díle všech penČz,
což mČli, od kteréžto danČ ani Hora Kutná vyminuta nebyla,
vzdor tomu, že na ni žádné zemské danČ ukládány býti nemČly,
a sebrav peníze odjel opČt do ciziny, kde utrácel s nesmyslnou
štČdrostí a hýĜivostí. - Panování krále Jana bylo skuteþným
bezvládím, jakého snad ještČ nikdy pĜed tím zemČ þeská nezkusila. Ochrany práva a jmČní nebylo, než jak dalece poskytovaly ji mocnČjší vrchnosti venkovské svým poddaným, neb
obce mČstské svým mČšĢanĤm v samém obvodu zdí mČstských.
1324 PĜicházíme nyní po dlouhém probírání se k dobČ, kde
místní život obþanský a mČšĢanský v HoĜe Kutné se nám
objevovati poþíná, a poznenáhla se seznamovati poþneme s obyvateli domácími a jich pĤsobením. Jest to hned na ponejprv þin
nejšlechetnČjší, který se nám objevuje a u vdČþné pamČti i tČm
nejpozdnČjším potomkĤm potrvá.
ŠtČpán Pirknar, mČšĢan a soused (t. j. horník) na Horách
Kutnách na spasení své duše pamatovav, a Boha sobČ milostivého soudce spĤsobiti se snažovav, špitál pro chudé za zdmi
mČstskými a ýáslavskou branou založil a vyzdvihl, správu pak
jeho mistru OldĜichovi, faráĜi Malínskému, jakožto pánu gruntu
odevzdal a odvedl. Však na ten a takový spĤsob, aby on ŠtČpán
Pirknar, dČdicové a budoucí jeho, moc mČli a svobodu, do téhož
špitála knČze pobožného pĜíkladného, a k vzdČlání spasení lidského náchylného dosazovati, a mistr OldĜich druhého, kteĜíby
chudým a nemocným lidem ve vČcech spasení jejich se dotýkajících posluhovali, aby jsouce Boží a rozumné stvoĜení, a obraz
jeho na sobČ nesouce, jako hovada živi nebyli a nemĜeli. V kterémžto porovnání i tato klausule se pĜipojila, aby totižto ti dva
knČží pĜísahou zavázáni jsouce, všecky almužny, odkazy, ofČry
a jiné tČm podobné vČci a dĤchody pĜijímajíce, vČrnČ a beze
všeho fortele aneb nČjaké vymyšlené lsti, polovici ŠtČpánovi
Pirknarovi a polovici OldĜichovi faráĜi odvozovali, a oni aby jak
chudé tak i ty knČze jakby náleželo vychovávali. - Jsouce pak
mistr OldĜich duchovní a smrtelný, a potomkĤv žádných, jimžby
takové právo špitála výš jmenovaného zanechal neb zanechati
mohl nemaje, opatu BedĜichovi a klášteru Sedlckému ji na vČþnost odkázal, nímž on aby podle své plné moci, dobré a svobodné vĤle vládnouti, Ĝíditi a šafovati mohl.39
Jest co litovati, že nám Kapihorský zevrubnČ neudal, jaké
nadání pro špitál mČstský by byl ŠtČpán Pirknar uþinil; neboĢ
dle náhledu mého mohl tu jen jaksi jmČní špitální rozmnožiti,
jelikož jak z pĜedešlého, pĜi roku 1305 vypravovaného víme, již
dvĤr v PĜítoce, špitálu mČstskému pro chudé a choré od Jana
Glenzla darovaný, odprodán byl. Aneb snad on vystavil pro
špitál ten nČkdejší pĜed ýáslavskou branou jsoucí stavení s
chrámem sv. KĜíže, což dle toho zjistiti se dá, že zároveĖ pro
špitál ten dva knČze ustanovil; a že faráĜi Malínskému co správci
duchovnímu kolatury Kutnohorské spoluvládu nad špitálem tím
odevzdal, svČdþí o tom, že co stoupenec a snad syn dĜíve již
uvedeného Bertholda Pirknara s pĜedními osobami, jimžto
správa mČsta Hory Kutné svČĜena byla, až posud v dobrém
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srozumČní býti nemusel, sice by dojista i správČ obecní pĜi
špitále tom nČjakého práva byl vyhradil.
ZpĜedu již pĜi zakládání chrámu sv. Barbory domČnku svoji
jsem pronesl, že Horníci s klášterem Sedlckým v pĜátelství
nežili, v domince té potvrzuje mne tím více událost následující,
kde faráĜ Malínský veškeré pĜíjmy kapel a kostelĤv Kutnohorských špitálu pĜi klášteĜe Sedlckém jsoucímu zapisuje. SvČdþí to
o jakési rozhoĜþenosti, jakou faráĜ ten na Kutnohorské míti
musel. Listina za touž pĜíþinou vydaná zní následovnČ:
Z Boží milosti Hynek probošt, Václav dČkan, Tomáš arcidČkan i všecka kapitola hradu Pražského toho þasu mocí apoštolskou práva biskupského zhoštČného velebného v Kristu otce a
pána pana Jana biskupa Pražského plnomocenství tam spiritualium quam temporalium v mČstech Pražských jakož i po všem
biskupství mající všem na budoucí a vČþné þasy z koĜene lásky a
šetrnosti, vinše a žádosti vypĤjþené tou mČrou a spĤsobem sluší
pĜipustiti, jakou zapálením lásky a šlechetnosti ozdobeni nalezeni býti máme.
Že pak velebný muž a mistr OldĜich z pĜedjmenovaného
kostela hradu Pražského scholastikus, a s povolením stolice
apoštolské správce kostela Malínského, biskupství Pražského, z
upĜímnosti a veliké náchylnosti pĜed nás pĜednesl, že, ponČvadž
již dávno za živobytí Jana faráĜe Malínského a pĜedka svého na
místČ, kteréž se nyní obecnČ Hora Kutná jmenuje, na gruntech v
jurisdikcí a obmezení téhož faráĜe Malínského hory stĜíbrné
nalezeny byly, pro veliké množství lidu na to jisté místo z rozliþných míst pĜicházející, potĜeba byla k pĜisluhování svátostmi
církevními a služeb Božích vykonávání, dĜevČné kostelíky a
kaplice vyzdvihovati. Z kterýchžto dĤchodĤv ani na tom místČ
hor stĜíbrných, ani jinde, kdežby pro trvanlivost stĜíbrných hor
nejistost, též obydlí lidská nejista byla, tak pojednou jisté služby
Boží naĜízené, jako i pro zlehþení kláštera Sedlckého blíž hor
jmenovaných ležícího, /22/ rozšíĜené býti nemohly, z þehož se dČje
a dálo, (což líto jest slyšeti), že vycházející z pĜed jmenovaných
kostelíkĤv užitkové ne na potĜebné a Bohu milé, ale snad na
odporné a nechvalitebné skutky se obrací; to tedy svrchu
dotþený mistr OldĜich quoad praeterita na svČdomí svém tČžce
snášeje, et quoad futura svým a potomkĤv svých svČdomím
dobĜe poraditi chtČje, poníženČ a pokornČ nás požádal, aby z
svého dobrého (kteréž i hned hotovČ a spČšnČ ukázal) zalíbení a
rozsouzení, dĤchody a užitky, kteĜížby koliv nyní i na þasy budoucí, ježto z þasto jmenovaných kostelíkĤv vycházely, pĜipojeny
byly nyní i budoucnČ špitálu nemocných a chudých v klášteĜe
Sedlckém vystavenému, tak a tím spĤsobem, že on opat kláštera
Sedlckého, kterýž také patronem, ochrancem a kolatorem Malínské fary ostává, aneb jiný, kterého by opat k tomu naĜídil, týchž
kostelíkĤv dĤchody a užitky k dobrému chudých a nemocných
lidí, aneb k jiným k jakýmkoliv pobožným skutkĤm obraceti
povinen bude, beze škody však a umenšení faráĜi a správČ fary
Malínské dĤchodĤv vycházejících, z té však náležité a potĜebné
mírnosti zachováním: že, ponČvadž, jakž oznámeno jest, v pĜed
jmenovaných hor stĜíbrných kostelících, obyvatelĤm a sousedĤm
služby Boží vykonávati a svátostmi posluhovati potĜebí jest, on
mistr OldĜich, faráĜ nynČjší, a neb kdo po nČm bude již oznámené služby Boží sám, a neb skrze místodržící své, kteĜíž s mocí a
rozšafným vážením opata Sedlckého dosazováni a ssazováni býti
mají, v kostelích již oznámených vykonávati povinen bude, tak
aby nČjakou lstí, chytrostí, aneb neupĜimností dĤchodové a
užitky k špitálu kláštera Sedlckého z jmenovaných far pocházející, stenþením zmenšeny nebyly.
Že pak ústa volu mlátícímu zavázati nesluší, a kdo oltáĜi
slouží, z oltáĜe vyživení své míti má: povinen bude pan opat jak
faráĜe, tak i jiné služeb Božích vykonávatele, jako i samé kostely
k službám Božím vČcmi pĜináležejícími z tČch dĤchodĤv opatĜiti.
PonČvadž tedy zpĜedĜeþená pĜedĜeþeného mistra OldĜicha
pobožná, a spasení vyhledávající žádost potĜebu jakousi a dluh
vyslyšení v sobČ zavírá, jí pro kĜivdu Boží a vlastního svČdomí
ouraz naproti stavČti se nesmČjíce, ji, s povolením a dovolením
velebného muže a pana bratra Fridricha (BedĜicha) opata kláštera Sedlckého, patrona, jakž oznámeno jest, fary a kostela
Malínského, pĜíznivČ a vdČþnČ pĜipouštíme, dĤchody a užitky
vejš jmenovaných kostelíkĤv vedle mistra OldĜicha žádosti a
opatĜení, formy a vymČĜení špitálu þasto jmenovanému právem
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a mocí nám udČlené pĜivlastĖujeme a pĜipojujeme, tak aby nyní i
hned týchž kostelíkĤv dĤchodové a užitky k špitálu vejš oznámenému, a pana opata rozšafnému spoĜádání plným právem pĜináležely, což se státi mohlo a mĤže bez všelijakého protimyslností
aneb odporu znamení; se duvČĜujeme, ponČvadž téhož mistra
OldĜicha faráĜe nynČjšího netoliko dovolení, ale i náchylná
žádost k tomu pĜipĜahá a pĜistoupá, a kostela hradu Pražského,
quoad subjectionem in capellis ipsis sibi debitam, jako i kláštera Sedlckého quoad jus patronatus ecclesie Malin quod habet
témuž kostelu Malínskému quoad antiquos fructus, žádné
dokonce protimyslnosti se neþiní. K þehož všeho lepšímu vysvČdþení a dotvrzení pĜítomná psaní uþiniti, a kapituly kostela hradu
Pražského, jakož i pana opata Sedlckého a mistra OldĜicha
peþeĢmi stvrditi jsme poruþili, jehož datum v Praze léta
MCCCXXIV octa. Calen. April.
Toto odevzdání dĤchodĤv a pĜíjmĤ kaplí a kostelĤ Kutnohorských ve prospČch špitála Sedlckého bylo též zvláštní bullou
papeže Klimenta V. potvrzeno, která zní:
Klement služebník služebníkĤv Božích k budoucí a vČþné
památce. PastýĜského dĤstojenství povinnost, níž zavázáni jsme
všem celého okršlku kostelĤm, klášterĤm etc. nás k tomu nutí a
nabízí, abychom stavu týchž klášterĤv a kostelĤv v spasitelném
spravování všelijakou bedlivost a dbalost pĜiložili, obzvláštČ pak
v tom, kteréž k pohostinČ a k polehþení týchž klášterĤv užiteþné
se býti zdá, mocí apoštolskou potvrdili.
Nejmilejších zajisté synĤv našich opata a celého konventu
kláštera Sedlckého, Ĝádu Cistercienského, biskupství Pražského,
jakož i nejmilejšího v Kristu syna našeho, Jana krále þeského
žádost nám podaná v sobČ obsahovala, že svrchu jmenovaný
klášter, kterýž pĜed þasy od pĜedkĤv jejich knížat, jako i
nČkterých pánĤv království þeského založený a nadaný, poþínal
pro veliké služebníkĤv Božích množství v duchovních vČcech
kvésti, v þasných pak se rozmáhati, a v nČm (ponČvadž pĜi silnici
a cestČ obecné leží) vedle obyþeje a zvyklosti z pĜedjmenovaného
Ĝádu veliká a ustaviþná pohostina nemocným, chudým a odevšad
pĜicházejícím kĜesĢanĤm prokazovati.
PonČvadž pak když pĜed léty na gruntech a jurisdikcí fary
kostela Malínského, svrchu jmenovanéko biskupství Pražského,
a kolatury jako i gruntu dČdiþného z pĜedjmenovaných opata a
konventu postavené, na místČ, kteréž nyní Hora Kutná se jmenuje, hory stĜíbrné nalezeny byly, a pro veliké množství osob
tam z rozliþných míst pĜicházejících, nČkteré kapliþky a kostely
zdČlány byly, nejmilejší synové Hynek probošt, Vojslav (Václav)
dČkan, Tomáš, arcidČkan kostela hradu Pražského, toho þasu
administratores téhož kostela in spi- /23/ ritualibus et temporalibus od stolice apoštolské naĜízení, k prosbČ a žádosti nám v
Pánu milého syna OldĜicha, faráĜe Malínského, horlivostí
skroušené pobožnosti pohnutého, pro svrchu jmenovaného kláštera pohostiny rozmnožení, užitky a dĤchody z pĜedjmenovaných kostelíkĤv (ponČvadž Malínská fara dosti hojnými a poctivými dĤchody opatĜena byla a jest) špitálu v ohradČ kláštera
Sedlckého pro nemocný a chudý lid z rozliþných míst pĜicházející vystavenému, s povolením téhož faráĜe Malínského, a
naĜízením kapituly kostela hradu Pražského na þasy budoucí a
vČþné pĜipojili a naĜídili, aby takové užitky a dĤchody tČch
jistých kostelíkĤv k pĜedjmenovanému špitálu jako i opatu
svrchu oznámeného kláštera, a kterýby toho þasu byl správČ a
rozšafnému šafování na þasy budoucí a vČþné pĜináležely, jakž
se to vše v psaní týchž administratorĤv uþinČném, a peþeĢmi
jejich stvrzeném obšírnČji nachází.
Proþež svrchu jmenovaní opat, konvent a král nás pokornČ a
s náležitou uctivostí žádali, abychom, (ponČvadž svrchu jmenovaný klášter pro neúrodné a mdlé þasy, obtížnost dluhĤv, úrokĤv
a lichev rozjidavost, daní a sbírek ustaviþnost, jako i neustálé
lidu váleþného semotam tažení v kraji tomto trvající, ano i skrze
svrchu jmenovanou pohostinu a chudých v nemalém poþtu vychovávání k takovým škodám a nedostatkĤm pĜišel, že pro nedostatek potĜeb a osob, jak v bratĜích tak i jiných služebnících, ano
i v službách Božích veliké ztenþení a zlehþení se stalo) tahové
pĜipojení jako i jiné svrchu jmenované a od týchž administratorĤv spĤsobené vČci z dobrotivosti apoštolské potvrditi ráþili.
My tedy takovými prosbami pohnuti, pĜipojené zpĜedjmenování dĤchodĤv a užitkĤv z tČchže kostelĤv pocházející, jako i

jiné vČci, kteréž od týchž administratorĤv v pĜíþinČ té s jistým
kapitoly kostela hradu Pražského dovolením, rozumnČ, rozšafnČ
a rozvážlivČ zĜízené jsou, za pravé, poĜádné a spravedlivé je
majíce, a tomu povdČþni jsouce, mocí apoštolskou, a jistým
naším vČdomím potvrzujeme, a pĜítomného patentu mocí spevĖujeme. Žádný se tedy o to nepokoušej, aby mČl psaní toto potvrzení našeho zlehþovati, aneb jemu smČlostí všeteþnou na odpor
se stavČti. Jestliby se pak kdo o to pokusiti smČl, nechĢ jest tím
jist, že v hnČv Boha všemohoucího a blahoslavených Petra a
Pavla apoštolĤv jeho ubČhne.40
Probírajíce do podrobna znČní zpĜed uvedených listin,
nabýváme toho jistého pĜesvČdþení, že veškeĜí chrámové
Kutnohorští již v XIV. vČku stávali a kromČ tČch velikých chrámĤ i mnoho menších kaplí bylo; bylyĢ to již: chrám sv. JiĜí, sv.
BartolomČje, Všech Svatých, sv. Martina, sv. KĜíže, sv. Jakuba,
Matky Boží, sv. Jana KĜtitele a mnoho jiných nám nyní již zcela
nepovČdomých kaplí.41 Také nás to utvrzuje v tvrzení našem z
pĜedu udaném, že okolí Kutnohorské a tím i samo mČsto Hora
Kutná v nepokojích za vlády krále Jana v zemi panujících
mnoho utrpČlo. Jakby bylo také žádoucno bývalo, kdyby nám
Kapihorský, jemuž toho pĜi pĜístupu v jeho dobČ dojista ještČ
jsoucích pramenĤv možno bylo, bližších zpráv o dĤchodech
chrámĤ Kutnohorských byl podal, neboĢ ze všeho v listinách
pĜedešlých uvedeného vysvítá, že dĤchody a pĜíjmy ty znamenity býti musely.
ZemČ veškerá v té dobČ trpČla nesmírnČ vydíráním penČz, a
zvláštČ tím, že všecka správa zemČ svČĜena byla neustále jen
libovĤli zemských hejtmanĤv.
1325 Dne 12. bĜezna 1325 pĜijel král Jan nenadále do Prahy
po pĤl druhém létČ, i držel snČm napĜed již oznámený, na kterém
veškeré stavy zemské žádal, aby mu zase zemskou berni povolili. Byl totiž v cizinČ silnČ zadlužen, a peníze musel míti stĤj co
stĤj. Stavové veškeĜí vzpírali se proti tomu, reptali ano i zbrojný
odpor proti nČmu chtČli zdvihnouti; král však uchlácholil jich
upsáním, v kterém se slavnČ vyznal, že již všecky bernČ ku
korunování a k svatbám svých dČtí napĜed pĜijal, a žádných
nárokĤv více na peníze od zemČ k cíli tomu þiniti nebude, leda
by se mu ještČ nČjaké dcery narodily; þímž se stavové dali
pĜemluviti. Však mu toho ještČ dost nebylo, a on vydĜel tehdáž
penČz v neslýchaném množství od lidí ménČ mocných všelijakými násilnými prostĜedky. Již dĜíve byl povolal také nové mincíĜe
z Florencie do Hory Kutné, a kázal jim raziti první mince ze
zlata Jílovského. A však tyto zlaté peníze krále Jana byly tak
špatného zrna, že jimi lidé velké škody utrpČli, král však nepoctivým spĤsobem tím penČz sobČ dobýval. I vypoþteno, že král
Jan za dva mČsíce neménČ než 95.000 hĜiven stĜíbra sehnal, což
více než dva miliony zlatých nynČjších penČz dČlalo. Malou þást
dal svým vČĜitelĤm, ostatek sebral a v mČsíci kvČtnu za Rýn s
sebou vzal. To všecko ještČ nestaþilo, a protož hledČl k jinému
ještČ prostĜedku. Slíbil totiž papeži Janovi XXII., že /24/ podnikne
kĜižácké tažení proti nepĜátelĤm do Palestiny a papež mu
povolil, 1. þervna 1325, že mĤže na to desátek z dĤchodĤ všeho
duchovenstva v ýechách, na MoravČ a v Lucemburce po tĜí leta
nejprvé pĜíští vybírati, on však všech tČch z ýech vyvezených
penČz probil v PaĜíži.
1327 Jak z užitkĤ a výnosu dolĤ Kutnohorských bohatnuli
nejen nákladníci a tČžíĜi vícekráte poukázáno již bylo, a zvláštČ
jak hlavní užitek z nich plynul do urbury královské; však i jiné
úþele podporovány byly na místČ penČz z výnosu dolĤ tČch. Tak
mČl klášter Sedlcký užitek z jedné þtvrti šichty a klášter Žćárský
na MoravČ desátek z ostatních kuxĤ šachty té, blíže neznámé;
kterouž þtvrt šichty, na dolu tom, z které klášter Sedlcký užitek
bral, koupili s celým dolem bratĜí Joško a Haincmann Krušinové z Lichtenburku, a pĜi prodeji té uzavĜené u pĜítomnosti horního pĜísežního HeĜmana, mistrĤ pĜísežných Ekharda a HeĜmana z Rohu (de Cornu) a šepmistrĤv Willmanna, Engelberta, Reimanna, Chunemanna z Morspachu, Martina, Nosla,
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Liber erectionis (t. j. základní knihy všech chrámĤ v ýechách)
I. fol. b. udávají od r. 1370 až do r. 1406 již 17 kostelĤ a kaplí od
nábožných mČšĢanĤ a celé obce Hory Kutné založených a drahnČ
nadaných, které do knČh kostelních nadání zanešeny byly.

OndĜeje Clarici, Sifrida z Rachemberku a GuntíĜe Grosmanna vyjednáno, že desátek z ostatních kuxĤ (dílcĤ) po zakoupené þtvrt šichtČ vycházející klášteru Žćárskému nadále
odvádČn býti má.42
1328 Jak již dĜíve co dĤminka praveno, že král Jan pĜi
všelikých svých pĤjþkách dojista zámožné mČšĢanstvo Kutnohorské neopomenul, utvrzuje nás v tom majestát krále Jana daný
v Lucemburku r. 1328 mČštČnínu Kutnohorskému Tyrmanovi
Lenword, jemuž rychtáĜství PlzeĖské potvrzuje.43
Když v dubnu 1328 mor v ýechách panoval, naĜídila královna Eliška všemu duchovenstvu v Praze konati slavnou procesí k
modlení se za odvrácení hnČvu Božího; a když se pozorovalo
ulevení záhubné nemoci, spĤsobila královna Eliška shromáždČní
knČžstva i pĜedních osob svČtských stavu mČstského, jemuž
pĜedložila žádost svou, aby se jednalo u stolice apoštolské o svatoĜeþnČní pratety její, blahoslavené abatyše Anežky, u jejíhož
hrobu pozorovali pobožní lidé toho þasu rozliþné pĜíbČhy
zázraþné. Složeny byly dle pĜání jejího prosebné listy ku papeži,
kteréž podepsali též rychtáĜ a konšelé z Hory Kutné.
1329 Mnoho-li obec Kutnohorská králi Janovi byla zapĤjþila, neví se, že však pĜi tom hojnČ se byla súþastnila dá se souditi
dle toho, že HoĜe Kutné výsadu udČlil, jenž sloula: de non
evocando t. j. souzenu býti jen vlastním úĜadem; pĜi tom ji
osvobodil od vší bernČ vnČ i mimo mČsta. Tím se stala Hora
Kutná druhým mČstem po Praze.
Vida král Jan vládu zemskou zanedbalou, a nemaje sám
dostateþných penČžitých prostĜedkĤ k vydržování domu svého,
hledČl aspoĖ poukázáním na urburu Kutnohorskou domu svému
pĜispČti, tak poukázáno bylo pro královnu týhodnČ 15 kop grošĤ,
vývoda Rudolf Saský týdenní peníz (Solarium septimanale) 37
hĜiven bez 12 grošĤ, markrabČ Karel, téhož syn 27 hĜiven. Poukázky takové jak od krále samého, tak i od markrabČtČ Karla,
který na místČ krále splnomocnČnČ vládl, nahromadily se však
tak, že urburéĜi a správci mince požadavkĤm tČm vyhovovati v
stavu nebyli, a protož nuceni býti se vidČli krále prosebnČ
požádati, by s poukázkami na minci Kutnohorskou ustál, jelikož
již veškerých penČz svých i svých pĜátel k tomu byli vynaložili,
aby bČžícím požadavkĤm vyhovČti mohli. Král sice v první
chvíli k tomu svolil, a listem urburéĜĤm se zavázal, že od mČsíce
þervence až do vánoc niþeho více na minci Kutnohorskou nepoukáže, kromČ platĤv, ježto urburéĜi jako prvé z mince požívati
mají. Za to však markrabČ Karel hnedle pro jistého Heinlina
Eulauera, jemuž za 2766 kop a 40 grošĤ panství KĜivoklatské
zastaviti chtČl, a ponČvadž panství to již na mnoze zastaveno
bylo, poukázal mu za to 4 kopy grošĤ týhodního platu na minci
Kutnohorskou.
Nehodlaje král Jan vlády v zemi þeské více se ujmouti,
pĜedc ale zželelo se jemu spousty v ýechách panující, povolal
syna svého Václava, který od sedmého roku svého v PaĜíži
meškal, zpČt, aby se ujal správy zemČ na jeho místČ. ByltČ týž
syn Václav v PaĜíži biĜmován, pĜi þemž jméno Karel obdržel, a
pod tím jménem zná jej dČjepis náš.
1333 Dne 30. Ĝíjna 1333 pĜijel Václav Karel sedmnáctiletý
do vlasti své, a dojem, jakýž na nČho uþinil stav vČcí, byl
bolestný. NemČlĢ tu ani otce, ani matky, ani bratra, ani sestry,
ani žádného známého. HospodáĜství s jmČním koruny nacházelo
se v nejhorším stavu; k vykonání spravedlnosti nebylo témČĜ
žádných prostĜedkĤ v rukou krále; nepoĜádky v zemi, svévolí a
loupeže beze strachu pĜed zákonem. Pro nČho však byla léta
strávená ve Francouzích výbornou školou života, a on ji umČl
také užíti. On ke svým šlechetným zámČrĤm nalezl brzo podpory všech stavĤ. /25/ On jezdil pilnČ po mČstech, dohlížel všude
sám k stavu vČcí, a napravoval, což bylo potĜebí. Jakkoli ku
provedení svého zámyslu musel vymáhati ustaviþných penČžitých obČtí, obracela se pĜedc k nČmu láska a dĤvČra všech tĜíd.
1337 Roku toho naĜídil Karel ku stu librám stĜíbra dvanáct
liber mČdi pĜidati, takže z jedné hĜivny 70 grošĤ, haléĜĤ pak 840
se razilo, þímž jen vČtšího výtČžku z mince docíliti se chtČlo. Král Jan pak ještČ poukázal na dluh svĤj Petrovi z Rožmberka za
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úrok dluhu svého 4 kopy grošĤ týhodnČ z mince Hory Kutné.
1338 Dne 6. prosince r. 1338 uzavĜena jest úmluva þili jednota mezi mČšĢany Pražskými a Kutnohorskými, kterou jedni
druhým povolili provozovati ve mČstech svých tatáž práva v obchodu s jakýmkoli zbožím, jako mČšĢanĤm domácím.44 Smlouva tato uzavĜená jest následujícího znČní:
My Tomáš rychtáĜ pĜijmím Hoppe, a Tylman Livat, šepmistĜi, Jan Bílý, Jakub písaĜ, Mikuláš DvoĜák, Jan Levlín, Hartman Šobr, Petr Benešovský, Ješek OsvaldĤ, Jan KokĜický, KĜišĢan Poplín jinak Rešo, Elblín z Písku, Jan BrnČnský a Jan Žitavský, konšelé a celá obec Hory Kutné vyznáváme tímto listem
a všem vĤbec, jak nynČjším, tak i budoucím známo þiníme, že po
bedlivém uvážení s rozšafnými muži, pĜáteli našimi a mČšĢany
mČsta Pražského v jistou smlouvu jsme vkroþili, kterážto smlouva mezi námi tak jest sjednána, aby všickni a jeden každý pĜedĜeþeného mČsta Prahy soused smČl a mohl v našem mČstČ HoĜe
Kutné jakákoli vína šenkovati, a živnost jako jeden z nás v
kterémkoli zboží vésti. Naproti tomu však my, i naši spolumČšĢané budeme moci a smČti všickni a každý z nás obzvláštnČ u
nich v mČstČ Pražském podobným spĤsobem vína naše, jaká ona
koli budou, prodávati a živnosti jakékoli vésti. Mimo to mají u
nás oni Pražané téhož práva užíti, kterého naši sousedé užívají,
krom sbírek mČstských a horních, od nichžto je dokonale osvobozujem, a jimi povinna nebýti vyhlašujem. Na potvrzení této
úmluvy toto psaní sepsati, a peþetí mČsta neb Hory naší poruþili
jsme stvrditi. Actum a datum v HoĜe Kutné léta PánČ 1338, 6.
dne prosince.
Z listu toho nabýváme poprvé nČjakého svČtla na rozsáhlý
již v dobČ té obchod rozšíĜený v HoĜe Kutné, neboĢ když již domácí postaþiti nemohli s dostatek zaopatĜovati potĜeb veškerých
pro mČsto, pĜipouštČli k tomu i jiných: a druhé vysvítá z toho
pĜátelský pomČr Hory Kutné s Prahou, když PražanĤm vĤbec
svá práva mČstská postupovali, a Praha zase Horským práva
toho také dopĜála.
Nemohu zde opominouti též jedné události neuvésti, jižto
Kapihorský na str. 29 své Historie kláštera Sedlckého uvádí.
Léta téhož 1338 stal se div ve vsi Ĝeþené PnČvice nedaleko od
Hory Kutné ležící. Nebo nalezena jest svátost TČla Božího, ana
stojí pod jedním stromem v štČpnici, kterouž byli lotĜi
obloupivše kostel, vynesli a tu postavili. Žena jedna, když ji z
pĜíhody nalezla, oznámila o tom muži svému, a muž jiným
sousedĤm. I pĜivolán jest faráĜ, kterýž poklekše na kolena svá,
nalezl jest svátost v celosti. Tu mezi houfy a množstvím lidu
žena nČjaká, jenž nedostatek obyþejný devČt let na svém tČle
snášela, pĜistoupíc k knČzi, žádala, aby svátost spatĜiti mohla,
þehož když užila, ihned od nedostatku svého vysvobozena byla.
Muž také nČjaký jménem Jaroušek, obyvatel téže vesnice,
kteréhož byl vĤz potĜel a polomil, takže plný rok ležel a na
žádné noze státi nemohl. Ten prosil svých sousedĤv, aby jeho
tam donesli, a když to uþinili, on knČz tu velebnou svátost jemu
ukázal, kterýž ihned, jak ji spatĜil, vstal a na kolena svá poklehl,
a zdraví prvního u velikém všech pĜístojících podivení nabyl, z
þehož i Pána Boha pochváliv, odtud odešel.
Téhož roku také kobylky asiatské z Rakous do ýech
pĜiletČly, houfy strašlivé, takže jako mrak slunce zakrývaly; pro
chĜest jejich kĜídel nebylo slyšeti mezi sebou mluvících, ano ani
zvonČní zvonĤ; kdežkoli se na zem spustily, tam požraly trávu,
seno, obilí, všecko, naþ padly, i bývalo jich na sobČ tolik, že
koním až po kolena šly. Ptactvo ze strachu pĜed nimi do dČr
zalezalo a v nich hladem mĜelo; avšak, když se k Praze blížily,
asi mnoho jich pošlo již, neboĢ jejich hejno již tak husté nebylo:
a tu ptáci postavili se jim na odpor; velká hejna havranĤ, vran,
kavek, strak ve množství podivném shlukla se, a dala se do
kobylek, až byly pĜinuceny, pustiti se v jiné strany.
Klášter Sedlcký omrzela již pohostina a vydržování chudých
a nemocných, ku kterémuž úþelu byl faráĜ Malínský OldĜich v
roku 1324 veškeré z kostelĤ a kaplí Kutnohorských pro nČho
vycházející dĤchody a užitky dobrovolné ku podpoĜe byl
postoupil, a proto opat Sedlcký Mikuláš II. u krále Jana vyžádal
si potvrzení na privilegium, vztahující se na nepohostinu, t. j.
aby opat a konvent Sedlcký více povinen nebyl pocestných a
44

22

Tomek: DČjepis Prahy str. 550.

chudých v klášteĜe pĜechovávati /26/ a je stravou a obroky
vychovávati; neboĢ ze dĜíve panující pohostinosti, ze zdvoĜilosti
stal se postupem þasu obyþej a jakési právo, že kdykoliv a
jakékoliv panstvo ýáslavskou silnicí jelo, do kláštera buć k
pokrmení neb na noc vedle pĜíležitosti své pĜijíždČlo, a konvent
je vychovávati povinen byl; kteroužto pohostinou jakož i
vychováváním v špitálu chudých, klášteru pĜipojeném, klášter
Sedlcký v málo letech k velikým zhoubám, dluhĤm a škodám
pĜišel. - K þemu ale obráceny byly urþené dĤchody chrámĤ a
kaplí Kutnohorských, neví se.
Dne 10. þervence 1338 poukázal král Jan 2000 kop grošĤ na
veškerý výnos mince v HoĜe Kutné na osm nedČl vyjmouc 15
kop grošĤ týhodnČ, které královnČ pĜináležejí. - Dne 1. záĜí 1338
stalo se narovnání mezi obcí Kutnohorskou, klášterem Sedlckým a kapitolou Pražskou co vrchností obce PnČvic ohlednČ
upravení hranic polností a cest tČmto tĜem místĤm pĜináležejících, pak ohlednČ podílu na dolích Rusy (Rousy) zvaných, co
kterému z nich pĜináleží.
Za posledních þasĤ krále Jana mezi léty 1338-1343 byl Jan
(Johlín) Velflín, syn Pražského bohatého mČšĢana Velflína, spoleþnČ s Kutnohorským mČšĢanem BoĜitou správcem, þi vlastnČ
dle tehdejšího obyþeje nájemníkem urbury a mince královské v
HoĜe Kutné, z níž dle jisté úmluvy na lhĤtu osmi nedČl zavĜené
povinni byli odvádČti komoĜe královské týdnČ 350 hĜiven ve
groších stĜíbrných. Smlouva ta byla podobným spĤsobem mnohokrát po sobČ opakována, aspoĖ roku 1341 a 1343 byli opČt v
tom úĜadČ; a když roku toho posledního s nimi ve jménu krále
uþinČn byl poþet, shledalo se, že následkem pĤjþek, jimiž mezi
tím musili sloužiti králi, pĜebytku dluhu jejich za králem 2318
hĜiven stĜíbra bylo, v nichž urburu a minci i dále podrželi.45
Že ostatnČ Kutnohorští r. 1339, když král Jan po pĤldruhém
létČ zase do ýech se navrátil, a jak obyþejnČ penČz velice potĜeboval a je novou berní a opČtnými pĤjþkami sehnati hledČl,
pĤjþky sproštČni neostali, dá se snadno domýšleti, neboĢ když
Praha 4000 kop grošĤ pĤjþila, vzpomenuto bylo dojista na nerozdílnou její sestru Horu Kutnou.
1341 Král Jan jsa synem svým králeviþem Karlem
povzbuzován pĜedsevzal si co patron hlavního chrámu na hradČ
Pražském, jakožto nejpĜednČjší svatynČ království þeského, na
místČ posavadní vČkem již sešlé a ne dosti prostranné
starokĜesĢanské stavby nový, velikolepý chrám, dle tehdejšího
spĤsobu gotického vystavČti, a za tou pĜíþinou uþinil dne 23.
Ĝíjna 1341 v plném shromáždČní kapitoly Pražské na stavbu
hlavního chrámu to znamenité nadání, že kapitola Pražská má
bráti desátek z pĜíjmĤ královských ze všech stĜíbrných hor v
ýechách u Kutné Hory i jinde, kdeby se již vzdČlávaly i
budoucnČ vynalezeny byly.
Znamenitá jestiĢ výsada, jižto byl král Jan pĜepalovaþĤm
stĜíbra v královské prengadČ (dílna, v níž pregiĜi neb razeþi peníze ráží) uþinil, a nímžto deset rodin ve zvláštní poĜádek uvedl,
vyhradiv nejstaršímu z nich jestČ práva toho, že uprázdnČné
nČkteré místo dle vlastní vĤle doplniti mohl, z þehož jakési
dČdiþné právo na zkázu mincovnictví povstalo, jež takto zní:
My Jan, Boží milostí král þeský a hrabČ lucemburské,
vyznáváme všem lidem na vČky, a známo þiníme tímto listem: že
nahlédše na vČrné služby vČrných Našich milých prennerĤv na
Horách Kutnách v našem prengadČ (Brenngaden), kteráž se
nám dČje od nich a od starších jich, jimiž je ten prengad obsazen, a shlédli jsme i znamenitý požitek, kterýž Nám i Našim
urburéĜĤm a Naší minci, a obecnČ chudému i bohatému Hory
Kutné jich práce v prengadČ, kdežto stĜíbro pálí a þistí ustaviþnČ, pohodlen jest a pohodlen mĤž býti, že jsme je a jich budoucí
Naší královskou milostí, radou Našich starších urozených a Našich urburéĜĤv zvláštní milostí a zvláštním ustanovením, jehož
na vČky požívati a držeti mají, obdaĜili, a pĤjþili jsme jim, a
chceme, aby ta ustanovení na vČky celá a mocná bez porušení
ostala. A pĜikazujem všem Našim úĜedníkĤm království þeského,
hejtmanĤm, podkomoĜím i urburéĜĤm, i kdožby ten prengad od
Nás najal, i rychtáĜi a konšelĤm Hory Kutné, aby Našich prenerĤv v tČchto ustanoveních a milostech, jichž jsme jim tímto listem propĤjþili a zapsali na vČky, pod zachováním Naší milosti
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nezbraĖovali; a kdožby jim v tom Ĝeþí neb skutkem pĜekáželi, a
smČl tomuto našemu ustanovení odporen býti, nebo proti tomu
odmluviti, ten má na vČky v našem hnČvČ zĤstati. A pĜednČ jsme
jim Naší knížetskou mocí tohoto práva pĤjþili a milosti, aby v
jich tovaryšstvČ jich více nebylo, než jenom deset prenerĤv,
kteĜížto knapové slovou, a své mzdy zasloužiti umČjí neb mohou;
a všeho, co by se jim dostalo, aneb což by zasloužili celý týden,
to mají pod pĜísahou v sobotu v jednu sumu neb hromadu položiti, a tu položiti na deset hromádek, aby se jednomu tolikéž jako
druhému dostalo, kromČ tĜí starších, anebo kteĜí od nich vydáni
budou, tČm se þtyrmi groši více dostati má, nežli /27/ jinému knapu. A kdožby v tom usvČdþen neb nalezen byl, žeby jinak tou
mzdou uþinil proti své cti a víĜe, toho mají z prengadu vyvrci, a
jej vyhnati na vČky z tovaryšstva svého. Také jsme jim dali a
propĤjþili: Stalo-li by se, že by který z nich z božího dopuštČní
anebo poctivou pĜíþinou nemocen, slep, nebo chrom byl, žeby
dČlati více nemohl, tehdá mají jemu jiní anebo druzí jeho mzdu
zastati a zadČlati, a jemu dávati na každý týden, dokud živ jest,
právČ jakoby dČlati mohl, když jest zdráv byl a žádné pĜekážky
nemČl, a mají všichni vespolek sobČ rovnČ pomoci s pilností a
vírou. Pakli by se stalo, že by nČkterý z nich z pĜíhody nČkteré
vČci vyhnán nebo vypovČdín byl od Hory, tehdá mají jemu jiní
také jeho mzdy zasloužiti a zaĖ dČlati, a jemu jeho mzdu dáti,
anebo komuž by on poruþil, na každý týden právČ to, jakoby on s
nimi na každý den dČlal, tak dlouho, dokudž by jeho pĜe
smluvena nebyla, a on k milosti nepĜišel; leþby se stalo, žeby on
to z své zvláštní vĤle nebo ze zlosti ztratil, tehdá by obec nemČla
nic více s ním þiniti. - Jest-li také že by se stalo, þeho Bože nedej, žeby hory tak mdlé a chudé byly, že by prenérství na jednoho vzešlo nebo na dva, a žeby jiných lidí nemohli mít, jimžby
stĜíbro pálili nebo dČlali, tehdá tu mzdu, kterouž jsou ti dva
zasloužili, mají všickni spolu rozdČliti se právČ, jakožby všichni
mČli dosti dČlati a páliti. Jest-li také žeby jeden z nich sšel nebo
umĜel, tehdá jiní mají jeho ženČ nebo dČtem nebo jeho nejbližšímu pĜíteli té mzdy zasloužiti a zaĖ dČlati a vydávati šest nedČl a
plný rok na každý týden, právČ jako by živ byl. Jest-li pak že by
žena stav svĤj promČnila, dĜíve nežli by rok minul, tehdá mají tu
mzdu sníti, a jeho dČtem, neb jeho nejbližšímu pĜíteli dáti, anebo
komuž by on to poruþil, tak dlouho, dokavad by rok a šest nedČlí
neminulo. - A kdyžby ten þas rok a šest nedČlí pominulo, tehdá
žena ani jeho dČti nemají více tovaryšstva v prenéĜství, ani žádného spolku mezi nimi míti. A tehdá oni ihned ve þtyrech nedČlích mezi robence v prengadČ jednoho voliti, kterýžby knapovo
místo zastati mohl a mzdy zasloužiti. A jest-li že by se v tČch þtyrech nedČlích o to svoliti nemohli, tehdá mají tĜi starší þtvrtého
k sobČ pĜijíti, a nemají ani pro pĜízeĖ ani pro pĜátelství mezi
robenci v prengadČ jednoho voliti, kterýžby se k tomu hodil, tak
aby poþet desíti knapĤ naplnČn byl a dokonán. A kdožby z nich
to ustanovení zrušil a proti tomu byl Ĝeþí nebo skutky, ten ztratí
þest a víru proti Nám a proti urburéĜĤm a proti své obci, a toho
mají pomocí urburéĜe, neb toho, kdož v prengadČ vládne, beze
vší odpory z prengadu ven vyhnati a jej vyobcovati z své obce na
vČky. - Také jsme naše milé prenery zvláštní milostí obdaĜili,
(že) ani úĜadný urburéĜ, ani ten, kdožby prengadem vládl, ani
který náš úĜedník nemČl žádné moci do prengadu žádného robence vsaditi ani kterého knapa voliti bez jich vĤle a jich slova,
ale oni sami mají plnou moc a právo robence do prengadu vsazovati a knapy voliti, kdyžby þas a potĜeby toho bylo, a robenci
mají poslušni knapĤv býti v prengadČ, jakož podobné a právo
jest. A jestliže by který z nich tak veliký zrost, že by knapovo místo zastati mohl, a chtČl by z své smČlosti, anebo pomocí svých
pĜátel proti obecné vĤli v místo knapovo se uvázati a zastati,
toho mohou a mají s pomocí již jmenovaných z prengadu ven vyvésti a vyhnati, tak aby potom v nČm nemČl nic více þiniti, ani s
jich tovaryšstvem ani s jich obcí. A aby tyto tak svrchu psané
Ĝeþi, vČci a ustanovení na vČky pevná a celá bez porušení zĤstala, Našim milým prenerĤm Hory Kutné toho jsme listu velikou
peþetí potvrdili a zapeþetili. Jenž jest dán v Lucemburku léta
Božího tisícího tĜístého þtyrycátého tĜetího den svatého Jana
KĜtitele Božího.
A král Václav IV. roku 1397 majestát ten potvrdil tímto pĜídavkem: A my jsme i zhlédli na vČrnou službu, kterouž jsou Naši
korunČ þeské svrchu psaní prenerové þastokrát þinili a všednČ

þiní a potom þiniti mají a mohou v budoucích þasích, s dobrým
rozmyslem, a s dobrou radou, pravým vČdomím jim a jich budoucím svrchu jmenovaného listu milostivČ potvrdili a obnovili
jej, a znova jeho potvrzujem mocí listu tohoto a mocí království
þeského, chtČjíce, aby tento list ve všech svých kusích a artikulích a v úmyslech, jakož napĜed psáno stojí, slovo od slova vcele
držán byl, takže svrchupsaní prenerové toho žádostivČ požívati
mají beze vší pĜekážky.46
Roku 1343 zastavil Karel, co markrabČ moravský, královskému urburéĜi Heinlínovi Eulauerovi hrad a statek KĜivoklát v
dluhu 2766 kop a 40 grošĤ þeských.
1345 Král Jan zdržoval se po nČjaký þas v mČsíci dubnu r.
1345 v HoĜe Kutné s pány zemskými, anto jej zpráva došla, že
král polský Kazimír výbojnČ vpadl do zemČ knížete Opavského
a RatiboĜského Mikuláše, který krále Jana za pomoc žádal, a on
jemu také pomocí pĜispČti pĜipovČdČl. I držel tu schĤzku a poradu s pány a rytíĜi, jich žádaje, by s ním k OpavČ vytáhli. Namítali ovšem mnozí, /28/ že dle práv zemských nejsou povinni za hranice zemské táhnouti, nemajíce ovšem pravdu v tom, neboĢ
Opavsko bývalo vždy þástí Moravy a tudíž za hranicí neleželo;
naþež král netrpČlivČ odpovČdČl: Opava jest jako celé Slezsko
pod ochranou þeské koruny; pospíchám, abych ji chránil, a uvidím, kdo bude tak opovážlivý anebo bázlivý a se mnou nepotáhne. To spomohlo, a ještČ té noci vytáhl král Jan a pospíchal ve
dne v noci s pČti sty odČnými jezdci knížeti Mikulášovi na pomoc. PĜi nČm byl mladší syn Jan JindĜich, a než do Opavska
dospČl, zrostla jeho moc na 2000 odČncĤv a pĜimČĜený poþet
pČchoty.
V té samé dobČ pĤsobením hlavním císaĜe Ludvíka, který
zrĤstající moc domu Lucemburského zniþiti usiloval, vypovČzena jest válka králi þeskému jak od císaĜe Ludvíka, tak od syna
jeho Ludvíka Braniborského, od krále Ludvíka uherského, od
vojvody Albrechta Rakouského, od BedĜicha markrabČte MíšeĖského a od knížete Svidnického Bolka; a to všecko v jednom
týhodni najednou.
Za tou pĜíþinou zĤstal markrabČ Karel v ýechách, þinČ zde
nejrozsáhlejší pĜípravy k obranČ zemČ proti nepĜátelĤm ostatním. Všecko muselo ke zbrani sáhnouti; pánové, rytíĜi a vladykové svolali své many, tyto své služebníky, a z lidu rolnického,
kdokoliv nemocí neb stáĜím sklíþen nebyl, chápal se každý cepĤ,
kos a nožĤv, a ýechové byli doma jak náleží dobĜe pĜipraveni.
Také Hora Kutná þinila všech možných pĜíprav na obranu
mČsta svého, jelikož jí možno bylo pĜedvídati, že lakotnost
nepĜítele již známého nejprvé k pokladĤm jejím horním vésti by
mohla. UzavĜením míru s Kazimírem polským pĜetrženo bylo
však další nebezpeþí, a nikdo z hrozících nepĜátel hranice þeské
nepĜekroþil.
Z doby té máme ze správy obecní pĜíklad zachován, jak
velice se na mrav a cud v mČstČ drželo, neboĢ jakýsi bohatý mČštČnín Mikuláš Vornatus za prohĜešení se se svojí služkou, byl
od rychtáĜe a šepmistrĤv odsouzen r. 1345 od klášterské fortny
mČstské až k Sedlckému klášteru svým nákladem kamenou
stezku vydlážditi dáti.47 BývalaĢ té doby poloha od Hory Kutné
k SedlcĤm velmi bažinatá, takže navštČvování chrámu Sedlckého, þehož Horští k vĤli pobožnostem tam konaným þetnČ
vykonávali, þasto neschodné a pro hojné bláto polní obtížné bývalo: touto pokutou mČla se návštČva chrámu Sedlckého usnadniti. Zbytky této kamené stezky od fortny Sedlcké zbyly až na
naše doby; hlavní þást zašla zĜízením veĜejné silnice z Kutné
Hory k Malínu vedoucí r. 1812 až 1816,48 poslední zbytek mezi
zahradami kolem zlatého kĜížku v Hlouškách vykopán roku
pĜedešlého a pĤsobením spolku pro okrášlení mČsta zĜízena na
místČ spustlé již stezky velmi úpravná cesta. Okolní role však
posaváde slují na kamených stezkách.
1346 Král Jan padl v bitvČ u Cressy (Krešþaku) ve Fran46
Archiv horního úĜadu Tom. I. þ. 2. c. - PamČtní kniha mČsta
KaĖku. - HrabČ Sternberg: Geschichte der böhmischen Bergwerke
str. 59.
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couzsku, a syn jeho Karel, který již markrabČtem moravským a
r. 1346 dne 11. þervence za císaĜe Ĝímského zvolen byl, nastoupil co král þeský vládu v království dČdiþném. Hnedle pĜi nastoupení vlády vydal mocný list (Majestatis Carolina) všem stavĤm království þeského, v nČmžto praví: Poctivá a výborná
mČsta království našeho þeského jsou: Praha, Vratislav, Budišín a Hora Kutná, naší královské milosti nejmilejší; a tak jakož
ta mČsta v našem království jsou vČtší a v rozumu nad jiná mČsta
povýšena pro poþestnost, ježto se dČje všem lidem i našemu dĤstojenství ke cti a vší obci ku pokoji v tČch mČstech: protož nad
jiná mČsta jich povyšujem tímto ustanovením, že kdyžby nový
král byl k ýechám pĜivolán, a do tohoto kterého mČsta pĜijel,
pĜed korunováním nebo po korunování, prvním pĜíjezdem: aby
mČšĢané toho mČsta poþestnČ proti nČmu vyšli, na znamení víry
a poslušenství klíþe mČstské jemu nesouce; a dĜíve, nežli by on
klíþe od nich pĜijal, a nežby do mČsta vjel, má pĜísahu uþiniti, na
svatém þtení dva prsty polože, nesedČ na koni ale s konČ ssedna
Bohu ke cti, že slibuje pod vČrou a ctí, dokudž jest živ, ta
ustanovení císaĜe Karla držeti úplnČ a docela a mČst i hradĤv,
jenž slušejí k korunČ þeského království, v plnČ chovati a jich
neutracovati. A když pĜed nimi pĜisáhne, tehdy jej mají pĜijmouti
za svého pána, a jemu slíbiti poslušenství a víru, a s ním vesele
do mČsta jeti, zpívajíce na znamení pokoje a opravy jim i vší
zemi þeské.49
MĤže-liž býti krásnČjšího vysvČdþení pro mČsto Horu Kutnou, nežli vyjádĜení se panovníka tak velikého, jako byl císaĜ
Karel IV., král þeský, a to nám dojista nejpatrnČji svČdþí o tom,
že správa obecní v úplné shodČ se stávajícími zákony byla, jakož
i že obþanstvo její Ĝádným vykonáváním povinností obþanských
se vyznamenávalo.
VeškeĜí dČjepisci srovnávají se v tom, že hory Kutnohorské
za panování císaĜe Karla IV. /29/ pĜehojného vydávaly bohatství.
Z doby jeho panování však velmi málo zpráv o HoĜe Kutné se
na nás dostalo; zaznamenal však KoĜínek, že tehdejší doby jeden
kukus, totiž sto a osm a dvacátý díl jednoho dolu, až 27.749 zl.
vynášel. Uváží-li se tedy, že v dobČ té aspoĖ dvacet dolĤ s
dobrým výsledkem pavováno bylo (a možno že jich bylo i více),
tedy mĤžeme za to míti, že se bohatství dolĤ Kutnohorských
daleko pro bohatství své po celém svČtČ rozhlášeným dolĤm
Mexikánským rovnalo, pakliže jich i nepĜedstihlo.
1348 Však v této tak šĢastné pro veškeré obyvatelstvo dobČ
pĜišla chvíle, že sama pĜíroda na celé mČsto úplnou zkázu strojiti
se chystala. Dne 23. þervna 1348 strhla se strašlivá bouĜka s lijavcem hrozným vichrem a krátkým zemČtĜesením na Kutnou
Horu, þímž množství znamenitých domĤ se sesypalo, šachty
vodou se naplnily, a množství kovkopĤv v nich o život pĜišlo.
Smutné bylo podívání na spoustu mČsta ještČ pĜed málo hodinami v plné skvČlosti jsoucího, na záhubu dolĤ, z kterýchž výdatnosti tak zbohatli, na mrtvoly v klopotné práci pro nČ se namáhajících kovkopĤ, na zniþené nadČje svého budoucího blahobytu. Slyše král Karel IV. o pĜehrozném neštČstí, jaké Horu Kutnou potkalo, nemeškal hnedle pomocí vydatnou pĜispČti a všeho
naĜíditi, co by k ulevení bídy a k upravení horní práce co nejrychleji pĜispČti mohlo; a tak otcovskou péþí krále Karla se Hora
Kutná brzo zase zpamatovala; a tak, jak právČ toho roku k založení Nového mČsta Pražského první základ byl položil, tak též
mĤže i Hora Kutná Ĝíci, že nového vzniku jejího pĤvodem byl.
Jisto jest, že v dobČ této mimo obchodníkĤ, kupcĤ a kramáĜĤ
též všeho druhu ĜemeslníkĤv v HoĜe Kutné osazeno býti muselo,
a zvláštČ museli mistĜi kameníci v dobČ té velmi schopní zde
žíti, neboĢ lomy zdejší poskytovaly k prácem jejím látky v
hojnosti, a pĜi stavbách tak velikolepých, jakých se nám až na
naše þasy dostalo, bylo jich zde také zapotĜebí; a uváží-li se, že
horní práce mnohých strojĤ potĜebovaly, snadno se domysliti dá,
že i uþených strojníkĤ zde usazeno bylo.
V roce tom byly ýechy rozdČleny na tĜináct krajĤv, a staré
jméno župy pĜestalo. Hora Kutná pĜipadla do kraje ýáslavského.
V mČsíci listopadu r. 1348 poukázáno od císaĜe Karla IV. a vyplaceno bylo z mince Kutnohorské 18.747 kop grošĤ na Slovanský klášter v Praze.
1351 Mikuláš Ruthart soused a obyvatel v HoĜe Kutné pro
49
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spasení své, pĜedkĤv a budoucích svých odkázal klášteru Sedlckému na domČ a mlýnČ svém pod zdČmi mČstskými a za þeskou
branou (?) ležícím, každého roku platu stálého 2 kopy grošĤ
þesk. na budoucí a vČþné þasy, a to takovým spĤsobem, že
kdybykoliv a kterýkoliv držitel toho mlejna takový plat dávati se
zpČþoval aneb zanedbával, aby opat a konvent kláštera Sedlckého plnou moc mČli a právo, takového mlejna se ujíti, a jej k
dobrému klášterskému obrátiti.50
Za doby té dojista také poþal poþátek vinic v okolí Kutnohorském, které hlavnČ na vršinách výsluních kolem Neškaredic
se nacházely.
1358 V roce tom dostaven a službám Božím odevzdán byl
hlavní mČstský chrám sv. Jakuba, a pĜi nČm i faráĜ z ĜeholníkĤ
Sedlckého kláštera ustanoven, a tím pĜestalo i pĜisluhování a
vykonávání služeb Božích faráĜem Malínským, leda by si byl
nČkteré z ostatních chrámĤ pod svou jurisdikcí podržel, o þemž
bližších zpráv se nedostává, však z pozdČjších zpráv vyrozumívá. - MincíĜi a pregíĜi však v kapli sv. MáĜí Magdalény u sv.
Jakuba od pĜedkĤ svých založené pĜi oltáĜi blahoslavené Panny
Marie a Všech Svatých kaplana dosadili, kterýby pĜi nČm
každého týhodne jednu mši svatou sloužil, a za svou práci 5 kop
gr.þ. z hlavní sumy 50 kop vycházejících pĜijímal, kteréžto
nadání arcibiskup Pražský dne 12. þervence 1370 ztvrdil.
1359 Od starodávna mívali Kutnohorští té výsady, že na
gruntech statku Malešovského mohli ku potĜebČ horní, kdekoli
se jim zdálo a líbilo, rybníky dČlati, je plodem nasazovati, a
kteréhokoli þasu svobodnČ loviti; ale svoboda ta r. 1359 za Karla
IV. konec vzala, když kníže Purkhard z Magdeburku - jejž byl
od Rutharta koupil - statek ten klášteru Sedlckému prodal, a
pĜed úĜadníky Pražskými - že z rozkazu králova ta svoboda má
býti zastavena - vyznal.51
Téhož roku potvrdil král Karel IV. Kutnohorským veškerá
práva a výsady, jichžto byli od všech pĜedešlých králĤ þeských
obdrželi, dále osvobodil je ode všech cel z všelikého /30/ zboží ve
FrankobrodČ nad Mohanem. PĜi tom obdrželi výsadu, že od
sbirky vín až do svátku Svátostí všeliká vína pĜespolní beze cla
do Hory voziti a jich zde prodávati smČli, jakéž výsady toliko
Praha mívala:52 a z toho vidČti, kterak sám král Horu Kutnou
vždy s Prahou na jeden stupeĖ pĜivésti hledČl, a proto také již z
té doby, druhým mČstem po Praze slula; a že Horu Kutnou v
právech jejích v niþem zkracovati nechtČl, vysvítá z toho, že,
když klášter Sedlcký r. 1360 u krále o povolení zakroþil, aby v
jeho mČsteþku MalešovČ každotýhodnČ jeden den trh veĜejný
odbýván býti smČl, jehož k vĤli tamČjším a okolním þetným
uhlíĜĤm pro zaopatĜení jich potĜeb zavésti se snažili, král Karel
IV. jen pod tou výminkou svolil, když mČsto Hora Kutná proti
tomu niþeho namítati nebude.53
1361 Téhož roku poþala tak zvaná þerná smrt neb mor silnČ
Ĝáditi v celých ýechách, a rok na to pĜidružila se druhá metla
Boží, totiž všeobecný hlad. Stálý déšĢ všechnu polní ourodu
zmaĜil, vznikla drahota, korec žita prodával se až za pĤl kopy
grošĤv þeských, a obecný lid poþal morem a hladem hynouti: a
to se dojista i Hory Kutné dotklo.
V témž roce narodil se králi Karlovi IV. syn, když dlel na
svém císaĜském hradČ v Normberce, z kteréž události král v
radostech oplýval, a ýechĤm zvláštním psaním šĢastné narození
jejich budoucího krále zvČstoval, v kterémž mezi jiným praví:
Máme syna, vČrní ýechové! Radujte se a výskejte! onĢ vás již
takové péþe, starosti a strachu sprostil, aby kmen královský
nezahynul, a zemČ þeská do nové záhuby uvržena nebyla.
1363 Dalo se snadno pĜedvídati, že správa nadání špitála
mČstského tak, jak ji byl ŠtČpán Pirknar v roce 1324 ustanovil
mezi konventem Sedlckým a mČstem Horou Kutnou brzo k roz50
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míškám povede, neboĢ jedna i druhá strana chtČla v dosazování
knČží do špitála pĜednost míti; k tomu nastoupil též faráĜ
Malínský na svá práva, ježto mu právo farní jurisdikþní pĜedpisovala, že veškeré duchovní záležitosti jedinČ oprávnČnému
faráĜi pĜisluší; a kdežto vzdor tomu, že pĜi chrámu mČstském sv.
Jakuba již faráĜ ustanoven byl, podržel si faráĜ Malínský práva
svého pĜi ostatních chrámech a kaplích, a usiloval o to, aby
užitkové a dĤchody z chrámu špitálního sv. KĜíže jemu pĜináležely. RozepĜe ta mezi Horníky, faráĜem Malínským a opatem
Sedlckým strany spravování špitála, v þemž se tyto strany dlouhý þas nesnadnily a mezi sebou roztržity byly, dosáhla již nejvyššího stupnČ, takže roku 1363 Jan biskup Olomúcký jakožto
nestranný rozsudí v té pĜi výrok uþiniti mČl; a co smírce roztržitostí takových, prohlédaje k obČma stranám, takovéto porovnání
mezi nimi uþinil: aby opat a konvent kláštera Sedlckého plné a
dokonalé právo mČl, špitála Horského quantum ad spritualia,
tak aby knČží do nČho dosazovati, služby Boží vykonávati, a
svátostmi posluhovati svododnČ mohl, bez všelijaké kohokoliv
vymyšlené pĜekážky. Quantum vero ad temporalia, aby
mČšĢané usedlí, dobĜe zachovalí, a na svČdomí svém žádné
ouhony nemající, za správce, úĜedníky a ochrance voleni a
dosazeni byli. - Mistra pak aneb správce školního do Hory
Kutné aby žádný dosazovati nemohl, kromČ tehdážní a budoucí
faráĜové Malínští, pod propadením dvou tisíc kop þistého
stĜíbra; k þemuž všecky strany pĜivolivše, na potvrzení toho
peþeti své pĜitiskly.
Aþ jsem o tom nikdy nepochyboval, že když mČsto v takovém rozkvČtu bylo, dojista též nejen na vyuþování a vzdČlávání
mládeže pomýšleno, nýbrž i to vyšším nČjakým spĤsobem
provedeno bylo, v pĜípadnosti této máme toho již první pĜíklad,
že školmistĜi v HoĜe Kutné usazováni bývali nejprvé faráĜem
Malínským.
Podobá se, že správa hornictví a mincovnictví vĤbec veliké
opravy požadovala, k þemuž král Karel IV. upĜímnČ pĜihlížeti se
zdál, a protož vrchní správu v hornictví, jakou dĜíve urburéĜi
královští mívali, vložil na novČ ustanoveného mincmistra, na
kteroužto dĤstojnost poprvé povznesl mČštČnína Kutnohorského
Endrlína Ĝeþeného Fersucher (Vorsucher), z kteréhož pĜízvízka
se již pozorovati dá, že v horních vČcech zkušený býti musel, a
hornictvím se zanášel, a to hlavnČ z té pĜíþiny, že krále mocnČ v
každé potĜebČ podporoval.
BylyĢ pĜednosti mincmistra znamenité, neboĢ jemu byly
všechny hory, kovy a lid horní v celém království poruþeny, k
nČmu se mČli všichni ostatní úĜedníci horní, nákladníci neb tČžíĜi, správcové hor i dČlníci v potĜebách horních utíkati, a nápravy pĜi nČm hledati, a vidČl-li by se kdo soudem horním ztížena
býti, tedy se odvolání z rozsudku toho jediné pĜed mincmistra
státi mohlo, pakli by krále samého v zemi nebylo, a jemu byli
veškeĜí úĜedníci horní, horníci, nákladníci i všickni, kteĜí pod
právo horní náležejí, takové poslušnosti zachovávati povinni,
jako králi samému. Všechny osoby, které povinné byly z penČžních vČcí a královských dĤchodĤ úþty skládati, podĜízeny byly
ve všem jemu. On mČl /31/ právo veškeré úĜedníky a služebníky
horní v jich úĜady ustanoviti i z nich ssaditi, pĜísahy jim ukládati
a od nich je na místČ krále pĜijímati. Nejvyššímu mincmistru též
pĜináleželo, aby v mČstČ HoĜe Kutné i všech jiných horních
mČstech v království þeském konšele sadil, a pĜi sazení tento
spĤsob zachoval, aby jeden každý z konšelĤv v HoĜe Kutné dvČ
osoby, a v jiných horních mČstech po jedné osobČ - jakž kde od
starodávna obyþej - na svém místČ jmenoval, a nejvyšší mincmistr má z tČch osob poznamenaných za konšele voliti; pakli by
mimo ty poznamenané osoby nČkteré jiné dobĜe zachovalé sousedy, kteĜí pĜi nejmenším tĜi leta s mČstem trpící byli, k tČm
ouĜadĤm hodnČjší býti uznal, toho pĜi vĤli nejvyššího mincmistra zanecháno buć, aby je k tomu, aþkoli poznamenané nebyly,
na místČ a jménem krále voliti mohl. On má také všecky poĜádky havíĜské a hutnické a jak ty pĜi každých horách obzvláštní
jména mají a potĜeba ukazuje, podle svého uvážení a uznání
voliti, saditi a pĜísahy jim vydávati. A po obnovení rady na
druhý den v každém horním mČstČ mají býti povinni pĜedešlý
úĜad mČsta a konšelé u pĜítomnosti obecních starších, ze všech
svých dĤchodĤ a pĜíjmĤ i z vydání poĜádné poþty þiniti, taktéž i
starší nad havíĜi a hutníky, tak aby vČdČti mohl, jak jsou konšelé

obecní dobré, a starší své poĜádky spravovali a opatrovali; a
najde-li v þem jaký nedostatek, má to k nápravé pĜivésti, a nebo
na krále, a v jeho nepĜítomnosti na rady zĜízené v království
þeském vznésti.
Z tohoto pĜedeslaného jde na jevo, jak správa obecní zĜízena
byla. KromČ královského rychtáĜe, na nČhož ostatnČ mincmistr
žádný vliv nemČl, Ĝídili veškerou správu obecní z mČšĢanstva
volení konšelé - v HoĜe Kutné šepmistĜi starší a mladší - pak
obecní starší. Tito skládali úþty z hospodáĜství obecního nejvyššímu mincmistrovi, na místo krále, a tČmto skládali úþty zase
ostatní poĜádkové Ĝemeslniþtí, mimo tČch, kteĜí pod správu
úĜadĤ horních pĜináleželi.
Jak již z pĜedu praveno, vypomáhal nový mincmistr králi
Karlovi IV., když mince královská k tomu nepostaþovala
hotovými penČzi, a když pĤjþka ta již na 600 kop grošĤ þeských
byla vzrostla, a král jemu ji vyplatiti nemohl, dal mu král v zástavu a do jistoty r. 1363 rychtu mČstskou v HoĜe Kutné, uþiniv
na to následující zápis:
Karel ýtvrtý, popĜením Božské milosti, Ĝímský císaĜ, vždycky
rozmnožitel Ĝíše kĜesĢanské a þeský král.
Oznamujeme tímto listem všem, že jsme nám milému Enderlínovi, Ĝeþenému Vorsucher, mincmeistru mince naší v HoĜe
Kutné a vČrnému našemu, 600 kop grošĤ Pražských z pravých a
hodných pĜíþin dlužni, o kterýchžto jako sluší chtČjíce jej ujistiti,
skrze to jemu a jeho dČdicĤm rychtáĜství naše v HoĜe Kutné
pĜedĜeþené se všemi a všelijakými pokutami a vinami a jinými
právy užitky, a dĤchody rychtáĜskými, k tomu rychtáĜství od starodávna pĜíslušnými, zavázali a zastavili jsme, a z jistého našeho vČdomí listem tímto zastavujeme k držení, k jmČní a vládnutí
se všemi vinami, pokutami, s právy, užitky a dĤchody pĜedĜeþenými tak dlouho, dokudž by jemu neb Ĝeþeným jeho dČdicĤm,
neb tomu a tČm, kdožby tento list náš mČli nebo okázali, pĜedĜeþených šest set kop od nás neb od budoucích našich králĤv
þeských hotovými penČzi zaplaceno nebylo úplnČ a docela, bez
srážek však všech vin a pokut i jiných práv, úžitkĤv a dĤchodĤv
rychtáĜských od té rychty pocházejících, kteréžto viny a kterážto
práva Ĝeþenému Enderlínovi a jeho dČdicĤm, aby Ĝeþenou
rychtu za jeho služby, kteréž jest nám þinil a þiniti má, svobodnČ
dáváme, pĤjþujem; aby Ĝeþenou rychtu s jejími dĤchody v 600
kop groších toliko potĜebou jsouc puzeni, mohli zastaviti.
Chceme, aby také všickni i každí listové, aþby kteĜí nyní i
potom na Ĝeþenou rychtu z kterékoli pĜíhody neb pĜíþiny zjevili
se, aby žádné pevnosti, moci a stálosti nebyli, a pĜedĜeþeným
Enderlínovi neb dČdicĤm jeho žádné pĜekážky neb bezpráví
neþinili. Na svČdomí toho, pod Naší císaĜské velebnosti peþetí
dán v Praze léta 1363 mČsíce prosince, království našeho 17. a
císaĜství 9.54
V témž roce vypukla veliká nevole mezi sousedním mČstem
Kolínem a Horou Kutnou a to za pĜíþinou plavení dĜíví po Labi,
jelikož Kutnohorští plavení lesĤ (dĜíví) ke Kolínu zabrániti
chtČli; kteroužto pĜi král Karel IV. rozhodl v tento smysl:
Karel ýtvrtý z Boží milosti císaĜ Ĝímský, vždy rozmnožitel
Ĝíše a þeský král.
VČdomost dáváme obsahem tohoto všem, že stran podstaty
rozepĜe, vedení posud a chytání, zadržování a skládání dĜeva což vĤbec sklad na Ĝece Labi se jmenuje - mezi vČrnými Našimi
mČšĢany Hory Kutné z jedné a Kolínskými z druhé strany, na
radu Našich radĤ ustanovujeme, naĜizujeme a urþitČ žádáme:
aby nadĜeþený sklad dĜeva pĜed mČstem Kolínem, jak doposud
stával, se držel a zachovával, a bez porušení pro budoucí þasy
trval, /32/ tak aby všichni lidé dle požadavku své nutnosti dĜeva
tamže kupovali a vším spĤsobem nabývali pro obyvatele a
mČšĢany Hory Kutné, ovšem nechavše dĜeva, by horní nutné vČci
se obnovovati a zaopatĜovati mohly, a aby pro potĜebu domĤv a
hospodáĜských stavení vnČ i mimo zdí Hory Kutné, tam i jinde
dĜeva dle své libosti sobČ kupovali a svobodnČ zaopatĜovali,
však pod tou výminkou a tím spĤsobem: že chtí-li dĜeva prodávati jiným kterýmkoli lidem, dokonce se zakazuje pod peþetí
májestátnosti této listiny.
Dáno v Praze leta PánČ tisícího tĜístého šedesátého tĜetího
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první indikce dne 16. pĜed prvním þervencem, království našeho
sedmnáctého a císaĜství devátého roku.55
1370 Mikuláš Lomer, mČšĢan Kutnohorský a mincíĜ královský, odkázal ke kapli mincíĜské v chrámu sv. Jakuba 100 kop
grošĤ þeských, aby na úroky jisté byly složené, a z úrokĤ té
sumy vyplývajících chtČl aby se kaplan choval, kterýby pČtkrát
týhodnČ mši svatou v té kapli sloužiti povinen byl.
Vypravuje Dobner k roku 1370 56, že císaĜ Karel IV. legatĤm Ĝíšským veliké poklady zlata a stĜíbra ukázal, a kterak oni
nad takovým bohatstvím ustrnuli, a zjevnČ pĜiznali se, že
veškerá Ĝíše jemu takových pokladĤ dáti nemĤže, a poklady ty
že pocházely z hor Jílovských a Kutnohorských.
1371 RozšiĜováním se hornictva vĤbec jakož i mČsta
samého povstaly ohlednČ majetnosti pozemkĤ þasté rozepĜe
mezi obcí Kutnohorskou a klášterem Sedlckým, a tato dvČ
sousední místa nežila spolu v dobrém pĜátelství, neboĢ þasto
klášter Sedlcký proti HoĜe Kutné pro porušení hranic žaloval. Za
to však vydal král Karel IV. na Žebráku v den sv. Lucie 1371
pro vývin mČsta Hory Kutné majestát veledĤležitý na svobodné
kupování a prodávání statkĤ pozemských jakož i dČdČní
svobodného žena po muži, a dČti obého pohlaví jak po rodiþích,
tak po bratĜích bez pĜekážek, kterého dobrodiní však užívati
mají jen ti, kteĜí tu bydlí a dobré i zlé s obci snášejí.57
ZnČní majestátu toho jest následující:
My Karel a. t. d. Vyznáváme tímto listem pĜede všemi, kdož
jej uzĜí neb þtouce slyšeti bude, že pro rozliþné pĜíþiny a nedostatky Našich vČrných mČšĢanĤ i té vší obce mČsta našeho Hory
Kutné s dobrým Naším rozmyslem a radou Našich knížat urozených vČrných milých, tuto zvláštní svobodu a milost dali jsme a
uþinili jsme, þiníme a dáváme jim mocí listu tohoto, pravým
Naším vČdomím a mocí Naší královskou potvrzujíce, aby všichni
mČšĢané u Hory Kutné dČdicové a námČstkové jich potomní i
budoucí vČþné forberky (?) dČdictví, vlastenství, dČdiny, platy,
úroky, sedČní s dvory poplužními na zemi sobČ svobodnČ kupovati mohli, a taž zboží zase prodávati, kolikrátby toho bylo
potĜebí, komužby se jim koli líbilo v mČstČ i na zemi, kromČ
knČžím a duchovním vymiĖujíc, neb jim takové zboží prodávati
nemají; a k tomu vĤle naše jest a chceme: jestližeby jeden nebo
více jich, buć muž nebo žena, mČštČnín neb mČštka, kteĜí v tom
mČstČ našem HoĜe Kutné obývají neb potom v budoucích þasech
obývati budou, jestližeby bez kšaftu umĜel neb umĜeli, synĤv a
pravých dČdicĤv a dcer po své smrti nepozĤstavili, tehdá My
chceme a míníme mocí království našeho þeského a milostí svou,
aby toho mČštČnína a mČštky, aneb, mnohých mČšĢanĤ a mČštek
forberky (?), dČdictví, vlastenství, dČdiny svobodné, úroky, sedČní se dvory poplužními, i jiné všecko zboží movité i nemovité,
kdežby koli bylo, neb kterýmby koli jménem mohlo jmenováno
býti, to všecko chceme, aby na nejbližšího pĜítele pĜirozeného
buć mužského neb ženského pohlaví pokojnČ spadlo beze vší
pĜekážky. A takový náš úmysl a svolení jest k svrchu psaným
svobodám, milostem a dáním, aby toliko tČm ku prospČchu a k
užitku bylo, kteĜíž dobré i zlé trpí s vrchu psaným mČstem naším
Horou Kutnou, znamenitČ ty vymiĖujíce z toho, kteĜížby v i
urþených šosích a nájmích sedČli.58
PĜi tomto majestátu nápadná jest výminka, proþ knČžím a
duchovním Kutnohorští zboží svých prodávati nesmČli a nemČli,
a tu zdá se mi s jakousi bezpeþností na to poukázati moci, že si
toho Kutnohorští schválnČ k vĤli blízkému klášteru Sedlckému
vyžádali, aby se jim za propadlou rozepĜi svou jaksi pomstili.
NeboĢ Hora Kutná rozšiĜovala se stále na pozemcích jak kláštera Sedlckého tak na pozemcích kapitole Pražské náležejících,
až o hranice kláštera Sedlckého v mnohaletou rozepĜi upadli,
která dle výroku soudu horního v Jihlavi ve prospČch kláštera
Sedlckého rozhodnuta byla, a tím jen Ĝevnivost mezi tČmato
dvČma místy nastala.
1372 Poukázky na výplaty z mince královské v HoĜe Kutné
byly takĜka na denním poĜádku bez ohledu, zdali mince k tomu
Archiv mČstský P. LVIII. þ. 174.
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staþí nebo ne, a to nejvydatnČjším jest dĤkazem o bohatství,
jakého hornictví vydávalo. Pomíjejíc /33/ jiných uvedeme zde toliko dvou znamenitČjších, z nichžto první na 5500 kop gr. Pražských znČla k vyplacení kapitole v Magdeburku (DČvínČ) od 27.
ledna 1372 a druhá ze dne 11. dubna 1392 na 1400 kop gr. pro
JindĜicha staršího z Gery za hrad Blankenburg, jejžto byl císaĜ
od nadzmínČného Gery koupil.59 Obé vypláceny byly mincmistrem Janem Rothlöwem, a z toho vidČti, že první mincmistr
Enderlin si již jen svého rychtáĜství hledČl.
1373 Anna Weirachová uložila 12 kop grošĤ penČz stálých a
vČþných, aby dvČ mše do týhodne, jedna u oltáĜe sv. Václava na
NámČtí a druhá ve špitále sv. KĜíže, slouženy byly; a tímto ztvrzeno máme, þeho z pĜedu již praveno, že v dobČ té veškeré
chrámy, jichž jsme uvedli, již stávaly.
1378 CísaĜ Karel IV. vĤbec otec zemČ zvaný pocítiv, že jej
nemoc jeho mnoho let panující silnČ uchvacovati poþíná, svolal
na den 2. listopadu 1378 snČm stavĤ þeských do Prahy, a vyslyšev tu žaloby, kterak v mincovnictví þeském nepoĜádky se zmohly, z kterých obyvatelé znaþné škody museli trpČti, vydal nový
Ĝád mincovní, poslední to blahodárnou památku svou, kterou
svým ýechĤm zĤstavil. Mincovnictví se v ýechách ovšem i za
jeho panování takovou mČrou zkazilo, že se to s panovnickými
zásadami jeho nikterak nesrovnávalo. Když byly za Václava II.
r. 1300 první þeské groše raženy, rovnala se kopa - 60 kusĤv jedné hĜivnČ þistého stĜíbra. Avšak již prvního roku po zahynutí
rodu PĜemyslovského 1307 poþítalo se 64 grošĤv na jednu
hĜivnu, byly již tedy lehþí v zrnu i váze; za Jana Lucemburského
se ovšem tento peníz vždy víc a více zlehþoval, a Karel nevČdČl,
jakby toto zlé zastavil a odstranil. - Za mincmistra Jana Rothlöwa pĜišlo to již tak daleko, že kupci až 90 grošĤv þeských brali
za jednu hĜivnu stĜíbra þistého. Tak císaĜ Karel aspoĖ na konci
svého panování svým novým Ĝádem mincovním mocnou hráz
této neĜesti položil, a Ĝád ten po nČm až do XVI. století v plné
platnosti zĤstával. KarlĤv majestát v té pĜíþinČ vydaný tČmi slovy poþíná: PĜi nesþíslných starostech a snahách, kterým se pro
blaho našich poddaných ustaviþnČ podrobujeme, hledíme pĜede
vším k tomu, jakby se milované naše království þeské a jeho
obyvatelé pomocí Boží zvelebovali, a jak by se prospČchy jejich
množily, obecné vČci a vladaĜení vždy víc a víc zdokonalovaly.
Vzhledem k tomu naĜízeny jsou tyto þlánky: 1. Nemá se budoucnČ ke 100 hĜivnám þistého stĜíbra dáti pĜísady více dvanácti
hĜiven mČdi; z každé hĜivny takového stĜíbra má se 70 grošĤv, z
každého groše 12 haléĜĤv raziti. 2. Ustanovují se dva zkušebníci
mince, jeden královský, druhý stavovský, kteĜí minci mají zkoušeti a k tomu dohlédati, aby lehþí peníz nevydával se. ýechové
nazývali ty zkušebníky podle nČmeckého prubéĜi. 3. Oba tito
prubéĜi mají jak od krále tak od stavĤ plnou mocí opatĜeni býti,
aby úĜad svĤj svČdomitČ zastávati mohli, a mají za úĜadování
své králi a stavĤm odpovídati. 4. Kdyby však jich dopuštČním
lehþí peníz mČl býti vydáván, mají za to jako porušitelé mince
na hrdle býti trestáni.
Na to brzo zemĜel dne 29. listopadu 1378, jsa stár 62 let a 6
mČsícĤ, a vládu po nČm nastoupil nejstarší syn jeho Václav IV.,
nemaje ještČ z úplna 18 let. Za krále Václavových mladých let
byl dobrý pokoj v þeské zemi a veliké bohatství, neb ten pokoj
byl zjednal a spĤsobil otec jeho slavné pamČti císaĜ Karel. K tomu také Hora Kutná dobĜe šla, a tak zemČ v hojnosti oplývala a
v pokoji;60 a mohútná jsouc vnitĜní správou svou, pĤsobila
neobyþejnou výdatností svých hor mohútnČ na veškerou vlast, a
vzbudila na se po vše vČky pozornost všech slavných mužĤ,
takže o její slávČ a bohatství ve svých spisech mluvili a ji vychvalovali. Aeneáš Sylvius, nápotomní papež pod jménem Pius
II., ve svém dČjepisu ýech praví: Hora Kutná stojí ve veliké povČsti; máĢ stĜíbrné doly, ježto neobyþejnČ vydatny jsou. Vlach
Jarolím Balbus, professor na universitČ Pražské, v jednom listČ k
slovútnému Bohuslavu z Lobkovic o bohatství Kutnohorském
takto se zmiĖuje: Dives inexhaustis resonat mons Kuttna metallis, argentoque fluens, tota liquescit humus. T.j.: Bohatá Hora
Kutná nevyþerpatelným množstvím kovĤ duní, veškerá kĤra zem-

56

26

59
Graf Sternberg: Geschichte der böhm. Bergwerke, z pĤvodnich
listin v dvorním a státním archivu.
60
StaĜí létopisové ýeští str. 3.

ská proniknuta jest stĜíbrem. A náš proslulý Adam z Veleslavína
praví o HoĜe Kutné takto: Hora Kutná, toto vznešené mČsto,
mohútné v bohatství i na lidech, zaujímá pĜednost a první místo
hned po Praze jak ve válce tak v pokoji; jak v zemi naší samé tak
i mimo ni považována bývá za menší hlavní mČsto, a za
pokladnici království.
Jest se pĜi takovýchto okolnostech þemu diviti, že od nepĜíznivcĤ neb závistníkĤ svých také v dobČ té mČsto tak oslavované
pĜezdívku pyšná Hora obdržela?
1386 Mladý král Václav IV. býval þastČji v HoĜe Kutné, neboĢ to bývalo již obyþejem, /34/ že každý panující král navštivil
mČsto to, z kteréhož v nejdĤležitČjších potĜebách nejvydatnČjší
mu pĜicházelo pomoci. Žádný král pak neopomenul též mČstu
tomu udČlovati milostí, jakých ono ve svĤj prospČch za nejprospČšnČjší bylo uznávalo.
MívalaĢ obec Hory Kutné þastČji rozepĜe o ta dČdictví, kteráž pozĤstala po tČch, kteĜí bez posledního poĜízení byli zemĜeli,
a kteráž dle zĜízení zemského na královskou korunu mČla spadnouti; proþež vyžádavše si toho jasné urþení, jakby v HoĜe
Kutné se zachovávati bylo, obdrželi od krále Václava IV. toto o
vČci té ustanovení: My Václav, z Boží milosti Ĝímský král, rozmnožitel Ĝíše a þeský král, vyznáváme tímto listem pĜede všemi,
kdož jej uzĜí neb þtúce slyšeti budou, tak jakož jsme prvé Našim
milým mČšĢanĤm a vší obci Hory Kutné nČkteré svobody milostivČ dali na taková zboží, ježto by bez kšaftu a bez poruþenství
odumĜeli, jakož listové šíĜe v sobČ to ukazují od nás jim na to
dané, a pak vždy ještČ pro jich snažné služby a vČrnosti, kteréž
jsú Nám okázali a þinili na každý þas, a také proto, že oni svými
pilnostmi ještČ v budoucích þasech z té Hory Kutné Nám užitek
pĜivésti neb zvésti by mohli pilností svou, jakož k tomu vČrnČ
doufáme. I dali jsme a uþinili jim s dobrým rozmyslem a mocí
Naší královskou v ýechách takovéto znamenité: Jestližeby jeden
aneb jich více, mČštČnín neb mČštka, kteĜížto tu obývají, zlé i
dobré svým se vším zbožím svobodným i nesvobodným, kdež by
to koli mČl anebo mČli, trpČli, a že by ten anebo ti zemĜeli, aby to
všecko zboží movité i nemovité, kterýmž by to koli jménem mohlo
jmenováno býti, tomu dČdicky spadnouti, dáno a postoupeno
býti má, komužby je ten mČštČnín nebo mČštka dali a kšaftovali
anebo poruþili aneb zapsali. A jest-li že by pak jeden anebo jich
více umĜel bez kšaftu anebo bez poruþenství, i cožby ten mČštČnín anebo mČštka kdekoli svobodného zboží a nebo-li nesvobodného movitého i nemovitého na zemi nebo u Hory anebo kdekoli
jinde mČl neb mČli: tedy to všecko zboží na nejbližšího pĜítele
pĜirozeného dČdicky všecko spadnouti má; a jest-li že by nižádného pĜítele pĜirozeného neb dČdice mužského neb ženského
pokolení, ten neb ta mČštka po sobČ nepozĤstavili, i což by koli
svobodného zboží na zemi po jich smrti kde postavili, tedy to
všechno Nám do Naší královské komory má spadnouti. A cožby
sic jiného zboží kde bylo, jakožto domy, zahrady, tále (dílce) na
dolích, anebo jakéžkoli jiné zboží bylo movité i nemovité v HoĜe
neb pĜed Horou, cožby koli k horám pĜíslušelo, tedy to všecko
na konšely Horské má bez zmatku spadnouti, a ten statek aneb
zboží dále na obecné dobré Horské naloženo býti. I pĜikazujeme
všem Našim obyvatelĤm pod korunou království þeského
hejtmanĤm, úĜedníkĤm, komorníkĤm, podkomoĜím, purkrabím a
i zvláštČ mincmistru, kterýž nyní jest aneb v budoucích þasích
bude v HoĜe Kutné, aby ti všickni a ten mincmeistr tČch našich
HorníkĤv, a mČšĢanĤv Hory Kutné, kteĜíž nyní tu jsou a obývají,
anebo potom obývati budou, na tČch svobodách a milostech od
Nás týmž HorníkĤm daných pĜekážeti a hindrovati nemají, ani
dopouštČti, nižádným obyþejem; než pĜikazujem všem, aby jim
fedruĖk, pomoc a jich všelikterak hájíce, þinili jim a okazovali,
jakož jim libo jest milost Naši královskou zachovati a hnČvu
tČžkého našeho ujíti míníc. A toho na svČdomí a potvrzení náš
královský majestát kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Jenž jest
dán v Praze od narození syna Božího po tĜinácti stech létech v
šestém a osmdesátém, den sv. Jana kĜtitele Božího.61
1387 Na rychtáĜství Kutnohorském byl Friduš Gmel, jemuž
a jeho dČdicĤm upsal opat a konvent kláštera Sedlckého 12 kop
platu na dvoĜe v PĜítoce.62
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1388 V roce 1388 listinou od 22. kvČtna zĜíká se Sigmund
král uherský, bratr krále Václava všech nárokĤ na další vyplacení jemu otcem jeho Karlem IV. z mince Kutnohorské poukázaného týhodního platu.
1390 Bohatý horník Petr Písek založil kaply a oltáĜ SS. TĜí
králĤv u chrámu sv. Jakuba a nadal ji 30 kopami grošĤ þeských
roþních úrokĤ, a k ozdobČ oltáĜe mimo nákladná mešní roucha a
nádoby stĜíbrné i 21 hĜiven váhy pozlacený kĜíž zjednal.63
Petr ŠafáĜ z Prahy vykázal se u desk zemských v Praze s
mČstskou peþetí Hory Kutné i konšelĤv vyznávající, kterak pĜed
nimi Bernard Graber Ĝeþený, jich spolumČštČnín prodává 10 kop
grošĤ þeských platu na svém zboží v Konárovicích v kraji
Kolínském Venclavovi Jorigovi, také jich spolumČštČnínu a jeho
dČdicĤm a budoucím za 100 kop grošĤ þeských pĤjþených.64
JindĜich opat a konvent kláštera Sedlckého vystavily list na
300 kop grošĤ dluhu Václavovi Vilmanovi v HoĜe Kutné i jeho
/35/ dČdicĤm a budoucím, slibujíce jemu zaplatiti na sv. JiĜí tehdá
nejprv pĜíštího; pakliby toho neuþinili, tedy chtí platiti ze všeho
zboží svého a jmenovitČ z Týnce 30 kop platu roþního.
Jiný list Václava opata a konventu kláštera Sedlckého z roku
1394 svČdþí na prodání 20 kop platu roþního Václavovi Vilmanovi od Hory a jeho dČdicĤm na Nové vsi na 200 kop grošĤ
þeských.65 Tímto chci jen poukázati na zámožnost tehdejšího
mČšĢanstva, když takové pĤjþky þiniti mohlo.
1392 Kutnohorský bohatý soused Glänzel mČl vČtší þástku
penČz v ŽitavČ k požadování, kterýchžto penČz daroval Glänzel
na upravení silnice z Jabloné (Gabel) do Žitavy, a mČsto z
vdČþnosti a ku poctČ jeho dalo u silnice pro památku þestný kĜíž
postaviti.66
Hora Kutná za tou pĜíþinou tČšila se vždy také z pĜíznČ
královy, i vyznamenal ji téhož roku znakem novým, jehož až
posaváde v prostĜedním poli svého nynČjšího velikého znaku
mČstského užívá; kromČ toho vydal dne 21. prosince v den sv.
Tomáše 1392 majestát, jímžto naĜizuje, aby žádný na lidi
Horské aniž na jich lidi nesahal bez opovČdi pana nejvyššího
mincmistra a bez požádání prv práva na nČ, tohoto obsahu: My
Václav IV., Boží milostí Ĝímský král, vždycky rozmnožitel Ĝíše
kĜesĢanské, vyznáváme tímto listem pĜede všemi, kdož jej uzĜí
nebo þtúce slyšeti budou, že pro rozliþný užitek a potĜebu k
Našim horám pĜíchylnost, zvláštnČ majíce ke všem mČstĤm a
tržištČm, kterákoli k týmž horám a pod mincmeistra pĜíslušejí, s
dobrým rozmyslem a zdravou radou a pravým vČdomím tyto
zvláštní milosti a svobody uþinili jsme a þiníme jim mocí listu
tohoto a mocí království þeského, aby nižádný, buć kdokolivČk
þlovČka neb podsedka svrchu jmenovaných HorníkĤv ani jich
kterého statku zajímati ani se jeho zmocĖovati, nebo jich zboží
kdy vyvolávati ani se v nČ uvazovati mohl pro nižádnú vČc, leþby
se prvé opovČdČl u mincmeistra, tudíž u Hory Kutné, kterýž v
tom þase jest neb potom bude v þasích budoucích, pĜed ním o ta
práva prose a žádaje. A jestliže by kdo jinak uþinil, a která jich
zboží kdekoli vyvolával proti takovýmto Našim svobodám a
milostem, to My tupíme a zamítáme, chtČjíce, aby to i žádné moci nemČlo nižádným obyþejem. A protož pĜikazujeme všem Našim úĜedníkĤm, hejtmanĤm, purkrabím, i všem jiným Našim pod
þeským královstvím vČrným milým i poddaným, a jmenovitČ
našemu hofmistrovi, rychtáĜi a dvornímu písaĜi našeho
království þeského nynČjším i budoucím pĜísnČ a pevnČ mocí
tohoto listu, aby proti takovým Našim svobodám a milostem
svrchu psaným HorníkĤm jich statky nezajímali, ani kterého jich
zboží nevyvolávali, ani se v nČ uvazovali obyþejem nižádným,
ale aby takový bČh na mincmeistra vznešen a opovČdČn byl, a
aby na nČm prvé právo bylo požádáno pod zachováním Naší
milosti. A toho na svČdomí a na potvrzení náš královský majestát
kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Jenž jest dán na Žebráce po
tĜinácti stech v devadesátém a druhém roce, v den sv. Tomáše,
tĜidcátého leta kralování našeho þeského a Ĝímského v sedmnáctém.67
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1394 Král Václav IV. udČlil Kutnohorským zvláštní výsadu,
že silnice od ýáslavi ke Kolínu a dále ku Praze vedoucí pĜes
Horu Kutnou jíti musí, a kdoby jinou cestou se dal, zboží jeho
aby obci Kutnohorské propadlo.68 Majestát za tou pĜíþinou vydaný jest tohoto obsahu: My Václav IV., z Boží milosti král þeský
a t. d. Oznamujem všem, že My pro polepšení a potĜebu našeho
mČsta Hory Kutné s dobrým rozmyslem a radou a pravým jistým
vČdomím toho mČsta purkmistru, radČ a sousedĤm, zvláštČ tomu
mČstu HoĜe Kutné tuto vlastní milost uþinili jsme a þiníme mocí
tohoto listu takto: že ty silnice, kteréž jdú od Kolína, od Malína
do ýáslavČ a šly jsú, pĜevozujem, aby skrze Horu Kutnou sem a
tam zase pĜijíždČly a vyjíždČly, aby všickni a každý kupec, a
každý jiný, kdožby tou cestou pracoval s svými statky, aby se do
Hory obracovali, a z Kolína skrze Horu Kutnou do ýáslavČ a ne
skrz Malín jezdili aneb chodili. - Jestliže by pak kdo tomu dal
pĜíþinu, aneb proti tomu uþinil, a jinou cestou že by jel, maje
skrze Horu Kutnou s svým zbožím jeti, míníme a chceme My, aby
prvé jmenovaní sousedé a mČsto Hor Kuten jednoho aneb jich
více mohli hindrovati a mohú, jakž království a zemČ za právo v
ýechách má a obyþej je. Datum v Praze fer. IV. post festum
Omnium Sanctorum tisíc tĜi sta devadesátém a þtvrtém roce.69
Spolu vydal kutnohorským majestátem tím ssazení cla, jehož obec kutnohorská v branách a na trzích vybírati mĤže a má.
Podávám zde celý seznam vykázaného mČstu HoĜe Kutné
cla, þímž se dá vysvČtliti, jak jen z tohoto znamenitý byl pĜíjem
obecní. Platilo se: /36/
a) V branách:
Od zavázaného kupeckého vozu i s koĖmi, kteĜížby
15 grošĤ þ.
v tom voze byli
Od postavu sukna vlašského a briktiše, kteréžby se
zde rozvázalo
1 groš
Od postavu sukna mechelského a lindiše, kdyžby
4 peníze
se zde rozvázalo
Od postavu barvených laciných suken
2 peníze
Od postavu šerého laciného sukna
1 peníz
Od centnéĜe vlny
3 peníze
Od dvou kamenĤ vlny
2 peníze
Z toho všeho, z tČch suken svrchu psaných zdejší obyvatelé
aby platili poloviþku. Co se suken a balíkĤ týká, kteréžby se zde
nerozvázaly a ven vezly, z každého postavu po penízi. Ale jsú
jedni dražší než druhé, to buć hospodáĜi rozeznáno, aby bylo na
obČ strany po vĤli. Se vším zbožím aby nikam nejezdil žádný
forman, než pĜed váhu, a to proto, aby hospodáĜi a písaĜ mohli
vyhledati, co jest na voze.
Od centnéĜe fíkĤv, mandlí, Ĝeckého vína, rozínek,
dĜevČného oleje a mýdla
4 groše
Od centnéĜe všelikého koĜení
6 grošĤ
Od centnéĜe bavlny (?)
3 peníze
Od dvou štukĤ kmentu, harasu, barchetu i jiných
1 peníz
pláten drahých a loketních vČcí
Od balíku kmentĤv, který se zde nerozváže a ven
veze
2 groše
Od harasu, který se zde nerozváže a ven veze ze
1 peníz
dvou štuk
Od volĤv, kteréž na prodej vedou neb ženou, od vola 1 peníz
Od koní, kteréž na prodej ženou neb vedou, od
jednoho konČ
1 peníz
Od dvou krav
1 peníz
Od þtyr sviní neb vepĜĤv
1 peníz
1 peníz.
Od þtyr skopcĤv neb ovcí
Kdyžby polmi vezli, aby braný hledal, kolik jich bez cla, a
daj znáti markmaistru.
Od þtyr poltev (?)
1 peníz
Od kopy velikých sýrĤv
1 groš
Od vozu švestek a tĜešní vaĜených (sušených?) i
1 groš
s koĖmi v témž voze
Od tuny oleje
3 peníze
Od tuny medu
4 groše
Od vozu vlašských oĜechĤ i s koĖmi v tom voze
2 groše
Od vozu hrušek, jablek syrových neb sušených i s
68
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koĖmi v tom voze
1 groš
Od kopy štik loketních
2 groše
Od pololoketních z kopy
1 groš
Kdyby ryby suché vezli, tedy braný nebeĜ cla než z koní, a
braný dej znáti fišmeistrovi (rybnému)
Od kopy kaprĤv
1 groš
Od centnéĜe vyzyny
4 groše
Od tuny štik pruských, neb lososĤv solených, úhoĜĤv 1 groš
Od tuny holfiše - candata
4 peníze
Od undrlaþky štik
4 peníze
Od tuny herinkĤv
2 peníze
Od zavázaného vozu suchých ryb, candatĤv, þuþek i
jiných všech ryb i s koĖmi v tom voze
5 grošĤ
Pakli by jich s vĤz nebylo, tedy i s koĖmi v tom
voze od dvú kop
1 peníz
Od vozu soli i s koĖmi v tom voze, kdyžby sĤl skrze
1 groš
mČsto vezli
Od drajlinku vína i s koĖmi
8 grošĤ
Od laky všelikého drahého pití, malvazu, ryvoly
vlašského
1 groš.
(Kdyžby víno nebo jiné pití vezli do mČsta, tedy braný nebeĜ
cla nežli z koní).
Od sudu piva Pražského, Svidnického,
Freiburgského, Žitavského nebo od jiných k
1 groš
tČm podobných
Od centnéĜe loje, sádla a od dvú kamenĤ vosku
1 peníz
Od centnéĜe železa a oceli þisté
1 peníz
Od vozu mČdi uherské i s koĖmi
7 grošĤ
Od vozu kos i s koĖmi
6 grošĤ
Od kopy kos a radlic
5 penízĤ
Od kopy srpĤv a šínĤv
2 peníze
Od plátna budišínského a jiného bíleného, jež drží
2 penízích
50 loket, po
Od sena a slámy z vozu
1 peníz
Od centu peĜí
1 groš
Od dvou koží volových neb þtyr koží kravých
1 peníz
Od kopy teletin i jiných bravóv þiných i
mazaných aĢ sem neb ven vezú
3 peníze
Od vozu hrncĤv, tĜísla, koudele i s koĖmi v tom
voze
1 peníz
Od koní v každém voze i v kárách z konČ
1 peníz
Z dĜev toliko jako dĜíve bráno z konČ
1 peníz
Co se silnice dotýþe od ýáslavy ke Kolínu a od Kolína k
ýáslavi aby toho hájeno bylo, aby jeli skrze mČsto.
b) Na trhu.
Tržnému (marktmistrovi) se platí:
Od þtyr pultĤv
1 peníz
Od jablek, hrušek, suchých neb syrových od vozu,
budou-li se prodávati
1 groš
Od slopy sýrĤv 3 gr; a kdyžby veliký sýr byl, tehdy 2
gr.; což na zádech nesú sýra pČt nebo šest nebo
deset to
1 peníz
Z tuny oleje, z vČdra medu nebo másla co v vČdro
1 peníz
Z sudu vajec, jakž sud 3 neb 4 peníze, a když velký,
tedy
1 groš
Z vČdra švestek
1 peníz
Z vozu sušených švestek, když plný, tedy
4 groše
Z vozu oĜechĤv, kdož zde na rynku prodává, 2 gr. a když
ven veze, tehdáž než toliko v branách.
/37/ Od slepic, husí, kaþic, hub, vaĜené Ĝepy a vaĜení a jiných
dobrých vČcí, to tržní beĜte podle vozĤv.
Od hráchu, což na trh vezú, z korce a z konČ
1 peníz
Od vozu popela a vápna
1 peníz
Od zvČĜiny z konČ
1 peníz
Od centu chmele
1 peníz
Od sudu piva mČstského 1 peníz, Žlebského 3 peníze, Žiželického 3 peníze, Týneckého 1 peníz a z koní 1 peníz.
c) Na rybném trhu.
Od kopy štik loketních 2 groše; a coby bylo štik
1 groš
podloketních od kopy
Od kopy kaprĤv
1 groš
Od jedné tuny štik panských, neb lososĤv solených, 1 groš

neb tuny ouhoĜĤv, vždy od jedné tuny
Od tuny candatĤv
4 peníze
Od undrlaku štik
4 peníze
Od tuny herinkĤv
2 peníze
Od zavázaného vozu suchých ryb, candátĤ, þuþek, i
jiných všech suchých ryb i s koĖmi v tom voze,
4 groše
pakliby jich s vĤz nebylo, tedy od dvú kop
1 peníz
Když formani prodají zde víno, dají
16 grošĤ
Od polovice LitomČĜického neb Pražského piva
15 grošĤ
Když se skládá drajlink vína s vozu na vĤz, tu kdo
koupí, daj 8 grošĤ, a kdo prodá také
8 grošĤ
Když sobČ vína pĜiveze sám svým nákladem
8 grošĤ
Kterýž súsed pĜiveze sobČ malvazy vlašské neb
beþky pití dej z laky
7 penČz
a bude-li je šenkovati, dej z každé láky
2 groše
PĜiveze-li kupec pití tČžké z každé laky 1 groš; a jestliže by
súsed k svému pití koupil, nedej nic; jakby šenkoval, dej 2 groše.
Když host (cizí) koupí víno u domácího z domu, dej
cla
10 grošĤ
soused od souseda když koupí a veze ven, dej
5 grošĤ
Když by soused, maje víno vyclené a ungelt zapraven,
nechtČl pryþ vézti, nedaj nic.
ŠrotíĜi aby žádnému hostinskému (cizému) vín nedopouštČli
zde skládati, ale aneb prodej aneb ven vez.
Domácí s hostmi (cizími) aĢ spolkĤv nemívají.
ŠrotíĜĤm rozkázáno, aby když hospodský káže sobČ drajlink
neb fudr kamžkoliv na místo složiti v jednu síĖ, od toho daj vám
2 groše; než káželi potom snésti kterého do jiných sklepĤ neb
místa dále, dej 2 groše.70
Nepodal jsem zbyteþnČ tento celý tržní Ĝád vČku XIV.,
neboĢ uvádí nám jasnČ obecní tržní zĜízení doby té, poznáváme,
jak rozmanitého zboží do mČsta ku prodeji dováženo bývalo, a
nabýváme toho nejpatrnČjšího pĜesvČdþení nejen o rozsáhlosti
mČsta samého, nýbrž i o tom, že mČsto v dobČ té branami již
opatĜeno bylo. MČlo-li mČsto bran, muselo míti též pevného
ohražení. Rozvažuje toho, a pĜemýšleje o položení mČsta od poþátku jeho se rozšiĜování, nabývám toho pĜesvČdþení, že mČsto,
jak již z poþátku praveno, staveno bylo na nejvyšším vrcholku
hory kolem chrámu sv. JiĜí (který až do konce minulého století
stával v levo, jak se nyní z kouĜímské brány vyjde), tedy pĜímo
naproti osadČ PnČvicĤm, v tČch místech, kde pozdČji kolej
jezovitská se všemi prostranostmi vystavena byla, a kde nyní
dĤm c. k. krajského soudu a okolní stavení stojí; pokraþováno
pak bylo východnČ dolĤ k tvrzi Hrádku, a soumČrnČ s tímto v té
prostranosti, kde nyní prostranství Tarmark s okolními domy se
nachází, pak severnČ po ouboþí hory až ku bránČ kolínské i s
nynČjším zelným a hrnþíĜským trhem, a tvoĜilo þtvrtČ BartolomČjskou a Tarmareckou. - Když král Václav II. pro sebe druhou
tvrz v mČstČ, nynČjší Vlašský dvĤr, v posledním dvacítiletí XIII.
vČku vystavČti kázal, poþaly se i v okolí této domy stavČti, a
mČsto rozšiĜovalo se již v smČru celého objemu prvnČjších stavení po svahu hory východnČ dolĤ až k Ĝeþišti potoka Vrchlice, a
nazvána byla hoĜejší þást mČsta toho þtvrtí Vojnovou neb také
Vojenskou, a ohražena byla valy a zdČmi, ježto se táhly od brány
klášterské, nynČjší Rakovou ulicí, pod LefléĜskou ulicí až k
Vlašskému dvoru a uzavĜena pod sv. Janem branou k potoku
vedoucí, pozdČji Žižková zvanou. Dolejší mČsto neb NámČtská
þtvrt povstala nejposlednČji, a nazývána byla v dobČ té Nové
mČsto, kterýž název až do XVI. vČku se udržel. I pĜedmČstí
Kolmark a ýech pocházejí z doby té, tak též Hlouška, kdež však
o nabytí místností k stavbám a zaĜizovaným tam zahradám s
klášterem Sedlckým þasté spory povstávaly. Nabylo tedy mČsto
východnČ a jižnČ pĜirozeného ohražení potokem a skalní srází;
od brány KouĜímské až ku Klášterské sloužily k obranČ valy
kolem mČsta vedené a tarasy ohražené, a tyto opatĜeny byly branami KouĜímskou, Kolínskou, Klášterní a ýáslavskou, pak nČkolika východy neb fortnami pro pČší lid upravenými, kterými
toliko horní lid noþní dobou propouštČn býval. ýáslavskou
bránu používati musely též povozy od Zbraslavic a z té strany
pĜijíždČjící, které pĜes PnČvice pĜijíždČti musely, jelikož jižní /38/
skalní sráz tehdá pĜístupu do mČsta nedopouštČla. Jiné povozy
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jezdívaly také ĜeþištČm potoka a branou dolejší do mČsta. VČtšího rozšíĜení Hora Kutná nikdy nemívala, než jak objem
mČsta nyní vykazuje. Trh ku prodeji do mČsta pĜivezených vČcí
odbýval se hlavnČ v ulicích nynČjších Masnokrámské na hrnþíĜském a Zelném trhu; Rybní trh byl pĜed Vlašským dvorem. - Radnice mČstská stávala doby té až do zhubení mČsta ve válce
husitské na tom místČ, kde nyní budova realné školy stojí.
1396 Neoþekávaná událost hrozila najednou pĜerušiti výtČžek horního užitku. Co platno bylo by nahromadČní rud sebe
hojnČjších, kdyžby z nich tavením a þistČním stĜíbro získáno
býti nemohlo? K tavení však zapotĜebí bylo uhlí, a uhlíĜi toto do
Hory Kutné dodávající odepĜeli najednou práci, spikli se, bućto
pro dosažení vČtšího platu, bućto, že potrestati chtČli nČkteré
jim nesprávné rudokupce. Podobného cosi bylo se již i roku
1327 za krále Jana pĜihodilo, a tehdáž obdrželi pro sebe jakési
neodvislosti a povolení, že uhlíĜi veškeĜí pro sebe jakýsi spolek
neb jednotu tvoĜiti, a se vespolek jistými urþenými pravidly
Ĝíditi mohou. UhlíĜi pálením uhlí se zamČstnávající žili nejvíce
ve východních od Hory Kutné lesnatých místech. - V rozmíšce
tentokráte nastalé obrátili se mincmistr a rudokupci k panu
Jaroslavovi z Opoþna na Žlebích, kterému úplná moc byla dána
mezi uhlíĜi a rudokupci narovnání uþiniti, a vČc v dobrý stav
uvésti. Tomu pan Jaroslav úplnČ dostál a mezi obČma spornýma
stranama toto narovnání uþinil: Já pan Jaroslav z Opoþna na
Žlebích vyznávám tímto listem všem nynČjším i budoucím, že na
mČ pĜišli erckauferové a waldwechtrové (?), jichžto ta vČc se
dotýþe a k Vlašskému dvoru sluší u Hory, s jedné strany, a
uhléĜi pĜední podepsaní: Mikuláš Olejník z PĜíbramČ, Hyka z
PĜíbramČ, Petr Lisý z Úhrova, a Mikuláš Ludvík z PĜíbramČ, a
uhléĜi zadní podepsaní: MatČj z Borové, Frencl Loz z Borové,
Hykaman z Perného a HeĜman z Perného s druhé strany,
pĜiznali se a pĜiznávají se mocí tohoto listu, dobrým rozmyslem,
nepĜipuzeni, než dobrovolnČ, oboje uhléĜi s obou stran, že jak
pĜed minulými þasy bylo které dvojení, rozbroje, zmatky a pĜekážky nebo mČšky, že jsou o to s obou stran mocnČ, jedné a druhé nic nepozĤstávajíce, pĜišli na mČ, což bych já pan Jaroslav
mezi nimi vypovČdČl, aby to mocnČ, pevnČ, a vdČþnČ bylo zdržáno pod základem, pode dvČma sty kop grošĤv stĜíbrných Pražského rázu; a my erckauferové a waldwechtrové s jedné strany,
a uhléĜi pĜední a zadní s druhé strany pĜijali jsme a pĜijímáme
mocnČ všecko, nic nepozĤstavujíc, cožby vypovČdČl pan Jaroslav; nezdržíme-li toho - þehož Pane Bože nedej - tedy propadne
ten základ, to jest, dvČ stČ kop grošĤv, do královy komory padesáte kop, panu Jaroslavovi padesáte kop, a uhlíĜĤm sto kop, a
ten základ slibujem zdržeti þistou dobrou vČrou na vyznání pánČ
Jaroslavovo, pakli by jeho BĤh neuchoval, ale, komuž by tu moc
dal za svého zdravého života. - Pakli bychom my uhlíĜi obojí té
výpovČdi pana Jaroslava nezdrželi, tehdy jsme ten základ propadli, to jest dvČ stČ kop grošĤv, do královy komory padesát kop
grošĤv, erckaufeĜĤm sto kop grošĤv, a panu Jaroslavovi
padesáte kop, neb tomu, komu svou moc dá. A ten základ slibujem zdržeti pod vČrou a pode ctí, a tu výpovČć zdržeti pod naším
právem; paklibychom toho neuþinili, že bychom pánČ Jaroslavovy výpovČdi nezdrželi - þehož Pane Bože nedej - tehdy má pan
Jaroslav plnou moc, i ten, komužby on svou pĜi dal nebo poruþil, aby nás stavoval, a naše zboží podle toho bral, a proti tomu
abychom žádné pĜi nemČli, ani proti tomu co mluviti mohli. - A
toto já pan Jaroslav nejprv vypovídám, aby uhléĜi pĜední i zadní
spolu v jednotČ byli, a toĢ jim pĜikazuji pod tím základem svrchu
psaným; pakli by toho která strana neuþinila, aby ten základ
dĜíve jmenovaný propadla, a já tu moc nad nimi mČl, i ten,
komuž bych tu pĜi poruþil, jakož to Ĝeþeno dĜíve jest. Pakli by se
uhléĜĤm zdálo které stranČ, že by se jim krátko dálo od svrchu
psaných erckauféĜĤv a waldwechtrĤv, aby jedna strana bez druhé nestavovala uhlé k HoĜe vézti, dokud by obČ stranČ v jednotu
se nesvolily spravedlivČ, a spolu aby obČ stranČ šly pĜed svrchní
hutraitéĜe (úĜedníci hutní) a jim dali vČdČti, co jim vadí, aby oni
bez prodlení spravedlnost uþinili. Pakli by svrchní hutraitéĜi
nemohli toho zjednati, - þehož Bože nedej - tedy hutreiterové
pojmouc s sebou uhléĜe, mají jíti pĜed hofmistra anebo pĜed
pana mincmeistra, anebo kdož místo nČho bude, aby jim ten
koneþnou pravdu uþinil. Pakli by jim uhléĜĤm ti všichni svrchu
psaní konce neuþinili, tedy uhléĜi to mají dáti vČdČti konšelĤm a
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rychtáĜi horskému, a þtyrem, jenžto jsou od obce vydáni. Tehdy
pojmouce s sebou svrchní hutraitéĜe jednoho nebo dva, aby jim
svČdomo bylo, že jsou obžalovali ty, jakož jest svrchu psáno.
Tehdy od toho þasu, jakož jsou obžalovali, po témdni, smluvíce
se uhléĜi pĜední i zadní v jednotu, mohli právem svým uhlé
stavČti do Hory voziti, obČ stranČ toho sobČ ponechajíc, aby
jedna strana bez druhé nic neuþinila ani moc mČla, pod týmž
základem svrchu psaným, dokudž by se jim koneþné a spravedlivé právo nestalo od dĜíve Ĝeþených, jakož jsou jmenováni. Také
vypovídám o ty /39/ škody, což Ješík uhléĜĤm pobral, to jest vráceno na peníze tČch dvadceti kop a pĤl druhé kopy a pĤl sedma
groše. Ty peníze mají položeny býti u knČze (v)opata Vilémovského, a tu mají uhléĜe pĜijíti, a což jich který pod konČ ukáže,
že mu jest vzato, to jemu má penČzi zaplaceno býti. Také aby
uhléĜĤm na každou sobotu placeno bylo za uhlé, což k dvoru
(Vlašskému) sluší. Pakli by králova milost peníze pobral, aby
jim potom beze lsti druhou sobotu placeno bylo; pakli by jim
placeno nebylo, a uhléĜi pojmouc vrchní hutraitéĜe šli pĜed pana hofmistra, aby se jim tu konec stal; pakli by se jim tu konec
nestal, aby uhléĜi s hutraitery šli pĜed pana mincmeistra, neb
kdož místo nČho bude, aby se jim tu o jich dluh konec stal. Také více, aby tČch uhléĜĤv nová truhla, v nížto uhlé mČĜí, moc
mČla na mČĜení, a stará truhla aby zboĜena byla. A také cesty a
mostové aby opravováni byli, jakož od starodávna bylo jest, a to
aby hofmistr opatĜil, aby se to stalo v mČsíci nebo beze lsti ve
dvou mČsících od vydání tohoto listu. - Také aby hofmistr a
hutraitéĜi dva pĜísežná vydali a uhléĜi také dva z druhé strany,
aby do hutí kupovali uhlé spravedlivČ pod pĜísahou, aby žádnému nepomáhali, ale spravedlnost vedli. A také více, který uhléĜ
ujedná a smluví s kterým erckauféĜem uhlé jemu voziti na úkol,
ježto slove verschaft, aby to mezi nimi s obou stran smluveno
bylo pĜed vrchními hutraitéĜi, aby to zdržáno bylo s obou stran,
jakož od starodávna bylo jest, aby toho uhléĜe i žádný do výmluvného þasu nevystrþil, a také uhléĜ aby zdržal tu smlouvu, na
který þas smluveno bude s obou stran. - Také kdož stĜíbro na
dvĤr do výmČny (wechsle) nese, aby to nesl svým jménem, a sobČ
jiné jméno nepromČĖoval, aby uhléĜi své dlužníky hledati mohli,
a jim toho žádný nebránil; a kdožby své jméno promČnil, aby to
k nČmu popraveno bylo. Také pĜikazuji uhléĜĤm, kterýžby z nich
v sobotu dČlati chtČl, aby toho jemu druzí nebránili. Také uhléĜi
aby nebránili chudým uhléĜĤm, ježto vozí uhlé v mČších (pytlech) pro chudé lidi, nebo to jest od starodávna bylo. Také, aþ
by který erckauféĜ žádal na kterém uhléĜi míry, aby jemu uhlé
pĜemČĜil, tehdy ten jistý uhléĜ nemá uhlé šturcovati, jelikož k
tomu pĜivoláni vrchní hutraitéĜi budou, aby pak tehdy pĜi nich
mČĜeno bylo, ale aby toho nebo ty uhléĜe žádný nešacoval, a tu
míru, na þem by se schybila, kromČ hutraitéĜe, vedle starého
práva a podle jich listĤv. - Také vypovídám, aby pĜední a zadní
uhléĜi mČli dvČ peþeti jednostejné, a jedna peþeĢ bez druhé moci
aby nemČla; pakli by jim s obou stran co vadilo, tedy mají mezi
sebou vydati dva a s druhé strany druhá také dva, aby ti þtyĜi
mocni byli je smluviti. Pakli by se to nemohlo státi, tehdy ti þtyĜi
mají vznésti na vrchní hutraitéĜe, a což by ti Ĝekli, aby to mocno
bylo. Pakli by oni tomu nemohli dosti uþiniti, aby to hutraitéĜi
vznesli na hofmistra, pakli hofmistr nemohl by tomu dosti
uþiniti, þehož Bože nedej, tehdy má hutraitéĜ i s uhléĜi pojíti
pĜed mincmeistra, nebo kdož místo nČho bude, aby ten konec jim
uþinil, a cožby ten mezi nimi vypovČdČl, aby to mocnČ zdržáno
bylo pod základem svrchu psaným, a pod tou úmluvou dĜíve
jmenovanou. A což uhléĜi listĤv mají od starodávna, aby jim
zdržáno bylo, což jich listové svČdþí. A také aby oni uhléĜi mimo
své listy a mimo té výmluvy dále nesahali pod þastým jmenovaným základem, a jinde práva nehledali kromČ u Hory na dvoĜe
pĜed hutraitéry a pĜed hofmistrem. Také aby všickni kusové,
artikulové svrchu psaní vČþnČ, bez promČny, pevnČ, bez pochybení byli zdržáni s obou stran od erckauféĜĤv a od uhléĜĤv pĜedních i zadních. Prosili jsme obČ strane pana Jaroslava z Opoþna, jenž mezi námi jednal tu smlouvu, aby na naši prosbu na
svČdectví peþeĢ svou pĜivČsil k tomuto listu. Potom páni konšelé
Horští také pro naši prosbu na svČdectví peþeĢ svou vlastní
pĜivČsili k tomuto listu, Mikuláš z Prahy, vrchní písaĜ na Horách
Kutných, HeĜman z KrásoĖovic, potom i uhléĜi pĜední i zadní
naše obČ peþetČ na svČdectví pĜivČsili jsme k tomuto listu. Dán u
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Hory po Božím narození tisíc tĜi sta devadesát a šestého leta, v
úterý postíce se k svatému VavĜinci muþedlníku Božímu.71
Nemáme nijakého dĤkazu v dČjepisu þeském, že by Hora
Kutná nČjakou zevnČjší událostí v poklidném se rozvinování a
rozšiĜování byla vytrhována a rušena bývala, a protož hledíce si
horníci živností svých, požívali blahobytu veškerého, neboĢ
zámožnost a dostatek takĜka u každého panoval, aĢ již povolání
byl jakéhokoli. Jsouce zvláštČ obyvatelé Hory Kutné mysli
nábožné, zasvČcovali památky po sobČ hojnými nadáními pĜi
chrámích. ZvláštČ zĜetel svĤj obraceli ku kapli Božího TČla, jižto
svým nákladem byli stavili, a tak již v roku 1396 založeno bylo
pĜi té kapli zvláštní kaplanství.72
1397 Konrád, neb jinak Kunklín Ruthart z odkazu JindĜicha
Purgschmieda založil kaplanství /40/ v kapli u oltáĜe Rodiþky
Boží v chrámu sv. Jakuba, a 10 kop grošĤ þeských stálého platu
k nČmu nadal, chtČje, aby týž kaplan každotýhodnČ tolikrát u
oltáĜe toho mši svatou sloužil, kolikráte by ho BĤh k tomu
ponukl. Založení této kaple zavdalo pĜíležitost k dlouhému
sporu mezi mČšĢanstvem a faráĜi Malínskými, kterýžto spor sám
papež ve prospČch nadatele rozsoudil.73
1400 Nespokojenost pánĤ þeských s králem Václavem IV.,
podnČcována hlavnČ knížaty NČmeckými, jižto Václav skrotiti
se nepĜiþiĖoval, byla též pĜíþinou, že i v NČmecku proti nČmu
spiknutí povstalo, a knížata v NČmcích dne 1. února 1400 Václava co krále Ĝímského se zĜekli, a jiného za krále nČmeckého
zvoliti se ustanovili, avšak nikoli více z rodu Lucemburského.
Zpráva ta když krále Václava v ýechách došla, umínil se pomstíti; neumČje sobČ ale král Václav nikdy sám raditi, vypravil své
rady k bratru králi Sigmundovi do Uher, aby bez prodlení do
ýech pĜijel. Sigmund z poþátku váhal, koneþnČ s velikou mocí
pĜitáhl a v polovici mČsíce Ĝíjna 1400 u Hory Kutné se položil.
Sem pĜišel i markrabČ moravský Jošt s pány þeskými a koneþnČ
král Václav, ubytovav se s Joštem v klášteĜe Sedlckém. A tu v
klášteĜe tom vyjednávaly teprv bratr a bratranec i þeští pánové s
králem Václavem o cenu, za kterou by jemu mČli pomáhati k
vymstČní se za kĜivdu od nepĜátel jemu uþinČnou, což ale k
žádoucímu výsledku nevedlo, a král Václav neslušnými požadavky rozhorlen, bez rozžehnání se z kláštera Sedlckého odejel,
a na to i Sigmund s vojskem svým zpČt odtáhnul.
1401 MuselaĢ míti Hora Kutná v ěímČ mocného vĤbec
pĜímluvce aneb zvláštního jednatele. Možno že r. 1399, když
novČ zvolený papež Bonifác IX. kĜesĢanské milostivé léto,
kteréž dĜíve vždy po stu, pak po 50 letech se slavívalo, na 33.
rok slaviti ustanovil, za kterouž pĜíþinou z zemí koruny þeské
nesþíslní poutníci do ěíma putovali, vykonávajíce skutky kajícnosti, jakž naĜízeny byly, a dosahujíce od církve zvČstovaných
odpĤstkĤv, nČkterý neb nČkteĜí z bohatých HorníkĤv do ěíma na
pouĢ se vydal, a tam pĜímluvþích pro mnohé zámysle Kutnohorských si získal, neboĢ spor o novou kapli Božího TČla a
chrám sv. Barbory mezi faráĜem Malínským, Kutnohorskými a
faráĜem PnČvickým trval stále. Kutnohorští však usilovali všemožnČ o povznešení nimi novČ vystavené kaple TČla Božího a
roku 1401 dostalo se jim papežského potvrzení na zvláštní pobožnost v kapli té, znČjící takto: Bonifacius IX., služebník
služebníkĤ Božích, k vČþné památce vČcí nesmírného Božské
štČdrosti dobrodiní, kteréž Pán náš Ježíš Kristus z svČta tohoto
jíti maje k Otci, na památku muþení a smrti své, tČlo své totižto
na pokrm a krev svou na nápoj vydávaje, zĤstavil a vydal lidu
kĜesĢanskému, sluší a náleží vČrným Kristovým pro památku náboženství ctíti, a chleb andČlĤv nebeský, jímž nás duchovnČ sytí
a sílí, jako našeho putování, kterýmž navracujeme se k vlasti,
potravou náboženství, mysli vnitĜních srdeþných žádostí, prsy,
stĜev, ctíti. A z tohoĢ jest, že my milých synĤv, mČšĢanĤv tu v
ýechách a obyvatelĤv a vší obce mČsta Hory Kutné, pražského
arcibiskupství, v kterémžto mČstČ, jak jsme zpraveni, veliké
množství lidí, kteĜíž v dolech stĜíbrných blízkých a jiných rozliþných potĜebách práce dČlají þasu denního, ustaviþnČ obcuje, zaneprázdnČno bývá a jsou; z té strany k prosbám jich naklonČni
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jsouc, aby v kostele „TČla Božího“ v témž mČstČ ĜádnČ Ĝádem
duchovním znovu zapoþatém a vystaveném, svatá obČĢ, nebo
téhož TČla Božího ctihodná svátost na oltáĜi vČtším téhož kostela, v monstranci svČtlé, k tomu pĜíslušné a pohodlné, každého téhodne od nešporĤv stĜedy až na nešpor þtvrtku, tak aby každý,
chtČje vidČti takovou svátost, mohl slušnČ uhlídati; držána byla
zjevnČ, mocí apoštolskou listem tímto dopouštíme, a také z milosrdenství všemohoucího Boha, a blahoslavených Petra a Pavla
apoštolĤv, jich mocí doufajíc a vČĜíc, všem právČ kajícím a zpovídajícím se, kteĜížby pĜedĜeþenou svátost k tomu nešporu stĜednímu až k nešporu þtvrteþnímu pĜedĜeþenému nábožnČ chodili a
navštČvovali, sedm let a tolikéž dní za pokání jim uložených
milostivČ odpouštíme nynČjším i budoucím a budoucnČ trvajícím. Protož nižádnému z lidí nesluší tohoto listu našeho pĤjþení
a odpuštČní rušiti, aneb jemu smČlou všeteþností se protiviti.
Jest-li že by pak kdo smČl se o to pokusiti a co pĜed se bráti, v
rozhnČvání všemohoucího Boha a blahoslavených Petra a Pavla
apoštolĤv PánČ, aĢ zná, že upadne. Dán v ěímČ u svatého Petra
máje mČsíce dne šestnáctého, papežství našeho léta XII.74
Tím však nebylo ještČ docíleno pĜání zakladatelĤ chrámu
toho, jelikož oni vzdor všemu zpouzení se faráĜe Malínského a
kláštera Sedlckého pro chrám ten vlastního faráĜe míti si pĜáli, a
o to stále usilovali, v /41/ þemž jich i sama kapitola Pražská podporovala. Proto o dvČ léta pozdČji, než v pĜed uvedené právo na
výstavu Svátosti oltáĜní, došla Kutnohorských druhá bulla papežská tohoto obsahu: Bonifacius IX., biskup, služebník služebníkĤv Božích, k budoucí památce vČci pokorným a poctivým
prosících žádostem, tČm zvláštČ, kteréžto Božské cti a chvály
rozmnožení a duši k spasení zĜení mají, rádi povolili jsme, a též
žádosti pĜíznČmi slušnými a hodnými vykonáváme. - Dávno zajisté z strany milých synĤv, dČkana a kapitoly kostela Pražského,
a faráĜe slavného vrchního kostela sv. Václava v PnČvicích, také
mČšĢanĤ bratrstva Ĝeþeného þeského mČsta Hory Kutné, Pražského arcibiskupství, nám oznámeno, že nČkdy Ĝeþení mČšĢané
horlivostí náboženství jsouc zapáleni, a žádajíce zemské v nebeské a minuté dobré v vČþné vČci šĢastným smČnČním promČniti, z dobrých vČcí jim od Boha daných nČjakou kaplu ke cti a
pod jménem „TČla Pána našeho Ježíše Krista“ a „blahoslavené
panny Barbory“ s nemalým nákladem blíž Ĝeþeného mČsta, na
gruntu a panství Pražské kapitoly, a v mezech pĜedĜeþeného
hlavního kostela s vĤlí úĜedníka Ĝeditele toho místa založiti a
vzdČlati rozkázali, také hĜbitov pĜi též kapli k pohĜbívání
vČrných Kristových, tu kdožby sobČ zvolili, aby pochováni byli, a
škola pro žáky tu aby byla udČlána, zĜídili a spĤsobili, a tuž
kaplu, v kteréž také mnoho oltáĜĤv vzdČlati rozkázali dostateþnými každého roku platy pro správce vČþného (skrze téhož Ĝeditele,
kterýž by byl na ten þas k týmž mČšĢanĤm podaný) zĜídivše,
nadáli, jakž v vejsadách gruntovních listech na též založení
uþinČných pravili, zúplnČji se zavírá, jichž znČní v náš list chtČli
jsme zjevnČ míti. Že pĜedĜeþená kapla po vystavení a nadání
takového správce tehdáž nemČla a zbavena byla, v pĜedpovČdČných službách Božích pro to opuštČna byla, u vČrných k témuž
kostelu scházejících se, stydlo náboženství, a jiní z toho nedostatkové pocházeli, a že by pojíti mohli, báli se. A že pĜi též kapli, daleko i od pĜedĜeþeného kostela hlavního vzdálené, mnoho
lidí obého pohlaví obývalo a osadilo se, a na budoucí þas s
pomocí PánČ v ní se osazovati a pĜebývati podobnČ budou
nadČje jest, jichž dČti pro pĜijímání kĜtu, a zemĜelých tu na ten
þas tČla k církevnímu pohĜbívání pro takové vzdálení a vod rozvodnČní, zvlášĢ þasu zimního, nad obyþej jenž jsou vystupovaly,
k témuž kostelu hlavnímu pohodlnČ donášeti nemohli:
I z strany dČkana, kapitoly, správce a i mČšĢanĤv nás pokornČ prosících, abychom založení, vzdČlání, vysazení a nadání
takovému moc apoštolského potvrzení pĜipojiti a jim, aby v
Ĝeþené kapli kĜtitelnice vysaditi a v nich dČti jich i jiných, blíž té
kaple obývajících, v ty þasy, v kterýchžby se zrodily, kĜtíti
rozkázali, a pĜedĜeþený hĜbitov k takovému pohĜbívání lidí pĜedpovČdČných, i jiných tu si vyvolujících pohĜbenu býti, uložiti
svobodnČ a slušnČ mohli, svobodu pĤjþiti, a tu kaplu Ĝeþenému
kostelu za jedno užíti, pĜipojiti a vtČliti ráþili. My tehdáž založení, vzdČlání, vysazení a nadání pĜedĜeþená, a kteréžkoli vČci
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odtud vycházejí, pevnČ a vdČþnČ majíc, tou mocí apoštolskou, z
jistého vČdomí potvrdili jsme, a tímto listem naším pomocí
utvrdili jsme, nahražujíce všechny nedostatky, jestliže kteĜí snad
pĜihodili se v nich, a jím dČkanu, správci kapitoly, mČšĢanĤm,
aby v též kapli kĜtitelnice pro kĜest takových dČtí vzdČlati, a dČti
ty tu kĜtíti rozkázati a hĜbitov pĜedpovČdČný k pohĜbívání
takových tČl založiti, a tuž kaplu jinými ozdobami vrchních
kostelĤ ošlechtiti svobodnČ, pĜíležitČ a slušnČ mohli, pĜedĜeþenou mocí umínili jsme pĜipustiti, a také kaplu tu, se všemi právy
a pĜíslušenstvím jejím, pĜedjmenovanému vrchnímu kostelu kterémužto též deset hĜiven stĜíbra þistého užitku platu a dĤchodĤ podle obecného seþtení za rok, více jak zjistili - pĜipojili
jsme. - Jestliže také o té kaple, kdežto stav i dĤstojenství tČmi
listy chceme míti za vČc zjevnou pĜed apoštolskou stolicí, a nebo
jinde mezi kterými soud byl by, a neb pozĤstal nesouzený, moc
pĜedĜeþenou na vČky zajedno uþinili, spojili a vtČlili jsme, tak
aby od toho þasu napotom vrchní kostel a kapla pĜedĜeþená
jedno tČlo byly, a kdyžby správce odstoupil neb umĜel vrchního
kostela, kterýž tehdáž byl, aneb jinak jakžkolivČk týž kostel pustil
by: tedy potom budoucnČ a vČþnČ pĜedĜeþení mČšĢané k tomu
vrchnímu kostelu kolikrátkolivČk prázdné místo bylo by, dva
knČží Ĝeþenému dČkanovi a kapitole podati mají, a týž dČkan a
kapitola jednoho z týchž knČží, hodnČjšího, ĜeditelĤm mČsta
pĜedložiti, a tíž Ĝeditelé mČsta duchovního správce Ĝeþeného kostela hlavního aby ustanovovati a zvoliti mohli a mČli, a aby slušelo pĜedĜeþenému správci kaple té i kostela mocí a pĜíslušností
pĜedpovČdČných moc vlastní dosahati, svobodnČ a vČþnČ slušnČ
držeti, místo biskupa neb kohožkoli jiného odpuštČní na to nehledČ, jakž v týchž listech pilnČji se zavírá.
Ale ponČvadž jakž prosba uþinČna k nám nyní z strany Ĝeþených mČšĢanĤv bratrstva Ĝeþeného z ýechu, oni z milosti zvláštního náboženství žádají, aby v též kapli jemu správci zpovídati
se, a církevní od téhož svátosti pĜijímati mohli, aby skrz to jiní
vČrní kĜesĢané Kristovi k týmž skutkĤm þinČní milostivostí tu v
ten þas vnitĜ a vnitĜ vzbuzovati se mohli s námi, od tých mČšĢanĤv Ĝeþeného bratrstva /42/ pokornČ jsme prošeni, abychom jim
pĜedpovČdČné vČci dopustiti z jistého vČdomí zvláštní milostí
ráþili.
Protož my k takovým prosbám naklonČni jsouc, týmž
mČšĢanĤm Ĝeþeného bratrstva všem a každému zvláštČ obojího
pohlaví, kteĜí jsou neb budou v þasu, že ti neb jich budoucí, kteĜížby k tomu milostným náboženstvím hnuli se, správci té kaple,
kterýž nyní je a potom bude zpovídati se, a ty svátosti od téhož
pĜijímati; a témuž správci, že on takové zpovČdi slyšeti, a týmž
mČšĢanĤm z toho bratrstva, kteĜíž jsou toho þasu, Ĝeþenými
svátostmi v té kapli pĜisluhovati svobodnČ, slušnČ, bez odporu
sboru obecního a jiných ustanoveních papežských a zĜízení odporných jakýchžkoli, mocí apoštolskou, zvláštní milosti daru,
tímto listem pĜipouštíme.
Protož ovšem nesluší nižádnému z lidu, tohoto listu našeho
pĤjþení rušiti, neb jemu všeteþnou smČlostí na odpor jíti. Jestli
žeby kdo smČl se o to pokusiti, v rozhnČvání všemohoucího Boha
a blahoslavených Petra a Pavla apoštolĤv jeho znej, že upadne.
Dán v ěímČ u SS. Petra a Pavla 16. dne mČsíce máje,
biskupství našeho leta XIV.75
Osudné pro Horu Kutnou století, doba utrpení, zkoušení a
zhubení nastává mČstu v úplné slávČ, v hojnosti nejúplnČjší a
moci nejskvČlejší jsoucího, kteréž ani nejmenšího tušení míti
nemĤže, že všeho toho na sklonku. Však než pĜikroþíme k líþení
doby strastné, zbývá nám ještČ podati nČjaký obraz vnitĜního
jejího zĜízení, jakéhož se nám nalézti poštČstilo, a z toho dojista
pozná každý, že správcové mČsta niþeho nezanedbávali, co by
ku prospČchu obyvatelstva, k usnadnČní obchodu a živností i k
poĜádku v mČstČ bylo pĜispČti mohlo. Budem však postoupnČ
pokraþovati, jak jsme toho až posud zachovávali.
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Když Kutnohorští horníci za pĜíþinou svých obchodĤ do
rozliþných krajin dojíždČli, stávalo se þasto, že za rozliþnými
pĜíþinami pĜed soudce papežské potahováni bývali, a to hlavnČ
za tou pĜíþinou, aby na nich co lidech bohatých nČkterý peníz
uhonili. Chtíce tohoto pronásledování Horníci prázdni býti,
utekli se k panujícímu tehdáž papežovi Bonifaciovi IX., kterýžto
ku prosbČ jejich tento list vydal: Bonifacius, služebník služebníkĤ Božích. Milým synĤm, šepmistrĤm a konšelĤm i celé obci, jakož i všem obyvatelĤm Hory Kutné arcibiskupství Pražského
zdraví a apoštolského požehnání. PonČvadž stolice apoštolské
jistá zpráva došla, kterak Horníci Kutnohorští vČrní, poslušní a
vroucní synové velmi þasto od rozliþných jak duchovních tak
svČtských osob pĜed tribunaly a soudnice od stolice apoštolské
naĜízených soudcĤ ven z arcibiskupství Pražského pohánČni, a
skrze to k velikým škodám a outratám pĜivádČni bývají, protož
týmž HorníkĤm na jejich poníženou prosbu z dobrotivosti apoštolské toto obdarování udČlovati ráþíme, aby na potomní þasy
žádný takový soudce žádného Kutnohorského Horníka pĜed sebe
citovati a pohánČti nesmČl a nemohl, ale, pokudžby kdo s nČkterým z HorníkĤ o nČco chtČl se souditi, toho aby nikdež jinde než
pĜi Pražském arcibiskupu obyþejným všech HorníkĤ soudem duchovním vyhledával. A kdyby nČkdo jiný proti tomuto nadání ortel a jakoukoli výpovČd na kteréhokoli Horníka vynesl, ten a ta
aby žádné moci nemČly, nýbrž za daremné a neplatné se pokládaly. Naposledy že ta milost všudy a vždycky má platiti, leþby v
nČjakém listu papežském toto obdarování zĜejmČ a patrnČ vymČnČno bylo. Dán léta 1401, 17. února papežství našeho léta
XII.76
Jsouce takto chránČni mocnou obranou na venek, a tČšíce se
Kutnohorští ze zvláštní pĜíznČ krále Václava IV., který þasto
mezi nimi býval, panovali takĜka s Prahou nad celou zemí, a dle
nich Ĝídila se i jiná mČsta.
Pozorujme nyní nČkterá zaĜízení, ježto zástupcové obecní
správy ve prospČch obce byli ustanovili.
Páni obecní a starší, znamenavše veliké bezpráví od pĜekupníkĤv, hokynáĜĤv, hokyĖ a rybáĜĤv jakož i jiných obchodníkĤv a
ĜemeslníkĤv, se vší obcí za právo jsou ustanovili, aby nyní i potom držáno bylo pro obecné dobré:
HokynáĜĤm.
1. Aby žádný z nich nesedal ani prodával co v trhu na hoĜe
mezi hostmi, sedláky a sedlkami, ale aby všickni sedali a prodávali poþnouc od domu Horutovského, kdež nyní bydlí Bilejovký,
dolĤ až k pranýĜi. A toho má tržný pilen býti.
2. Žádný z hokynáĜĤv ani z hokyĖ aby nic nekupoval pĜed
trhem jakožto v pondČlí a ve þtvrtek, ani v trhu v úterý a v pátek,
dokud vích stojí; než teprv, když si obec /43/ nakoupí (t.j. domácí
lidé), a vích bude svržen, tehdá teprv hokynČ a hokynáĜi staĜí
toliko mohou do trhu jíti a kupovati. Ale kdož jsou mladí, ti
choćte do mČst a mČsteþek a vsí okolních, a tam kupujíce, neste
k mČstu a fedrujte obec, a to pod pokutou složení obchodu, a
toho tržný (markmistr) má pilen býti, a pánĤm, kdož jsou k tomu
vydáni, zvČstovati pod svou pĜísahou.
Jestliže by páni, jímž jest trh poruþen s tržným, komu co pro
pĜekoupení pobrali, a který pan šepmistr neb jiný káže to zase
navrátiti bez rozkázání rady, to aby sám zaplatil bez odpuštČní.
A nad to co by jim páni s radou obecních a starších ustanovili,
ode všech má zachováváno býti pro obecné dobré.
RybáĜĤm a rybáĜkám.
Toto právo psané prokazujem a ustanovujem jednostejnČ
pro obecné dobré mČstské, aby žádný rybáĜ plodu na trh nenosil; pakli by kdo pĜestoupil, tehdáž rychtáĜ nebo páni, kterýžby k
tomu nejprvé pĜišel, má jemu ty ryby pobrati; pakli by se toho
po tĜetí dopustil, má na pranéĜi celý den sedČt, a potom do dne
do roka má z mČsta vypovČdČn býti.
Právo zapovídá všem, aby žádný v mČstČ ani za mČstem nevážil, ryb nepĜekupoval na prodej pod touž pokutou; ale rybáĜi
aĢ sami k mČstu nesou.
Právem zapovČzeno, kdožby zde ryby pĜekupuje, jinám do
mČsta nebo mČsteþek na prodej vezl, túž pokutu aby podstoupil.
Toho porybný všeho má pilen býti a na pány k tomu vydané
vznášeti pod pĜísahou.
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O mČrách obecních.
O míĜe chmelné takto jest rozkázáno, aby úĜedník obecní
chmel mČĜil na míru k tomu vydanou, a od mČĜení aby bral ode
dvou korcĤ jeden peníz.
Ustanoveno, aby obilí tČžkého trh býval u pranéĜe, a tu na
tom trhu aby byly míry k tomu obilí, a jiné žádné míry aby tu
nebylo. A na ty míry nebuć oves prodáván ani na korec, ani na
pĤl, ani na vČrtel, leþ hrsti bez míry.
Což se ovsa týþe, ten buć na svém trhu prodáván u svrchní
kašny, a jinde nic co se na míru prodává. A tu má býti korec
ovesný i pĤl korce i vČrtel i jiné míry ovesné; ale tČžké míry tu
aby nebývalo.
O mČrách pak nepravých takto jest ustanoveno, aby ti, kdož
v letČ i v zimČ obilí na míru pĜijímají, každé suché dny šli s tČmi
mírami nebo strychy ke dvČma z konšel k tomu urþených, a aby
prosili, aby pĜemČĜeny byly, proto, aby chudému i bohatému
dála se spravedlnost v míĜe, pod pokutou vČrduĖku.
Pakli by kdo, kupuje na vČtší míru, prodával by na menší,
ten jest trestání hoden jako pro falešnou míru.
O lesácích zĤstáno na tom:
Aby žádný lesák s prkny, šindely, šachtdunami, s žlaby ani s
žádným lesem (dĜívím) nikdež v mČstČ nestávali, než na holcmarku, jakož bývalo od starodávna.
PĜikázáno všem lesákĤm, aby šachduny (krajny), šindely,
šarty i jiné lesy, což k Horám vezou, aby vezli na tu míru, jakož
bylo od starodávna. A to jim má skrze hospodáĜe k výstraze
oznámeno býti, jinak bude k obojím o to hledČno.
K pivovárníkĤm.
Rozkázáno jest tČm, kdož piva vaĜení nakládají z plné rady
pĜede vší obcí:
Nejprvé, aby vedle práva dva starší nad nimi byli ustanoveni
každé léto, a ti aby pod mocí uþinČné pĜísahy pilni byli toho, aby
tovaryši jich zachovávali se vedle poĜízení více k obecnému
dobrému nežli k zisku svému pĜihlížejíce.
Všickni, kdož tím obchodem živiti se chtČjí, aby mČli sudy
mírné, pravé, cejchované, tak aby každý mČl stranou cejch, a
aby každý sud držel 2 kop a 16 pinet.
CechmistĜi bednáĜští mají pilnost o to míti a to prokázati pod
mocí uþinČné pĜísahy, a pod trestáním všech pĜestupníkĤv vedle
panské vĤle. A též i polosudy, i þtvrtĖata, polovozy i jiné sudy.
Rozkázáno jim v plné obci, aby více nebrali piva, než na
každý korec jeden sud. O placení pak pivovárného DuchoĖ z
Malešova a Hanuš Litochleb uþinili vyznání, že sudové na
oslada piva zdejší mají býti na tu míru jako v KolínČ, a vaĜívali
po 24 korcích celý var; pakli kdo vaĜil po 50 korcích, dal
pivovárníku 1 kopu ode všeho a nic více, a on jemu do domu bez
nákladu skulil, ale mláto sobČ ostavil, a onen ungelt zapravil.
Svoleno pány obecními a staršími: kdož by vaĜil celý var,
ten má dáti k obci 6 grošĤ, pakli kdo vaĜí po 16 korcích, dej 4
groše; a na to úĜedník byl ustanoven.
Též bylo svoleno, aby pivovárné od špitálu k obci bylo
obráceno, a páni aby špitál opatĜovali.
Stalo se též svolení panské, aby pivo pšeniþné a jeþné, kdož
by chtČl zde vaĜiti, mohl, a šrĤtku aby dal k obci jako z jiného
popenízného. Ti kdož vaĜiti budou, když budou klásti to pivo,
mají to panu šepmistru /44/ opovČdíti a okázati, a šrotíĜi obecní
mají to pivo popenČzní skládati.
Žádný pivovárník dokudž jedno pivo vaĜí, druhého tudíž
nevaĜil jinde, leþ dokoná jednu várku v jednom pivováĜe, aby
skrze oheĖ škoda na pivováry nepĜišla.77
KramáĜĤm.
O kramáĜích takto jest ustanoveno, aby dva cechmistĜi
pĜísežní, a k tomu jeden z pánĤv z rady, a jeden z obecních mají
pĜihlídati, aby se na váze lidem spravedlivČ dálo, a váha obecní
má býti v moci tČch dvou konšel aneb pĜísežného, komuž by od
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Jak toho þasu Hora Kutná lidnatá a bohatá býti musela,
dosvČdþuje to, že jen u mČsta 60 pivovárĤ bylo, v nichžto se pivo
stále vaĜilo, a várka várku stíhala. Však to vše nepostaþilo, neboĢ,
jak z pĜedu již povČdČno, i z daleka pivo do Hory se vozilo, zvláštČ
z Brodu ýeského, tehdá dobrým pivem proslulého. ByloĢ tenkráte
panujícím pĜíslovím: DČlníci v HoĜe Kutné roboty mají do soboty, a
penČz do nedČle.

obce byla najata.
Od pánĤ na tom zĤstaveno, aby ungelt, clo v branách ze
všeho zboží, což sem vezou, aby též domácí platili jako hosté. Co
pak v branách kdo má z þeho platiti, to každý braný má
popsáno. A pokud vážnému u krámské váhy co má býti placeno,
tu také vážnému jest oznámeno.
KramáĜĤm právem jest pĜikázáno pod pokutou 100 grošĤ,
aby kupujícím dávali pepĜ, šafrán i jiné vČci, což na váhu
prodávají, aby prodávali na váhu librovou, na kterouž sami
kupují, ale ne na váhu hĜivnovou. A z tČch 100 grošĤ pokuty má
rychtáĜ tĜetí díl.
Zlato, perly, drahé kamení a vČci k tČm podobné, kteréž na
váhu hĜivnovou bývají prodávány, mohou kramáĜi prodávati na
túž váhu bez pokuty.
A byl-li by kdo nalezen s nespravedlivou váhou neb loktem,
poprvé má dáti pokuty pČt funtĤ, to uþiní 100 grošĤ; po druhé
jsa nalezen, dá dvČ kopy, pakli po tĜetí byl by na tom nalezen,
ruky má zbaven býti, nebo líbilo-li by se pánĤm, z milosti bude
ji moci 10 kopy grošy vyplatiti, z kteréžto pokuty soudci dvČ
þásti, a mČstu tĜetí se dostane.
Váha, na kterou se kámen klade, máĢ jednostejný kámen míti; a pakli by pĜíliš lehký skrze pĜikládání druhého kamene, žádný se nemĤž vymluviti, ponČvadž kamení není drahé ani Ĝídké.
ZĤstáno též pĜi starších obecních, aby kramáĜi v trhové dny
vezli sem koĜení i jiné vČci a na loty aby prodávali bez pĜekážky.
O Ĝeznících.
Ten pátek pĜed stĜedopostem r. 1401 stalo se snešení mezi
mistry a hostmi a tovaryši Ĝemesla Ĝeznického vedle seznání
Mikše ze Zbraslavic, kterýž pamatoval, že od padesáti let pĜed
tím bylo zachováváno, a též seznali Malínští: Flašar, Nikl i jeho
tovaryši též Hana z ýáslavi s svými tovaryši. Kuneš ze Smrdova,
Hula z PĜelouþe s jeho tovaryši, Najprvé: Což hosté masa sem
pĜivezou, aby pĜed domy nevČšeli až do XVI hodin, a mezi tím,
kdo by k nim do domu pĜišel, mohou prodati þtvrt celou
kteréhokoli masa, nebo celé tele, neb jakéžkoli maso, ale na
šrĤty aby nebylo sekáno. V šestnáctou pak hodinu mají mistĜi jíti
a maso ohledati, a potom mají teprvé sekati na šrĤty.
Mají také všecko maso prodati, pakli by co zĤstalo, kdožby
jim co schoval, a mistĜi se toho uptali, má jim pobráno býti, a do
špitálu dáno.
Kdožby u vinu upadl, buć host neb domácí Ĝemesla Ĝeznického, má dáti mistrĤm 21 grošĤ.
Kdyžby na Ĝezníky losuĖk byl položen, tehdá popsáno má býti,
co na hosti, co na domácí buć položeno, aby páni o tom vČdČli.
Aþkoli vedle sesazení dĜíve mistĜi zdejší stavČli stoly své
mezi hostmi, kdež se místa mohli dotĜíti, a také host mohl
pacholka postaviti s druhým stolem, rozkázáno ĜezníkĤm, aby
každý z nich toliko jeden krám mČl, a nic více.
Aby beránkĤv a telat na obecném trhu nekupovali, dokud
vích drží, a dokud si obec nenakoupí.
Jakož od starodávna peníze sbírají se každý týden z
ĜezníkĤv, ježto to šlo k špitálu v sobotu 16 grošĤ, stalo se
svolení, aby to též nyní šlo k špitálu, a k tomu každý þtvrtý groš
ode všech cel a ungeltĤv má k tomu dáván býti do špitála.
Kdožkoli maso na prodej vezl by neb nesl, má sebou kĤži
téhož bravu pĜivézti; pakli toho neuþiní, upadne rychtáĜi v
pokutu 12 haléĜĤv.
NaĜkne-li (oznámí-li) kdo vola, krávu nebo býka velikého
právem na jatku, má rychtáĜi 12 penČz dáti; ale z jiného
každého malého hovada 4 peníze.
Zabije-li kdo které hovado malé nebo veliké kradmo, a
pĜistižen jsa, nebude moci okázati, od koho je má, sám tĜetí má
se na kĜíži oþistiti, a nepovede-li pĜísahy, vedle velikosti viny
soudem buć trestán.
K pekaĜĤm.
PekaĜĤm pĜikázáno z svolení pánĤv s obecními a staršími:
/45/ 1. Aby chleb jak bílý jako režný i podbČlný þistČ a na
spravedlnosti dČlali pod trestáním.
2. Aby žádný pekaĜ v domu žádnému ani hokyním
neprodával, než aby všichni do chlebnice nesli.
3. Aby každý den, a zvláštČ pak v úterý, v pátek a v sobotu, v
ty trhové dny každý pekaĜ veškeren chleb do chlebnic aby nosil,
buć režný neb bílý; jedno proto, že pĜísežní mají ten chleb

ohledávati, aby se lidem spravedlivČ dálo; druhé proto, aby
menšího chleba pro hokynČ doma nenechávali, a vČtší do
chlebnic nesli, a menších doma prodávali. O to pĜísežní cechmistĜi pilnost mají míti pod mocí uþinČné pĜísahy. A kdožby nalezen byl pĜestupitel toho, buć trestán vedle panské vĤle. A tož i
pĜísežní, aþby v tom obmeškáni byli, bućte trestáni.
4. PekaĜi mají péci chleb režný polovici po dva penČzi a
polovici po 4 penČzích, aby jednoho bylo tak mnoho jako
druhého. Bílý chleb aby pekli z pravé bČlny po penízi, a
podbČlný po haléĜi.
5. O pecnáĜích zĤstáno jest, aby pekli chleb popenČžný a po
dvoupenČžný, a vČtšího aby nepekli. BČlného nemají péci, než
toliko podbČlný na prosto; a tak mají péci, aby bývalo tak
mnoho popenČžného jako po dvoupenČžného.
Z chlebných krámĤv platiti se má na týden po 3 penČzích do
špitála ze sedmnácti krámĤv a z ostatních knČžím. (NepochybnČ
Sedlckým.)
O pekaĜích pak a Ĝeznících i jiných všelijakých Ĝemeslnících
pro poctivé obecní za právo jest ustanoveno, aby každý, kdožby
chtČl mistrovství dosáhnouti a sobČ dobýti, dĜíve Ĝeþeným
mistrĤm dvČ libry vosku do cechu, rychtáĜi 2 groše a písaĜi 1
groš pĜinucen byl dáti, a list zachování a rodu svého pĜinesa,
pevnČ uruþiti, aby do roka v mČstČ obýval.
A jestližeby kdo v cechu zavinil, poprvé dá libru vosku, po
druhé dvČ a t. d.
To také právem se zapovídá: Cožby koli cechmistĜi k obecnému dobrému buć mezi kterýmkoli cechem, ode všech aby
pevné a vzácné bylo. Pakliby se kdo zpČþil po prvé a po druhé,
buć pokutován vČrduĖkem, pakli po tĜetí pĜestoupí, a páni
dopustí, má do roka Ĝemesla nedČlati a prázden býti.
O súkenících, krejþích, krajeþích, postĜihaþích
a kožešnících.
Vedle seznání Fifle, MaĜíka a Flašky i jiných soukeníkĤ
starých, že krejþí, sukna krajeþi a postĜihaþi mČli cech jeden, a
rejféĜe i posla spoleþného.
Seznáno, že dĜevní þasy hosté neprodávali svá sukna na
lokty, než toliko v cele, v postavách; když o jarmarce bylo,
vydáni byli dva pĜísežní z krajeþĤv a dva z súkeníkĤv k ohledání
sukna; a což nalezli, ježto nebylo hodno prodávati, to pobrali a
pánĤm dodávali.
Vyznali, že v trhové dny žádný nemá jinde sukna krájeti, než
mezi jinými na svobodném trhu, aby nehodná sukna nebyla
prodávána.
TČm pak, kdož bratrství chtČjí dostíhnouti, ustanoven jest
rok, aby sobČ nejprv práva mČstského dobyl vedle obyþeje, a
rychtáĜi se dvČma groši a písaĜi s jedním grošem se okázal.
Také pĜipovČdČno právem, aby žádný pospolnČ nebyl tovaryšem
a mistrem.
KožešníkĤm rozkázavše, aby Ĝemeslo své na spravedlnosti
prodávali. Svolili jim, aby každý z nich mohl kĤže zakupovati u
ĜezníkĤv, ale z mČsta ven aby jich žádný nevozil, leþby jich
Ĝemeslo jejich nepotĜebovalo a koupiti nechtČlo. Rozkázáno jim,
aby Ĝemeslo své dČlali z koží hodných od nože a od hovádek k
jídlu zabitých, a mrlin žádných aby nekupovali, ani z nich dČlali,
krom zpratkĤv.
Rozsudek šepmistrĤv mezi ševci a koželuhy.
My Endres Plimel rychtáĜ, Haman Alder, Petr Vlach, šepmistĜi v ty þasy; Christofor z Písku, Konrád Naz, Mikuláš šafáĜ,
Jakub menší, Václav a JiĜík Henheklové, Václav kupec, Prokop
Eldris, Mates Gros, JindĜich z Kamena, Urban Polner, Bartoš
zlatník, JindĜich s vrkoþem - pĜísežní konšelé Hory Kutné,
vyznáváme tímto listem obecnČ pĜede všemi, kteĜíž nyní jsou a
potom budou, že jsou pĜed nás pĜišli v plnou radu ševci a
koželuzi, naši milí spolumČšĢané, a chtČli sebou tuze rokovati a
tardinkovati o nČkteré nedostatky a artikule nebo kusy, kteréž
jsou proti sobČ mČli, jakož jsou to mnohá léta pĜi þinili a vedli; i
obávali jsme se, žeby z toho mohla vČtší nesnáze a nepĜíznČ
pĜijíti mezi nimi, a srozumČli jsme také, žeby obci budoucí škoda
z toho pĜijíti mohla, a Ĝekli jsme k obČma stranoma: „Páni,
chcete-li o tu vČc na nás pĜestati, tedy chceme o tom pracovati,
a na to pomysliti, abychom s pomocí Boží a dobrých lidí radou
obČma stranoma i také obci dosti uþinili.“ - I vzali sobČ toho s
obú stran rozmysl a Ĝekli: „Milí páni, chceme o tu vČc mocnČ na
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vaší milosti pĜestati.“ - I pĜivolali jsme k sobČ Tomáše
Brarombarta, OndĜeje Polnera, Hanmanna Glenzle, Petra Glacera, þteĜí pĜísežní z obcí, a Mikuláše Šenhora hofmistra, a
Beiganta Kayczenbacha, Mikuláše Krondle, Jakuba Šenhora, v
ty þasy vrchní šteigeĜ, a vzali jsme pĜed se obojích stran listy
staré i nové, a také jich kusy pĜí a nedostatky, které jsú nám proti sobČ napsáno /46/ dali, a jednali jsme o to v naší radČ s pravým
vČdomím a se vší pilností což nejlépe mohli, a udČlali jsme tu
mezi jmenovanými ševci a koželuhy ustanovení a usazení, jakož
níže slovo od slova psáno stojí, a chceme pĜísnČ, aby takové
naše ustanovení a usazení pevnČ bez porušení od nich držáno
bylo vČþnČ a budoucnČ pod pokutami také níže psanými. Nejprvé
dČláme a ustanovujem, aby všickni a každý, z kterýchž zemí,
mČst nebo vlastí by ti byli, mají a mohú kĤže sem vézti ku prodeji
bućto kusy nebo celé, malé nebo veliké, suché nebo mokré, nic
nevymiĖujíc, jedinČ, kterežby valešny nebyly; ale kterýžby takové
valešné kĤže sem vezl a k trhu pĜinesl, aneb jestliže by je naši
prodávali, tomu nebo tČm mají pĜísežní mistĜi, kteĜíž budou na
to usazeni, takové kĤže pobrati, kolikrát by se to stalo neb toho
potĜebí bylo. A k tomu aby ti nebo ten, kdožby se toho dopustil,
dal vČrduĖk grošĤ (þtvrt kopy) neodpustlivČ pokuty. A také ustavujem a usazujem, aby všecky kĤže, kteréž sem pĜivezí neb
pĜinesí, aneb od koželuhĤv, spolumČšĢanĤv našich, dČlány a pĜipravovány budou, byly spolu na zjevném trhu prodávány, a ne v
domích aneb jinde na místech tajemných pod pokutou vČrduĖku
tolikrát, kolikrát by se to stalo a pĜihodilo, a od hostí, kteĜíž by
sem kĤže vozili a pĜivezli, nemá žádný náš koželuh kĤže kupovati
nižádnou mČrou pod tou pokutou vČrduĖka. Ale naši spolumČšĢané ševci, vetešníci, paséĜi, toboleþníci a sice jiní Ĝemeslníci
Hory naší mohou to kupovati tak mnoho, což jim toho k jich
Ĝemesle potĜebí bude. Také zapovídáme všecky pĜekupy koží
tejné i zjevné, aby toho žádný neþinil ani vedl, bućte hosté nebo
domácí, a z toho má každý hospodáĜ své hosti vystĜíci; kdožby
proti, tomu þinil, ten má pokutu vČrduĖk gr. propaden býti, i též
také hospodáĜ, jestliže by z toho hosti své nevystĜehl, pĜekupy
tak dobĜe jako tajné prodávání. Také žádný vetešník nemá
žádných koží kupovati, jedinČ což by mu k jeho Ĝemeslu potĜebí
bylo, pod pokutou svrchu psanou. Také jsme toto ustanovili a
usadili, aby každý rok tĜí z ševcĤv a jeden z koželuhĤv voleni
byli, kteĜíž mají pĜísahu od konšel, kteĜíž budou, a ti aby ve
všecky nedostatky nahlédli, a to opatĜili, a trestali ty pod svou
pĜísahou, kteĜíž by proti vČcem svrchu psaným uþinili, aby škody
a nesnází uvarováno bylo. ZvláštČ mají takoví pĜísežní mistĜi
každý pondČlí a þtvrtek k koželuhĤm jíti a ohledati všecky kĤže,
kteréž koželuzi pohotovČ míti budou. Což kĤže platné a hodné
budou k trhu nésti, to mají koželuzi v úterý a v pátek zde k trhu
nositi a vézti, a toho prodati, což nejvíce moci budou. A což by
se k trhu a k horám nehodilo, a což by také prodati nemohli, to
mají pĜísežní mistĜi cejchovati neb znamenati železem, kteréž jim
k tomu od konšel dáno bude; a což pak tČch cejchovaných neb
znamenaných koží bude, to mají a mohou koželuzi tak mnoho a
tak þasto, jakž se jim zdáti bude, odsad voziti, však s vČdomím
mincmeistra neb jeho úĜedníkĤv k tomu pĜíslušících, ale mohúĢ
to doma prodávati v jich domích, komuž se jim zdáti bude. A
kolikrát by který koželuh proti takové naší výpovČdi a ustanovení
uþinil, a v tom neposlušen byl, tak a tolikrát má takový trestán
býti pokutou vČrduĖkem grošĤv. - Stalo-li by se, že by platné
mČchy 78 nebo kože z ortĤv neb dolĤv ukradeny byly, a byly by u
ševce nebo vetešníka nalezeny, ten, u kohož by nalezeny byly, má
také pokutou nahoĜe psanou propaden býti. - Také chceme, aby
všickni, bućte ševci nebo koželuzi, kteĜíž od jinud se sem
pĜistČhují a míní se zde usaditi, ti mají listy s sebou sem pĜinésti
od tČch mČst, v kterých jsou prvé bydleli, že jsou se poþestnČ a
ĜádnČ zachovali, a také zaruþiti mají se, že s sousedy rok a den
zĤstati, a zlé i dobré trpČti chtí, kolikrát by se to pĜihodilo. A
také, jestliže by kdo z ševcĤv, koželuhĤv neb vetešníkĤv tajnČ
odsud se stČhoval aneb utekl a vzal s sebou základy, kteréž by
mu dobĜí lidé zastavili, ten má svého práva zbaven býti, a nemĤž
se potom k žádnému dobrému mistru pĜirovnati. - Také nemá
žádný vetešník nové kĤže k starým stĜevícĤm pĜidČlávati pod

pokutou svrchu psanou. - Také mají ševci svĤj cech držeti a míti,
jakož toho v obyþeji jest, tak kdyžby který z nich umĜel, aby jiní
všichni k zádušní mši a k ofČĜe chodili, a pakli by sám nemohl,
ale aby ženu svou neb nČkoho z þeledi své místo sebe poslal pod
pokutou pĤl libry vosku, a to se má do ševcovského cechu
dostati. A kdoby z nich každý mČsíc v jich cechu nedal dva
haléĜe, jakožto obyþej jest, ten má propaden býti pokutou již
psanou totiž pĤl libry vosku, a kolikrát by pĜísežní mistĜi pro
jiné mistry posílali, chtíce nČkteré nedostatky opraviti mezi sebou, bućto mezi ševci nebo koželuhy, kdož by nepĜišel, ten má
také pĤl libry vosku propaden býti, kolikrát by se to pĜihodilo, a
všech svrchu psaných pokut má se tĜetina dostati konšelĤm,
tĜetina rychtáĜi a tĜetina v ševcovský cech kromČ vosku. Také
jest naše poþestná vĤle a úmysl, jestliže by kdo z svrchu psaných
ševcĤv, koželuhĤv neb vetešníkĤv, anebo koho by se to dotklo,
svrchu psanou pokutu svévolnČ zamlþel a nedal, buć mocí neb
jinak, to mají /47/ pĜísežní mistĜi na rychtáĜe a konšele vznésti,
kteĜížto v ty þasy budou. Pakli by toho neuþinili, aby sami pokutou propadeni byli. Také chceme, aby všechny svrchupsané kusy
a vČci moc mČly, dokud by jiní budoucí konšelé lepšího nenalezli
nebo poznali v budoucích þasích, k tomu chceme pĜísnČ, aby
žádných smluv neb závazkĤv mezi sebou neuþinili v svém Ĝemesle, kteréžby králi pánu našemu milostivému, rychtáĜi a
konšelĤm aneb obci k škodČ byly v budoucích þasích. A uþinil-li
by kdo proti tomu, toho neb ty rychtáĜ a konšelé trestati, že mu
to neb jiným tČžko bude, na jich nebo jeho hrdle neb statku.
TČch vČcí na svČdomí a k vČþnému zdržení my šepmistĜi, rychtáĜ
a konšelé pĜivČsili jsme vČtší peþeĢ naši obecní k tomuto listu,
jenž jest psán po Božím narození þtrnácte set let a potom v
prvním létČ, v pondČlí po svatém Janu KĜtiteli Božím.79
BudeĢ snad mnohému z þtenáĜĤv nápadné, k þemu tČchto
tržních a Ĝemeslnických vČcí uvádím v dČjepisu mČsta? - PrávČ
proto, že dČjepis pravým obrazem býti má veškerého vnitĜního i
zevnitĜního života, který jen z uspoĜádání jeho zaĜízení a správy
posuzovati mĤže a protož litovati co jest, že pouze tČchto málo
úkazĤ nám se zachovalo. Dále z jmén uvedených pozorovati
musíme, že v radČ mČsta zasedaly úplnČ osoby národnosti
nČmecké, a ti dojista dle všech dČjepisných zpráv nepĜáli
pokroku národnímu, který v dobČ té proklestil se již proti všemu
þinČnému jemu pĜíkoĜí a útisku na vrchol jak v politickém tak
pospolitém životu a protož, vidouce v þele správy obecní mužĤ,
nepocházejících z národa þeského, nebude nám v pozdejším
vypravování tak nápadné, když se þtenáĜ dozví, že Hora Kutná
národnímu pokroku se zpouzela a svých vlastních synĤ
pronásledovala.
Vážnost krále Václava IV. klesla jeho vlastní vinou, dílem
však i jeho vlastních krevních pĜátel vinou; nepĜátel mČl nejen v
NČmecku, kde se všechno proti nČmu obrátilo, protože obmeškal
trĤnu svého brannou rukou hájiti; papež Bonifác IX., na jehož
ochranu král Václav nejvíce spoléhal, který i Václavovi psal, že
jej až do prolití vlastní krve na nČmeckém trĤnu chce chrániti,
podporoval zároveĖ králi Václavovi knížata odporná; markrabČ
Jošt smluvil se s markrabaty míšenskými, jakby válka proti
Václavovi vedena býti mČla, a nezamýšlel nic menšího, nežli
Václava s þeského trĤnu svrhnouti; k tomu nespokojenost
mnohých pánĤ þeských s králem Václavem: toĢ bylo postavení,
jakéž krále Václava IV. poþátkem XV. století zastihlo. K tomu
byl i bratr jeho Sigmund, král uherský, od stavĤv uherských dne
28. dubna 1401 v BudínČ zajat, a co vČzeĖ na královský hrad
Vyšehrad nad Dunajem zavezen. VČdČlĢ král Václav o tom, že
jemu bratr Sigmund sice nepĜeje, ano i o kralování v ýechách jej
pĜipraviti usiluje, nicménČ zvČdČv o zajetí jeho, poþal s bánem
Mikulášem Garou vyjednávati, slíbil mu tisíc dukátĤ roþního
platu, pakliže se o osvobození Sigmundovo pĜiþiní, a tím
spĤsobem Sigmund v mČsíci záĜí 1401 ze zajetí svého vyvázl, a
nejvyšší své moci královské v UhĜích zase dosáhl. Král Václav
radost maje z osvobození bratra svého, psal mu list velmi
upĜímný, že se chvíle té doþkati nemĤže, kdeby se s ním mohl
sejíti. Hned pak z Prahy do Hory Kutné spČchal, aby zde bratra
svého oþekával.
Sigmund, vybízen jsa nČkterými z pĜednČjších pánĤ z ýech,
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jako Rožmberka, Švamberka, Švihovských, Michálce, Bergova,
Sternberka a jiných, vtrhl vojensky do ýech, a obléhl s vojskem
svým Horu Kutnou ku konci roku 1401, jelikož tu hlavní
pramen k nákladnému vojenskému tažení svému nalézti vČdČl.
PĜispČním králi Václavovi nepĜejícími osobami, jakož i tím, že
nesvornost mezi obyvatelstvem celého království nejvyššího
stupnČ dosáhla, podaĜilo se Sigmundovi krále Václava zajmouti,
a zavezl si jej co vČznČ do VídnČ, a poþal vladaĜení své i v
ýechách. V prosinci roku 1402 veda sebou 20.000 branného
lidu, pĜitáhl s nimi až ke Kolínu nad Labem. Mínil totiž pĜede
vším Hory Kutné vydobýti, mČsta bohatého a zásobeného, v
nČmž na ten þas král Václav svou pokladnici uloženou mČl, a
jehožto obyvatelé jiným mČstĤm na pĜíklad vytrvale pĜi králi
Václavovi stáli. Horníci se dlouho udatnČ bránili, také mnohá
krvavá šarvátka pĜed mČstem jest svedena. Také Pražané u
velkém poþtu pĜitáhli pĜed Horu, nevČdomo, zdali HoĜe neb
Sigmundovi ku pomoci, položili se na štČdrý den pĜed tvrzí
Suchdolem. Horníci poznávajíce, že se proti tak veliké moci
SigmundovČ nebudou moci dlouho držeti, vyslali k nČkterým
pánĤm z panské jednoty, prosíce jich, aby to u krále Sigmunda
zprostĜedkovali, jakby se jemu bez veliké škody vzdáti mohli.
Pánové se za Horníky pĜimluvili, avšak král Sigmund velmi tvrdým se ukázal, uložil jim nejtČžší výminky. I museli nejpĜednČjší Horníci do jeho ležení pĜed Kolínem pĜijíti, v blátČ pĜed ním
na kolenou kleþíce za milost ho prositi, a k placení ohromných
sum se zavázati. A když se to stalo, vjel Sigmund do Hory
Kutné a zmocnil se pokladnice od bratra jeho Václava v mČstČ
tom uložené, v níž byla jedna koruna velmi drahocenná a
množství bohatých klenotĤ /48/ ve zlatČ a ve stĜíbĜe. Mezi tím
þasem Sigmundovo uherské vojsko v celém okolí mČst Hory
Kutné, Kolína a PodČbrad strašnČ Ĝádilo, i podavovali panny,
násilí mladým ženám a k tomu jiného mnoho zlého þinili. Král
Sigmund, maje VáclavĤv poklad v moci své užil ho k dalšímu
vedení války, a král Václav pokládal si potom škodu, kterou mu
bratr jeho na pokladČ jeho spĤsobil, na jeden milion zlatých
penČz (asi 3,570.000 zl. nynČjších penČz).
1403 Dne 13. srpna stala se srážka HorníkĤv s lidem, jejž
vedl Smil Flaška z Pardubic a na Richenberku. BylĢ on hejtmanem kraje ýáslavského a pĜívrženec krále Sigmunda; že však
Horníci vzdor utrpenému násilí, od Sigmunda jim uþinČného,
vČrnČ pĜi Václavovi stáli, potĜeli bojovný lid ten mezi ýáslavou
a Horou Kutnou, v kterémžto boji Smil Flaška zavraždČn byl.
Mezi tím þasem se však politické pomČry v ýechách i v Ĝíši
znaþnČ zmČnily, král Václav byl ve Vídni vždy ménČ stĜežen, a
tak þinil podtají pĜípravy k útČku, v nČmž mu dva þeští komorníci JindĜich ze Sedlic a Jan z Velemysle pomáhali. V den sv.
Martina r. 1403 podveþer vyjel král s tČmito dvČma soudruhy z
domu, kde stĜežen byl, z VídnČ, a pĜepravil se pĜes Dunaj, kde
vČrný jeho man Jan z Lichtensteina s padesáti jezdci jej oþekával. V prĤvodu jejich dostal se pĜes Mikulov do ýech, a na místČ
do Prahy, kde posud pĜívrženci Sigmundovi vládli, obrátil se k
HoĜe Kutné, kdež poþal veškeré pĜívržence své kolem sebe
shromaždovati.
S radostí pĜivítali ýechové starého svého krále, Václav však
veliké promČny v ýechách shledal, aþkoliv jeho nepĜítomnost
jen pĤldruhého roku trvala. Velká þást pánĤv þeských, která dĜíve se Sigmundem držela, k Václavovi se zase obrátila. - Pokladnici svou nalezl král Václav v HoĜe Kutné prázdnou, Sigmund i
všechnu zásobu stĜíbra z hor Kutnohorských s sebou vzal, a
Václav zbaven jsa všech prostĜedkĤ pĜede vším na to pomýšleti
musel, jakby svou pokladnici zase naplnil, potom všechna znamení bývalé vlády Sigmundovy v ýechách vyhladil, a mocné
spojence získal proti bratru, oþekávaje, že s ním válku míti bude.
Jsa ještČ v HoĜe Kutné pĜijal zde pozdravení nového arcibiskupa ZbyĖka Zajíce z Hasenburku, pak vypravil na rychlo posly
k bratranci svému markrabČti Joštovi, který také ještČ s markrabČtem Prokopem do Hory Kutné se dostavil. S nimi obČma
spojil se ku vzájemné pomoci, a všeliké zápisy jim uþinil, aby k
prvním potĜebám nČco penČz mČl. Také Kutnohorští museli
pĜispívati ku pomoci, seþ komu možno bylo. Na vánoþní svátky
odebral se pak král Václav do Prahy.
Jedné vČci, která se v ty þasy vždy víc a více na vrch dostávala, král Václav však neporozumČl, neznaje ani dost málo po-

souditi a oceniti dĤležitost její: byloĢ to zvýšené þeské národní
smýšlení a hnutí v oboru církevním. Král Václav netušil, že
toto hnutí poþátkem jest nových dČjin svČtových, že toto nad nČj
zroste, takže pak ostane pouhým divákem toho, co se díti bude;
a proto tím dobromyslnČji tomu všemu uzdu pouštČl, co se proti
knČžstvu brojí, þím více sám od té doby, co byl od papeže
Bonifacia IX. smrtelnČ uražen, souhlasil s obecným mínČním u
vČci té.
V letČ r. 1404 táhl Sigmund s vévodou Rakouským Albrechtem s silným vojskem do Moravy, chtČje útČk VáclavĤv ztrestati, ale oba pĜi obležení Znojma v srpnu t. r. nemocí byli sklíþeni, od dalšího boje ustáli. Král Václav, když válka proti bratrovi tak rychle a štastnČ se skonþila, pĜijel opČt do Hory Kutné,
a odtud se chystal na cestu do Vratislavi ku králi polskému,
chtČje s ním jednati o úmluvu proti bratru a nepĜíteli svému
Sigmundovi. DĜíve nežli byl odejel, psal odtud universitČ Pražské, aby za ním do Hory dva znamenití údové university byli
vypraveni, jichž rady chtČl užíti. Universita neopomenula se
poslušnČ zachovati, i vysláni byli Johannes Eliae, mistr svatého
písma, a Jakub Žihobec, ve právích doktor.80 O vyjednávání s
nimi není niþeho povČdomo.
V témž roce 1404 pĜichází v nadaþních knihách uveden knČz
Baltazar, oltáĜník pĜi chrámu sv. BartolomČje v HoĜe Kutné,
aniž blíže udáno, kým by byl nadán a ustanoven býval.
1406 Nejvyšším mincmistrem byl þasu toho Petr Zmrzlík,
který k ukrocení prostopášnosti lidu horního Ĝád horní vydal, v
nČmžto pracujícímu lidu vytknuto bylo, jak živ býti a þeho se
varovati má.
1407 Stálým rozšiĜováním se mČsta jakož zakládáním dolĤ
nových pomísily se hranice pozemkĤ klášteru Sedlckému a
kapitole Pražské pĜináležejících, jakož i meze jurisdikcí neb
práva farního fary Malínské a PnČvické, takže oba faráĜové o
právo farní, klášter Sedlcký však a kapitola Pražská o vlastnictví
nČkterých dolĤ, urbury a tavíren spor vedly, což skorem celé
století trvalo. Opat kláštera BĜevĖovského byl koneþnČ co rozhodþí a popravce pĜe té ustanoven, a ten dne 2. þer- /49/ vence
1407 uþinil narovnání takové, že pĜíjmy z veškerých dolĤ, aĢ již
na pozemkách klášteru neb kapitole patĜících, na míli v okolí
Hory Kutné, po þtyry roky ve tĜi stejné díly rozdČleny býti mají,
z kterýchžto klášteru Sedlckému dva díly, kapitole Pražské však
jeden díl pĜipadnouti má: po þtyrech létech mají se však zase
všechny strany k novému narovnání sejíti.81 Z toho jde patrnČ na
jevo, že pravých hranic již na jisto položiti nelzelo. Však spor o
jurisdikcí mezi faráĜi PnČvickým a Malínským nebyl tímto ještČ
rozhodnut a k pozdČjší dobČ ponechán. - Co svČdci pĜicházejí na
listinČ té: Petr Zmrzlík sedČním na Orlíku, mincmistr, Myslibor
z Chvaletic, Vít Ĝeþený Tusko ze Svojšic, Beneš de Zyep,
Velflín, mČšĢan z Hory Kutné, Lala, úĜedník mince.
Dne 6. þervence došlo potvrzení na fundací od Kláry Troperové v HoĜe Kutné k oltáĜi sv. apoštolĤv Petra a Pavla v kostele
Matky Boží na NámČtí založené. Tato odkázala 10 kop grošĤ
þeských na ten spĤsob, aby kaplan toho oltáĜe každý týhoden
þtyry mše odbýval. Kdyby však nČkdy kterou zmeškal, aby po
každé 1 groš faráĜi hlavního kostela sv. Jakuba pokuty složil, a
on faráĜ zanedbalou mši skrze jiného kaplana nahradil. - PanovalaĢ téhož þasu taková láce všech vČcí v království þeském, že
se jeden knČz mohl osmi kopama grošĤ roþnČ vyživiti, jak staĜí
létopisci udávají.
V nedČli po narození Panny Marie vyznal Václav z Truhonic, spolumČštČnín Kutnohorský, pĜed rychtáĜem a šepmistry, že
na svĤj dČdiþný dvĤr poplužní se vším pĜíslušenstvím upisuje 6
kop grošĤ roþního a vČþného platu þinže Ambrožovi, synu po
slovútném mČštČnínu JindĜichu Nazovi, jeho dČdicĤm a potomkĤm za 60 kop dobrých pražsk. grošĤ, jichžto VojtČch z
Truhonic od Ambrože byl pĜijal.82
1408 Po návratu krále Václava do ýech musela mince Kutnohorská silnČ vypomáhati, aby pokladnici královské nahražena
býti mohla utrpená ztráta. Za tou pĜíþinou museli mincéĜi práci
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svou zdvojnásobniti. Aby tato jejich píle nČþím odmČnČna byla,
vydal král Václav IV. pĜed odjezdem svým do Lužice a Slezska,
když v HoĜe Kutné meškal, zvláštní tento majestát na práva a
díla mincéĜská a na plat mincéĜĤm: My Václav IV., Boží milostí
Ĝímský král, rozmnožitel Ĝíše kĜesĢanské, a þeský král, známo
þiníme zjevnČ tímto listem všem s dobrým rozmyšlením, úmyslem
a dobrou radou, a jistým vČdomím jmenovitČ starších tyto þasy
mezi mincéĜi naší mince tudíž u Hory Kutné, našich vČrných
milých k poĜadu a k pravému usazení té naší mince, k obecnému
pohodlí a požitku, uþinili jsme a spĤsobili i zĜídili o tČch jistých
našich mincéĜích, všech jich budoucích, aby vČþnČ pevno, celo a
bez pohnutí bylo zachováno v té míĜe, jakož jest podepsáno.
Nejprvé ustanovujem a spĤsobujem mocí tohoto listu a královským vladaĜstvím v ýechách, aby každá šmitna (lĤn mincéĜský)
na našem dvoĜe v HoĜe Kutné mČla pĜi nejmenším tĜi Ĝádné
knapy, kteĜí by tu umČli dobĜe dČlati, a na tom díle byli dobĜe
zkušeni, a na mincéĜském Ĝemesle byli dobĜe rozumní. A kteráž
by šmitna takových knapĤv nemČla, tehdá mincmeistr, který nyní
jest neb potom bude, má dĜíve Ĝeþené naší mince s verkmistry
plnou moc a vládání míti, a jiné hodné knapy do té šmitny vsaditi, když toho bude potĜebí. - Item: Mají mincéĜi dČlati rovné pláty v jedné šíĜi a váze, a rovné pĜísadČ, a nemají takových plátĤv
ani širších ani menších dČlati nižádnou mČrou, a dva pĜední
mincéĜi od vorsucherĤv (zkoumatelĤ) k tomu ustanovení mají
vzorné pláty vydávati do šmiten, aby se druzí po nich spravovali.
Také každá šmitna má míti jeden široký kámen nebo dva, na
nČmž by ty pláty prostĜovali, a nemají v šmitnách nižádného
popela ani tvrdého olova míti; a zvláštČ když kveþují (razejí),
nemají míti žádného piva ani starého ani mladého v šmitnách,
kromČ samé þisté vody. - Mají také pláty þisté i neþisté do mince
vydávati v té ve vší míĜe a obyþeji, jako jim vydávají v cánech
(prutech) z mince. - Item: Každý mincéĜ na každých patnáct
hĜiven toliko jednu hĜivnu ostĜižkĤv uþiniti a nic víc, a kterýž by
jich více udČlal, tomu mají na jeho lonČ (mzdČ) dvakrát tolik
sraziti od hĜivny tak þasto, jakož se stane. - Item: Prach a okuje
mají pĜed šmitnou vypírati, a nižádného pištného popela ani
tvrdého olova v to nevmČšovati, ježto by mince mČlo poškvrniti.
A kohožby v tom popadli, tomu jistému celý mČsíc nemají
odvažovati. A kohož by po druhé zastíhli s jistinou, ten jest svĤj
lĤn (právo mincovati) ztratil; a ten jistý lĤn mincmeistr, kterýž v
tu dobu jest, má s mincíĜskými konšely podle vyvolení jich, a
jiného listu, kterýž na to dĜíve mají, mají dáti komu chtí. Item:
Dílo porušené a zlomky, to mají zvláštČ vydati do mince, a jeho
nevmČšovati v jiné dílo bez vČdomí vyšších vorsucherĤv a
rozkázání a zvláštního povolení. Item: Když ti mincéĜové þerné
pláty do mince vydávají, kteráž by šmitna více než patnáct
plátĤv újmy mČla, tomu mají mincíĜi na každý plát dva /50/ pláty
na jeho lĤnČ sraziti. Item: Ty srážky od desíti hĜiven, 4 groše za
lĤj, k cánĤm mají nechati aneb zĤstati z milosti ve vší míĜe,
jakož jsou dĜíve až do této chvíle byly, bez odmlouvání. Item:
Aby naše takové svrchu jmenované zĜízení potom vČþnČ držáno
bylo, my jsme mincmisterské konšely zvláštní obdaĜili milostí,
aby tím pilnČji pĜihlédali, a svou pilnost pĜi kveþování uþinili,
aby žádný popel ani které pivo ku plátĤm nepĜicházelo, ani která
vČc jiná, ježto by mohla mince poškvrniti, ale toliko þistá voda,
jakož svrchu psáno jest. Také mincéĜové mají takové pláty
þerné, þisté neþisté do mince vydávati; a pĜihodilo-li by se kdy,
žeby mincíĜští konšelé pilni nebyli, a naší škody, jako svrchu
psáno jest, s pĜísností nepromČnili, tehdá má i mĤž mincmeister,
kterýž té doby jest na Horách Kutnách, jiné mincéĜské konšely
usaditi, kolikrát se jemu bude zdáti dobré, a tak dlouho, až
taková škoda naše bude nahražena: a proti tomu nemá se žádný
postaviti pod hrdlem a zbožím. - Item: My také þiníme všem mincéĜĤm vespolek tuto zvláštní milost, aby, když jim ty cány pĜevažují, tehdá mají každé šmitnČ k váze jeden lot pĜiložiti z milosti,
a když oni ty pláty do mince nesou, tehdy mají jim ten lot napĜed
zase vrátiti, aby jim to k užitku pĜišlo na každém verku tolikrát,
kolikrát se to dostane. Item: Aby dĜíve jmenovaní kusové a artikulové v celosti držáni byli v budoucích þasích, my svrchu psaným mincéĜĤm þiníme tuto zvlástní milost, aby jim od hĜivny
grošĤv 2 groše, a od hĜivny penČz a haléĜĤv 3 groše dány byly
za lĤn, a mincíĜským konšelĤm z milosti pĤl hĜivny od každého
verku aby dáno bylo na hotových penČzích, 28 grošĤ za pĤl
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hĜivny poþítajíc, a posledního z každého verku 3 ffl. na hotových
penČzích, jenž þini 42 gr. - A protož pĜikazujeme mincmeistru
Hory Kutné, kterýž nyní jest neb potom bude, našemu vČrnému
milému, pĜísnČ a pevnČ tímto listem, aby on proti Ĝeþenému našemu poĜadu a spĤsobu neþinil ani jeho rušil žádným obyþejem,
ale je pevnČ, cele a bez pĜerušení držal a vedl ve všech mČrách a
obyþejích, jak svrchu psáno stojí, jakož milo jest jemu život a
zboží zachovati s vČdomím listu tohoto zapeþetČného majestátem
královským. Dán u Weršveser (?) léta tisíc þtyry sta a osmého
fer. III. ante Bartolomei.83
DĜíve nežli zapoþíti možno bude vypravování další o dČjinách Kutnohorských, zapotĜebí nevyhnutelnČ pohlédnouti na
dČje ve vlasti naší se sbČhlé, jelikož bez vČdomosti toho by
ostaly další dČje místní jen matné a nesrozumitelné.
Již po delší þas žehráno bylo na zloĜády, jakéž v lĤnČ církve
katolické byly povstaly, a které vrchole svého dosáhly nesvorností mezi kardinály Ĝímskými, jejichžto vinou dva papežové
Benedikt XIII. a ěehoĜ XII. najednou zvoleni byli. Jeden i druhý
hledČl udržeti se na stolci apoštolském, a protož vyhledávali
jeden jako druhý po veškerém kĜesĢanském svČtČ mocných podpĤrcĤ. Mezitím dostalo se do Prahy z Anglicka uþení Wiklefovo, které proti opravČ v církvi smČĜovalo. Aþ uþení to na
mnoze od university Pražské zavrženo bylo, nicménČ mnohé za
prospČšné uznané opravy nutné došly svých obrancĤ. Toho þasu
vystupoval mistr Jan Hus, kazatel Betlémský v Praze, mezi
všemi uþenými ýechy na universitČ Pražské svým pĤsobením na
obecné smýšlení mezi svými krajany vždy víc a více v popĜedí,
ano jeho úþinkování na kazatelnČ bylo tak mocné a neodolatelné, že své bývalé pĜedchĤdce daleko za sebou nechával. Osobní
jeho povaha byla výteþná, ve všem jednání jeho jevila se pĜísná
opravdovost, jeho mysl byla nábožná, jeho víra živá a pevná,
obcování jeho doma a mimo dĤm tak bezúhoné, že mu i nejzarytČjší nepĜátelé s té strany niþeho vytýkati nemohli, a nade všecko
byla jeho horlivá snažlivost o ušlechtČní národa þeského a o napravení všeho, co tehdejší katolickou církev kazilo a jí škodlivé
bylo. Tato snažlivost jej však i k tomu zavádČla, že byl proti
nepĜátelĤm snah svých neobyþejnČ smČlým, neustupným a nešetrným, veden jsa k tomu vČdomím, že jinak by proti nim nic
nepoĜídil. Král Václav sám na nadšeného a horlivého knČze
laskavČ pohlížel, a neménČ sobČ ho vážil a více jemu než jiným
dĤvČĜoval arcibiskup ZbynČk Zajíc z Hazenburka.
Kázaním, jakéž byl Hus a s ním stejnČ smýšlející držívali,
vystupovali údové národa þeského na universitČ Pražské vždy
mocnČji na vrch, a tím více celý národ þeský k nim pĜilnul,
kdežto cizinci na uþení Pražském, kterýmž ovšem na stavu
církve þeské nic nezáleželo, ve všem tom horlení žádného úþastenství nemČli. Všickni cizozemci na universitČ Pražské, kteĜí
takto ve svém požívání moci nemile byli znepokojováni a ve
svém posavadním pohodlí burcováni, urputnČ proti všem
novotám, jichž ýechové žádostivi byli, se stavČli, a stala se tím
roztržka na universitČ mezi nimi a ýechy koneþnČ nezhojitelná.
S cizinci souhlasili všickni NČmci jak v Praze, tak i po klášteĜích
a po venkovČ v ýechách ode dávna usedlí, kteĜí vždy více k Ĝíši
nČmecké nežli k vČcem domácím a vlasteneckým se klonili. S
ýechy drželi na universitČ jen Poláci a jiní Slované.
/51/ ByloĢ proti uþení Husovu a jeho stoupencĤv od nepĜátel
národa þeského rozkĜikováno, že hlásají uþení kacíĜské, a proto
král Václav naĜídil arcibiskupovi pražskému vyzkoumání a
zkoušení vČci té. I svolal arcibiskup na den 17. þervence 1408
synodu knČžstva, a tu slavnČ vyhlásil, že po uþinČném pilném
úĜedním vyšetĜování žádný bludaĜ ani kacíĜ v zemi se
nevynachází.
Král Václav jsa uspokojen veĜejným svČdectvím Pražské
synody, že v ýechách kacíĜstva není, s dĤvČrou vyjednával s
kardinály a se dvorem francouzským, doufaje, že nyní tím snáze
bude moci skrze nČ za pravého Ĝímského krále uznán býti.
Po odstranČní posavadní dvojice papežské stal se již r. 1408
rozhodný krok, neboĢ kardinálové obou papežĤv, odstoupivše
od nich, sešli se v mČstČ LivornČ a vydali v þervenci 1408 prohlášení celému kĜesĢanstvu, že se má dne 25. bĜezna 1409 v
mČstČ Pise sejíti všeobecný sbor církevní, kterýž má oba papeže
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ěehoĜe XII. v ěímČ a Benedikta XIII. v AviĖonČ ssaditi a
jediného papeže zvoliti.
Do té doby všecky vrchnosti duchovní a svČtské mČli z
poslušenství obou dosavadních papežĤv vystoupiti a nestrannČ
se chovati, až nový papež zvolen bude.
Král Václav si dal na tom velmi záležeti, aby jeho poddaní
vystoupíce z poslušenství ěehoĜe XII., kterého se posud pĜidržovali, nestrannost zachovali, až by sbor Pisánský vČc tu rozhodl.
Arcibiskup odepĜel a vyjádĜil se, že nemĤže odstoupiti a zrušiti
poslušenství svého papeži ěehoĜovi pĜísahou slíbeného, a pĜi
universitČ Pražské jenom národ þeský projevil ochotu svou
nestrannost zachovati k papežĤm, až církev zase jen pod jednou
hlavou sjednocena bude. Arcibiskup uslyšev o tom, kterak ýechové a mezi nimi pĜednČ Jan Hus svou ochotnost osvČdþovali,
že by z poslušnosti papeže ěehoĜe vystupovali, proti Husovi v
mysli zanevĜel, a jemu další kázaní zapovČdČl. Avšak Hus vČda,
že král i celý dvĤr jeho s ním souhlasí a jej podporují, odvážil se
tu ponejprv arcibiskupa neposlouchati, a kázal jako dosud dále.
BylaĢ universita Pražská pĜi všech záležitostech jí se
týkajících ve þtyry národy a tolikéž hlasĤ rozdČlena, takže pĜi
každém hlasování ýechĤm jen jeden hlas pĜipadal, a tím þasto
pĜi odhlasování pĜehlasováni bývali, což ýechĤm velmi nemilo
bylo. Od oné schĤze university, kde se mČlo usnešení státi o nestrannosti k obČma papežĤm, a toliko þeský národ svou ochotu k
tomu osvČdþil, a druzí tĜí národové se protivili, vzrostlo záští
mezi ýechy a NČmci netoliko na universitČ, ale i v obyvatelstvu
Pražském na nejvyšší stupeĖ. Tito cizí národové vzali si nyní z
toho vyjednávání novou pĜíþinu k najíždkám na ýechy, spílajíce
jim podezĜelých kacíĜĤv. Tu se ýechové úzce mezi sebou
spojili, a k Husovi a pĜátelĤm jeho pĜidali se i ti údové þeského
národa, kteĜí posavad náhledĤm Viklefovým a všem novotám v
uþení odporovali; jemu též vČrnČ po boku stál uþeností a
zkušeností svou proslulý Jeroným z Prahy. Hus jako zpovČdlník
královny Žofie, maje pĜízeĖ pĜi dvoĜe královském, podával
dobrou nadČji, že nastávající boj proti tĜem cizím národĤm u
dvora šĢastnČ bude rozhodnut. I obnovili ýechové své dávnoleté
stesky o svém neprospČšném postavení na universitČ naproti cizincĤm. Byli od NČmcĤv vždycky pĜehlasováni, když se o udČlování akademických úĜadĤv, všelikých nadání a míst v kollejích
jednalo, a museli dotud vČtším dílem za vdČk pĜijímati uþitelstvím po venkovských mČsteþkách ba i vesnicích, kdežto zatím
cizinci podČlovali se nejvíce mezi sebou o þestná a tuþnČjší
místa v samé Praze; protož vznikla v ýeších spravedlivá žádost,
aby se to nyní obrátilo, tak aby pĜi všem jednání na universitČ
napotom ýechové tĜí hlasĤv užívali, a cizí národové, jakožto
pĜespolní, aby se spoleþnČ jedním hlasem spokojili, kdežto
posavad naopak bylo. - Tolik o vČcích pĜedcházejících za nutné
uznal jsem v krátkosti povČdíti.84
Král Václav IV., vraceje se z Lužice a Slezska, kdežto mnohé spory byl narovnal, usadil se v prosinci r. 1408 dvorem na
nČkolik nedČl v HoĜe Kutné, kamžto k nČmu pĜišlo slavné poselství od krále Francouzského a od PaĜížského uþení v záležitosti
dvojice papežské. Tedy povolal k sobČ král rektora a jiné mistry
university Pražské, aby jemu koneþné mínČní své oznámili. Tu
mezi nimi vypukla bouĜe, dávno prvé se pĜipravovavší, neboĢ
cízí národové obávajíce se nČjaké sobČ škodlivé promČny, skrze
posly své v HoĜe Kutné samy vČc pĜed krále pĜednesli, o
ochranu pĜi svých posavadních tĜech hlasech žádajíce.
Král, aþkoliv zprávu mČl toho, že k neposlouchání papeže
ěehoĜe jediný národ þeský jemu byl povolný, mČl rovnČž i toho
zprávu /52/ o vzniklé rozepĜi mezi Husem a arcibiskupem, která
jemu pĜi kardinálích Pisánských (kdež od nich v hodnosti
pravého krále Ĝímského potvrzenu býti si usiloval) k žádnému
rozmnožení pĜíznČ sloužiti nemohla, byl nad tím nejprvé mrzut;
a když pĜed nČj Hus jakožto jeden z poslĤ pĜedstoupil, vytýkal
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jemu zle, že mu spolu s Jeronýmem zbyteþné zaneprázdnČní
þiní, a samé rozepĜe pĤsobí; jestliže jiní toho nepĜetrhnou,
kterým na tom záleží, že chce on sám se v to vložiti, a tĜeba
ohnČm vČc rozhodnouti. MistrĤm nČmeckým pĜipovČdČl, že je v
tom, þeho žádají, dobĜe míní opatĜiti.
Hus opustiv Horu Kutnou témČĜ bez nadČje, upadl brzy
potom v nemoc tak tČžkou, že mu již ani netušeno. Zatím ale
získal byl jednoho z pĜedních rad královských pro vČc svou a
národa svého: byl to tehdejší písaĜ urbury královské v HoĜe Kutné Mikuláš z Lobkovic. Ten ujav se pĜi králi krajanĤv svých ve
sporu o hlasy na universitČ, došel brzy podpory v poslech krále
Francouzského a PaĜížské university, zdržujících se u krále
Václava v HoĜe. Václav zajisté uslyšev, že pĜevaha onČch tĜí
národĤ ve hlasování nezakládala se na zákonu, alebrž jen na
obyþeji, dal se tím snáze navésti k obrácení pomČru toho mocí
královskou naopak, když ho ujistili poslové university PaĜížské,
že u nich právČ opáþný pomČr panuje; zvláštČ an Karel IV. pĜi
zakládání university Pražské úmysl svĤj byl ohlásil, že chce, aby
ona zĜízena byla na spĤsob PaĜížské. Výsledek jednání bylo
koneþnČ psaní královské k rektoru a universitČ dne 18. ledna r.
1409 v HoĜe Kutné prošlé, jehož obsah byl asi následující:
AþkolivČk každý þlovČk každého þlovČka povinen jest milovati,
pĜedceĢ potĜebí jest, aby toto milování pocházelo z lásky zĜízené; protož cizinci pĜednost dáti proti domácímu, že není pravé;
nebo pravá láska že zaþíná vždycky sama od sebe, a tak na
pĜátely podle posloupnosti pĜirozeného pĜátelství dále se rozšiĜuje. PonČvadž pak hodnovČrná zpráva dochází krále, že národ
nČmecký, v království tomto þeském žádného obyvatelského práva nemající, ve všech vČcech, o kterých se pĜi uþení Pražském
jedná, tĜi hlasy sobČ pĜiosobil k užívání, ježto národ þeský,
pravý této zemČ dČdic, toliko jeden má a ho užívá: proþež
považuje to král za nespravedlivé a velice neslušné, aby prospČchu obyvatelĤ zemských cízí a pĜespolní lidé v hojnosti mČli
požívati, oni pak škodlivým nedostatkem cítili se sklíþeny; i
naĜizuje rektorovi a universitČ a naskrze míti chce, aby napotom
národ þeský pĜi všech radách, soudech, zkouškách, voleních a
jakýchkolivČk jiných nadáních a zakládáních, podle toho zĜízení,
kterého národ Francouzský v universitČ PaĜížské a též i jiní
všickni národové v Lombardii a v Italii užívají, ke tĜem hlasĤm
všemi spĤsoby pĜipustili a jej pĜi tomto privilegium na budoucí
vČþné þasy zanechali v pokoji a bez pĜekážky.
KrálĤv pĜední úþel pĜi vČci této nebyl jiný, než toliko
napomáhati, aby v zemích jeho dle žádosti kardinálĤv a poslĤv
Francouzských poslušenství papeži ěehoĜovi XII. odepĜeno, a
neutrálnost prohlášena i zachována byla; jakož pak po nČkolika
dnech (22. ledna) z Hory Kutné rozeslal skuteþnČ rozkazy, aby
od té chvíle pod tČžkou pokutou nikdo více ěehoĜe XII. ani za
papeže nemČl, aniž jeho co papeže poslušen byl.
Téhož roku pĜišla obec Kutnohorská ve pĜi se svým spolumČštČnínem Zdenkem z Postupic, bydlícím na Božím domČ, od
nČhož vesnici Bylany byla odkoupila, a ponČvadž mu obec v
právo uþiniti nechtČla, vybízí ji listem daným v Libenicích fer
VI. post scti. Martini, by vČc pĜi nich samých v brzce vyĜízena
byla, sice že by musel po Jeho Milosti králové na Hory pĜijíti o
vyĜízení žádati.
1410 Sigmund, král uherský, mČl ještČ po otci svém urþené
právo dČdiþné na veškeré pĜíjmy rychty Kutnohorské; listem
daným v ýáslavi v pondČlí po povýšení Svatého KĜíže se všemi
užitky a dĤchody postoupil rychtu úplnČ Kutnohorským, a tak
rychtáĜe mČstského, jenž pĜed tím nad šepmistry sedal, jim
podrobil, a primaství do mČsta uvedl.
Není událost tato tak nepatrná, jak se na první pohled býti
zdá, neb dle mého náhledu spoþívá v tom rozhodná politická
dĤležitost. - Spor mezi královskými bratry, aþ zdánlivČ odložen,
veden byl potají neustále, jelikož Sigmund stále se namáhal
vlády v ýechách se zmocniti a bratra svého Václava z panování
sesaditi. To zvláštČ tím úsilovnČji, co známým již dekretem
Kutnohorským nČmecká strana v ýechách velmi uraženu býti se
cítila, a za tou pĜíþinou silnČ jak z Prahy tak z ýech se stČhovala.
V Sigmundovi mČla tato nČmecká strana silného zastance. A jak
poþínáním si v Praze národnost þeská vždy ku pĜedu se
dostávala, hledČla se tak zachovávati i jiná mČsta þeská, zvláštČ
Hora Kutná, tato až posud vždy vČrná sestra Prahy. Že však v
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þele správy obecní mezi šepmistry a staršími v HoĜe Kutné na
vČtším díle byli NČmci, ti však v politickém ohledu podĜízeni
byli rychtáĜi, který snadnČ i rozhodným ýechem býti mohl, chtČl
Sigmund této možnosti pĜedejíti odevzdáním i politické správy v
ruce primatorĤ. Jak daleko to toto nČmectví v HoĜe Kutné
pĜivedlo, ukáže nám doba nejbližší.
Spor o jurisdikcí fary PnČvické a Malínské trval neustále,
takže ku koneþnému rozhodnutí /53/ vyslán byl Olomúcký biskup
Kunrad. BývalĢ tentýž biskup Kunrad z Vechty, rozený NČmec
z Vestfálska, také dĜíve za krále Václava as r. 1404
mincmistrem v HoĜe Kutné, a protož domnívalo se, že on s
veškerými pomČry místními dobĜe seznámen jsa, nejlépe vČc tu
vyĜíditi moci bude; i uþinil on r. 1410 toto pĜátelské porovnání
mezi opatem, klášterem a faráĜem Malínským s jedné a faráĜem
PnČvickým s strany druhé.
Ve jménu PánČ. Amen.
My Kunrad, z Boží milosti volený biskup kostela
Olomúckého, mocný smlĤvce, ubrman a prostĜedník. Jakož jsou
na nás nábožní muži a páni, opat a celý konvent kláštera
Sedlckého blíž Hory Kutné ležícího, a pan Kunrad, hlavního
kostela Malínského správce, s strany jedné, a ctihodný muž pan
Linhart, faráĜ kostela v PnČvici (PĖovČ) a správce v nové kapli
TČla Božího za zdmi Hory Kutné, a prozĜetelní muži bratĜí, aneb
bratrstvo téhož nového kostela neb kapli s strany druhé složili a
vložili, o þemž „in instrumenta compromissi“ rukou Mikuláše,
nČkdy Dilbiše z Prachovic, Litomyšlského biskupství knČze, „et
auctoritate imperiali publici notarii“, o tom uþinČným šíĜeji se
nachází a spatĜuje. A protož k stálé a trvanlivé žádosti pánĤv
Kunrada Malínského, a Linharta PnČvického faráĜĤv pĜed nás
pĜedstoupených ve jménu PánČ a mocí tohoto listu vyhlašujeme,
naĜizujeme a oznamujeme:
A nejprvé vyhlašujeme, naĜizujeme a oznamujeme, že každý
obojího pohlaví kĜesĢan, z osady Malínské jinak Hory Kutné,
když k létĤm rozumným a rozvážlivým pĜijde, nejméné jednou v
roce z hĜíchĤv svých se vyznati, a zpovídati povinen jest a bude
svému vlastnímu knČzi, a pĜi své vlastní faĜe, totižto Malínské
aneb Hory Kutné, a uložené sobČ za hĜíchy pokání vší mocí a
silou svou povinen bude vykonávati, jako i velebnou oltáĜní
svátost též nejménČ jednou v roce pĜijímati.
K tomu všickni knČží nové kaply, a jedenkaždý obzvláštnČ
nemají, a náležeti jim nebude v HoĜe Kutné; aneb v jurisdikcí
fary Malínské, kostelĤv navštČvovati, k nemocným pĜicházeti a
jim svátostmi posluhovati bez obzvláštního povolení faráĜe na
týchž Horách Kutných zĤstávajícího, aneb bez obzvláštního a
zjevného dovolení toho, kdo plnomocenstvím a právem v tom
dovolovati má.
Zase žádný z obce Malínské aneb Hory Kutné pochovávati
se nemá pĜi novém kostele, leþby zjevnČ a poĜádnČ pohĜeb pĜi
nČm sobČ vyvolil.
OpČt, kdykoliv zjevnČ, jakž oznámeno jest, pohĜeb sobČ pĜi
novém kostele vyvolil, ano i jejich dcery a synové ještČ
nedorostlí, aneb pod mocí obojích rodiþĤv, matky totižto a otce,
aneb jednoho z nich zĤstávající, jako i z poddanosti ještČ
nepropuštČní mĤže a mohou pĜi témž novém kostele pohĜbeni
býti. Mohou také i všickni kĜesĢané, aneb kdokoliv z nich po
smrti knČží a žákĤv nového kostela, aby od nich s procesí, zpČvy,
aneb bez zpČvu vyprovázeni byli, požádati. Však tak, aby faráĜ v
HoĜe Kutné v právČ svém obyþejném zlehþen nebyl, ale radČji,
aby vedle chvalitebných a až posavad trvajících obyþejĤv, právo
jeho celé a neporušené zĤstávalo.
Kdyby kdo k vyprovázení tČla mrtvého chtČl míti knČží a
žákovstvo obojího kostela, nového totižto a starého pĜi jedné
procesí, takoví nemají žádnému, když se jim toliko náležitá
náhrada uþiní, odepĜeni býti.
KnČží nového kostela, a kteĜíkoliv jiní vespolek, i každý
zvlášĢ, nemají žádného k smrti pracujícího, v obmezení fary
Malínské zĤstávajícího, nižádným vymýšleným spĤsobem k tomu
nabízeti, aby pĜi novém kostele místo k pohĜbu sobČ vyvolil,
aneb vyvolené zmČnil, aneb nČco poruþil z pĜíþiny smrti aneb
kšaftu, jako každodenní mše, aneb nČco jiného, jakýmkoliv
jménem to nazváno býti mĤže.
Zase naproti tomu všickni i každý zvlášĢ, svrchu jmenované
fary Malínské aneb kostelĤv jí pĜipojených knČží, žádného
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nemají odvraceti a odvozovati od svobodného pohĜbu volení,
aneb dobrovolného kšaftu þinČní, ku kterým by se koliv místĤm a
osobám jeho dobré a svobodné vĤli líbilo.
Obojí strana, tak dobĜe nového kostela jako farního v
MalínČ i s kostely k nČmu pĜináležejícími, kazatelové slovo Boží
a kázaní k lidem þinící, mají a povinni jsou každého vČtší
slavností dne sváteþního své napomínati a k tomu vésti, že podle
práva každý pĜi své faĜe zĤstávati, aneb aspoĖ slovo Boží jinde
vyslyšíc, do své fary se navrátiti, a faráĜi svému právo
povinované vyplniti, a tu poslušnČ vĤli a poruþení biskupa svého
vyslejchati povinen jest.
Jestliže by kdo z bratrstva nového kostela žádal míti
žákovstvo k zpívání žaltáĜe pĜi pohĜbu, pod farou Malínskou
aneb kostelích k jurisdikcí a obmezení její pĜináležejících
zĤstávající, té aby ze škol vyšších nazvaných, a ne od jinud vzíti
a požádati mohl, kolikrát by potĜeba bylo. - Jestliže by však kdo
chtČl, aby žáci nového kostela žaltáĜ zpívali pĜi pohĜbu, budou
to moci svobodnČ uþiniti, však toliko v novém kostele, aneb v
svém obmezení, kolikrát koli toho potĜeba ukazovati bude.
Aby ruce almužny þiniti chtČjících nijakž zavĜeny a sevĜeny
nebyly, dovoluje se žákovstvu nového kostela choditi
„recordatum“ do domĤ obyvatelstva Hory Kutné, a zpíváním v
jednom neb dvojím kĤru. Mládež pak, a /54/ maliþtí mohou také
svobodnČ po domích choditi „mendicatum,“ kdykoliv jim toho
potĜeba ukazovati bude.
KnČží nového kostela nemají více na štČdrý den, nové léto,
TĜi krále na koledu choditi po domích obyvatelĤv Hory Kutné
ven z obmezení svého; jako ani knČží fary Malínské a kostelĤv k
ní náležejících choditi moci budou na koledu po domích k
obmezení svému nepĜíslušících škodu a kĜivdu druhé stranČ
þiníce.
V kamení lomu aneb, jak se obyþejnČ jmenuje „štanprochu“
a po skalách, ku klášteru Sedlckému náležejících, a na polích ke
dvoru na „Sené ulici“ pĜed KouĜímskou branou, plným právem
ku klášteru Sedlckému pĜíslušejících, dČlníci a zedníci nového
kostela mohou svobodnČ všelijaké kamení k vystavení téhož
chrámu a vČcí k nČmu pĜináležejících, jak mnoho potĜebují aneb
potĜebovati budou, lámati, kopati, tesati, aneb jakýmkoliv
spĤsobem (na svĤj však náklad) vybírati a odvážeti, velký i malý,
k tesání aneb jakémukoliv formování, a to až do vystavení
kostela.
Jest-li by se však pĜihodilo, že by skrze to nápotomní a
budoucí þasy kamení lámání a kopání taková jmenovaného
dvoru rolí k zkáze pĜicházela, aneb k jakýmkoliv škodám se
pĜibližovala, tedy bratĜí nového kostela vedle usouzení a
rozsouzení þtyr moudrých a opatrných a dobrého svČdomí
mužĤv povinni budou držitelĤm téhož dvoru uþinČné škody
nahražovati. Tu pak soudcové z obojí strany voleni býti mají.
Pro vČtší uctivost a poþestnost Velebné Svátosti ten den
památky Božího TČla, totižto ve þtvrtek mezi oktávem Svaté a
nerozdílné Trojice, faráĜ nového kostela s svými knČžími a
náležitou procesí povinen bude Velebnou oltáĜní Svátost co
nejhluþnČji a nejslavnČji do kostela Vysokého pĜinášeti, a tu
poctivČ Boží drahé TČlo na oltáĜ postavíc, s faráĜem kostela
Vysokého a knČžími jeho se spojiti a po ulicích Hory Kutné s
náležitou uctivostí choditi. A když dvakrát ulice Hory Kutné
podle obyþeje projdou, tedy se zas do kostela Vysokého navrátí,
a tu z nového kostela, vezma monstranci svou s knČžími svými a
žákovstvem do kostela svého ji zase odnese.
V nedČli pak mezi oktávem TČla Božího pĜicházející faráĜ
kostela Malínského jakožto správce kostelĤv v HoĜe Kutné,
pĜipojiv sobČ knČží a žákovstvo své, slavnČ a uctivČ do nového
kostela s procesí se vypraví, a odtud, pĜíjma k sobČ faráĜe
kostela nového a knČží jeho, s slavnou procesí po ulicích všeho
mČsta choditi bude. Po vykonané pak procesí a navrácení se do
kostela nového, vezma monstranci na místa „processionis“ s
náležitou uctivostí ji donese.
Než v oktáv Božího TČla, jestliže obČ z pĜedĜeþeného Ĝádu
vykonané budou, faráĜ nového kostela bude moci s svými (jest-li
mu se však líbiti bude) po mČstČ s procesí choditi, zachovávajíc
ve všem z pĜed povČdČný spĤsob. Jest-li mu se však líbiti nebude,
tedy faráĜ v osadČ neb obmezení svém takovou procesí
vykonávati moci bude. Nového totiž kostela ven z mČsta, a

Vysokého v mČstČ, jak se jim lépe a užiteþnČji zdáti bude.
Procesí pak sv. Marka a kĜížovou nechĢ vedle svého
dobrého zdání, a jak se na tom snesou, vykonávají.85
Z narovnání tohoto pĜesvČdþujeme se tedy, že veliký chrám
sv. Barbory již se stavil, aþ nejasno posud, jak daleko by byla
stavba pokroþila.
1412 ÚĜad nejvyššího mincmistra v HoĜe Kutné zastával
Petr z Svojšína a úĜad nejvyššího písaĜe Mikuláš z Egerberka,
kteĜí krále Václava silnČ penČzi podporovati museli. I povoláni
byli na Toþník ke králi Václavovi, kdež úþet z mince složen byl.
Král jich z poþtu toho kvitoval, a po poþtu jim zĤstává a jich
erbĤm 8705 hĜiven a 24 gr. a ty jim slibuje slovem svým
královským za se i za své budoucí krále þeské zaplatiti bez jich
škody, jakž list jim na to daný, jenž dán na Toþníku den sv.
AlžbČty 1412, svČdþí.86
1413 Jak dalece rozmíšky o pĜednost národností v celé
takĜka zemi panující i v HoĜe Kutné panovaly, nelze nám nijak
pro nedostateþnost pramenĤ urþitČ udati; ale jako napoĜád ve
všech královských mČstech NČmci vládu a vrch mČli, od ní
upustiti nechtČjíce, ýechové pak s nimi stejná bĜemena nesouce,
tolik práva k sobČ potahovali, kolik jim toho slušelo: poþaly se
proto rĤznice po celém þeském království, ve kterých NČmci
všemi spĤsoby nad ýechy se vymstívali, kacíĜĤv a jiných jmen
jim dávajíce, kdekoliv to bezpeþnČ uþiniti mohli. NejzuĜivČji
však mezi všemi venkovskými mČsty nČmeþtí horníci v HoĜe
Kutné sobČ poþínali.87
O rozpustilosti lidu horního mnoho se vypravuje, nejvČtšího
však pychu svedli r. 1413, þímž zhýralost jejich povČstnou se
stala. - HavíĜi nČkteĜí jdouce do blízkého Malína na posvícení,
vešli na pole do hráchu na lusky, hrách pošlapali, odkudž je
Malínští vyhnali, /55/ takže se tam na poli spolu servali. I
rozhnČvali se havíĜi, do Hory Kutné šli, a s sebou nČkolik set
havíĜĤ zbrojných pĜivedli, kteĜí do toho hráchu skoþili, tam
tancovali a jej všecek pošlapali; a nemajíce na tom dosti, to
mČsteþko zapálili, a kdokoliv by tam bČžel, tomu zabitím
vyhrožovali, ven také nikoho nepustili, takže velmi mnozí tam
uhoĜeti musili. Tím Malín tak velice utrpČl, že se více
nezpamatoval. Kteroužto hroznou vČc a nenabytnou kláštera
Sedlckého škodu na stížnost kláštera král Václav mimo sebe
pustČ takové porovnání mezi spornými stranami uþinil: Kdo co
dostal, ten to má; žádný z obojí strany Malínských i havéĜĤv
niþím zlým toho nevytýkej ani nevyþítej, ale v lásce a svornosti
mezi sebou na þasy budoucí zĤstávejte. Takové porovnání kdoby
koli pĜestoupil, aby v pokutu dvou tisíc kop grošĤ mince pražské
upadl, a polovici stranČ neuctČné odvedl, druhou pak polovici
do komory království þeského odeslal.88
Téhož roku vypravili se kupci z Hory Kutné do Vratislavi o
sv. Janu na jarmark, a lupiþ povČstný Leskova Noha z Moravy
udeĜil na nČ, chtČje je zloupiti; ale oni se bránili a zabili toho
Leskova Nohu. Tovaryši pak jeho zmordovali ty kupce, a
nČkolik vozĤv pobrali.89
Jaroš, soukenník od Hory, vykázal se pĜed komisí zemskou
listem knČze Jakuba Chorber opata a konventu kláštera
Sedlckého, kterýž svČdþil Kaufmannovi a jeho manželce a
dČdicĤm jeho na ves Pfaffendorf prodanou, kromČ velikého
dvoru s výminkami v tom listu uþinČnými.90
1414 Podobné dva listy zápisní nacházejí se z roku 1414 a
sice, první: Opat a konvent kláštera Sedlckého pĜipsali listem
daným na sv. VavĜince 30 kop grošĤ platu vČþného a dČdiþného
Hanušovi Pískovi z Hory a jeho budoucím dČdicĤm a ten plat
zapsal jemu na novém dvoĜe; a druhý list Jakuba opata a kláštera
i konventu Sedlckého svČdþící prodáním na 10 kop platu na
mlýnech a na zboží v Hrobích a pod Kamenem a pod mČstem
Kolínem na Labi KĜišĢánovi zlatníkovi u Hory a AnnČ jeho
manželce i jich dČtem a budoucím.91
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Když se kostel sv. Barbory v HoĜe Kutné za zdmi
mČstskými stavČl, Konrád arcibiskup Pražský poslal do Hory
Kutné list, jímž se dávaly odpĤstky neb indulgentiae za þtyĜicet
dní tČm, kteĜí na vystavení chrámu toho buć kámen lámali,
vápno a písek vozili, neb jakoukoliv pomoc þinili.92
Mezi tím þasem pĜerozmanité se staly události, které takĜka
celé ýechy v jediný proud dČjin zahrnuly, jichžto opČt v
struþnosti podotknouti tĜeba. Na dolehání kĜesĢanských vlád
museli kardinálové obou papežĤ ěehoĜe XII. a Benedikta XIII.
pĜi koncilium v Pise 25. bĜezna 1409 jakožto schismatiky
ssaditi, a se zavazati, že kdokoli by z nich za pravého papeže
volen byl, sbor dĜíve nerozpustí, až dokonáno bude skrze nČho a
pomocí sboru všeobecnČ žádaná náležitá oprava církve ve hlavČ
i v údech. Zvolen byl za papeže kardinál arcibiskup Milánský,
který pĜijal jmeno Alexandr V. PĜedešlí dva papežové majíce
ještČ každý nČkterého krále na své stranČ, nechtČli se vzdáti
dĤstojnosti své. Pro potĜebnou reformací církevní s pĜivolením
sboru ustanovil novČ volený papež Alexandr V. nové koncilium
v dubnu 1412. - Dle mínČní onoho vČku bylo nyní Ĝímskému
králi peþovati o to, aby vyhlášená jednota církve se stala
pravdou, a papež novČ zvolený jediný aby dosáhl uznání a
poslušenství u celého kĜesĢanstva. Král Václav IV. znaje
povinnost tuto, dal sobČ mnoho na vykonání jejím záležeti a
nepozoroval ani slabost svou, že toho ani ve své vlastní zemi
dovésti nemohl. Když zpráva o zvolení Alexandra V. do Prahy
došla, vypuklo proto veĜejné záští mezi duchovenstvem a
dvorem královským v ýechách, neboĢ arcibiskup a vČtšina
duchovenstva þeského pĜidržovala se posud ěehoĜe XII. Václav,
který od jakživa na duchovenstvo pĜíliš laskav nebyl, popuzen
byl tím k hoĜké nenávisti proti arcibiskupu Zbinkovi a proti
knČžstvu þeskému vĤbec, a když arcibiskup a knČží mnozí na
útČk se dali pĜed hnČvem královským, kázal král Václav vzíti
nČkteré jich statky v plen, v þemž hlavnČ dva milcové královi
Voksa z Waldšteina a rytíĜ Racek Kobyla pĜiþinlivostí svou
vynikali. Teprv v záĜí 1409 pĜistoupil arcibiskup a knČžstvo
Pražské k papeži Alexandru. NejdĤležitČjší následek zpoury
duchovenstva þeského byla posila, kterou brala z ní reformace v
duchu mistra Jana Husa i pĜátel jeho; i nalezal tím více pochvaly
u lidu. I podána byla proti Husovi k arcibiskupovi žaloba (r.
1409) od faráĜĤv pražských: že popouzí lid proti knČžím, ýechy
proti NČmcĤm, /56/ a že uþí zhrdati církví a tresty jejími, a že
prohlásil každého knČze za kacíĜe, který za pĜisluhování svátostí
dává sobČ platiti, a že pochválil kacíĜské uþení Wiklefa veĜejnČ.
Arcibiskup dal vČcí tČch vyšetĜovati, Hus písemnČ se
zodpovídal, a žaloval arcibiskupa u papeže, však i arcibiskup
vyslal posly své k Alexandru V. k tomu cíli, aby oznámili,
kterak v ýechách i na MoravČ z kázaní v jistých kaplách rodí se
všelijaké bludy a kacíĜství zvláštČ co do uþení o svátosti veþeĜe
PánČ, þímž dostal arcibiskup bulou úplnou moc k vykoĜenČní
bludĤ a kacíĜství; následkem þehož zapovČdČl arcibiskup kázati
jinde, kromČ v kollegiatních, farních a klášterních kostelích, a
rozkázal spáliti všech knih Wiklefových, jichž každý vydati
musel, a vydal klatbu na Husa, že neustal kázati proti zapovČdi
vydané, jakož i pĜátelĤm jeho. PĜísné toto jednání nemČlo
pohĜíchu takových úþinkĤv, jakových arcibiskup sobČ pĜál a
oþekával, a podráždilo a rozbouĜilo lid obecný, že se dal
uchvátiti proudem náruživosti. Král Václav znamenaje nastalých
bouĜí a obávaje se horšího, zapovČdČl pod trestáním na hrdle
každé další dráždČní s obou stran. Hus nepĜestávaje hlásati v
kázání svých vady a poklesky pĜedstavených církve, zapomínal,
že pokora a poslušenství jsou hlavní ctnosti kĜesĢanské, a že
odkrýváním pĜed lidem kĜehkosti duchovenstva usiluje o zniþení
autority, jejížto podání od vČkĤ k vČkĤm náleží k samé podstatČ
církve Ĝímské. - V dobČ té pĜišla do ýech zpráva z Bononie o
zvolení papeže Jana XXIII. (r. 1410). K tomu pĜidružily se též
zmatky politické, že byli tĜí králové Ĝímští. KoneþnČ r. 1411
smíĜili se oba bratĜí Sigmund a Václav, jelikož slíbil král Václav
dáti hlas svĤj Sigmundovi k Ĝíši nČmecké, a Sigmund podvolil se
pomáhati Václavovi ku korunČ císaĜské. Po smíĜení VáclavovČ s
bratrem šlo v patách smíĜení se také s úĜady církevními, i stal se
z usnešení rad královských a pánĤv výnos, jemuž se všecky
92
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strany podrobili, v nČmž hlavnČ vyĜknuto bylo: arcibiskup pokoĜ
se králi jako pánu svému, a hledej milosti jeho; piš také a oznam
papeži, že nezná žádných bludĤv a kacíĜství v ýechách; naproti
tomu král vyþisĢ a pomsti všecky bludy a neĜády, jestli kteĜí mezi
duchovními nebo svČtskými nalezeni budou, dej také postoupiti a
navrátiti, cokoli odjato bylo knČžím; dále zapomenuty bućte
všecky dosavadní ústrky s obou stran, a panujž pokoj a svornost
bez pĜerušení; koneþnČ ostaĖte knČžstvo i universita i páni pĜi
svých starodávných právích a svobodách, aniž sahejte jeden na
druhého právy novČ vymýšlenými.
Mistr Jan Hus vydal ve velkém shromáždČní university
veĜejný poþet z víry své, prose pĜi tom papeže zvláštním psaním,
aby ho zbavil povinnosti dostaviti se osobnČ na dvoĜe Ĝímském;
osvČdþoval se slavnČ, že mnozí vinili ho ze þlánkĤv, jimž on
nikdy neuþil, a stíhali ho ze skutkĤv, kterýmiž vinen nebyl,
ujišĢuje spolu, že hotov jest stolici apoštolské ku poslušenství. Roku 1411 zemĜel arcibiskup ZbinČk a nástupcem jeho byl
Albík z Uniþova, ale za nČho nové bouĜe náboženské povstaly
následkem ohlášení bully papežské o odpustkách, r. 1412. Král
Václav mocí všelikou pĜiþiĖoval se o jich pĜetržení. Rozdvojení
v ýechách poþaté tužilo se tím více, an Hus a pĜátelé jeho horlili
tím usilovnČji o opravu církevní, a faráĜové pražští snažili se o
to, aby zhostili se protivníka svého, protož obžalovali jej u
papeže. Vydána byla nová klatba na Husa, jížto již ani král
Václav se neprotivil. I nastalo nové bouĜení se lidu za pĜíþinou
vypovČzení Husa z Prahy, a nejvyšší páni zemští poþali se raditi,
kterak by lze bylo staviti hádky mezi knČžími ode dávna vzniklé, a zjednati zemi opČt pokoj a jednotu. Svolána za tou pĜíþinou r. 1413 synoda do Prahy, ale rozešla se opČtnČ bez
žádoucího výsledku. - Následkem usilování krále Sigmunda
svoláno všeobecné koncilium þili sbor církve do mČsta
Kostnice (Konstancie) a Sigmund, který všeobecnČ pĜál, aby
žádanou opravu a jednotu církve uvedl ve skutek, vybídl též M.
Husa, aby se dostavil v Kostnici, sliboval mu nejen bezpeþný
prĤvod, aby vČc jeho došla tam žádoucího konce, kdež však
vzdor své obrany a hájení se, a vzdor slíbené ochrany
Sigmundovy upálen byl v Kostnici dne 6. þervence 1415.
Všeobecné bylo pohnutí, jakéž následovalo zprávČ té. Výtržky
všeliké, znamení to blížících se bouĜí, poþaly se páchati všude
po ýechách i po MoravČ. Zachování veĜejného pokoje a poĜádku
záleželo pĜedevším na úmyslech a skutcích pánĤv u nejvyšší
vlády zemské postavených, a ta se nalézala tehdáž v rukou
zjevných HusitĤv.
1416 V HoĜe Kutné byl nejvyšším mincmistrem Petr z
Svojšína, pĜívrženec strany té, a i zde okázaly se brzo následky
všeobecné nevole; neboĢ když král Václav poslal služebníka a
panoše svého Ráþka Kobylu do Hory, aby jemu nČco z platu
svého penČz udČlali (udČlili), dozvČdČvše se toho havíĜi, sebrali
se velmi silnČ, i uþinili útok na ten dĤm, kdežto Ráþek Kobyla
hospodu mČl, i smecí všecky z domu okny, Ráþka i jeho dvanáct
služebníkĤv, je zmordovali, a ztepú je všecky, kromČ BoĜity z
OstĜedku, že se ten byl skryl v nČjaké chýšce smrduté, a tak ušel
toho, že zabit s jinými nebyl. Král Václav pohnČvav a postrojiv
se tam jeti, a toho pomstíti, vzav dary od HorníkĤ, i odpustil jim,
a nechal /57/ toho tak. Toliko sami Horníci kázali dva z havéĜĤv
stíti, aby král Ĝekl, že jim toho žel.93
Roku toho povstalo též z neznámých vĤbec pĜíþin hnutí
pánĤv a rytíĜĤv proti králi Václavovi a škodu velikou páchali v
zemi, takže musel král vojsko vypraviti proti tČmto škĤdcĤm
zemským.
Však i sbor Kostnický nepĜestal hroziti ýechĤm, a nabyv
toho zprávu, že v ýechách pod obojí spĤsobou veþeĜe PánČ se
pĜijímá, pro kterýžto spĤsob se universita Pražská rozhodnČ
prohlásila, nemeškal vyhlásiti všechnu þinnost university,
všechna její duchovní privilegia za neplatná, a zapovČdČl všem
93
StaĜí letopisové ýeští str. 21-22. - Pelcl v jeho životopisu krále
Václava IV. str. 624 pĜivádí událost tu k roku 1414, a dovozuje, že
Ráþek Kobyla svým pĜísným vystupováním proti knČžím u veliké
nenávisti stál, a že i zde na knČžích poplatky úsilím vyžadoval,
hroze spolu, že když knČží penČz nedají, veškeré stĜíbro a zlato z
chrámu sv. Barbory vezme, þímž Horníky na se nejvíce popudil, že
se þinu toho dopustili.
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vČrným kĜesĢanĤm študovati v Praze, a kromČ toho usnesl se na
tom, že naznaþí spĤsob, jakby se ýechové k poslušenství
navracovati mČli. I byli þlánkové spĤsobu toho do ýech posláni,
dle nichžto se mČl král Václav zavázat pĜísahou, že šetĜiti bude
svobod církve Ĝímské, a že je od nikoho nedá rušiti; Husité že
všickni mají donuceni býti, aby svých bludĤv odpĜisáhli;
kostelĤm že má navráceno býti, co jim bylo pobráno; vyhnaní
knČží mají se k místĤm svým zas návrátiti, a za škody své
náhradu obdržeti; Pražská universita má se napraviti, a pĜední
uþitelé husitští pĜed papežem postaviti; všecky husitské knihy
mají se spáliti, zpívání písní husitských zakázati, jakož i kázaní
knČží pĜespolních; Ĝádné církevní pokuty mají zas svĤj prĤchod
míti; jednoty husitské mají se zrušiti, a kdokoli Husa neb
Jaronýma za svatého vydávati bude, má se co kacíĜ ohnČm
spáliti.
Král Václav se tČmi rozkazy ze své nerozhodnosti nedal
vytrhnouti, a místo odpovČdi dal 9. þervna 1418 znovu prohlásiti
zákon již v roce 1411 vydaný, kterýmž se zapovídalo a za neplatné prohlásilo každé pohánČní jeho podaných stavu mČstského pĜed jakýkoliv zahraniþní soud duchovní; obrátil ale brzo
smýšlení své, když mu bratr Sigmund psal, jak jeho neþinnost a
shovívavost ke kacíĜĤm zlé následky míti bude, a že pĜísné a
hrozné vČci nastávají ýechĤm ode všech zemí kĜesĢanských;
þehož Václav se zhroziv, obrátil jednáni své proti tak zvaným
HusitĤm.
Ale z obrácení se Václava povstalo mezi lidem neslýchané
posud kvašení; a mezi pĜívrženci strany papežské neb Sigmundové, i mezi stranou þeskou neb utrakvistskou povstávaly þasto
šrĤtky až krvavé; a co se dČlo v Praze, dČlo se i na venkovČ, a
zakusila toho i Hora Kutná.
1419 V þervenci r. 1419 naĜídil král Václav podkomoĜímu
zemskému Janovi BechyĖovi z Lažan pĜi obnovení konšelĤv
NovomČstských osaditi všecka místa horlivými protihusity; do
Hory Kutné dosadil za nejvyššího mincmistra Mikeše DivĤþka
z JemnišĢ, co nepĜítele HusitĤv známého, a ten ve jménu krále
uþinil i zde pĜi obnovení rady to samé, maje k podpoĜe své
faráĜe Augustina, profesa kláštera Sedlckého.
KnČží pod obojí, vyhnáni byvše z Prahy, hlásali slovo boží
po venku, a ke dni 22. þervna 1419 ustanovena byla schĤze lidu
na hoĜe Tábor, i sešlo se lidu na 42.000, a po držané spoleþné
poradČ ustanoveno setrvati v svornosti, lásce a vČrné setrvalosti
pĜi kalichu posvátném. V radČ králové uznávali v mimoĜádných
takovýchto výjevech velikou míru politické dĤležitosti a nebezpeþenství, a Václavovi namluvili, že vĤdcové tČch zástupcĤv
zamýšlejí svrhnouti jej s trĤnu. - KromČ toho událo se v Praze,
že protihusitští obecní starší od rozlobeného lidu okny ven na
ulici z novomČstské radnice vyhozeni byli. Král Václav pĜísahal
se hroznČ za to mstíti, nedoþkal se však více pomsty a zemĜel
16. srpna 1419.
Po úmrtí krále Václava poþaly se mysle obyvatelstva tím
více kvasiti, a zástupové rozkvašení oboĜovali se na kláštery a
kostely, kterýchžto knČží nejvíce byli v nenávist upadli.
V þase tom dČdic trĤnu þeského, již dávno uznaný, meškal v
UhĜích, k nČmuž po smrti VáclavovČ mnozí šlechticové ýeští
pospíchali, že však se strojil Sigmund k válce Turecké, a nadto
mČl boje s Benátþany, Poláky a Ĝádem Pruským, nemohl se
vydati do ýech, aþ mu k tomu radČno s jedné strany pány
þeskými a italskými; NČmci však a UhĜi byli pro to, by prvé
Turek byl odstranČn od hranic uherských, a pak teprv s vítČzným
vojskem udeĜiti se mČlo na ýechy, kdežto pĜedc, jak se
domýšleli, nikdo tak smČlým nebude, aby se mu protivil. Tato
rada zvítČzila a Sigmund prohlásil ovdovČlou královnu Žofii
prozatímnČ za vladaĜku království þeského, a aby mČla dosti
síly ke skrocení buĜiþĤ, kdyby se nČkde zjevili, poruþil jí nejen
všecky dĤchody zemské, ale i poklady po králi Václavovi v
ýechách zdČdČné k vypomožení v þas potĜeby, a všem úĜedníkĤm od krále Václava ustanoveným potvrdil úĜady jejich.
Stavové ýeští k vyzvání nejvyššího purkrabí sešli se v
obecný snČm, a ustanovili /58/ se dle obyþeje starodávného na
þláncích, ježto co žádosti zemČ podány býti mají králi pĜed jeho
pĜijetím do zemČ, mezi nimiž bylo obsaženo: aby král Sigmund
dal svobodu zákonu božímu a slovu jeho, a zvláštČ o pĜijímání
tČla božího a krve boží všemu lidu kĜesĢanskému; aby hanČní a

kaceĜování podobojích zakázáno bylo pod vypovČzením ze zemČ;
aby zjednáno bylo u papeže stavení klateb a povolení kalicha,
neb aspoĖ odložení a odvolání té vČci k budoucímu koncilium;
aby kaceĜování M. Husa a M. Jeronýma pro zastavení sváru
mezi lidmi v celé zemi bylo zapovČzeno; aby pĜi mši aspoĖ
evangelium a epištoly v þeském jazyku þísti se mohly a p. v. - Na
þlánky požadované nedošla dlouho odpovČd, a když opČt o ni u
Sigmunda naléháno, oznámiti dal, že až pĜijde do ýech, poradí
se o ty vČci, a vážiti je míní s biskupy, preláty, mistry, knížaty,
pány a mČsty, a to což Ĝádného bude podle rady a nauþení, že je
ráþí milostivČ zachovati.
Tyto žádosti a odpovČć okazují, že nebylo k oþekávání
narovnání v pokoji, a tak utvoĜily se v zemi tĜi strany trojího
mínČní: jedna shodovala se s králem z úplna v mínČní jeho
politickém i církevním; jiná chtČla jej sice poslouchati u vČcech
politických, nikoli ale církevních; a tĜetí neposlouchali ho v
niþemž a nižádným spĤsobem.
První byla strana katolíkĤv, kteĜí se k husitství neznali, v
zemi nevelmi hojná; druhá nazvaná husitská, pozdČji tak zvaní
kališníci neb utrakvisté, rozšíĜena již po celých ýechách a
MoravČ, držíc se nového uþení a Ĝízení, a Ĝízená mistry uþení
Pražského, nezamítala nikoli autority a tradice církevní, a pĜála
sobČ i doufala stále, že se s církví zase spojí, ji k opravČ pomĤže
a v poslušenství její se navrátí; tĜetí strana byla HusitĤv
horlivých, jichžto žádosti reformatorské pĜesahovaly nálezy
university Pražské, a ježto napĜed jsouce pĜesvČdþeni o neprospČchu každého mírného se Sigmundem vyrovnávání, nechtČli
ani o nČm slyšeti, tak zvaná strana TáboritĤv.
Množícímu se znamení nastávajících bouĜí musela královna
Žofie ohraditi se mocí váleþnou, aby dĤraznČ brániti mohla
každému zmatku neb rozbroji v zemi. Též Hora Kutná pod
Ĝízením mincmistrovým byla zbrojným lidem osazena, neboĢ
hromady lidu scházely se po všech krajích, a tudíž bylo co
stĜežiti hlavního pokladu zemČ þeské; a vĤdcem lidu zbrojného
byl Petr ze Sternberka, mistr pĜevorství Strakonického, pĜívrženec strany protihusitské.
Ku dni 10. listopadu rozepsáno bylo shromáždČní lidu ze
všech krajĤ do Prahy a zástupové vedeni jsouce pány þeskými,
ubírali se jako se všech stran v slavném procesí ku Praze. Jeden
takový zástup as 300 osob z Oustí nad Lužnicí zavítal dne 4.
listopadu do Knína, tu však pĜepaden byl ozbrojenými žoldnéĜi z
Hory Kutné, pak pánĤv Petra KonopišĢského ze Sternberku,
Jana Ptáþka z Pirkstejna na Ratajích a jiných, vysláni nejvyšším
mincmistrem DivĤþkem z JemnišĢ k pronásledování TáborĤv; i
svedena tu bitva, a zajali jich 96, s nimiž k HoĜe se ubírali,
kdežto zajatých k výslovnému rozkazu mincmistrovu a faráĜe
Augustina do šachet vmetali.94 - Byl to první krvavý poþátek
válek husitských, jejžto mincmistr Kutnohorský zavinil.
RozhoĜþenost proti HoĜe zrostla tím v Praze velice, i
zvonČno na poplach, a zástupové ozbrojení sbíráni ku pomstČ
bratĜí svých, a ku potrestání Hory Kutné.
NásledkĤ þinu svého se Horníci jaksi nestrachovali, neboĢ
již 6. listopadu Hora Kutná, ýáslav, KouĜím a Kolín a 35 pánĤv
þeských a rytíĜĤv listy svými opovČdČli PražanĤm válku, a vtrhli
s lidem svým do Prahy. - Dne 9. listopadu uþinČno tam pĜímČĜí,
ježto až do sv. JiĜí pĜíštího roku trvati mČlo, a v nČmž královna i
páni se zavázali k hájení svobody v náboženství, zvláštČ co do
pĜijímání pod obojí v celé zemi. Ale Žižka, vĤdce TáborĤv, a
jiní horlivci, kteĜí takovému pĜímČĜí nechtČli, opustili Prahu,
táhnouce do PlznČ. - Král Sigmund, dotíraje skrze þasté posly z
Uher na ztrestání kacíĜĤv, zmnožil tím ohavnosti již spáchané.
Co však po tomto pĜímČĜí následovalo, bylo v nejedné
pĜíþinČ ještČ horší nežli zjevná válka sama; neboĢ jakmile
jednou mezi stranami prolita byla krev, hned se domnívala
každá z nich, že právo má mstíti se nad druhou.
NejúhlavnČjšími nepĜáteli všech HusitĤ v ýechách byli
tehdáž Horníci, þili obyvatelé Kutnohorští - píše Palacký ve
svém spise: DČjiny národa þeského - vČtším dílem NČmci.
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Kapihorský dokládá: A knČží jejich po kopČ kupujíce, do šachet
metali, životĤv jich zbavovali, a tak Kutnohorští napomínáním
upĜímného a horlivého pastýĜe þisté a nepoškvrnČné náboženství
zachovali.

MČsto jejich rudnictvím kvetoucí a po Praze v ýechách nejvČtší
a nejbohatší, stálo jako v pĜirozeném odporu proti hlavnímu
mČstu, a protož tím více horlila pro katolictví, þím více Praha
klonila se k husitismu. KĜivdu kostelĤm a duchovním v Praze
þinČnou opláceli Horníci spĤsobem tím, že kdekoli jakého
Husity dopadnouti mohli, nechtČl-li odpĜisáhnouti se víry své,
bez okolkĤv jej usmrtiti dali. Mnoho jich upáleno, více ještČ
sĢato, aneb i za živa do nejhlubších šachet horních uvrženo.
Oustští, jež Petr ze Sternberka u /59/ Knína zajal a do Hory
dovedl, potkali se mezi prvními s osudem takovým. A jelikož se
praví, že Horníci platili za každého husitského ýecha po jedné,
za knČze pak po pČti kopách grošĤ Pražských, není se þemu
diviti, že poþet pĜivedených obČtí vzrostl brzy až hrĤza;95 ano
pro takový hĜíšný peníz na mnoha místech v zemi pravé honby
na lid prý pĜedsebrány, a Kutnohorským katĤm tolik práce
zavalováno, že þasto z unavenosti odpírali své služby. - ŠachtČ,
která nejvíce obČtí pohltila, u kostela sv. Martina pĜed
KouĜímskou branou, pĜezdČli Horníci Tábor, tČšívajíce tím
jménem úsmČšnČ Táboru chtivé Husity, jež tam metali. Za
krátký þas pĜipraveno prý na tento spĤsob neménČ než 1600
osob o život.
JeštČ v témže mČsíci listopadu zmocnili se Horníci také
mČsta KouĜímČ a javše tam nČkteré konšely a starší obecní, též
faráĜe M. Jana Chodka s kaplany jeho, vedli je spoutané do
Hory, kdež do vČzení uvrženi, a po nČkolika nedČlích také za
živa do šachet vmetáni jsou.96
1420 Král Sigmund po delším pobytu ve Vratislavi a
Svidnici pĜitáhl pĜes Kladsko a Náchod do ýech s velikou mocí,
maje pĜi sobČ papežova legata i nČkolik knížat slezských, a na
poþátku mČsíce kvČtna byl se zmocnil mČsta Králové Hradce, a
ustanoviv tam Alše Holického ze Sternberku za svého
hejtmana plnomocného, bral se odtud (12. kvČtna), s celým
svým komonstvem dále k HoĜe Kutné, jemu zcela oddané,
kamžto od PražanĤv mezi sebou nesvorných ku králi poselství
stálá pĜicházela, s nimiž však král hrdČ a tvrdČ nakládal, a jim
rozkázal, aby jedouce domĤ kázali všecky ĜetČzy po ulicích
vybrati a šraĖky zboĜiti a vykopati. To když uþinili Pražané, král
je opČt do Hory obeslal, rozkázav jim, aby všecka odČní, kteráž
mají v Starém mČstČ na hradČ u sv. Václava, a kteráž mají na
Novém mČstČ, aby na VyšehradČ položili. I svolával národy i
knížata ku pomoci na vykoĜenČní a potlaþení kacíĜstva, svolával
je do tábora svého u Hory Kutné.97
První Sigmundovo podniknutí uvnitĜ zemČ þeské neslibovalo mu mnohého štČstí. Hned po pĜíjezdu jeho do Hory Kutné
stalo se návodem Petra faráĜe Ledeþského veliké shromáždČní
lidu na jedné HoĜe mezi Lipnicí a Ledþí.98 Hrnuli se tam houfnČ
i uhlíĜi od Hory Kutné, chtČjíce také úþastni býti veþeĜe PánČ
pod obojí spĤsobou. VČc ta zastrašila Horníky, ježto bez služeb
uhlíĜských obejíti se ovšem nemohli; a protož Ĝeþmi lahodnými i
dary navedli mnohé z tČch lidí, aby vrátíce se domĤ, vozili jim
uhlí zase. Po umenšení v takovémto poþtu shromáždČných
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StaĜí letopisové (ve Vratislavském rukopisu) praví o té vČci:
Biskup Litomyšlský s panem Petrem KonopišĢským, s Horníky a
jinými pány spikli se, aby všecky ty, kteĜížto pĜijímají tČlo a krev
Pána Ježíše pod obojí spĤsobú, hubili. A tak mnoho chudých lidí
jímajíce, knČží do Hory nosili. Neb za každého þlovČka, kteréhož do
Hory donesli, dali jednu kopu a za knČze pČt kop. A také sú brali
pastevce po polích, a prodávali do Hory jako jiný dobytek.
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Archiv þeský, III., str. 211: Mezi pĜíþinami, pro které páni ýeští
a Pražané Sigmunda za krále þeského pĜijmouti nechtČjí, udává se
též: HorníkĤm také pĜikázal, kteréhož by koli ýecha ku pĜijímání
boží krve pĜíchylného dosáhli, aby stínali a do šachet metali; jichžto
již nČkolikanádcet set ýechĤv i duchovního i svČtského stavu
nevinnČ jest v šachty vmetáno, k hanbČ a veliké škodČ jazyka
þeského. - Beþkovský vypravuje str. 654: KnČz Matouš Hradecký,
nČkdejší dČkan Kutnohorský (v utrakvistické dobČ) poznamenal, že
tČch TáborĤv, kteĜí od Kutnohorských do šachet rozliþných þasĤv
uvrhnuti byli, ze všelikých starých rejstĜíkĤv 5496 napoþítal.
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Martin Kuthen praví: Téhož léta císaĜ Sigmund, chtČje mocí v
zemi þeské po smrti bratra svého se uvázati, s velikým lidem k HoĜe
pĜitáhl, a tu jsa u Hory, Pražany k sobČ obeslal, kteĜížto když k
nČmu pĜijeli, rozkázal jim, aby všecky ĜetČzy v Praze vybrali.
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NynČjší vesnice BojištČ.
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poþali ostatní bráti se ke bratrĤm na Tábor do HradištČ. Nenadále však obklíþeni jsou v širém poli velikými houfy jízdnými z
Hory od krále proti nim vyslanými. Sedláci, nedavše se tím
ustrašiti, postavili se srdnatČ k obranČ; stoþivše se vozy svými,
poþali tak silnČ kamením a stĜely louþeti na nepĜátely, že tito,
jakkoli poþtem a odČním pĜedþili, však se neodvážili ani útokem
na sedláky hnáti, ale ztrativše nČkolik mrtvých a ranČných vrátili
se s hanbou k HoĜe zpČt.
Po dvanáctém kvČtnu vytáhl Sigmund se vší svou mocí od
Hory Kutné ku Praze, rozloživ se táborem na polích u Litožnic,
maje u sebe vojsko uherské, moravské a slezské, též nČkteré
þeské šlechtice a Horníky se stroji k dobývání Prahy potĜebnými. Ale vojska pražského nedoþkav se dne 24. kvČtna úprkem
opustil ležení své, i množství špíže a zavazadel v nČm, sám s
Uhry, jeda do Staré Boleslavi, kázal jiným vrátiti se k HoĜe
Kutné se stĜelbou a stroji váleþnými; však když mu koncem
mČsíce þervna t. r. pomoc pĜišla lidu kĜižáckého, takĜka v celé
EvropČ najatého, pĜiþiĖoval se o dobytí a osazení se Prahy. Hora
Kutná byla mu hlavním stĜedištČm a spolu v dĤležité dobČ té i
pokladnicí. Listiny od krále Sigmunda toho þasu, co v HoĜe
Kutné trávil, vydané mají vČtším dílem za pĜedmČt zástavy
všelikých zboží a /60/ dĤchodĤ královských za služby a škody
váleþné; když ale se zboží královského nedostávalo, odvážil se
král zastavovati také zboží kostelní a klášterské v ýechách.
Z dluhopisĤ vyniká hlavnČ úpis na pronajmutí mince v HoĜe
Kutné rychtáĜi kutnohorskému, jenž zní: Sigmund, z Boží milosti
a t. d., pronajal tČžkou hĜivnu šest a padesáte grošĤv na každý
týden, aby dávali rychtáĜi Horskému Václavovi z Donína, když
rychtu mČl za to, že 500 kop grošĤ Pražských Jeho Mti.
Královské pĤjþil dotud, dokud by tČch 500 kop dáno nebylo.
Dán v ýáslavi po Kristovu narození þtrnácte set let a potom
dvacátém létČ v nejprvnČjší úterý po povýšení sv. KĜíže,
království uherského v þtvrtém a tĜidcátém, Ĝímského v desátém,
þeského v prvním létČ. Z rozkázaní Pána a krále podepsán
Michal, kĜížovník pražský.99
Jediná listina v archivu mČstském z roku toho uchovaná
podává nám jména osob, jimžto v dobČ té osudné správa obecní
svČĜena byla; byliĢ to: Venceslav z Donína, rychtáĜ, Hanuš
Reinswerk, Hanuš Lemel šepové prví, mistr Hamann Alder,
Mikuláš z Písku, Hanuš Spiesglas, Christian zlatník, Petr
Chramninger, Franz Geyer, Hans Kammer, HeĜman Gros,
ŠtČpán Zimmermann, Wenzlav Topler, Martin Naz, Hanko von
Rosenthal, jiní šepové, a ti listem vystaveným v pátek pĜed sv.
Magdalenou zapisují 1 kopu grošĤ pražských roþního platu
Niklasovi Rotpartovi spolumČštČnínu za 10 kop grošĤ téže
mince, kterých od nČho k obecní potĜebČ byli obdrželi, a mČlo se
mu platiti ½ kopy grošĤ pĜi sv. JiĜí, ½ kopy grošĤ pĜi sv. Havle
na tak dlouho, až by mu pĤjþka zaplacena byla; a kdyžby úrok
ten ĜádnČ placen nebyl, má se po projití þasu každý týhoden 6
grošĤ pokuty platiti, jakož i vČĜitelovi vyhraženo, práva svého
na dluh i úrok komukoli, kĜesĢanĤm jako židĤm, prodati. - Úpis
tento, jako i jiný na 5 kop grošĤ pražských znČjící Prokopovi
Kursnerovi prodán byl Norimbergskému kupci Hans Süsovi,
který když ani úroky ani jistinu z Hory Kutné obdržeti nemohl,
za tou pĜíþinou ku králi Sigmundovi stížnost a žalobu na obec
Kutnohorskou zadal.100
Listem menší peþetí vydaným v HoĜe Kutné na den sv.
Barbory zapisuje král Sigmund vsi Zbyslav, Rohozec, Kounice
klášteru Sedlckému náležející se všemi požitky etc. a zvláštČ s
rybníky, lesy, s plným panstvím, pro obranu a zachování toho
zboží a dČl ve 400 kop gr. OndĜejovi rychtáĜi a Václavovi Finder
z ýáslavi, jimžto tyto peníze dlužen byl.101
Dne 28. þervence dal se Sigmund skrze Konráda arcibiskupa
Pražského v hlavním kostele sv. Víta v pĜítomnosti knížat a
prelátĤv cizích, avšak ne všech pánĤv þeských, korunovati, pĜi
kteréžto smutné slavnosti chybČli i representanti mČst a zvláštČ
hlavního mČsta Prahy. Tímto výkonem nalehly však na
Sigmunda nové starosti, neboĢ když dosáhl práva, že se stal
dokonalým pánem a dČdicem celého království, a vydávati mohl
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PamČtní kniha KaĖkovská.
Archiv mČstský. P. LVIII. þ. 182.
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Archiv þeský II. str. 178.
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platné listiny, poþali na nČho dorážeti všickni, kdo jakéhokoli k
nČmu mČl nároku, a chtČl-li vyhovČti všemu požadování, sáhl až
k olupování pokladĤ chrámových, a k zastavování práv,
dĤchodĤ a statkĤ královských, jak s vrchu povČdČno.
Výprava jeho veliká, tak dlouho a úsilnČ chystaná a
nákladnČ vedená zvláštČ na nČmecké kĜižáky, nevedla k cíli
žádanému, a král nezdaĜeným výsledkem zarmoucen opustil 2.
srpna Prahu a táhl do Hory Kutné; zde se zdržoval od 7. do 22.
srpna, od 26. až 31. srpna v ýáslavi, a od 3. až 16. záĜí opČt v
HoĜe Kutné. Dne 16. srpna pĜi opČtném prohlášení bully
papežovy od 1. bĜezna na kĜíž proti HusitĤm byli u Sigmunda v
HoĜe Kutné pĜítomni kromČ královny Barbory a Žofie, papežský
legat Fernand, Ludvík Aquilejský patriarcha, BartolomČj
arcibiskup Milánský, JiĜí Pasovský a Šimon Trogirský
biskupové, pak dále: knížata Vilém Bavorský, Jan Zaganský a
JindĜich Rumpold Hlahovský, hrabata Ludvík z Oetingen, Pipa z
Ozora i Vilém de Prata, páni Jan a OldĜich z Bibersteina, ýenČk
ze Sydova, Vend z Ilburka, Brunorius de la Scala z Verony, JiĜí
de Valperga a jiní mnozí, koneþnČ nČkolik prelátĤv a doktorĤv
cizích, mezi nimiž doktor obojích práv M. Petr Pavel de
Vergeriis, pak Martin Talayer doktor theologie, Jakub de
Spinolis doktor dekretĤv a t. d. kromČ rytíĜstva a panošĤv témČĜ
bez poþtu.
Boje Sigmundovy s Husity trvaly v zemi neustále, s nimižto
Pražané se spolþili, a 15. záĜí obléhli Vyšehrad. Nemoha král
Sigmund s nimi nic svésti u Berouna, vytáhl odtud pĜes Karlstein s jízdou svou ku Praze a dal vĤkol domy páliti. Pak dodav
nČco špíže na hrad Pražský, bral se do Hory Kutné, sbíraje a
shánČje odevšad vojsko co nejrozhodnČji. PĜi strašlivé bitvČ,
kterou král Sigmund s Pražany pĜed Vyšehradem na Pankraci
dne 1. listopadu svedl, byl ve vojštČ královČ jsoucí Mikeš
DivĤþek /61/ z JemnišĢ mincmistr v HoĜe Kutné první, jenž s
patnácti sty jízdnými na útČk se dal a tím osud bitvy rozhodnul,
v nížto takĜka kvČt šlechty þeské a moravské zahynul.
Vypravuje se o králi Sigmundovi, že po své porážce, jakkoli
hoĜem sklíþený do Hory Kutné se vrátil, snažil se ukazovati lidu
tváĜ veselou, ujišĢuje spolu, že ne on, ale Pražané utrpČli
porážku. Na potvrzení toho musely nejen královny choditi
ozdobené zelenými vČnci, ale i Sigmund sám kladl je sobČ na
hlavu nČkterý þas, okazuje se tak HorníkĤm.
Co marným obležením Prahy až potud ještČ nejistého
zĤstávalo, rozhodnuto koneþnČ bitvou Vyšehradskou: vrch moci
v národu pĜipadl témČĜ z nenadání mČstu Pražskému; a štČstí
rozhodné pĜálo stranČ té.
1421 Dne 14. ledna r. 1421 pan Jan MČstecký z Opoþna s
Kutnohorskými a jinými mČsty královými vpadše u veliké síle
náhle do mČsteþka PĜelouþe, kdežto houf TáborĤv byl v kostele
se ohradil, pobili a zjímali je všecky, a pĜivedše odtud 120
zajatých s knČzem Valentínem do Hory, dali je vmetati do
šachet. Brzy na to, když Hromádka z Jistebnice, hejtman
Táborský, zmocnil se byl hrazeného mČsteþka ChotČboĜe,
Kutnohorští s mincmistrem svým Mikšem DivĤþkem a jiní
položili se okolo ChotČboĜe, dobývajíce jí. Hromádka vzdal se
3. února. Na dolehání zvláštČ NČmcĤv kutnohorských vehnáno
jest tu v ChotČboĜi asi 300 zajatých do stodol, a spáleno,102 jiní v
Loších mezi Horou Kutnou a ýáslavou podobnou smrtí utraceni,
ostatní pak do šachet vmetáni jsou, takže asi 700 lidí zrádnČ
zahynulo, Hromádka pak s dvČma knČžími Táborskými zaveden
jest do Chrudími, a tam na námČstí veĜejnČ upálen.
VítČzné byly boje vojska husitského v PlzeĖsku a všecko
Sigmundovo usilování bylo marné, takže táhna k RokycanĤm,
netroufal si již doþekati polem tak valného na nČj se valícího
vojska, rozpustil veškeren lid svĤj, sám pospíšil do LitomČĜic,
kdež však nedlouho se pozdržev pĜijel dne 26. února i s
královnami do Hory Kutné, kdežto ale jen do konce mČsíce
pobyl; opustil pak ýechy docela.
Krátce pĜed odchodem Sigmundovým ze zemČ stoupili
Pražané se Žižkou ve spolek branný, z nČhož sami pro sebe
oþekávati mohli prospČch nejlepší, ana skuteþnČ teprv od spojení
102
StaĜí letopisové ýeští str. 44 praví: Tu vidúc jedna žena, že
muž její již hoĜí, vskoþila tam za ním do ohnČ, a shoĜela s svým
mužem. A na Horkách spálili jich 40 nahnavše jich v jednu chalupu.

moci jejich s mocí Žižkovou pĜevaha husitismu ve království
nejen nepochybnou ale i neodolatelnou se stala. Pro Kutnohorské, hlavní PražanĤ protivníky, nastala nyní doba velmi
nebezpeþná. Ukrutné jich se zajatými Husity nakládání trvalo již
na tĜetí rok; osud TaboritĤv podavšich se ještČ nedávno v
ChotČboĜi na þest a na víru, a nicménČ šachtám nenasytným v
obČt povržených, zdálo se, že volá hlasitČ o pomstu. I bojíce se jí
Horníci, umínili nejprv brániti se zoufale.
Dne 23. dubna vytáhl mincmistr královský Mikeš DivĤþek z
JemnišĢ v þele nemalého vojska proti Kolínu, (který již 22.
dubna se byl vzdal na milost a nemilost, a osazen vojskem,
kromČ toho podaly se již i Nymburk a ýáslav, a klášterové
Skalický, Sedlcký, Sázavský a jiní, a pĜicházeli k vítČzĤm
zemané celého kraje, umlouvajíce a zapisujíce se, že chtČjí býti s
Pražany a Sigmunda již nemíti za krále). Ale spatĜiv i velikost a
sílu vojska pražského i málomyslnost mČst a zemanstva
chvátajících se všech stran pokoĜit se jemu, vrátil se do Hory s
ohromující zprávou, že již ne v boji jest nadíti se spásy, ale jen v
milosti nepĜátel. I vysláni tedy nČkteĜí mČšĢané do ležení pražského s pokornou prosbou, aby klenot ten Ĝíše þeské ku prospČchu vlasti zachován, a s obyvateli milostivČ nakládáno i dovoleno bylo vystČhovati se bez úrazu života a jmČní v urþité lhĤtČ
všem, kteĜížby ku stranČ pod obojí pĜistoupiti nechtČli. Pražané
svolili k tomu, a utvrdivše smlouvu téhož dne 24. dubna písemnČ, urþili lhĤtu ke dni 1. kvČtna, s tou však výminkou, aby celé
obyvatelstvo Horské, muži, ženy i dČti vyšli v procesí pĜed
mČsto PražanĤm vstĜíc, a prosili jich o milost za všecka
provinČní. Na zejtĜí tedy v pátek dne 25. dubna brali se Horníci s
knČžstvem a množstvím lidu obojího pohlaví, velebnou Svátost
tČla Kristova napĜed nesouce, až ku klášteru Sedlckému; a když
se pĜiblížili ku PražanĤm, poklekli všichni na kolena, jeden pak
z nich prosil na místČ všech Boha i Pražany za odpuštČní vin
jejich. Tu knČz Jan jal se mluviti ve jménu PražanĤv, nejprv
vytýkal jim ostĜe nešlechetnosti, kterých se dopustili, potom ale
pohnutelnou Ĝeþí poprosiv jich, aby již toho neþinili více, ohlásil
jim pokoj a milost od Boha i od PražanĤv, jakož umluveno bylo.
I davše se obČ strany do pláþe velikého, pozdvihli hlasĤv svých
k nebi, TČ Boha chválíme stĜídavČ, totiž Horníci jeden verš, a
Pražané druhý, zpívajíce. Potom vedeni jsou s plesáním do
mČsta ti Pražané, kteĜí mČli uvázati se v Horu a vládnouti úĜady.
Horníci snažnČ prosili, aby jim dán byl za nejvyššího správce
Petr Zmrzlík ze Svojšína sedČním na hradČ Orlíku, jenž již za
krále Václava od r. 1406 do r. 1409 úĜad nejvyššího mincmistra
zastávav, nyní ku stranČ Táborské /62/ se byl pĜivinul; do jeho
zajisté hodnosti a šlechetnosti dĤvČĜovali se úplnČ. I k tomu
svolili Pražané, poslali hned o to k nČmu; on pĜišed, Ĝídil opČt
Horu pokojnČ a spravedlivČ, ale po nedlouhém þase bohužel
smrtí nenadálou uchvácen jest. Po vzdání se Hory vojsko
pražské táhlo dále k dobývání dvou hradĤ královských ŽlebĤv a
Lichtenburku; však ty oba podaly se bez boje.
Po vzdání se Hory jeden z kališnických pánĤ moravských
dal pĜátelĤm svým tajnou výstrahu, že ýechové, jak mile
Chrudímska a Hradecka se zmocní, míní do Moravy vtrhnouti
dvČma stranama, a napomíná jich, aby se usnesli spoleþnČ o
þtyry þlánky pražské, že je chtČjí držeti spoleþnČ. JaromČĜané
též hnedle po pádu Hory Kutné dne 25. dubna rozeslali písemní
hoĜekování do NČmec, a zvláštČ do Slezska, volajíce celý svČt
ku pomoci své, neboĢ to bylo také zaryté místo nenávisti proti
HusitĤm a ýechĤm vĤbec.
Vzdáním se Hory Kutné nastal hnedle tu i také hned pĜevrat
v smýšlení náboženském, a jak prvé byla Hora pĜísnČ katolická,
tak nyní stal se rychlý pĜevrat, že stala se zcela pĜívržencem
strany utrakvistské dle uþení pražského, a dne 10. kvČtna uþinili
Kutnohorští, písemní závazek, že ku stranČ pod obojí pĜistupují
a že s Pražany i pány þeskými proti Sigmundovi bojovati chtČjí.
Závazek uþinČný zní takto: My rychtáĜ, šepové, konšelé, pĜísežní
i všecka obec Hory Kutné jmenované i k tomu pĜíslušející,
vyznáváme tímto listem všem, kdož jej uzĜí nebo þtúce uslyší, že
znamenavše pĜi svatou a spravedlivou, a všem kĜesĢanĤm spasitelnou, o kterouž jsou se opatrní páni purkmistĜi, konšelé i obce
velebného mČsta Pražského a hlavního koruny království
þeského, s urozenými pány Hynkem, Ĝeþeným Hrušinou z Lichtenburku, sedČním na Kumburku, Janem z Kunstatu, Ĝeþeným

Puška, sedČním na Kostomlatech, Viktorýnem z Kunstatu, sedČním na PodČbradech, a s slovútným Petrem z Svojšína, sedČním
na Orlíku, i jinými haubtmany obcí k zákonu božímu pĜíchylných, i s jich se všemi zákona božího pomocníky, proti Sigmundovi králi uherskému i všem jeho pomocníkĤm zasadili, jichžto
my jsme vedle toho krále a jeho zavedením a ponucením byli
nepĜátelé odpovČdní; kterýchžto moci a té pĜi spravedlivé, pro
stavení záhuby koruny þeské, kterážto zvláštČ mimo jiné všecky
klenoty na zachování toho klenotu horského a požitkĤv k nim
pĜíslušících, jimiž jest dále po obloupení z pokladĤv tohoto
království tím králem Sigmundem uþinČném obecné dobré téhož
království opatĜiti, dále se protiviti a sebe dále hubiti nechtíce, v
takovúto smlouvu a v koneþné utvrzení jsme vnikli a vstoupili,
tudy svému spasení, zachování statkĤv i životĤv našich opatrnČ
poraditi chtíce. Najprvé, vedle té úmluvy uþinČné a námi
dobrovolnČ pĜijaté, svobodnČ, dobrovolnČ a bez pĜinucení
všelijakého jisté a utvrzené a stálé pravdy zákona božího poznavše, ke þtyrem kusĤm hodným, spasitelným a spravedlivým a
úplnČ kĜesĢanským, o nČž jsú se páni a obce svrchu psané
zasadili, pro dojití odplaty blahoslavenství vČþného jsme pĜistoupili a pĜistupujem mocí tohoto listu,103 slibujíce je v tČch ve
všech rozumích nám vydaných skuteþnČ vésti, zachovati a s
pomocí boží neustupnČ, beze všeho odpadení držeti, a jich ve
všech jiných poctivých a obecnému dobrému koruny království
þeského užiteþných vČcech, o nČž by se kdy páni Pražané ĜádnČ s
svými pomocníky zasadili, jim vČrnČ a spravedlivČ, vší upĜímností i mocí naší hájiti a brániti pomocni býti proti každému
živému þlovČku do všelijakých statkĤv i životĤv našich, dokudž
by tČch nejdále stávati mohlo, beze všeho zpeþení proti mČstu
hlavnému Pražskému a ty þtyry kusy, ani oni proti nám, nikoli
nebývajíc, nižádných tČm kusĤm odporných a protivných usedlých ani hostiných po þtvrti létČ v úmluvČ jmenovaném mezi sebou netrpíce, /63/ na všelijakého, tČm kusĤm odporného, pro nČž
by kterého k tČm kusĤm pĜíchylného hanČl, nebo kaceĜoval,
sáhnouti míníce pomstou zĜetelnou, kterouž by pan mincmeistr s
radou mČsta našeho uložil.
Dále, toho krále Sigmunda uherského, jímž jsme proti všemu
jazyku þeskému nad jiná mČsta zavedeni, všecko království jeho
bezprávným ukrutenstvím škodlivosti došlo pĜeveliké, za krále,
ani za pána dČdiþného koruny þeské, již se jest tou nehodností
sám znehodnil, nikoli nepĜijímati, ani držeti, ani jmíti; než jemu
se vedle pánĤv a haubtmanĤv i obcí svrchupsaných i všech jich
pomocníkĤv protiviti, dokudž nás a jeho žívnosti najdále stávati
bude, ani kterého jiného za krále této koruny budoucnČ pĜijímati
máme, bez svolení mČsta Pražského hlavního a jich pomocníkĤv,
ani oni bez nás, kolikrát by se pĜihodilo tohoto království
osiĜení.
Také máme a slibujem k mČstu Pražskému se všemi úĜady i
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Artikulové tito, co veĜejné vyznání národa, stanovili hlavní
základ i povahu dČjin þeských vČku tohoto, a sloužili také pozdČji za
pravidlo pĜi každém jednání o mír mezi stranami; protož zapotĜebí
poznati podstatný obsah jejich úplnČ a krátce ve formČ pĤvodní,
ježto znČjí: Všem vĤbec a každému kĜesĢanu zvláštČ buć to vČdomo i
oznámeno, že obec þeská v nadČji boží stojí a s boží pomocí státi
miní vším svým statkem i životem i smrtí, jakž najdéle budou moci,
proti každému živému, jim v tom odpornému, nic o jiné se
neposazujíc a vydávajíc, než o tyto kusy þtyry kĜesĢanské a v novém
zákonČ pĜikázané od pána Jesu Krista:
Najprvé: aby slovo boží po království þeském svobodnČ a bez
pĜekážky od kĜesĢanských knČží bylo zvČstováno a kázáno.
Druhé: aby velebná Svátost tČla a krve boží pod obČma
spĤsobama chleba i vína všem vČrným kĜesĢanĤm, jimž hĜích
smrtelný nepĜekáží, svobodnČ byla dávána.
TĜetí: že mnozí knČží a mniši svČtským právem panují nad velikým
zbožím tČlesným, proti pĜikázání Kristovu a na pĜekazu svému úĜadu
knČžskému a k veliké škodČ pánĤm stavu svČtského: aby takovým
knČžím to neĜádné panování odjato a staveno bylo, a aby podlé
evangelium nám pĜikladnČ živi byli, a navedeni byli k stavu Kristovu
a apoštolskému.
ýtvrté: aby všichni hĜíchové smrtelní a zvláštČ zjevní, a jiní
neĜádové zákonu božímu odporní, Ĝádem a rozumnČ od tČch, jenž
úĜad o to mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá i kĜivá
povČst o této zemi aby vyþistČna byla, a tak aby se obecné dobré
dálo království a jazyku þeskému.
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požitky, kterýmž by kolivČk mohly jmenovány býti, hledČti a zĜení
plné míti, a úĜedníka nižádného ani pĜijímati ani ssazovati na
nižádný úĜad, než toliko ty úĜedníky, kteréžto páni Pražané
vydadí, pĜijíti bez všelijakého vymlouvání tak dlouho, dokudž by
Pán BĤh všemohoucí této korunČ þeské pána a krále nedal, a ten
s jednostejným svolením vší obce þeského království nedošel
korunování Ĝádného skuteþného v této zemi obyþejného.
Slibujíce dobrou naší vČrou, beze vší lsti zlé a upĜímné, ty
jisté kusy v úmluvČ svrchu psané položené, i každý z nich vésti,
držeti a skuteþnČ zachovati úplnČ a docela beze všeho pĜerušení,
pod ztracením cti a víry naší, kteréž se tímto listem beze všeho
na nás vyznání odsuzujem, jestliže bychom na þem, jehož bože
nedej, který kus pĜestoupili svrchupsaný, a to na nás oþitČ
hodným a Ĝádným svČdomím bylo dolíþeno a svČtle dokázáno.
Tomu na svČdomí a jistší potvrzení peþeĢ mČsta našeho svrchupsaného s naším dobrým vČdomím a dobrou naší vĤli k tomuto
listu jest pĜivČšena. Jenž jest dán a psán v Praze léta od božího
narození tisíc þtyry sta a jedenmecitmého, v sobotu pĜed
Letnicemi (10. kvČtna).104
Téhož dne Pražané a páni þeští strany pod obojí též smlouvu
uþinili s Kutnohorskými, jenžto k nim pĜistoupili, a povolují,
aby ti, kteĜí mezi nimi ke þtyrem artikulĤm Pražským pĜistoupiti
nechtČjí, za þtvrt léta pokojnČ se vybavili; kterážto smlouva zní
takto: My purkmistĜi, konšelé i obce velikého a nového mČst
Pražských, pĜe dole psané první a hlavní pĤvodcové; my Hynek
z Lichtenburku, Ĝeþený Krušina na Kumburce, Jan z Kunstatu,
Ĝeþený PuškaĜ, sedČním na Kostomlatech, Viktorýn z Kunstatu,
odjinud z Litic, Jan z Lichtenburku, sedČním na Hostiném, a
Hynek z Kunstatu, sedČním na PodČbradech, a Petr z Svojšína
sedČním na Orlíku, haubtmané obcí k zákonu božímu a k mČstu
Pražskému hlavnímu pĜíchylných, vyznáváme tímto listem všem,
kdož jej uzĜí nebo þtúce uslyší, že znamenavše záhubu koruny
království þeského, jíž jest skrze Sigmunda krále uherského
hubením a bezprávným pálením, i všech pokladĤv k hájení
obecného dobrého na rozliþných klenotech, kostelních a
penČžitých dávna chovaných, rokotržným zmaĜením a mnohých
mČst oloupením došla, staviti a ukrotiti vší naší pilností žádajíce,
s opatrnými pány, rychtáĜem, šepmistry, konšely, pĜísežnými i
vší obcí mČsta v HoĜe Kutné jmenovaného i k tomu pĜíslušející,
pro zachování toho klenotu mimo záhubu svrchu psanou
ostaveného, a mezi tČlesnými požitky k rozšíĜení zákona božího a
opatĜení obecného dobrého nejužiteþnČjšího, s nimi jsme
svobodnČ a dobrovolnČ, vždy ku poþestnosti tohoto království
osiĜelého patĜíce a hledíce, v takovouto jsme smlouvu vnikli a
vstoupili, v kteroužto vstupujeme mocí tohoto listu:
Nejprvé: vedle té úmluvy koneþnČ utvrzené tČm jistým pánĤm HorníkĤm a jich obcem i všem jiným, kromČ našich vybČhlých a ubČhlých mČšĢan, pomocníkĤm a služebníkĤm, kteĜíž jsou
vedle nich kterakžkolivČk zašli v té pĜi váleþné, v níž jsou se z
zavedení a popuzení toho krále proti nám pro pravdy boží svČtlé
a stálé a písmem svatým dĤvodnČ utvrzené pozdvihli a odpovČdnými nepĜátely našimi uþinili, všecky nechuti, nelibosti i
škodlivosti nám kterak kolivČk a na þemž kolivČk uþinČné, pro
pána boha míjíme a odpušĢujem dobrotivČ, jich nižádnému na
vČky k nižádné hanbČ ani pomstČ, ani které nechuti v nižádné
míĜe zpomínati nemíníce, znamenitČ vymiĖujíce, jestliže by kdo z
mČšĢan usedlých nebo hostiných anebo kterých pomocníkĤv
pánĤv HorníkĤv a jich obce z svrchupsaných þtyrem kusĤm
spasitedlným a spravedlivým od nich pĜijatých a k nim pĜístupných kterakkolivČk odpíral, jim se protivil, jich za spasitelné a
kĜesĢanské pĜijetí nechtČ, takový má jist a bezpeþen býti, a u
Hory bez pĜekážky, všeliké na spasitelnou zprávu o tČch þtyrech
kusích se vČrnČ ptaje a spravedlivČ. Pakli by se komu nezdálo k
tČm kusĤm pĜistoupiti, ten mĤž v tom þasu v smlouvČ uloženém s
svým se vším statkem movitým (nemovitého trhem nebo vzdáním
odbuda) i svou se vší þeledí svobodnČ, dobrovolnČ a bezpeþnČ se
bráti a vystČhovati, /64/ kamž by se komu z nich nejpodstatnČji
zdálo, za naším ubezpeþením, dokudž by se moc naše a našich
pomocníkĤv nejdále vztáhnouti mohla; kteréžto svobody v tom
þtvrti létČ i naši mČšĢané pražští, k nim uteklí, v té ve vší míĜe
mají podle pánĤv HorníkĤv a jich obci; v kterémžto þasu toho
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þtvrti léta nižádný svČtský, ku pĜijímání velebné Svátosti tČla a
krve pána našeho Jesu Krista jiným obyþejem, ani kterou
ukrutností pĜipuzen nikoli býti nemá, než dobrotivým a
milostivým napomínáním a spasitelnou zprávou slova božího, a
vČrnou radou na zpovČdi od knČží vČrných námi vydaných
dobrotivČ má býti navozován, až do spĤsobného a dobrovolného
a žádostivého té svátosti velebné pĜistoupení; toho znamenitČ
pĜiþiníce, kterýž by knČz s jich strany za toho þasu vČrnČ a
milostivČ k tČm pravdám svatým pĜistoupiti skuteþnČ mínil, ten
od nás i od nich má milostivČ pĜijat býti.
Také páni Horníci i jich obce od nás ani od kterých
úĜedníkĤv, námi jim usazených, od svých svobod, práv, milostí,
od kterýchžkolivČk knížat a králĤv þeských sešlých a minulých a
k této korunČ ĜádnČ korunovaných kterakkolivČk pĤjþených,
nikoli tišþeni býti nemají, než ty jim zdržány a zachovány úplnČ
a dobrotivČ zcela mají býti, leþby v kterých poškvrna hĜíchu
smrtedlného zĜetelnČ od nás aneb od našich úĜedníkĤv shledána
a nalezena byla; taková poškvrna hĜíchu vedle ukázání kusu
tĜetího, námi hájeného a nimi pĜijatého, nikoli nemá dopuštČna
býti naším i jich i vČrných knČží opatrným vážením vedle
ukázání písma svatého, v zákonČ božím svČtle utvrzeného;
znamenitČ pĜiþiĖujíc, jestliže by jim od toho krále Sigmunda
kteĜí listové vyšli na dluhy svČdomé, ty jim mají držány býti
vedle rozeznání mincmeistrova a jiných úĜedníkĤv.
Kteréžto kusy svrchu psané tou úmluvou osazené jim zdržeti
a úplnČ beze všeho pĜerušení zachovati a jim vČrnČ a
spravedlivČ þtyr kusĤ svrchu psaných, k nimž jsou z milosti boží
pĜistoupili, i všech jiných svobod, práv a milostí, od nichž by je
kdo tisknouti chtČl aneb mínil, proti každému živému þlovČku,
kterého by kolivČk stavu, Ĝádu aneb povýšení býti mohl, vČþnČ
hájiti a brániti dobrou naší vírou, beze vší zlé lsti slibujem do
statkĤv našich všelijakých i životĤv, pod ztracením cti i víry naší,
kteréž se tímto listem beze všeho na nás vyznání odsuzujem,
jestliže bychom na þem, jehož bože nedaj, který kus pĜestoupili
svrchu psaný, a to na nás oþitČ hodným a Ĝádným svČdomím
bylo dolíþeno a svČtle dokázáno. - Tomu na svČdomí peþeĢ mČst
svrchu psaných a naše s naším dobrým vČdomím a s dobrou vĤlí
k tomuto listu jsou pĜivČšeny. Jenž jest dán a psán léta od
Božího narození 1421 letČ, tu sobotu pĜed svatým duchem.105
V þervnu téhož roku odbýván byl od vypuknutí války první
valný snČm v ýáslavi: byl to první pokus veliký k obnovení na
cestČ zákonné Ĝádu, práva a pokoje v celé vĤbec korunČ þeské.
ÚĜad mČsta Pražského pozval byl k nČmu svým i arcibiskupovým a pánĤv þeských jménem nejen všecky pĜátely a nepĜátely
své v ýechách a v MoravČ, ale i Slezáky a Lužiþany vesmČs,
aby pĜišli radit, kterak by rozbroje a škody v království vzniklé
potlaþeny a obyvatelé celé koruny zase ve svornost a pokoj
uvedeni býti mohli. Král Sigmund napomínal pĜívržence své,
aby šli na snČm hájiti práv jeho. Za Horu Kutnou byl snČmu
tomu pĜítomen nejvyšší mincmistr Jan ze Svojšína.
Král Sigmund nebyl však po odchodu svém neþinným, a
popouzen jak od papeže Martina V. tak i od jiných nČmeckých
knížat k vyhlazení zvaného od nich kacíĜstva, a již v kvČtnu a
þervnu zaplavila vojska kĜižácká z NČmec a Slezka pohraniþné
kraje kolem Náchoda a Trutnova, ale záhy byli odraženi. Však
opČtnČ v srpnu ze všech konþin nČmeckých sehnáno pĜes
200.000 bojovného lidu proti ýechĤm, však i tu s nepoĜízenou
odtáhli a velikou ztrátu utrpČli.
Nestejné smýšlení obyvatelstva Pražského pĤsobilo však
nové nepokoje a promČny ve správČ hlavního mČsta, i mnohé
tedy nesnáze v obecných vČcech zemských. I ustanoven byl
sjezd všeobecný na den 17. srpna do Brodu ýeského, což ale
pĤsobením knČze Jana Želivského zrušeno, a zato k vyslyšení
Ĝeþí pánĤv Kolín ustanoven byl; pánĤm však vykázáno místo v
HoĜe Kutné k rokovaní. Když ale poslové Pražští s pány se
sjeli, od obce plné moci nemajíce, nedali se s nimi páni do
vyjednávání, až teprv když pĜivedli do Hory nové vyslance, a
sice Jana PĜíbrama a mistra Prokopa PlzeĖského. DvounedČlní
snČmování v HoĜe Kutné nedovedlo k výsledku jinému, nežli že
veliký kníže Litevský Alexandr Vitold za krále þeského pĜijat
a požádán, a k nČmu znamenité poselství uloženo; druhé že
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naĜízeno sebrati nové pole se všech krajĤv a stavĤv království, a
to na den 18. záĜí u Brodu ýeského; tĜetí že pan OldĜich Vavák
ze Hradce ustanoven byl za nejvyššího mincmistra na Horách
Kutných, který však jako jeho pĜedchĤdce velmi krátce úĜadoval
a dne 22. záĜí na morovou ránu zemĜel.
/65/ Správa urbury a mince po úmrtí mincmeistrovČ svČĜena
byla Divišovi ze Srbþe, vrchnímu písaĜi, jehož Pražané listem ze
16. prosince úplnČ za správce a vladaĜe ustanovili, a to hlavnČ
proto: že dotþený svrchní písaĜ pro obecné dobré nám k pomoci
a k vysvobození zákona božího a k obranČ jazyka našeho
þeského penČz u rozliþných osob a pĜátel svých jesti dobýval a s
prácí ujímal, a ještČ nepĜestává dobývati a ujímati, a ty jisté
peníze našim žoldnéĜĤm, i na jiné naše potĜeby vydával a v
þasích budoucích vydávati nepĜestane; mocnČ mu pĜi tom
porouþíme urburu naši i mČnu neb veksl dolejší, by ty úĜady
jakožto nejvyšší správec mČl, držal, pĤsobil, jednal i spravoval
všemi obyþeji bez pĜekážky všeliké tak dlouho, dokudž by všech
dluhĤv, v nČž jesti pro zákon boží pro nás a obecné dobré zašel
a musil podstoupiti, úplnČ a docela nezaplatil. - V témž roce
zaĜízena byla mince k ražení penČz též v Praze a pĜi ní
ustanoven za mincmistra Jakub z Všerub a Martin ze Srbþe.
ZároveĖ byly v ýechách i mČdČné peníze dČlány, nimiž mnoho
lidí, jenž jsou své statky za nČ vydali, ochuzeno bylo.
Vojsko pražské dosud v okolí þáslavském leželo, kdežto
Žižka s Tábory zatím v PlzeĖsku vítČznČ bojoval a 1. prosince
slavnČ do Prahy vjel. Když však zpráva došla, že Sigmund s
novou ohromnou mocí, jižto z Uher, Sedmihrad, Srbska i
Chorvat byl sebral, takže síla ta na 80 tisíc jízdného i pČšího
vojska se þítala, do ýech táhne, k nČmuž i vojvoda Albrecht s
dvanácti tisíci Rakušany pĜidati se mČl, mČli hejtmané vojska
Pražského o to velikou péþi, pokládajíce sílu svou za nedostateþnou, aby jemu odolati mohli. Tu konšelé Pražští rychlými
posly volali snažnČ všecky horlivé Husity k obranČ vlasti, zvlášĢ
pak bratra Žižku s jeho Tábory.
Horníci, poddavše se z jara toho roku PražanĤm a od nich
ušetĜeni byvše, s velkým strachem o tom slyšeli, že se Žižka s
Tábory 8. prosince z Prahy vypravil a k jejich mČstu se blíží.
Báli se vždy ještČ pomsty TáborĤv za své pĜedešlé ukrutné
nakládání s nimi. Proþež umluvivše se, vyjeli na koních vstĜíc
vojsku táborskému, vítajíce je sice slovy pokornými, s city však
odpornými a zrádnými. TáboĜi uhostivše se v HoĜe Kutné,
druhého dne do kostela sv. Jana KĜtitele 106 vešli, aby podle
svého spĤsobu služby boží konali. Mnozí z obyvatelĤv mČsta
jsouce zvČdavi také tam šli podívat se. A tu vidČli, kterak jeden
z knČží táborských beze všeho roucha církevního a toliko v
obyþejném všedním odČvu k oltáĜi pĜistoupil, na kterém hostie a
víno pĜipraveny byly, kterak pĜed tím hlavu k zemi sklonil, a v
té postavČ modlitbu PánČ odĜíkav, hned slova žehnající chleb a
víno vysokým a všem srozumitelným hlasem pronášel, a napĜed
sám tČla a krve PánČ požil; kterak potom pĜistoupili ostatní
knČží Táborští, tak jak byli s koní ssedli a v pláštích a ostruhách,
nČkteĜí i v šatech dosti obnošených a špinavých, kterak s oltáĜe
brali nalámané hostie a kalichy železné, cínové a dĜevČné, jež
byl první knČz dĜíve vínem naplnil, a též sami napĜed veþeĜe
PánČ poživše, bratĜím a sestrám táborským beze vší pĜípravy a
uctivosti totéž požívati dávali. To se ovšem nČmeckým HorníkĤm nelíbilo velice, a vycházejíce z kostela a na zem odplyvujíce pravili prý mezi sebou: Nyní vČĜíme, co jsme dosavad jen
doslýchali, že ýechové jsou opravdiví a nejhorší kacíĜi, a že je
každý vČrný kĜesĢan pronásledovati musí. TČšili se však jistou
nadČjí, že král Sigmund brzy pĜitáhne, a tČch nemilých hostĤ je
zbaví. Služby Boží PražanĤv a kališníkĤv vĤbec ovšem více s
katolickými obĜady se srovnávaly, a Horníci jsouce pod vládou
Pražskou také sami ku kalichu se pĜiznávati museli. Nyní však v
nevoli své na Tábority vĤbec zanevĜeli. - Za Tábory pĜitáhli brzo
Pražané. Hora Kutná nebyla ani svým položením ani svými
hradbami mČstem dosti pevným a bezpeþným, proþež ýechové
nemínili se v ní držeti.
Žižka, když královští skrze Humpolec a Ledeþ táhnouce, a
nad obyvatelstvem þeským neslýchané ukrutnosti páchajíce,
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pĜíliš se obmeškávali, jal se lidem svým opravovati hradby
mČsta ýáslavi, kdežto k nČmu také moravští páni, Hašek, Václav
z KravaĜ a pan Boþek z Kunstatu se pĜipojili; teprv dne 20.
prosince, když již vojsko královo blížilo se, osadiv ýáslavu
lidem dostateþným vrátil se k HoĜe opČt.
Na zejtĜí v nedČli dne 21. prosince, po vykonání služeb
Božích na Horách Kutných, ohlašovali knČží z kazatelen, a
biĜiþem také provoláno jest po všech ulicích jménem pánĤ
þeských, Žižky a PražanĤv, aby všichni hotovili se k boji proti
králi, a nedadouce se zastrašiti mocí jeho, aby zĤstali vČrni
zákonu Božímu a PražanĤm dle slibu svého; ýechové že vystoupíce z mČsta, nikoliv nemíní opustiti jich, ale že dají radČji i
hrdla svá za nČ, když jen zachovají poslušenství hejtmanĤm
jejich. A uþinivše malé snídaní, zĜídili mincmeistra k opatrování
Hory; i vytáhli pĜi hlaholu zvonĤv horských branou, kteráž
vedla k mČstu KouĜími. Ale sotva vzdálili se byli na dva hony
od mČsta, již pĜiblížilo se k vojsku pražskému vojsko královo,
vedoucí ve pĜedním houfu jízdném stáda volĤv a krav, na nichž
tuším první síla þeského útoku ob- /66/ lomiti se mČla. ýechové
však, otoþivše se rychle hradbou vozovou, zĜídili šiky své u
vnitĜ táboru k obranČ, a na krajní vozy rozestavili dČla svá u
veliké hojnosti. ByloĢ pak s þeským vojskem i mnoho HorníkĤv
vozovou hradbou zavĜeno, kteĜí byli z mČsta s ýechy vyšli,
dílem aby jim v boji pomáhali, dílem aby zvČdČli a se dívali,
zdali ýechové neb král Sigmund pole obdrží. A ti všickni s
ostatní pČchotou þeskou mezi vozy s cepy a jinými zbranČmi
spoĜádáni jsou. Po krátkém pak napomenutí od knČží, padše na
kolena všickni, modlili se na chvíli, a mnoho dobrých bojovníkĤ
povýšeno jest na dĤstojenství rytíĜské, aby tím udatnČji stáli
proti nepĜíteli. I trvali tu až do noci, harce ustaviþné a krvavé,
kdežto UhĜi, ztékajíce hradby vozové, stĜílením z dČl a cepami
pokaždé odraženi jsou.
Mezi tím ale, co tak potýkáno se kromČ Hory, zrádou
nČkolika obyvatelĤv horských otevĜena jest králi Sigmundovi
brána mČsta jejich Kolínská; i všedše královští s mnohými
Horníky, kteĜí z jara pĜed Pražany odtud byli utekli, jali se
vražditi každého, kdokoli znamení nemČl a hesla jejich neznal.
Spáchány tu ohavnosti a ukrutnosti, které v pozdČjších stoletích
jen povČstnou nocí bartolomČjskou ještČ pĜevýšeny býti mohli;
domové katolíkĤv rychlým vystrþením obrazĤ svatých ochránili
se krveprolití a drancování.107 Král uvázav se tedy v Horu beze
vší ztráty, a maje vojsko mnohem vČtší nežli nepĜátelé, otoþil
téhož dne ještČ lidem svým i tábor þeský v poli tak, že podobal
se ostrovu v moĜi nepĜátelském. V soumraku teprv ýechové,
hnuvše se z místa svého, stĜílením z dČl dotírali na vojsko
královské, a sehnali je ze stanovišĢ jejich.
Na zejtĜí ráno dne 22. prosince položivše se ýechové tábo107
Kronika mistra VavĜince z BĜezové vypravuje událost tu takto:
Když tito do mČsta vešli, vylezli hned jiní Horníci a kovkopové, kteĜí
se dosud byli ve sklepích skrývali, a s uprchlými tajné srozumČní
mČli, ze svých skrýší, a jali se hned spoleþnČ s nimi všecky své
spolumČšĢany, kteĜíkoli znamení nemČli, a hesla jejich neznali, po
ulicích a domích jakožto kacíĜe, protože s Pražany drželi, ukrutnČ
zabíjeti. Co byli v HoĜe tajní katolíci, honem obrazy svatých, jež u
sebe skryté mČli, okny ven vystrkovali, a tím krveprolití a drancování se uchránili. Na jednu faru ve mČstČ pĜibČhl jeden obzvláštČ
rozjitĜený knČz, ptal se po faráĜi mistru Petrovi, a když mu Ĝeþeno,
že s þeským vojskem z mČsta vyšel, tu se najedl a napil, a potom
bČže, na královský lid zavolal, kterýž do fary vpadna, faráĜova
námČstka i ostatní knČží tam zastihlé do smrti ubil. NČkteĜí z HorníkĤv utekli se pĜed zĤĜivostí svých zrádných spolumČšĢanĤv na vČž
toho kostela; tam je však nepĜátelé až na horu vyhnali, a pak s
jedním knČzem MatČjem Slovanem s té vČže dolĤ smetali, takže se
všichni zabili. Jednoho také knČze, kmeta šedivého a ctihodného u
oltáĜe pĜed svátostí kleþícího nalezše, s velikou zĤĜivostí do smrti
ubili. Také tabernakul þili archu krásného díla podle kališnického
spĤsobu novČ vyzdviženou, vynesše z kostela na nČkolik kusĤv
rozbili; s tČlem a krví Kristovou, co se pĜi tom stalo, v pravdČ se
neví, pravilo se však, že jakýs pĜibČhna, kopím tČlo PánČ probodl. V
kapli sv. Václava ve Vlašském dvoĜe nalezli monstranci s tČlem
Kristovým, kteréž prý pošlapali nohama. Tak se mstili katoliþtí
Horníci nad spolusousedy svými, protože k Pražské a kališnické
stranČ pĜilnuli, a Hora Kutná této nedČle podavši se v moc krále
Sigmunda, velikými ukrutnostmi a krve proléváním naplnČna byla.
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rem u nynČjšího mČsta KaĖku, obklíþeni jsou tam opČt vojskem
královým; ježto však nedávajíc se více do boje, zdálo se, jakoby
chtČlo pohyblivou pevnost kacíĜskou hladem toliko umoĜiti; již
zajisté ýechové sevĜeni jsouce na malém prostranství, poþali
velice strádati nejen zimou ale i nedostatkem potravy. Žižka
nicménČ zdržev lidi své na uzdČ, takže vojska celý den na sebe
se dívala, odložil boj opČtnČ až do temné noci. Tu pak za ticha
dav zĜíditi všecky vozy ku pochodu, po pĤlnoci vyrazil náhle
stranou ke Kolínu s velikým hĜmotem a stĜílením z dČl, takže
vojsko královské u pĜekvapení svém ani jemu odpírati ani jeho
stíhati se neodvážilo, ale davši mu volný prĤchod, beze vší
škody jak na lidech tak i v zavazadlech odtáhnouti jej nechalo.
Sigmund za to maje, že kacíĜi dali se na útČk, a spolehaje na sílu
bojovníkĤv vojska svého, nedal pronásledovati ýechĤv, dle
mnČní jeho již pĜemožených, an celé dvČ nedČle nepostavil se
polem proti nČmu žádný jejich ozbrojený zástup; naproti tomu
zdá se, že mezi ním a Pražany jednati se poþalo, aby se mu
podrobili. Král Sigmund usadil se dvorem v HoĜe Kutné a tam v
dobré mysli svátek Božího narození slavil, dovolil vojsku svému
rozbíhati se po houfích do vesnic a mČsteþek okolních na
drancování a sbírání špíže.
Žižka byl uznal, že vojsko to, které on i Pražané a pání ýeští
pohromadČ mČli, slabé jest proti pĜesile vojska králova; protož
když jsa obklíþen na KaĖku se tak šĢastnČ probil spĤsobem
neoþekávaným a mistrným až do Kolína, pospíchal hned do
krajiny Jiþínské a Turnovské, a tam nového bojovného lidu
nasbírav s ním se po novém roce zase ke Kolínu vrátil.
1422 Král Sigmund si zatím v HoĜe Kutné hovČl, a jeho
vojsko rozbíhajíc se - jak již praveno - po celém okolí, páchalo
pĜi tom nelidské ukrutnosti a pouštČlo uzdu divoké prostopášnosti své. Toho Žižka použil; vytrhna dne 6. ledna v úterý den
TĜí KrálĤv z Kolína ke vsi NebovidĤm, kdež UhĜi obyþejné své
ohavnosti páchali, takže TáboĜi i Pražané vidouce a slyšíce to
mezi sebou pravili: NámĢ jest toho pomstíti, aneb za to svá hrdla
dáme! I kázal jim Žižka na Uhry udeĜiti; a oni v prvním útoku
hned množství /67/ UhrĤv pobili. Stálo však vojska královského
na všech vršinách tak hustČ vĤkol, jako by na les hledČl;
nicménČ první ŽižkĤv útok na Uhry tak náhlý a veliký strach
uvalil, že všecko k HoĜe Kutné poþalo bČžeti, a samého krále a
vĤdce Pípu s sebou strhlo, takže král Sigmund leknuv se, aby
neupadl v ruce kacíĜské, ještČ téhož dne z Hory utíkati poþal.
Vztek jeho nad náhlým a omraþivým pĜevratem nadČjí tak dlouho chovaných a jistých vylévati poþal si pomstu na Hornících,
že zjímav sobČ podezĜelé starší Horníky, k vozĤm svým za
provazy je pĜivázal, a když pod veþer téhož dne z Hory ujíždČl,
mČsto na nČkolika místech zapáliti dal. ýeské vojsko dorazivši
na rychlo do mČsta v té dobČ, když hoĜeti poþalo, samo oheĖ
uhasilo, takže neveliký díl mČsta vyhoĜel. S králem utíkali
cestou k NČmeckému Brodu netoliko mČšĢané katoliþtí všichni,
ale i ženy a dČti jejich v takovém zmatku a nedostatku všech
potĜeb, že útlejší mezi nimi na cestČ zimou a všelikými svízely
zahynuli. Žižka pronásledovav a dostihnuv jej u Habru,
zšikovav lidu svého, udeĜil na lid králĤv, a tento dal se na útČk
tak rychle, že tu korouhve a jiné vČci potĜebné ýechĤm v koĜist
nechati musel.
Že Hora Kutná pĜi tomto pustošení mnoho utrpČla a že
dolování pĜerušeno bylo, dá se snadno domýšleti, nelze však
udati v jakém rozmČru. Smutný obraz života pospolitého a
svornosti obþanské objevuje se nám však již v tom, že zde
válþili spolumČšĢané mezi sebou, vrch hledíce udržeti jedna
strana nade druhou. A kdežto se Sigmundem dojista utíkali
mČšĢané a obyvatelé jeho stranČ pĜíchylní, dostala od doby té
pĜevahu v HoĜe strana þeská, jížto jako prvé Pražané správu
obecní spoĜádali, usadivše v úĜady osoby jim naklonČné.
Po vypuzení krále Sigmunda z ýech, obrátili se páni ýeští
pod obojí a Pražané k velikému knížeti Vitoldovi Alexandru
Litevskému, žádajíce jej, by se králem þeským stal, který však
na místČ svém dal jim synovce svého u nČho vychovaného
Sigmunda Korybuta, jehožto ýechové zhola jen knížetem Korybutem nazývali, který pĜijeda s vojskem svým do ýech, dal svolati valný snČm do ýáslavi ku konci mČsíce dubna, a uþiniv tu
slavný slib, hájiti zákona Božího vĤbec, a þtyr artikulĤv Pražských zvláštČ, pĜijat jest od pánĤv i mČst tam shromáždČných za
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správce zemského svornČ a beze zmatku. Též i Žižka a TáboĜi
uznali jej, a za tou pĜíþinou vydal Žižka ku všem ýechĤm list
následující:
Ve þtvrtek po sv. Trojici bratr Žižka, Chval, Buchovec i jiní
správci lidu táborského obyþejem dolepsaným knČze (kníže)
Milost jsú pĜijali:
S Boží pomocí, amen. Raþtež slyšeti, páni a bratĜí! že my i s
bratĜími táborskými Domažlice, Klatovy, Sušice, Písek i jiní
páni rytíĜi, panoši i jiné obce, kteréžto dobrovolnČ k nám hledí,
a nám sebe svČĜili, knČze (kníže) Milost jsme pĜijali za pomocníka a za správce nejvyššího této zemČ. I chceme JMti rádi poslúchati, ve všech Ĝádných vČcech pomocni a rádi býti vČrnČ
bĤhdá; i vás také prosíme všech, abyste všichni vespolek po
dnešní den vČrnČ všecky nechuti, hnČvy, kyselosti, kteréžto jste
mezi sebú jakž jste živi, od roka nebo nyní mČli koneþnČ odpustili, tak abyste mohli spravedlivČ páteĜ pČti, a Ĝkúce: „odpusĢ
nám naše viny, jakožĢ i my odpúštíme“. A jestliže toho neuþiníte,
a budete chtíti které búĜe neb které lži a sváry, rotíce se mezi
obcemi, vésti po dnešní den: tehdy my s boží pomocí, s knČze
Milostí, s pány konšely i jinými pány, rytíĜi, panoši i se všemi
vČrnými obcemi, chceme se k tomu pĜiþiniti a mstíti, buć kdož
buć, i žádné osoby nevynímajíc. Slibujete-li nám toho pomocni
býti? A kdož by mČli s kým co þiniti, bućto o zboží nebo o jiné
vČci, abyste bez rocení, bez sbírání byli pĜed purkmistry, pĜed
konšely, a pĜed rychtáĜi ĜádnČ každý s svou pĜí. A starší své,
jakožto purkmistry, konšely obecné a rychtáĜe, aby v þest mČli, a
milovali se za jeden þlovČk. A tak pán BĤh bude s námi i jeho
svatá milost, a prospČch nám dá ke všemu dobrému. Bratr Jan
Žižka z Kalicha.
Jaký Ĝád a poklid v HoĜe Kutné uveden byl, pro nedostatek
všech pramenĤ nemožno Ĝíci nám, tolik však jisto jest, že ražení
penČz v minci kutnohorské stále se dČlo. Musely však i jinde
peníze lehké a falešné raženy býti, které mezi lidem obíhaly,
aneb dČlo-li se to i v minci horské aneb pražské, neví se,
pohnutkou to však bylo králi Sigmundovi, že výsadou danou ve
Skalici 8. bĜezna 1422 OldĜichovi z Rožmberka, vČrnému pĜívrženci jeho, právo udČlil peníze raziti dle obvyklého spĤsobu a
zrna na svém hradČ, a vydávati je. ToĢ bylo také pĜíþinou, že i
velká obec Pražská ve svém provolání dne 30. kvČtna 1422 proti
tomuto Sigmundem udČlenému právu oznámiti dala, že peníze
ani groše v nižádném mČstČ, na hradČ ani na tvrzi aby nebyly
dČlány, než toliko v našem mČstČ u Hory. A jestliže by které
osoby z mČst k zákonu božímu pĜíchylné, tudíž i k nám, stĜíbro
nebo zlato mČly, to jim má ku polepšení v našich mincech
zdČláno býti. Pakli by kdo mimo nás tento výnos kterou minci
tajnČ nebo zjevnČ dČlal, k takovému má popraveno býti, jakož na
falešníka penČz záleží; a z tohoto vyhlášení nepochybnČ
vyvozena byla povČst, jako by pĜívrženci Žižkovi byli falešné
peníze s /68/ opisem: groš þeského lidu raziti dali, jejžto nikdo
nevidČl a nezná.
Dne 7. srpna postupuje velká obec Pražská k ruce knížete
Korybuta Litevského správce království þeského a markrabČte
moravského Jakuba Všeruba za nejvyššího mincmeistra, zvláštním kvitováním z úĜadu jeho jej propouštČje, kterýž se jest nám
ctnČ a šlechetnČ i vČrnČ v témž úĜadČ vždy zachoval, a užitek
znamenitý nám pĜinesl.108
S jedinou osobností z Hory Kutné dle jména shledáváme se
z léta toho, jest to jakýs Friduš od Hory, který zápisem svým,
vystaveným dne 26. þervence 1422, zapisuje rytíĜi Janovi
ChotouĖovi z NestČjova 1000 kop na svém dČdictví, zejména na
vsi Bojmanech, na Horkách na vsi, a na dvoru Druhonicích se
vším plným panstvím i k tomu pĜíslušenstvím, s lukami, s lesy, s
luhy, s dČdinami ornými i neornými, s Ĝekú, potoky s potoþinami
a k tomu s podacím kostelním v té vsi v Bojmanech a t. d. Dán a
psán na Horách Kutných dne a roku výš udaného. Co svČdkové
pĜivČsili peþetČ své k listu tomu pánové Hašek z Walšteina
(mincmistr v HoĜe Kutné), Chvala z ěiþan, Vítek z Žehušic,
Mareš z Starkorþe a Tomáš z Vicemilic.109
U štČdrý veþer r. 1422 vytáhl Korybut i s Poláky z Prahy, a
zĜekl se všech nárokĤ na trĤn þeský, jelikož se i ýeši od nČho
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odvracovali, hlavnČ ale za tou pĜíþinou, že strýc jeho Vitold
smíĜiv se s králem Sigmundem, jemu toho byl naĜídil.
1423 ýechové mezi tím opuštČni jsouce od svČta a nemajíce
se co báti nepĜátel zahraniþných, zabĜedli tím hloubČji do rĤznic
a válek domácích. V Praze po KorybutovČ odjezdu provozovali
moc nejvyšší ne tak úĜadové mČstští jako radČji dva šlechticové,
povýšení ještČ za Korybutovy vlády s pĜivolením veliké obce
Pražské, na dĤležité dva zemské úĜady: pan Hašek z Walšteina,
nejvyšší mincmistr v HoĜe Kutné, a Vilém Kostka z Postupic,
podkomoĜí zemský; oba zajisté mČli hlavní vplyv na osazování
úĜadĤv ve všech mČstách ku Praze zĜetel majících. Oba pánové
byli sice horlivČjší Husité a chtČli v obnovách církevních kráþeti
dále, nežli vČtšina pražských mistrĤv za dobré uznávala, i zdálo
se tudíž, jako by sloužiti mČli za nové prostĜedníky mezi Žižkou
a kališníky pouhými: nicménČ dávná pĜízeĖ dala se tím ménČ
obnoviti, þím více Pražané v posledních dobách poþali, se míĜiti
a pĜáteliti se stranou královou v ýechách. A k této stranČ králi
pĜíznivé pĜidala se i Hora Kutná, jižto vládl pan Hašek z
Walšteina; a tím povstal nový boj mezi stranami v ýechách,
neboĢ Pražané se stranou králi Sigmundovi pĜíznivou sebrali
vojsko a poþali válþiti proti Žižkovi, neb stranČ TáborĤv. Hradec
Králové osazen byl JetĜichem BoĜekem z Miletínka, a lidem
bojovným z Hory, jež tam byl bratr jeho Diviš BoĜek z Miletínka na místČ svém usadil. Tajní poslové vyslaní od Hradeckých
vyzvali Žižku, by se Hradce zmocnil, þehož když válþící
ýechové v MoravČ dlevší se dozvČdČli, vrátili se rychle do vlasti
své. Brzy na to pan Diviš spojiv se s Pražany a s pány Haškem z
Walšteina, Hynkem Krušinou z Lichtenburka i Janem Puškou z
Kunstatu táhl proti Žižkovi ku Hradci: a Žižka dne 4. srpna
vytáhnuv se svými proti nČmu také do pole, svedl u Strachova
dvoru nedaleko Hradce bitvu tím žalostnČjší pro ýechy, že tu,
jak dí starý letopisec: šla archa proti arše, þili že jíž podobojí
sami mezi sebou vražditi se poþali. A Pražané poraženi jsou od
Žižky na tom poli, a Diviš ujel se svými na Horu zpČt;110 Žižka
odtáhl pak se svými do Moravy a do Rakous.
Mezi tím co Žižka se svými za hranicemi dobrodružil, páni
ýeští a Pražané s obou stran o to usilovali, aby strany se smíĜili.
Po mnohém rokování položen jest snČm do Kolína a pak do
Prahy ke dni sv. Havla, kterýž trval do Všech Svatých, a stal se
v KolínČ spoleþný zápis o vČci pospolité, který však teprv v
Praze potvrzen byl; a sice: 1. Úmluvy snČmu Kolínského pĜijímají a potvrzují se, a hádání þili slyšení tam uzavĜené ukládá se
do mČsta Brna na den nového léta 1424. 2. Voleno jest 12
mocných správcĤv a hejtmanĤv; s jedné strany: Jan starší z
Michalovic, ýenČk z Wartenberka, OldĜich z Rosenberka, Aleš
ze Sternberka, Hynek Hlaváþ z Lipého a BedĜich z Kolovrat; a s
druhé strany: Hašek z Walšteina, HeĜman z Borotína, Hynek z
Kolsteina, Hynek Krušina z Lichtenburka, Diviš z Miletínka a
Jan ze Smržic, a dána jim spoleþnČ moc k Ĝízení a upokojení
celé zemČ þeské, a rozkazĤv jejich mají poslušni býti všickni bez
výminky. 3. Všickni obyvatelé království þeského mají se
pĜiznati k zápisu tomuto, a kdo by to dobrovolnČ neuþinili, mají
k tomu mocí a násilím pĜipuzeni býti. 4. Úmluvy tyto a všeobecné pĜímČĜí v zemi mají nepĜerušenČ státi a zachovány býti až do
sv. Martina v rok; statky a zboží váleþnČ dobytá mají navrácena
býti. Vzniknou-li jací sporové o zboží zápisná neb zádušní, mají
správcové je rozhodovati. MČšĢanĤm pražským, r. 1420 z mČsta
odbČhlým, nemá volno býti vrátiti se zase. 5. Silnice všecky
bućte zase otevĜeny a svobodny, aby kupci a obchodníci bez
pĜekážky mohli jednati /69/ a vésti koupČ své. 6. Kování a dČlání
penČz kromČ Hory Kutné zapovídá se pod ztrátou hrdla a
statku, jediný groš a peníz horský rázu pražského s Ĝádnou
pĜísadou buć obecnČ brán, jmenovitČ v ourocích; po všech
mČstech a tvrzích ustanoveni bućte pĜísežní na rozeznávání
mincí dobrých a pĜestĜihování zlých; kdo z úmyslna vmísí
mČdČné aneb olovČné mezi mince dobré, trestán buć jak na
pokládaþe náleží a j. v.111
Dle toho vidČti, že jak hornictví tak i mincovnictví v HoĜe
Kutné v stálém trvání bylo, a že všeliké utrpené zhouby nepĤsobily na nČ škodlivČ, a dle toho souditi mĤžeme, že obyvatel110
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stvo Horské ještČ dosti þetné bylo, anto udržoval se stále lid
dČlnický pĜi horách, neboĢ nemáme pĜíkladu, že by všemi až
posud utrpenými nápady nepĜátelskými dílo horní bylo
zanedbáno bývalo.
Z ustanovené na snČmu Svatohavelském schĤze do Brna na
den nového léta 1424 sešlo, neboĢ král uherský Sigmund, který
až posud za krále þeského se považoval, udČlil celé markrabství
moravské zeti svému Albrechtovi Rakouskému, a také za dČdice
koruny þeské po své smrti jej ustanovil, a tím veškery nadČje na
smíĜení zhynuly. K tomu koncilium církevní v Pavii shromáždČné vydalo dne 8. listopadu rozkaz, kterýmžto zapovídán nejen
obchod kupecký s husitskými ýechy vĤbec, ale také všecko
mírné s nimi obcování; ukládána církevní klatba i svČtská pokuta na každého, kdoby dodával do ýech bućto stravu, neb sĤl,
nebo zbraĖ aneb jinou potĜebu jakoukoli; každý takový mČl považován a trestán býti co pĜítel kacíĜství; naproti tomu podávány
veliké odpustky každému, kdo by kacíĜe chytiv ku potrestání
odevzdal, aneb nemoha snad jeho chytiti, aspoĖ z bytu a ze
jmČní ho vyhnal.
Tím domýšlíno se, že ýechy poddati se musejí na milost neb
nemilost.
1424 Rok 1424 naznaþen jest v dČjinách þeských co ŽižkĤv
rok poslední ale spolu nejkrvavČjší. Valným smíĜením stran na
snČmu Svatohavelském upadli u Žižky všichni kališníci v
podezĜení neupĜímnosti a zrádného pokrytství.
BČhem událostí neznámých octnul se Žižka po bitvČ u
Kostelce nad Labem svedené u Malešova nedaleko Hory
Kutné dne 7. þervna, a našed pĜíhodné místo pro sebe k boji,
umínil doþekati nepĜátel. Jeden z váleþníkĤv popsal tuto, jednu z
nejkrvavČjších bitev, slovy následujícími: I utekl se Žižka s
svými vozy na jeden vrch (snad Vysokou?), a tam se zavĜel a
þekal PražanĤv, kteĜíž ho honili, pravíce, že pĜed nimi již bČží. I
stáhli sobČ houfy, aniž se právČ všickni nesþekavše, i táhli pĜes
ten dĤl, kdež jich Žižka þekal. A pĜipraviv se k boji, takto se
strojil: vzal sobČ vozy kolo na kolo, i spravil sobČ houfy, nejprvé
jízdné, potom také i pČší, potom kázal nČkolik vozĤv pícovních
oddČliti, a kamením naplniti, a postavil je do prostĜed houfu
mezi jízdné, aby oni jich nesezĜeli. I pĜepustiv PražanĤv polovici
pĜes ten dĤl, kázal na nČ svým jízdným se hnáti, a pČší mezi
jízdnými ty vozy toþili. A když k jich houfu pĜitáhli, jakoby se
již potkati mČli, i kázal na nČ ty vozy s vrchu pustiti, a tak jich
šiky všecky tČmi vozy rozrazil. Potom kázal z dČl bíti a lidu
svému na nČ udeĜiti. I že jich šikové a jich zĜízení nic jim k
užitku nemohla pĜijíti, i obrátili se k bČhu; a tak když ty pĜipravil
k bČhu, tehdy oni pojali s sebou ty, kteĜí jsou za nimi táhli, takže
jsou všickni bČželi. A tak jest tudy Žižka boj obdržel, a pušky,
vozy a jinou zbraĖ jim pobral, jsa slep na obČ oþi. - ProspČchu
tak nabytého užívaje rychle oboĜil se Žižka hned po bitvČ u
Malešova na Horu Kutnou, kteráž dosavad stála v poslušenství
PražanĤv, a opanoval ji bez nesnáze, aby odjal PražanĤm hlavní
ještČ pramen dĤchodĤ jejich.112 PĜi tomto vpadnutí lehla
popelem i ta þástka mČsta, která dosavad nejlíp se byla
zachovala, mnozí pak zavĜeni v kostele zadusili se ohnČm. Žeby
ale celé mČsto tehdáž na delší þas bylo dokonce spustlo, jak o
tom psali mnozí, podobá se pravdČ tím ménČ, þím jistČjší vČc
jest, že po ŽižkovČ vpádu do Hory obec hornická sama uvázala
se v požitky mincové, kteĜí dĜíve od PražanĤv užívány byly;
jelikož pan Hašek z Walšteina, v ten þas nejvyšší mincmistr,
musel se svými úĜedníky Horu Kutnou opustiti. Z Hory Kutné
táhl Žižka dále na mČsto KouĜím, kteréž jemu bez odporu
poddalo se, jakož i Brod ýeský a Nymburk.
Konec dílu prvního.
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S nejvČtší silou táhl Žižka k HoĜe Kutné skrze osadu PnČvice,
kterážto tak zniþena byla, že snad kámen na kamenČ nezĤstal, a nikdy více se nezdvihla. Toliko dva tamČjší chrámy, sv. Václava a sv.
Petra a Pavla, byly pozdČji opraveny a službám božím odevzdány, k
nimžto pak pĜisluhovali již knČží Kutnohorští. Do Hory Kutné vpadl
Žižka pozdČji po nČm pĜezdČnou branou Žižkovou u potoka Vrchlice pod chrámem sv. Jana stávající, nížto býval vjezd do mČsta pro
ty, kteĜí ĜeþištČm potoþním z hutí strany okolí do mČsta pĜijíždívali.
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Královské horní mČsto
HORA KUTNÁ.
Díl druhý.
Od roku 1424 až do roku 1500.
1424 Událostmi posledními, v prvním díle vypravovanými,
zniþeno bylo mČsto Hora Kutná takĜka úplnČ, zniþen blahobyt
obþanský, zniþeno hornictví takĜka v nejvČtším kvČtu jsoucí,
neboĢ vystČhovalo se nejen zbylé zámožné mČšĢanstvo, nýbrž i
pracující lid: a nastal druhý pĜesmutný úpadek hor zdejších. Že
však stranČ vládu a panování v zemi v rukou mající záležeti
muselo na tom, aby úplnČ nevyhynuly prameny, z nichžto užitek
vycházel zemi celé, povoláváni byli jak obyvatelé tak též pracující lid horní k mČstu zpČt, a slibováno i pĜipovídáno jim
výhod znamenitých, pakliže se k sídlu a povolání svému opČt
navrátČjí. Jisto jest, že se nevrátili ti, jichžto vinou hlavnČ
neštČstí mČsta zpĤsobeno bylo, pĜedce však ale oþekávali i tito
doby pĜíhodné k navrácení se. Obec, uvázavši se v požitky
mince, musela seþ jí možno bylo, podporou penČžitou vždy
napomáhati k pokraþování v válce obþanské. V tom þase první
nČkdy vĤdce kutnohorských žoldnéĜĤ a strašný mstitel HusitĤv
Mikuláš DivĤþek z JemnišĢ ještČ s jinými pány þeskými meškal
u krále Sigmunda v Uhrách, tČšíc se z toho, že se strana
kališnická a pražská se stranou Ĝímskou v úmluvy dává a proti
Žižkovi bojuje, oþekávajíc tedy bezpeþnČ brzké jeho poražení a
strany jeho zniþení. Knížata nČmeþtí vinili opČt krále Sigmunda,
že proti ýechĤm nic nepodniká, ano i v podezĜení jej brali
tajného jím v kaceĜování nadržování, þímž král Sigmund
popuzen /4/ byv, spojil se se zeĢem svým Albrechtem
Rakouským a Vladislavem králem polským, doufaje, že s jejich
pomocí koneþnČ sám sesláblé již ýechy porazí. Král polský
Vladislav Jagajlo vydal pĜísný rozkaz, nímžto veškerým
poddaným svým jakékoli obcování s ýechy nejen pĜísnČ
zakázal, nýbrž i pĜísnČ zapovČdČl jakéhokoli zboží do ýech
dovážeti. Též veliký kníže Vitold dovršil ošemetnost svou a
nepĜátelsky obrátil se proti ýechĤm, kteĜí ho dĜíve již
dožádaným králem byli zvali.
Jinak však smýšlel jich synovec Sigmund Korybutoviþ,
neb aþkoliv byl jim slíbil, že se více do ýech nenavrátí, pĜijímal
pĜedc tajná poselství z ýech a s vČrným houfem svých
pĜívržencĤ zase do ýech táhl, mysle si, že jej co požadaného a
voleného krále pĜijmou, a v þervnu 1424 pĜitáhl ku Praze. Avšak
Pražané a šlechta považovali ho pouze za soukromou knížecí
osobu, oblíbenou pro jeho ctnosti a zásluhy, a nejmenovali ho
ani králem, ani námČstkem, ani správcem zemČ a moc jeho
vztahovala se toliko na Pražany, na šlechtu a mČsta, kteĜí s
Pražany v jednotČ stáli. Jak daleko vliv jeho na Kutnou Horu
sahal a pĤsobil, nelze nijak bezpeþnČ urþiti, to však jisté jest, že
když se Žižka s Pražany v záĜí 1424 na Špitálském poli u Prahy
smíĜil, posláni byli jedinČ již od Žižky komisaĜi zvláštní k
ohledání dolĤ kutnohorských a jakýsi Martin z Trnavy a Diviš
ustanoveni byli za urburéĜe mince, která však vzdor tomu vždy
ještČ pak pod vrchní dohlídkou šepmistrĤv a obecních starších
byla. Nelze však pro úplný nedostatek pramenĤ urþiti a udati
jména mužĤ, kteĜí v tak osudných dobách správu obecní Ĝídili.
Brzy po smíĜení se všech stran pod obojí u Prahy usjednoceno /5/ se bylo na tom osvoboditi Moravu a veškeré tamnČjší
pĜátele kalicha, neboĢ byl Albrecht Rakouský Moravu již obsazenou mČl. Žižka se svými Tábory pĜitáhl opČt do Hory Kutné a
usadil zde mincmistrem Mikuláše ze Suchdola po krátkém
þase, zaopatĜiv se zde podporou penČžitou, odešel s lidem svým
ku hranicím moravským, kdežto jej pĜi obléhání hradu PĜibyslavi v ležení na poli u Schönfeldu smrt pĜekvapila. Neoþekávaná a
netušená smrt vojevĤdce velikého pĜekvapila veškerých jeho bojovníkĤv, takže mezi sebou pravíce, že jim otec zemĜel, nazvali
se pak Sirotky, a zvolivše si zvláštních hejtmanĤv, oddČlili se od
ostatních TáborĤv, neboĢ tito domáhali se vrchního panství v
ýechách obdržeti a pokoušeli se o dobývání hradĤv a tvrzí panstva králi Sigmundovi oddaného. Ale s náhledy jejich, jak poli48

tickými tak i ohlednČ náboženství, nesrovnávala se ani strana
PražanĤv, ani strana SirotkĤv.
1425 Koneþné však dne 18. Ĝíjna 1425 stalo se pĜed tvrzí
Ožicí úplné smíĜení se mezi Tábory a Sirotky s jedné a Pražany i
jednotou jejich se strany druhé. Hora Kutná po novém se
zotavení držela se dle prvČjšího slibu strany Pražské a dle
dĜívČjšího pĜihlášení se k uznávání þtyrech artikulĤ Pražských
ohlednČ víry a uvedeno bylo již tím rokem náboženství pod
obojí neb utrakvistické v mČstČ a knČží vyznání toho dosazováni
byli k veškerým chrámĤm zdejším. Hlavním farním chrámem
ostal chrám sv. Jakuba, který v obecné mluvČ kostel vysoký se
nazýval. Pak zĜízeny byly fary u sv. Barbory, u Matky Boží na
NámČtí a u sv. BartolomČje. Obyvatelstvo navracovalo se vždy
hojnČji do mČsta zpČt, jakož i pĜicházelo lidu se všech stran,
vČdouce, že zde sídla takĜka opuštČna jsou, jichžto možno
zdarma /6/ na pouhé se pĜihlášení obdržeti. Aþkoli nepokoje
váleþné v zemi neustále trvaly, nedotkla se Hory Kutné již
pohroma nijaká, takže hornictví, aþ opuštČním dolĤ mnoho bylo
utrpČlo, pĜedc brzy zase se pozvedovati poþalo: a toto zkvétání
hornictví pĜivádČlo též jiných obyvatelĤv. Není tomu nijak tak,
jak nČkteĜí kronikáĜi tvrdili, že by byla Hora Kutná po zhoubČ, v
roce 1424 utrpČné, þtyry roky pustá ostala, neboĢ dle našeho
takĜka pĜesvČdþení navracovalo se obyvatelstvo do mČsta tĜeba
spustošeného hnedle, jakmile nepĜítel v zuĜení svém proti
obyvatelstvu ustál a první nával vášní se utišil. A pakliže mince
v ruce a pod správu obce Hory Kutné odevzdána byla, musel tu
tedy nČkdo býti, kdo obec Ĝídil a spravoval. Náhled ten
opodstatniti lze tím, že se v archivu mČstském nachází listina z
roku 1425, nížto Jan StĜela z Hradce Králové šepmistrĤv a
konšelĤv žádá, by jemu kšaft po jeho v HoĜe zemĜelé tetce
Voršile vydán byl a k vyzdvižení téhož Jana Šatnýho, obyvatele
v HoĜe Kutné, splnomocĖuje.
BČh váleþný trval ovšem neustále. TáboĜi se pokoušeli o dobývání hradĤ a tvrzí panstva králi Sigmundovi oddaného, s pĜemoženými nemilosrdnČ nakládajíce. Katoliþtí pánové a šlechta
kraje plzeĖského a podbrdského, nemohouce se dovolati pomoci
od krále Sigmunda, dávno slíbené, vstoupili též v pĜímČĜí s
knížetem Sigmundem Koributem, arcibiskupem Konrádem a
stranou pod obojí, z þehož se král Sigmund tak velice rozhoršil,
že opČtnČ proti HusitĤm do pole se vypravil. Boje vedly se
hlavnČ ve východních ýechách a na MoravČ a spojené vojsko
þeské vtrhlo prvnČ i do Rakous a dobyvše tam vítČzství, navrátilo se do ýech zpČt a válka na nČjaký þas ustala.
/7/ Husité kdykoli zvítČzili nad pronásledovníky svými,
podávali vždy hnedle ruku k smíĜení a k úmluvám, ale strana
Ĝímská po každé porážce nepĜestávala své pĜívržence k novým
bojĤm až do vyhubení plemene kacíĜského pobádati. Obrátili se
v tom ohledu ýechové skrze pana OldĜicha z Rozenberka ku
králi Sigmundovi, ten jim však v odpovČć dal, že o to k papeži
psáti bude, aby jim ve Vídni slyšení pĜáno bylo, kdež jest dosti
mistrĤv, kteĜí by se s þeskými mistry ohlednČ pochybných
þlánkĤ mohli smluviti. Takového slyšení však ýechové nechtČli,
nýbrž rozhodnČ žádali, aby on mocí svou královskou svobodu
náboženskou uznal. A když nešlo po prosbČ jejich, svolali po
Novém roce 1426 snČm valný do Prahy. I stalo se tu
dorozumnČní mezi arcibiskupem Konrádem a vším knČžstvem
pod obojí, že tito slíbili poslušenství jemu a on zase jim pilné a
vČrné zachování þtyr artikulĤ pražských, zaþež byl ale
arcibiskup od papeže do nejvyšší kladby dán. Strana táborská
mČla opČtnČ snČmování v Písku a zdálo se, že pĜilnou též ku
stranČ pražské. Po celé témČĜ léto bojováno bylo spojenČ o
vypuzení posádek rakouských a míšenských z ýech, jimžto byl
král Sigmund veliké kusy zemí koruny þeské, jako: Moravu,
Lužici a nČkterá mČsta na pomezí severním v držení dal. A dne
16. þervna 1426 svedena byla nejstrašnČjší bitva v celé válce
husitské u Ústí nad Labem, kde NČmci na hlavu poraženi byli.
Jak dalece Hora Kutná v událostech tČch se úþastnila, nemožno
urþiti, lze však se domnívati, že kromČ zaopatĜování strany
vítČzící penČzi z mince kutnohorské jiná úloha jí pĜiĜknuta
nebyla. A proto podobá se tomu mnohem více, že již o zdar
obecních záležitostí šíĜeji peþováno býti mohlo, /8/ jelikož již
roku 1427 purkmistĜi, konšelé, pĜísežní a obecní kúpili dĤm od
Bukáþe na Tarmarce pod masnými krámy k obci za 12 kop gr.,

aby z domu toho obecné potĜeby na rathúze þinili.113
Z toho vidno, že správa obecní již úplnČ zavedena byla, jižto
Ĝídili purkmistĜi, konšelé, pĜísežní a obecní starší. Válek v zemi
panujících, zdá se, že kutnohorští již málo si všímali a hledČli si
hlavnČ dokonalého upravení hor. ObyvatelĤm do Hory Kutné se
navrátivším jednalo se však hlavnČ o nabytí vlastnictví v opuštČném prve mČstu. V tom jim bylo brzy spomoženo, neboĢ, když
TáboĜi a Sirotci táhli ku potrestání Hynka Krušiny z Lichtenburku, který byv prve v bojích vĤdcem PražanĤv, stal se koneþnČ jich odpĤrcem a hrad svĤj Lichnici (Lichtenburg nedaleko
ýáslavi a Ronova) Janovi MČsteckému z Opoþna byl postoupil,
kdežto správce jeho Petr Liška HusitĤm kde a jak jen mohl škodu pĤsobil, usadili se na nČjaký þas v HoĜe Kutné a tu obdržela
obec kutnohorská od vĤdcĤv vojenských pojištČní na všechen
svĤj majetek listem tímto: 1428 My Jaroslav z Bukoviny hauptman, knČz Prokop a jiní knČží vojska Táborského, a my Vítek z
BĜeznice, Jan z Královic, haupmané, knČz ProkĤpek a jiní starší
vojska sirotþího, vyznáváme tímto listem pĜede všemi, kdož jej
þistí nebo þtúcí slyšeti budou, že ze zdravé rady naší spoleþné
bratĜím naším, purkmistrĤm, konšelĤm a vší obci na Horách
Kutnách, kteĜíž jsú se znovu usadili /9/ u Hory Kutné po vypálení
druhém, a mocí nám od Pána Boha pĤjþené, dali jsme a mocí
tohoto listu dáváme plnou moc, aby všecka mČstištČ domová,
zahrady, doly, mlýny, láznČ, vinice i což k tomu pĜísluší, k svému
požitku mocnČ drželi, tak jakož jest jim rozdČleno a rozdáváno
bylo za dobré pamČti Jana Žižky a Jana HvČzdy, pĜedkĤv našich a hauptmanĤv vojsk svrchupsaných, nižádnému nejsouce
vinni tČch sstupovati a navracovati z uteklých, kteĜíž jsou dĜíve
od nich utekli s králem uherským, aneb kamžkoli, zákonu Božímu protivíce se, jedno sami ty vymiĖujíc, kteĜí jsau s bratĜími
Pražany byli proti nám zašli. TČm jich statkové dČdiþní, domy,
zahrady, atd. mají zase navráceny býti, jakož na slavném míru
mezi námi a Pražany uþinČném umluveno jest. A také, komužby
oni z dobré vĤle své co takového statku navrátiti chtČli, toho jim
neodpíráme ani jinak jich k tomu mocí tisknouti míníme aniž
chcem. A toho na potvrzení i pro lepší jistotu peþetí svrchupsaných obcí polních s pravým vČdomím dobrovolnČ k tomuto listu
pĜivČsili jsme. Jenž jest dán od narození Syna Božího léta tisíc
þtyry sta osummecítmého, ten pátek po sv. Janu, kĜtiteli
Božím.114
Tímto ujištČním, aþ tĜeba jen prozatímnČ, uspokojenČ, navracovalo se obyvatelstvo vždy hojnČji do Hory Kutné a uvazovalo
se v domy dílem zcela ještČ pusté aneb na nČžto nČjakých nárokĤ dle listin dlužních v rukou majících míti se domnívalo,
pĜihlašujíce se pĜed úĜadem šepmisterským, žádajíce o zanešení
jim vlastnictví toho do knČh mČstských. Ze zápisek tČchto možno úplnČ seznati tvrzení v prvním díle pronešené, že objem
mČsta nikdy nebýval vČtší, než jaký až posaváde jest, a seznámiti /10/ jest se možno úplnČ s tehdejší polohou mČsta i názvy
míst a ulic, jichžto tuto podávám. ByliĢ trhové tito: Tarmark,
který název až podnes udržen; Obilní trh, nynČjší prostranství u
Kamenné kašny; KoĖský trh posavadní jméno podržel; Masný
trh, nynČjší þást hrnþíĜského tržištČ z polovice, druhá polovice,
jdouce dolĤ k levé stranČ pod bývalými loubí, byl ZvČĜinový trh;
PlátČné podloubí, jdouce nyní z Panského námČstí Masokrámskou ulicí v pravo, kde hostinec u ýerného konČ, a táhlo se
celým poĜadím domĤ, naproti tomu z druhé strany byl Kurný
trh; rink, aþ v tehdejší dobČ velmi nepravidelný a neúhledný
byl, co nynČjší Panské námČstí sluje a zde na poþátku ulice, nyní
Masokrámské, uprostĜed postaven býval pranýĜ; Rybí trh, nyní
prostranství pĜed horním úĜadem; DĜevČný trh, na Dolejším
mČstČ v nynČjší ýáslavské ulici; z toho se šlo okolo Jelena na
Chmelný trh, pozdČji pĜezdíván Obrink (Hopfenring); Rudný
trh bylo prostranství blízko chrámu Matky Boží na NámČtí, a s
tímto hraniþil OlovČný trh; Zelný trh podržel název až posaváde, jenže jej mylnČ mnozí Zelený trh nazývají; Ovesný trh
prostranství u sv. BartolomČje; Solný trh vedle radnice, nynČjší

ulice od kamenné kašny v pravo kolem realné školy vedoucí;
Uhelný trh nad Zikhartem, prostranství na Kolmarku pĜed nynČjší továrnou na cukr; Zikhart byl nazván rybník ležící pod sv.
Lazarem tu kde nyní Tellerovy pole a zahrada U vČnce se nacházejí. PrútČný trh býval u sv. JiĜí, a nedaleko toho Sený trh
pĜed KouĜímskou branou. Na svatém JanČ potrvalo dosud. Z
ulic bývaly: Sená ulice vedouc od KouĜímské brány až k Obilnému trhu; Vinná ulice pod Obilním trhem /11/ až k rinku, nynČjší KouĜimská ulice; MincíĜská ulice z Tarmarku k sv. BarboĜe
vedoucí, nyní Jesuitská; ýeská ulice uchovala jméno své posud;
ProutČná ulice od Kolínské brány kolem valĤ k Psímu rynku
vedoucí; Soukenická ulice pod rámy soukenickými u sv. BartolomČje (nynČjší BartolomČjská); Provaznická ulice vedla z ýeské ulice až do ulice Soukenické mezi zahradami; Dlouhá ulice
od plátČných podloubí ku bránČ Klášterské vedoucí (nynČjší
Voršulinská); LefléĜská ulice s brankou, uchovala se podnes;
PekaĜská ulice z rynku k Dolejšímu mČstu vedoucí nynČjší
Tylova; Ševcovská ulice nynČjší HavíĜská; ěeznická ulice nynČjší Šlachtatecká, Klášterská ulice s brankou, nynČjší Sedlická;
ýáslavská ulice na Dolejším mČstČ byla þást až posaváde tak
nazývané ulice, která však do ulice Špitálské konþila. PĜichází
však v dobČ té také Židovská ulice, o níž nemožno Ĝíci, která z
nynČjších by to bývala, ale podobá se, žeby to byla ulice za
ýerným orlem, jakož též i pĜichází dĤm pod jménam Židovská
škola v Dlouhé ulici, což nasvČdþuje tomu, že zde v dobČ té již
židé usazeni byli. Domy z doby té, které až podnes jména svá
podržely, jsou: dĤm u Zlaté husy, na Vinné ulici, dĤm u Zlatého
kola nad leflíĜi, dĤm Benátky na valech v PekaĜské ulici, dĤm
Vorel na ZvČĜiném trhu; dĤm Melhauz neb Pekárna na rohu
Zelného trhu a uliþky k rynku. Dále pĜichází pivovar pod Voslem u lávky, kde se až posavád v sladovnČ Ĝíká, pivovar pod
Páchem proti fortnČ pod lázní Kuželovskou s chmelnicí na Rovni, o nČmž nelze Ĝíci kde by byl býval; pivovar pod Vlašským
dvorem u fortny (nyní dĤm pánČ Otakara Breuera vedle jeho
továrny); pivovary na „Hoprinku“; pivovar na Kolmarku /12/ se
sladovnou nazvaný Šašatovský s chmelnicí (nyní dĤm pánČ
PanenkĤv). Z mlýnĤ z doby té uvedeny jsou: Nové mlýny na
vrchním Páchu pĜipsány byly za 28 zlatých uherských a 11 kop
grošĤ þeských Thomovi mlynáĜi pod úrokem platu roþního a
odvádČní dvou vepĜĤ roþnČ do špitála; mlýn Hopmil prodán od
obce VaĖkovi z Vlašimi, a vedle mlýna byl pivovár a sladovna,
Šmalcgrub zvaný; mlýn pod Meckasem ležící, po nČmž ani stopy není; mlýn pod hradištČm u cesty k Bilejovu prodán byl Jírovi mlynáĜi (nyní mlýn Cimburk); mlýn pod hrází ŠimkĤv, nynČjší ŠimákĤv zvaný; mlýn u velikém trávníce, nynČjší ZelenkĤv
mlýn. HutČ k tavení stĜíbra co soukromé vlastnictví se upisují:
huĢ pod sv. Barborou na Bylanském potoku; huĢ pod Bylany dĜíve Josova; huĢ pod šibenicí u rybníþka na Rovni; huĢ u Grunty.
1431 Že Hora Kutná ze spousty své spČšnČ se probírala a
þetnými obyvateli osazovala vysvítá z toho, že Prokop Veliký ji
sobČ za oblíbené sídlo byl vyvolil a jelikož vliv jeho na veškeré
Ĝízení vojenské tak i vládní nemalý byl, ustanoveno bylo mČsto
to za místo schĤze k odbývání snČmu strany pod obojí, který na
poþátku mČsíce února 1431 se odbýval, a na kterém smíĜení se
SirotkĤv a TáborĤv docíleno bylo.115
PodČlování opuštČnými domy a mČstišti neuspokojilo ovšem
tČch /13/ kteĜí Horu Kutnou byli opustili, a mezi tČmito byl i jistý
Glenzel, který, když doma k jakémusi domnČlému právu svému
pĜijíti nemohl, co pĜívrženec krále Sigmunda k tomuto se o potvrzení majetku svého utekl a od nČho potvrzeným listem se
pĜed šepmistry vykázal, který byl tohoto znČní: My Sigmund, z
Boží milosti Ĝímský král, po všechny þasy rozmnožitel Ĝíše, v
UhĜích, ýechách, Dalmacii a Kroacii atd. král. Oznamujeme a
známo þiníme zjevnČ tímto listem všem tČm, kteĜíž jej vidČti neb
þtúcí slyšeti budou, že k nám pĜišel jest náš milý vČrný Hanuš
Glenzl a zpravil nás, kterak Jakub Wolgemut z Hory, sedČním na
KoĖském trhu v mČstČ, a což on tu mČl, i to zboží RadboĜ se vším
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Lib. hered. v archivu mČstském. ByltČ to dĤm, kde nyní budova realné školy stojí, který co radnice až do konce XV. století používán býval, až do doby, když r. 1498 nová radnice nákladná na Panském námČstí vystavČna byla, kteráž r. 1770 shoĜela.
114
Archiv mČstský P þís. 186.
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Palacký: DČjiny národu þeského díl III. þást 2. - DČje university Pražské od Tomka str. 280 praví o tom sjezdu: PĜi zaþátku léta
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jeho pĜíslušenstvím, kteréž na zemi položeno, jemu svobodnČ dal
jest, jakož pak listové, kteréž nejpoctivČjší Konrat, biskup ve
Vratislavi, náš milý ujec a kníže na našem místČ vidČl, svČtleji o
tom svČdþí, a prosil jest nás pokornČ, abychme my k takovému
dání naši královskou vĤli a pĜízeĖ pĜidati milostivČ ráþili. I
vzhledli jsme na službu prvé jmenovaného Hanúška, kterúž jest
nám i korunČ v ýechách po všechny þasy dobrovolnČ a rád þinil,
a protož jsme s dobrým rozmyslem a pravým vČdomím k
takovému dání naši královskou vĤli milostivČ dali, a to tvrdíme,
dáváme a utvrzujeme mocí královskou v ýechách a mocí listu
tohoto, což My vedle práva máme a mĤžeme, takže ten Hanúšek
i jeho dČdicové takových zboží užívati mají bez všelikých
pĜekážek s pĜiznáním tohoto listu a pĜivČšením naší královské
peþeti. Dán v Norimberku ve stĜedu pĜed sv. Jiljí po Kristovu
narození 1431. léta, našeho království uherského 45, Ĝímského
21. a þeského 12. léta.116
/14/ Správa a Ĝízení obecní byla však až posaváde v rukou
pĜednostĤ vojska táborského, ovšem že s pĜivzetím též osob v
HoĜe Kutné usedlých, kteĜí spoleþnČ jak horní a mincovní, tak i
obecní záležitosti spravovali.
1432 Od 31. srpna až do 6. záĜí 1432 držán byl opČtnČ valný
a dĤležitý snČm v HoĜe Kutné, na nČmž hlavnČ rokováno bylo o
potvrzení námluv dĜíve v Chebu r. 1431 usnešených, totiž o
vypravení poslĤv k rokování o víĜe do Bazileje a mimo to i Ĝeþi
byly o uzavĜeném pĜímČĜí všeobecného se stranou Ĝímskou. A
vybráni hned mužové pĜední ze všech stran v národu, kteĜí by
jménem království þeského i markrabství moravského mČli vydati se ke sboru církevnímu do Bazileje. A hned po skonþení
snČmu dne 8. záĜí vyšlo od Jana ze Sán a Otíka z Lozy jménem
všech ýechĤ pod obojí psaní odpovČdné proti Ĝádu kĜižovníkĤ
prušských a to zejména ku pomoci krále Vladislava i PolákĤv.117
1433 V jakém duchu a s jakou obezĜelostí vĤbec v þase tak
pohnutém a pobouĜeném obecní správa vésti se musela a þeho
všeho k udržení poĜádku v mČstČ zachovávati tĜeba bylo, sezná
se nejlépe z usnesení obecních starších, jimžto r. 1433 správa
obecních záležitost svČĜena byla. A bedlivČ-li si povšímneme i
jmen osob ve správČ obecní jsoucích, seznáme, že se v úĜadech
tČch nyní již s zcela jinými osobami setkáváme, nežli jsme se
jich v pĜedešlém a poþátkem tohoto století znáti se nauþili.
Kdežto jsme tam, jak v prvním díle na mnoha místech uvedeno,
zĜídka s osobou þeského pĜíjmení se seznámili, jest tomu nyní
/15/ právČ naopak a þtenáĜ se teć se zcela novým obyvatelstvem
seznamovati bude. Usnesení to zní v úplném znČní takto:118
Ambrož z Prahy, Mikuláš z Suchdola, tehdy mincmistrové od
obojích vojsk, sirotþího i táborského na Horách Kutných, Šimon
krejþí, toho þasu purkmistr, Mikeš hofmistr, MatČj Krupský, Jan
BarboĜin, Pecha Ĝezník, Petr Oþko, PetĜík Ĝezník, Petr Chyba,
Jan písaĜ, Blažek hrnþíĜ, Mrázek pivovar, ZvČst pekaĜ, VavĜinec
z Fremova domu, Havlík od KúĜimské brány, Petr Vladka,
PetĜík Tichý, Jan mincíĜ z Ferdinandova domu, konšelé pĜísežní
tudíž na Horách Kutných a k tomu obecní konšelé Jan Halda,
Tomáš Bilejovský, Zikel Neškaredický, Jan Múdrý i jiný všickni
konšelé tudíž na Horách Kutných, vážíce a myslíce na to, kterak
by budoucí þasy skrze zĜízené úĜedníky a správce tato obec
mohla státi, a v dobrém trvající v lepším prospívati a budoucího
zlého skrze neopatrné úĜedníkĤv sazení abychom mohli se uvarovati a vystĜíci, v dobré vĤli svolili jsme a budoucí þasy slíbili
jsme sobČ a slibujem to, co dole psáno stojí držeti, zachovávati a
v budúcích þasích naše námČstsky tČch úĜadĤv aneb úĜadĤ k
témuž napomínati, a což budem nejdál moci i na to vésti, aby
kusové a svolení dole psaná od nás, od našich potomních i ode
vší obce byli držáni a v celosti zachováni:
Nejprv: Kdož žádají aneb žádati budou bytu aneb osazení v
této obci, chcem a pĜikazujem pro poctivost této obce a pro Ĝád
zĜízený, aby takový neb takoví prvé než do obce budou pĜijati,
listĤv sobČ odkud jsú svého zachování dobývali.
Druhé: Nyní i potom budoucí þasy bude-li kdo neb kteĜí z
cizozemcĤv, PolákĤv, SrbĤv, SlovákĤv, NČmcĤv, UhrĤv neb kteréhokoli jazyku, /16/ aneb z dĜevních NČmcĤv HorníkĤv do této
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obce pĜijat, chcem a pĜikazujem, aby takový neb takoví v knihy
mČstské zejména byli napsáni.
TĜetí: Chcem a pĜikazujem, aby tato obec a konšelé, kteĜí po
nás budoucí þasy budou, cizozemcĤm aneb lidem jiného jazyka
než ýechĤm žádné moci nedávali, ani kterého hlasu jim míti
dopouštČli v obci. Dále chcem a pĜikazujem, aby konšelství,
rychtáĜství i jiných úĜadĤv znamenitých cizozemcĤm nebylo
dopuštČno. Také dále chcem a pĜikazujem vĤbec všem pĜebývaþĤm v HoĜe Kutné, kteréhožkoli dĤstojenství, úĜadu neb Ĝemesla,
i havéĜĤm, aby sobČ nižádných rot a šíbalstva neþinili a
nejednali. Pakli by nyní i potom budoucí þasy kdo neb kteĜí v
neĜádném rození byli shledáni, my konšelé a rychtáĜ s pomocí
boží a obce této takové rušiti, pomstíti umínili jsme a míníme.
Naposledy ku pamČti této obci toto napsati kázali jsme: Léta
od narození Syna božího tisícího þtyrstého XXXII. ten týden po
svatém Jiljí, všech obcí pánĤv, rytíĜĤv, panoší a zemani zákona
Božího pĜíchylných byl jest snČm volný tudíž u nás na Horách
Kutných a na témž snČmu Jan ýapek ze Sán haupman vojska
sirotþího a Otík hauptman vojska táborského vstúpivše do naší
obce a mezi nás na Vlašském dvoĜe, Ĝekli, vypovČdČli a nám i
obci plnou moc dali a pĜikázali, aby nižádná osoba kteréhožkoli
dĤstojenství aneb úĜadu ježto jest s námi spolu usedlý aneb ještČ
v této obci živnost, obchody aneb úĜady má neb mají, aby jinám
zĜení nemČl ani mČli, než toliko k konšelĤm a k této obci aby byli
podáni. Actum Anno Millesimo CCCCo XXXIII fer III kathedra
Petri.
Usnesení to naznaþuje nám nejpatrnČji smýšlení obecné /17/
mČst þeských a poukazuje k tomu, þeho se tato ze zkušenosti
obávala a þeho se stĜežiti chtČla. MuselaĢ však také Hora Kutná
toho dbáti a Ĝíditi se dle strany právČ v zemi panující, neboĢ tou
podporována byla hlavnČ v hornictví, které, aþ veškeré zemi
znamenitČ prospívalo, nicménČ pro mČsto samé nejprvnČjšího
pĜedc pĜinášelo užitku. Proto také vždy, jak již dĜíve poukázáno
bylo, veškeĜí králové þeští k HoĜe Kutné a zdaru tamnČjšího
hornictví první zĜení mívali a právČ z toho ohledu nad jiná mČsta
ji vyznamenávali. RovnČž tak se dálo i v stavu tomto zemČ
þeské bezvládném, že strana ta, která právČ vrch vlády mČla,
nejprvnČji k tomu hledČla, by výnos hor kutnohorských, které
vydatností svou opČt byly prosluly, se uchoval a pĜed zkázou
uchránil. Proto také když na památném snČmu Svatomartinském
v Praze odbývaném pan Aleš VĜešĢovský z Riesenburka za
správce království þeského volen jest byl, uložil mu veškerý
shromáždČný snČm mezi jinými království prospČšnými povinnostmi též toto: A znamenitČ má pĜikázati, aby groš dobrý rázu
pražského s hodnú pĜísadú u Hory byl dČlán, jakož jest bylo za
krále Václava dobré pamČti a ten aby byl ode všech brán bez
odpírání. Také jiné všecky mince falešné aby pĜestaly, kdežby
kolivČk byly v zemi naší, kromČ té obecné u Hory. Pakli by kdo v
tom byl nalezen, nad takým aby bylo pomstČno jako nad falešníkem zjevným.119 A že tento novČ volený správce zemský dle
rozkazu toho k HoĜe Kutné zĜetel svĤj obrátil, vysvítá z toho, že
hnedle v první dobČ svého zvolení HoĜe Kutné znamenité
obdarování uþinil tímto ustanovením: 1434 My, Aleš z Riesenburka, nejvyšší správce království þeského, i /18/ se vší radou
pánĤv a rytíĜĤv, zeman a mČst k zákonu Božímu pĜíchylných,
téhož království nám pĜidanou, vyznáváme tímto listem pĜede
všemi, kdež þten nebo slyšán bude, že z zdravé rady naší spoleþnČ vČrným našim milým purkmistrĤm, konšelĤm i vší obci na
Horách Kutných, tČm, kdož se znova sadili u Hory Kutné po
vypálení prvním i druhým, všechna práva a Ĝády, kteréž jsú mČli
a mají od slavných králĤv a jmenovitČ slavné pamČti krále Václava II. a císaĜové milosti Karla IV. a krále Václava, syna jeho,
navrátili jsme jim, jich v niþem nemenšíce a mocí tohoto listu
navracujeme a k tomu mocí od Pána Boha nám pĤjþenou dali
jsme jim a mocí tohoto listu dáváme plnú moc a svobodu, aby
všecka mČstištČ, domové, zahrady, láznČ, vinice, doly, platy se
všemi požitky mČli, drželi, požívali a uþinili s tím, jakožto svým
vlastním dČdictvím toho žádnému nejsouce povinni stupovati z
uteklých, kteĜíž se zákonu Božímu protivíce, ze zemČ neb jinam
utekli. A my jim v to ižádnou mocí slibujeme nesahati, ani kterak
jinák hýbati, leþ by hodná pĜíþina byla a provinČní, kromČ leþ by
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komu sami od sebe aneb jeden z nich z dobré vĤle co takového
chtČli navrátiti, toho jim neodpíráme, než jinak žádnú mocí nemíníme jich tisknouti. Také svrchupsaný purkmistr i obec jednostejnČ s pilností prosili jsú nás, abychom jim NČmcĤv a cizozemcuov na konšelství a na jiné úĜady, což by se obce dotklo, nesázeli a nedávali. A my milujíce þest a zvelebení našeho jazyka
þeského, Ĝekli jsme jim to uþiniti. Také od tČch vojen þastých,
jimiž jsú k záhubČ toho klénotu mnoho byli trápeni, dáváme jim
toho svobodu, aby k nim nebyli puzeni víc bezdČþnČ, kromČ
leþby vší zemČ proti cizozemcĤm hnutí bylo, v tom jich nevyjímáme, aneb kdyžby toho pilnČ /19/ potĜebí k obecnému dobrému
v této zemi bylo, že mají podle nás vzhĤru býti, když bychom
rozkázali. Dále zpraveni jsúce a znamenavše veliký nedostatek
té chudiny špitálské u Hory na pĜedmČstí, jakož na velikém
snČmu v Praze jest jim také k tomu svoleno, aby všichni platové,
kteĜí jsú z dávna k tomu špitálu nadáni, a kteĜí ještČ spravedlivČ
pĜíslušejí, byli navracováni a stupováni. K témuž jsme jim
svolili, aby svrchu psaní Horníci v ty platy k tomu špitálu se
uvazovali a aby jim bylo stúpeno. To na každém žádajíce a
prosíce, aby to uþinili pro Pána Boha a pro své spasení. A toho
na svČdomí pevnosti a lepšímu tvrzení peþeĢ naši vlastní
pĜirozenou k tomuto listu pĜivČsili jsme, jenž jest dán a psán léta
po Božím narození 1434 v úterý na Dušiþky.120
Ze stran válþících ve vlasti utvoĜily se bČhem þasu dvČ hlavní strany politické, sobČ odporné. Ku první stranČ, šlechtické,
pĜilnuli nyní všichni šlechticové bez rozdílu náboženství, tedy
katolíci, kteĜí byli císaĜe i papeže poslušni, i také nejhorlivČjší
Husité, z mČst pak toliko Praha, PlzeĖ a MČlník. Ku stranČ
demokratické neb stranČ obcí pĜiznávaly se všecky obce
Táborské a Sirotþí vĤbec, mezi nimiž byla i mČsta královská, též
i Hora Kutná. Ze strany stavu panského držel s demokraty
jenom Jan Roháþ z Dubé, kterýž od samého poþátku až dotud
pĜi TáboĜích vytrval. Takové dvČ strany nemohly dlouho vedle
sebe obstáti a musely se koneþnČ potkati v zápasu rozhodném a
posledním. A takové bitvČ hledČli první vstĜíc TáboĜi a Sirotci.
Vojsko Táborské a Sirotci položili se v kvČtnu u Kunratic, Krþe
a Jiren pĜed Prahou, vyzývajíc k boji tranu šlechtickou, která
však necítíc se k boji dosti silnou, aby rozhodný boj /20/ podstoupiti mohla, vyjednávala se stranou protivnou, doufajíc se sesíliti
pomocí od katolických pánĤ, a 30. kvČtna 1434 svedena byla
nejstrašlivČjší bitva u Lipan, kdež svČtu ukázáno bylo, že ýechové toliko od ýechĤv pĜemoženi býti mohli a strana demokratická
podlehla a vĤdce její Jan Roháþ z Dubé upadl v zajetí. Hned po
bitvČ táhla se strana vítČzná ke Kolínu, v kterém se byl Jan ze
Sán se zbytky TáborĤv zamkl, a po nedlouhém obležení mČsta
stala se úmluva taková, že obČ strany mČly šetĜiti pokoje, rozpustiti vojska a nezbrojiti se více, až do konce mČsíce þervna,
mezi kterýmž þasem obecný snČm do Prahy svolán býti mČl.
Tak utichl hluk zbranČ a pokoj rozhostil se po zemi þeské.
Není nijaké pochybnosti, že pĜi té pĜíležitosti též strana vítČzná
Horu Kutnou si zabezpeþiti hledČla.
Obecní správa mČstská v HoĜe Kutné ostatnČ peþovala neustále nejen o rozkvČt mČsta a hlavnČ o pozdvižení hornictví, a
snažila se odstraniti všeho, coby tomuto na újmu býti mohlo.
Tak byli na pĜíklad rudokupci Šuler, Ziwald, Hanúšek, Prekl a
Havlík každý hĜivnou stĜíbra pokutován, že do potoka Vrchlice
(Páchu) škváry ze svých hutí sypali ku škodČ obecní a vstoupivše do rady, prosili za to, aby jim páni propustili ty peníze, ale
páni bez milosti kázali pokuty složiti.
Téhož roku byl v HoĜe Kutné držán sjezd strany pod obojí,
na nČmž ustanoveno, aby v tČch místech, kde kalich až potud
panoval, i na vČky budoucí hájen byl, kde však až posud jen pod
jednou spĤsobou se pĜijímalo, tam že to i tak budoucnČ mĤže
zĤstati. Z té pĜíþiny naĜízeno, aby se stalo sepsání všech mČst,
mČsteþek, hradĤv, tvrzí a vsí v celé zemi, kde se buć pod /21/
obojí, buć pod jednou pĜijímá. Dále stalo se unešení o volení
arcibiskupa a dvou biskupĤv, že mají býti voleni podle starobylého obyþeje v ýechách obvyklého, totiž od národu a od knČžstva, sbor neb papež má je potvrditi a oni že jim mají slibovati
poslušenství. Tyto vrchní pastýĜe poslouchati mají knČží pod
obojí i pod jednou, avšak žádný cizozemec nemá na vyšší

duchovní úĜad v ýechách a na MoravČ býti dosazen.
1435 Po tolikerých bouĜích v zemi peþováno koneþnČ o to,
aby trvalý mír se docílil, jehož však nabýti bylo toliko možno,
když sbor církevní potvrdí svobodu vyznání náboženského podle prvnČjšího usnešení se o þtyrech þláncích víry. A aby to tím
snadnČji docíliti se mohlo, hledČli ýechové k tomu opČtnČ císaĜe
Sigmunda nakloniti a pakliže on žádostem jejich povolným býti
se ukáže, jej za krále þeského pĜijmouti. Za tou pĜíþinou ku
shodnutí se svolán sjezd do Brna, kde vyslanci þeští s císaĜem
vyjednávati mČli, mezi kterýmižto poslanci z mČst po Praze
hned zastupovali Horu Kutnou MatČj Kysela a Martin Kuše.
Tu mezi jinými podmínkami, žádostmi a ohradami od stavĤv
království þeského císaĜi Sigmundovi pĜed pĜijítím do zemČ k
pĜijmutí podaných nachází se též toto: Osmé. Mince dobrá a
groš dobrý u Hory kován buć, neb pro zlú minci tato léta zemČ
naše pĜišla jest k velké škodČ.121
Že ýechové Sigmunda za krále pĜijmou, o tom již nebylo
pochybnosti, jakmile kompaktáta þeská od sboru Basilejského
pĜijata budou a o to mČl císaĜ Sigmund peþovati. Na poþátku
Ĝíjna r. 1435 sešel se snČm v Praze, kterýž mČl stvrditi, co v
BrnČ umluveno, a 21. Ĝíjna pĜedsevzata byla volba arcibiskupa
/22/ a dvou biskupĤ a mezi voliþi byli co vyslanci z Hory Kutné
též Ambrož z Prahy, mČštČnín kutnohorský a mincmistr, a knČz
Vít, faráĜ od vysokého kostela, kteĜí zvolili Jana Rokycanu za
arcibiskupa, Martina Lupáþe z Chrudimi a Václava z Vysokého Mýta za biskupy.
Jaká kázeĖ mravĤ v mČstČ té doby panovala vysvítá z toho,
že nČkteré ženy, ježto pĜi jakési veselosti tancovaly, z rozkazu
úĜadu konšelského vČzením a muži jejich po 10, 6 a 4 kopách gr.
trestáni byli.
1436 Na den Obrácení sv. Pavla (23. ledna) pĜibyl správce
zemČ þeské Aleš VĜešĢovský z Risenburku do Hory Kutné a tu
dle starobylého obyþeje svolav celou obec, volil a sadil konšely
k Ĝízení mČsta, a sice zvoleni byli: Martin Sudlice, Johanes
Halda, Pecha Ĝezník, PetĜík Ĝezník, Jan písaĜ, Petr pláteník, Jan
Obroþník, Vávra, Jan VojnĤv zeĢ, Filip Siecký, Martin lojovník,
Jan Onomyský, Jošt rudokupec, Jakub sedláĜ, JindĜich krejþí,
Petr provazník, Jan ýerný, Jan Thas. ByltČ to poslední politický
úkon tohoto správce zemského v HoĜe Kutné, neboĢ v mČsíci
srpnu (14.o) po delším toho již vyjednávání pĜijat byl císaĜ
Sigmund v Jihlavi opČt za krále þeského, kdež po ukonþení
vyjednávání všichni páni i rytíĜi pĜítomní, též poslové þtyrmecítma mČst, mezi nimiž též poslové z Hory Kutné císaĜi na dĤkaz
vČrnosti ruce podávali a 24. srpna slavil již Sigmund slavný
vjezd svĤj do Prahy.
Král Sigmund všemožnČ se o to zasazoval uvésti opČt poĜádek v zemi þeské a toho docíliti hledČl nejprve získáním si Prahy
a mČst královských. Za tou pĜíþinou již þtvrtého dne po svém
slavném vjezdu do Prahy po pĜíkladu pĜedešlých králĤv þeských
/23/ sadil nové konšely Starého a Nového mČsta Prahy a toto též i
v jiných královských mČstech vykonati kázal. Tak i do Hory
Kutné pĜijeli v nedČli po sv. Františku Silva Marcus, pan Jan, Ĝeþený ýabelický, a Martin Lauda a oznamovali, že jsou v delegaci JMti královské, aby novou radu sadili. Však páni konšelé a
pĜísežní s obcí celou dali jim v odpovČć, že od starodávna obyþej chvalitebný jest býval, že žádný jiný nesadil a nedosazoval
konšelĤv, jedinČ sám král. Oni však odpovČdČli jim: JMt královská dal nám k tomu plnú moc a poruþil nám sem jeti k dosazení
pĜísežných. Potom pak dala jim obec povolení, aby sadili
konšely, jejichžto jména jsou níže zaznamenána: Ambrož, Martin Sudlice, Martin Kuþka, Gallus, PetĜík Ĝezník, Jakub selator,
Filip Onomyský, OndĜej Chojna, Šimon švec, Filip, VavĜinec z
Libenic, Achník z KĜešic, Fridl, Sigmund Horout, Hanuš pernikáĜ, MatČjþek z Pokšuchova domu, Prekl rudokupec, Blažek
faráĜ, Man písaĜ.122 Tak jako pĜi volbČ pražské vylouþeni byli i
zde vĤbec pĜi volbČ konšelĤv horliví známí Husité a i pĜi volbČ
kutnohorské vidČti jest vliv reakce proti demokracii, nebo kde
prve na konšelství a v radČ zasedali toliko usedlí sousedé, uvedeni byli již volbou touto mezi radu a konšely úĜedníci mince a
osoby šlechtické, v HoĜe žijící, ale s obcí bĜemen nesnášející.
121

120

Memorabilia v archivu mČstském.

122

Archiv þeský III. str. 220.
Manuále archiv mČstský
51

Sigmund poþal hnedle k potĜebám svým penČz shánČti a
proto obraceli se k nČmu hnedle ti, kteĜí jakýchkoli dĜíve knČžím
patĜících statkĤ v držení byli. Tak majestátem daným v Praze
den sv. Matouše r. 1436 zastavil císaĜ Sigmund Mikulášovi DivĤþkovi z Kladrub ves Veletov s luky, jezery a což k tomu pĜísluší za 200 kop gr., kteroužto vesnici nadzmínČný DivĤþek po
/24/ spustošení kláštera Sedlckého v držení si vzal, a pojistil mu
další úplné držení toho zboží.
Jako v Praze tak i v jiných mČstech a krajinách nebyli spokojeni s posavadními kroky a þiny krále Sigmunda a strana
TáborĤ od samého poþátku válek odpírala jemu práva k dosednutí na trĤn þeský. Hlavou této strany byl pán þeský Jan Roháþ
z Dubé, kterýž, vystaviv sobČ hrad nablízku vsi Chlístovic
nedaleko Hory Kutné, nazval jej biblickým jménem Sion, se
svými stejnČ smýšlejícími pĜívrženci tam se usadil.
1437 CísaĜ Sigmund co král þeský dal bČhem mČsíce prosince po všech mČstech a mČsteþkách na trzích veĜejnČ provolati, že
na Nový rok valný snČm v Praze držán bude, na kterýž každý,
kdo k tomu právo má, nemá obmeškati dostaviti se, neboĢ
netoliko mají se církevní vČci v koneþnou jednotu uvésti, ale
také zemský Ĝád má zase podle práv starodávných, v království
þeském držaných, novČ uveden býti. TĜi hlavní vČci na nČm se
ujednaly: rozhodlo se totiž o sedání v lavicích,123 /25/ urovnaly se
pomČry mezi obyvatelstvem starým a novým v HoĜe Kutné a
svolena jest všeobecná bernČ na potĜeby království þeského.
Hned téhož dne, kdy snČm prvnČ zasedal (26. ledna) byli od
císaĜe Sigmunda nejvyšší úĜedníci i kmetové nejvyššího soudu
jmenováni a ohlášeni a veliký soud zemský pak hned tĜetího dne
pod osobním zasedáním císaĜovým otevĜen.
VýtČžky horní z Hory Kutné byly se bČhem války náramnČ
zmenšily, aniž HorníkĤm ochuzelým a v díle svém prostĜedky
omezeným možno bylo zvelebení hor o své újmČ podniknouti.
BylaĢ Hora Kutná nyní mČsto þistČ þeské a arcihusitské. CísaĜi
Sigmundovi však na tom velice záleželo, aby tu hornictví brzy
zase oživlo a stalo se opČt nejvydatnČjším pramenem dĤchodĤ
královských, jako pĜed tím bývalo. Proto vešel v jednání s
Horníky, žádaje od nich, aby staré kovkopy nČmecké, hor a dolĤ
vČdomé, však pĜed léty z mČsta vypuzené, opČt k sobČ pĜijali, s
nimi za jedno byli a pĜi zvelebování tČch hor sobČ spoleþnČ
radili a pomáhali. I pĜivolav pĜed sebe obojích HorníkĤv, to jest
starých i nynČjších (což se nepochybnČ stalo na pĜimlouvání
nČkdejšího nejvyššího mincmistra DivĤþka z JemnišĢ, který po
svém útČku z Hory Kutné pĜi dvoĜe císaĜe Sigmunda se zdržoval), žádal a radil jim, aby jak k dobrému královské komory,
tak k obecnému vší zemČ a k svému vlastnímu prospČchu ve
smlouvu a jednotu ku spoleþnému dČlání tČch hor vešli, k þemuž
þeští horníci se vší obcí svolivše dne 6. února 1437 pĜed císaĜem
a králem a obecním snČmem vší zemČ þeské v Praze se postavili,
oznamujíce, že jsou se s nČmeckými Horníky, kteĜí navrátivše se
tuto se také postavili, kĜesĢansky se smíĜili a v tom /26/ se smluvili, že všecko, co jest kdy v tČch záštích a þasech váleþných
proþkoli a kterakkoli mezi nimi se stalo, ze srdce sobČ a na vČky
prominouti a sobČ slíbiti chtČjí, ve všech vČcech Ĝádných a
spravedlivých a zvláštČ což by se jich práv a svobod týkalo,
vČrnČ sobČ a upĜímnČ i za jeden þlovČk radni a pomocni býti. I
tak potvrzena jest ta smlouva od krále i od snČmu zemského a
jakož Hora Kutná dala nČkdy první krutý pĜíklad nesnášenlivosti
nČmecké, tak pĜedešla nyní opČt co þeská obec jiná mČsta
zákonného narovnání a pokojného spolubydlení obou stran náboženských a národních.124 Majestát na porovnání toto císaĜem a
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Sedání v lavicích nazývalo se právo zasedati v nejvyšším soudu zemském. Zemský soud zasedal þtyrykráte do roka vždy o Suchých dnech na hradČ Pražském pod pĜedsednictvím buć samého
krále aneb jeho námČstka. Jemu po boku sedávalo dvanáctero kmetĤv, co rádcĤv a pomocníkĤv jeho pĜi vládČ zemské, jichžto sobČ
vybíral ze snČmu dle žádosti snČmovní. Tito kmetové nebyli tedy
pouze soudcové, ale spolu nevyššími úĜedníky pĜi správČ zemské,
takĜka prostĜedníky mezi králem a národem. V jakém poĜádku, kdy
a kteĜí pĜi soudu v lavicích zasedati mČli, stanovil zvláštní /25/
zemský zákon.
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Mylné jest tvrzení mnohých, že by pĜi té pĜíležitosti chrám sv.
Barbory výhradnČ k službám Božím strany pod jednou postoupen
býval, neboĢ doby té již v HoĜe Kutné náboženství od obojí všeo52

králem Sigmundem HorníkĤm daný zní takto: My Sigmund z
Boží milosti Ĝímský císaĜ, vždy rozmnožitel Ĝíše, a uherský,
þeský, dalmatský, charvatský etc. král, vyznáváme tímto listem
pĜede všemi, kdož jej uzĜí aneb þtúcí slyšeti budú, že z pĜirozené
nám dobroty povinni jsme jakožto král pĜíbuzný a dČdiþný v
ýechách ku prospČchu té koruny a k tomu, jímž by se naši a
téhož království poddaní vČrní milí, lepšiti mohli, ústavnČ a
všelijak vždy opatĜili, však mnohem více a pilnČji zavázáni jsme
k tomu snažnost naši pĜiþiniti, aby to mČsto Hora Kutná, v
nČmžto nejvČtší a nejužiteþnČjší poklad a klenot našeho království jest a záleží, bylo /27/ vyzdviženo a dolové zase po tak dávném a vší zemi pĜíliš škodném zapuštČní mohli k užitku toho tak
zašlého království býti navedeni a dČláni. Neb jakož dílo tČch
hor užitek pĜeveliký a prospČch našemu královtsví pĜináší, také i
mnohem vejše zapuštČní jich škody nenabyté v zemi mohlo by
pĜivésti. Takž tedy mnoho na to rad a potazĤv mČvše o lidi nyní
v HoĜe bydlející u velikých a mnohých nedostatcích válkami od
drahnČ pĜedešlých let v ýechách trvalými znamenavše, jiné jsme
cesty lepší nevČdČli, kudy by to podobnČji mohlo jíti, než navrácením starých horníkĤv, kteĜížto hor a dolĤv jsú vČdomi, aby s
tČmi nynČjšími horníky za jedno jsúc, tČch hor vyzdvíhati spoleþnČ sobČ radili a pomohli. I pĜivolavše ku pĜítomnosti naší obojích horníkĤv, to jest starých i nynČjších, žádali jsme i radili jim,
aby k našemu poctivému i ku obecnému vší zemČ i také svému
vlastnímu dobrému hledíce, v smlouvu spolu podobnou a v jednotu vnikli, žeby se nám jinak na ty Hory nakládati nehodilo, ani
kterú mocí zase jich vyzdvihnouti. A tak oni obojí za jeden
þlovČk se svolivše, pĜed námi a obecným snČmem vší zemČ þeské
v Praze, den svaté Doroty, zjevnČ jsú oznámili, že jsú kĜesĢansky
se smíĜili a smluvili, všecko, co jest kdy napĜed v tČch záštích a
þasích proþkoli a kterakkoli se mezi nimi stalo, z srdce
pomíjejíc, i koneþnČ sobČ a vČþnČ odpouštČjíc a slibujíc již ve
všech vČcech Ĝádných a spravedlivých a zvláštČ což by se jich
práv a svobod dotýkalo, vČrnČ sobČ i upĜímnČ a za jeden þlovČk
radni a pomocni býti. Než toto samo pro lepší vymínili jsú, že
staĜí Horníci své knČží a kostela svaté Barbory i s tím kostelem
mají míti, kteĜížto knČží na svých kázáních žádného z obyvatelĤv
Horských nemají /28/ od pĜijímání TČla Božího pod obojím spĤsobem vedle kompaktát rozpakovati a ti ani druzí také žádných
búĜí ani rĤznic jednati a þiniti nemají, jedno z písma svatého na
hĜíchy lidské kázati a k lásce a k jednotČ i svornosti lid obojí
strany vésti. Pakli by který z nich kterékoli strany se v þem vytrhl, takový má konšely mČsta Hory a mincmistrem, kteĜí nyní jsú
nebo ty þasy budou, býti naveden až do arcibiskupa budoucího.
Též i svČtských, kdož by úmluv svrchu a vespod psaných v þem
nedržel, má také konšely a mincmistrem podle velikosti viny a
zasloužení bez jiných lidí všelikých výtržkĤv trestán býti. Pak o
ty statky starých HorníkĤv, kteréž nynČjší Horníci drží, mají
každý z obou stran po pĜíteli vydati a jestli by se ti smluviti oþ
nemohli, tedy toho slovutný Jan z Sútic, mincmistr, aneb jiný,
kdož by na témž úĜadČ byl po nČm, má býti nejvyšší rozdílce,
vždy hledČ k obojí stranČ vedle milosti. A toho z obou stran Ĝekli
jsú a mají poslušni býti. Také jestliže by kdo z starých HorníkĤv
od dání listu toho poĜád þtúc do zemČ do roka k svému statku se,
když by mu to bylo oznámeno, nevrátil, ten potom právo své na
tom ztratí a to všecko vedle práv a listĤv tomu mČstu od našich
pĜedkĤ daných na obec má spadnouti. Žádajíce obojí, abychom
k tČm a takovým jich dobrovolným smlouvám svolili a je ku
právĤm a svobodám i listĤv starodávných navrátiti ráþili milostivČ. Protož, vidouce i v tom obojích povolnost a poslušenství,
dobrým rozmyslem a radú naší pro vyzdvižení toho klenotu tím
spČšnČji Horníky oboje a všecky svrchupsané již jakožto znova
za jednu a jednostejnou obec spoleþnČ vysazujem, ke všem je
právĤm jich, svobodám a listĤm našim slavné pamČti pĜedky jim
z starodávna vysazeným a daným, kterýchž jsú dosaváde
požívali a chvíle této požívají /29/ navracujíc tímto listem. Ne
aþby pak i v þasích budoucích kterých práv a svobod svých se
doptali, jichžto nyní pro svou záhubu snad nepamatují neb dojíti
nemohou, a je dckami, listmi neb Ĝádným svČdomím okázali,
becnČ panovalo a veškeĜí chrámové knČžími strany té osazeni byli.
Strana Ĝímská používala však chrámu sv. JiĜí, který vždy býval pod
ochranou mincéĜĤv a pregéĜĤ.

tČch jim také chcem i naši budoucí králové þeští mají potvrditi
milostivČ. A nad to nade všecko vždy k tomu hledíc, aby mČšĢané
Hor tím spíše a snáze stavČti a hory vyzdvihovati mohli, všecky
dluhy minulé a platy svČtské i duchovní, kĜesĢanské i židovské v
HoĜe aneb v pĜedmČstích Horských, kteĜíž jsú koli na vší obci
aneb na jmenovitých domích, zvláštČ zdvihli jsme a zdviháme,
umoĜili jsme a tímto listem moĜíme. A to ve dsky zemské s radou
panskou chcem vložiti, když budou otevĜeny. Také chcem, aby
verk grošový neb penČžný dČlán byl pro potĜeby tČch hor a
firduĖk a šĢoury aby každý týden byly dávány tak, jakož se nám
a mincmeistrovi bude zdáti. Též pregéĜe, mincéĜe, prenary a jiné
k jich lunĤm a právĤm navracujem a kteréž na Vlašském dvoĜe
mČli jsú a mají i budou míti. A všecky platy a zboží jich i jiných
HorníkĤv, kromČ toho, co svrchu psáno stojí, propouštíme a jim
mocí svrchu dotþenou dáváme tímto listem a tvrdíme, bućto na
svČtských neb duchovních, kteréž jsú mČli na zemi neb mČstech
okolních, a též platy a zboží, kteréž jsou k jich kostelĤm neb
špitálu slušely, všecky jim navracujem i tČm všem, kdož to drží,
postoupiti pĜikazujem, chtíce toho všeho, což se svrchu píše,
radni a pomocni býti, jakožto král a pán jich milostivý vší snažností. A toho na svČdomí a potvrzení náš císaĜský majestát kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Jenž jest dán v Praze od narození Syna Božího MCCCCXXXVII ten úterý pĜed svatým Benediktem, let království našich uherského v padesátém, Ĝímského v
sedm /30/ a dvacátém, þeského v sedmnáctém a císaĜství ve
þtvrtém létČ.125
SkvČlým výsledkem osvČdþilo se býti narovnání toto odmČnČno, nímžto, hlavním pĤsobením tehdejšího nejvyššího mincmistra Jana ýabelického ze Soutic starým HorníkĤm navracovány byly statky dĜívČjší. StaĜí Horníci, kteĜí se byli z ciziny do
Hory Kutné navrátili, mČli sami urþiti cenu domĤ svých. Noví
držitelové jejich mČli bućto polovici této ceny od starého
majetníka v penČzích vzíti a tomu za to dĤm postoupiti, anebo
starému majetníku polovici ceny domu dáti a za to dĤm dČdiþnČ
obdržeti. Za pĜíþinou nynČjší již probuzenosti ýechĤv v HoĜe
Kutné stalo se pak, že NČmci do Hory Kutné novČ pĜibylí neb se
navrátivší v druhém pokolení s ýechy v jedno splynuli a
nČmþina z mČsta zmizela.
Po urovnání vČcí kutnohorských dal þísti císaĜ na snČmČ tom
vyzvání k stavĤm, aby mu byla povolena bernČ všeobecná,
protože po rozzastavení všech statkĤv korunních král nemČl
ještČ jiných pĜíjmĤ, leda platĤ komorních z mČst královských a
nČkterá cla. Hora Kutná mČla pak teprv novým nákladem
oživnouti, mČla-li se opČt státi hlavním pramenem dĤchodĤ
královských, ku kteréž berni byl snČm svolil. A když královna
Barbora dne 11. února co královna þeská korunována byla, upsal
jí král Sigmund s vČdomím snČmu vČno královen þeských obyþejné, totiž mČsta Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Poliþku, JaromČĜ, DvĤr, Trutnov a MČlník, a mČlo se jí odvádČti
každý týhoden z dĤchodĤv mince kutnohorské 60 hĜiven stĜíbra.
Co takto se podobalo, že mír a poklid zemi úplnČ již navrácen bude, pĜihodila se v nejbližším okolí Hory Kutné událost /31/
tak dĤležitá, která, aþ k dČjĤm mČsta výhradnČ nenáleží, nicménČ pĜedc tu o ní pomlþeti nelze, jelikož událost ta dojista na obyvatelstvo mČsta nemalého vlivu míti musila. VypisujeĢ ji p. Palacký126 takto: Spáteþnické poþínání si císaĜe Sigmunda v ýechách vzbudilo již z poþátku nedĤvČru a nespokojenost ýechĤv
velikou, avšak jenom pan Jan Roháþ z Dubé, po všechen þas
války táborské hejtman, na svém hradČ Syon ještČ zjevný odpor
jemu kladl. Vyhlásiv císaĜi válku, zajímal a pĜejímal mu stáda
volĤv a náklady vína, kteréž mu z Uher do ýech hnány a vezeny
byly a hledČl mu všelikým spĤsobem škoditi co nejvíce. Hrad
jeho Syon stal se útoþištČm mnoha jiných bojovníkĤv a straníkĤv
táborských. CísaĜ vyhlásil dne 15. února 1437 veĜejnou hotovost
zemskou proti Roháþovi ke dni sv. JiĜí nejprv pĜíštímu a vyslal
již dne 3. kvČtna svého nového hofmistra Hynce Ptáþka z
Pirkštejna s nČkterými dvoĜany, s pražským lidem a pány zemskými k dobývání hradu Syona. Obležen byl na svém hradČ za
þtyĜi mČsíce. Ale že zámek na vrchu hory byl postaven a valem,
pĜíkopy a zdmi dostateþnČ byl ohražen, nesnadné bylo jej pĜe125
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moci a dobýti. A protož Ptáþek nastavČl vČží, kteréž by pevnosti
a zdi zámku pĜevyšovaly, z nichžto rozkázal stĜíleti do zámku.
Mnozí s obojí strany padli, ale více dobývajících, proti nímž
zĜídka které vystĜelení daremné a na chybu bylo. PĜistoupiti
blíže ke zdem bránil pĜíkop hluboký, v nČmžto, aþkoli nebylo
vody, však pracné a nebezpeþné bylo vojákĤm do nČho se pustiti
a zase nahoru na valy, kteríž byly okolo zdí, vylézti, pro množství husté stĜelby, kteráž z hradu šla. Štolami tedy podzemními
pĜístup sobČ ku pĜíkopĤm dČlali, zanechavše /32/ pĜed pĜíkopem
nČco málo zemČ, ku podobenství dveĜí, aby lest jejich poznána
nebyla. (A že k dílu takovému zkušených kovkopĤ kutnohorských
použito bylo, jest takĜka nade vší pochybnost.) To spĤsobivše
þekali na vítr, kterýž by z ležení na hrad vál. Ten když se prudký
zdvihl (dne 6. záĜí), vojáci vzavše na se odČní, do štoly vešli,
zatím jiní stĜelbu k zámku pustili a všecka dČla pojednou zapálili, aby dým od prachu a ohnČ na hrad se obrátil. V tom onino
štolu prorazivše, do pĜíkopu skoþili a pĜistavivše žebĜíky na
valy, útokem je slézti usilovali. PĜihodilo se, že toho þasu Roháþ
obČdval, nemnozí, ježto zdi stĜáhli, pokĜik uþinili, z toho vznikl
hĜmot, že odevšad obležení bČželi k bránČní valĤv. Roháþ také
nechav jídla a uchvátiv zbroj, pospíšil z hradu, aby své ubránil.
Bili se jednoho þasu na mnoha místech velmi ukrutnČ, zvláštČ
kde Roháþ pĜítomen byl. Mezi tím s jiné strany nepĜátelé valĤv
se zmocnili a mnohé povraždivše, do hradu se tiskli. Roháþ
chvátaje navrátiti se k hradu, obskoþen jest a jat v pĜedhradí se
šesti svými bojovníky. JeštČ drželi se lidé Roháþovi na hradČ, ale
v temnu noþním poþali utíkati odtud a schytáno jich šest a þtyĜidcet. V pondČlí dne 9. záĜí 1437 spatĜila Praha popravu do té
doby nevídanou: udatný vĤdce táborský, nČkdy pán korouhevný,
kázáním císaĜovým veden jest se všemi dva a padesáti spoluvČzni svými k šibenici a obČšen uprostĜed nich nejvýše na ĜetČz
zlatý v panské úpravČ se zlatým pásem, jako pro þestné
vyznaþení. Avšak takového nakládání s muži nČkdy v národu
váženými, kteĜí válku byli vedli pro své pĜesvČdþení a nikoliv pro
loupež, chybilo se dokonce cílem svým. I bylo to velmi veliký
pláþ v lidu za dlouhý þas a vždycky lidé plakali, když /33/ byla
zmínka o tom, dí starý letopisec.127
Takové bezohledné a nešlechetné jednání se svými osobními
odpĤrci a pak nedržení slibĤ, jichžto pĜi nastoupení králování v
ýechách byl pĜipovídal, pĜispČlo k tomu, že v zemi opČtnČ
známky nespokojenosti a vzpoury povstávaly, které by snad
nepochybnČ proti králi Sigmundovi zĜejmČ vypukly, kdyby nebyla smrt jeho tomu pĜedešla. ZemĜel ve ZnojmČ dne 9. prosince
1437 a ním vymĜel po meþi v ýechách panovniþí dĤm Lucemburský. Poslední péþí Sigmundovou bylo zetČ svého Albrechta
Rakouského z rodu Habsburgského na trĤny ním opuštČné dosaditi a protož listy velmi úslužnými stavy království uherského i
þeského o to byl žádal. VyplnČní žádosti té potkalo se však s
dosti tuhým odporem, neboĢ národ þeský rozdvojil se opČtnČ ve
dvČ strany, tak zvanou rakouskou, která mČla nejvíce pĜívržencĤv ve stavu panském, druhá strana národní, zastoupena stavem
rytíĜským a mČstským. Hora Kutná držela se s Prahou pĜi
stranČ prvnČjší. V artikulích stížných, jichžto stavové þeští proti
císaĜi Sigmundovi vedli, že závazkĤm svým dosti neþiní, praví
se: Osmnácté: Slíbil Horu opatĜiti, aby zvelebena byla. Již jest ji
nezvelebil a témČĜ na nejvýše zavedl a zapustil k veliké škodČ a k
hanbČ korunČ þeské a dopouští vČdomČ na mnohých místech
peníze falešné dČlati. Z té pĜíþiny také v artikulích, jichžto stavové králi Albrechtovi pĜi volení jeho za krále þeského k pĜijmutí pĜedložili, uvádČjí: prosíme, aby /34/ JMt ráþila Horu
opatĜiti a vyzdvihnouti a to pro své i této koruny i jiných zemí
dobré, poctivé a užiteþné.128 A z toho patrno, že veškeré zemi na
pozdvižení Hory Kutné, þili vlastnČ dolování tamnČjšího,
záleženo bylo.
1438 V lednu r. 1438 držel Hynek Ptáþek z Pirkšteina na
Ratajích a Polné, který se byl v þelo celé strany pod obojí postavil, se svými pĜívrženci sjezd v HoĜe Kutné, na kterém uzavĜeno
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bylo vyjednávati s králem polským o dávném u SirotkĤ oblíbeném návrhu, kterak by koruna þeská a polská mohly spojeny
býti, z þehož však sešlo a Albrecht, co volený král þeský, v
þervnu pĜes ýáslavu, Horu Kutnou a KouĜím do Prahy jel a dal
hnedle Horu lidem svým obsaditi a tak si ji i užitky její pojistiti.
Však ještČ roku toho utrpČla opČtnČ Hora Kutná všechny strasti
války, kterou zde byl Ptáþek z Pirkštejna s vojskem Albrechtovým svedl a ji vydobyl, ale dlouho v držení jejím nebyl, neboĢ
již na den památky sv. Timotea (24. ledna) 1439 voleni a dosazeni jsou konšelé níže psaní skrze pana Zdenka z Postupic, toho
þasu nejvyššího mincmistra v HoĜe Kutné, uþinivše jemu pĜísahu JMti králi, jakož níže psáno: Jan hofmistr, Mikuláš Libák,
Jan Kožka, Jan zlatník, Jan KĜišĢan, Toma PecoltĤv, MatČj faráĜ,
MatČj Melhúzký, Václav VlasátkĤv, MatČj Vlþek, Jan Weis,
Petr Krupka, Petr TČžký, JiĜí muž Heskové, MatČj zeĢ Bilejovského, Prokop syn Hurtové, FranČk krejþí. Z toho vidČti, že
Hora Kutná opČt v rukou krále byla, aþ nemožno Ĝíci, zdaž postoupení jí novou válkou neb uzavĜeným mírem se stalo.
Král Albrecht zemĜel dne 27. Ĝíjna 1439, aniž možno Ĝíci, /35/
zdaž aneb co byl pro Horu Kutnou uþinil.
1440 Po smrti AlbrechtovČ octlo se království þeské v
mnoholetém bezvládí, jehož dČjiny zemČ posaváde neznaly a
hlavní závada poĜádku a práva pocházela v nemožnosti nalézti
oprávnČnce k vládČ spĤsobilého i ochotného. Že v takové dobČ
blahobyt Hory Kutné zkvétati aniž hornictví pozdvihnouti se
mohlo, dá se snadno domýšleti, neboĢ nebylo jistoty pro nákladníky, aby jim výtČžkĤv horních ĜádnČ placeno bylo, jelikož moc
vládní svČĜena byla pouze hejtmanĤm, pro každý kraj zvoleným.
Že však Hora Kutná pĜi tom všem postavení svého co první
mČsto po Praze nepostrádala, vysvítá z toho, že pĜi všech snČmovních vyjednáváních poslanci svými se úþastnila a že právČ
tito poslanci její se mocnČ opĜeli tomu, když páni bez stavu
rytíĜského a mČstského k volbČ nového krále pĜistoupiti chtČli. A
když k jednání takovému došlo, tu za voliþe ustanoven byl též
Ambrož z Hory Kutné a od dĤvČrníkĤ zvolen byl za krále
Albrecht Bavorský, který však zvolení to nepĜijal. Tím nastaly
v ýechách pak þtyry strany politické, z nichž hlavou strany
táborské byl BedĜich ze Strážnice na KolínČ, a strany té
pĜidržovali se i Kutnohorští.
1441 Ke dni 4. Ĝíjna svolán byl sbor knČžský do Hory Kutné
k tomu konci, aby tam veškeré duchovenstvo þeské zavázáno
bylo poslušenstvím M. Rokycanovi co zvolenému arcibiskupovi. Sbor ten byl dĤležitým netoliko hojností svých úþastníkĤv,
ano do tĜí set knČží tu pohromadČ bylo, ale také položením základĤv k ústrojí budoucímu církve pod obojí.129 /36/ MČliĢ téhož
roku také sjezd v HoĜe Kutné hejtmané spojených krajĤ ýáslavského, Chrudimského a KouĜímského (fer IV post Elizabeth),
aby se umluvili proti vládychtivosti OldĜicha z Rosenberku, z
kteréhož sjezdu jemu výhružný list odeslali a jemu vytýkali, že
on snČmovní usnešení ruší a úklady proti celé zemi kuje.130
1442 Praveno bylo již v díle prvním, že za panování císaĜe
Karla IV. na vršinách kolem Hory Kutné vinice zakládány byly,
ztvrzení toho nacházíme již v knihách mČstských. Tak vinice v
položení pod kostelem Všech svatých nad Hlúškami koupil
OndĜej Sanctus, postĜihaþ, mezi vinicemi Jana Šlaucha, faráĜe,
MatČjkovou a Špalkovou. Jiné vinice byly na površí u Neškaredic, kterých v držení byl rudokupec Jošt, pak pod Gruntlíkem u
KaĖku držela obec kutnohorská, pĜiberouc si jich od spuštČného
kláštera Sedlckého.
Krále Sigmunda narovnání znaþnČ pĜispČlo k oživení mČsta,
neboĢ se nejen noví obyvatelé zde usazovali, zakupujíce si opuštČné domy, ale málo starých HorníkĤv navracovalo se zpČt, jelikož nedĤvČĜovali posud, žeby záští proti uteklým bylo minulo.
1443 Ku dni 14. kvČtna 1443 svolána byla opČtnČ synoda
knČžská do Hory Kutné a zvláštČ vyzvány byly kraj Táborský,
129
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Žatecký, /37/ Písecký a Klatovský, aby z každé obce jednoho
knČze i nČkolik obecních vyslali k urovnání rĤznic, þehož však
TáboĜi zdráhali se uposlechnouti, pravíce, že byvše kacíĜstvím
zjevnČ naĜþeni, nemohou se úþastniti. Teprv na snČmu 16. þervna v Praze odbývaném vČc jaksi uspoĜádána byla a dne 6.
þervence sešel se umluvený tento sbor v HoĜe Kutné, k nČmuž
se sjelo drahnČ osob duchovních i svČtských. BylaĢ to poslední
disputace Táborských. Za pĜedsedy a Ĝeditele sboru toho voleni
byli MistĜi Václav z Dráchova a Petr Payne, Angliþan.
Že sbor tak dĤležitý a pro dobu tehdejší velevýznamný do
Hory Kutné svolán byl, svČdþí rovnČž o dĤležitosti a proslulosti
mČsta. A jelikož pĜi dČjinách mČsta nelze pĜejíti a nepodati též i
toho, co dĤležito ve zdech jeho jak pro mČsto samo, tak i pro
veškerý národ usnešeno bylo: protož nebude nijak od místa,
když zde jednání sboru toho zcela uvedu:131 Po dvoudenních
pĜípravných pracích poþalo hádání o vČcech náboženských ve
farním chrámČ, ležícím uprostĜed mČsta. Mistr Rokycana
pĜedeslav Ĝeþ obšírnou ku shromáždČným, formuloval hned
vyznání své o svátosti oltáĜní v tato slova: A. VČĜeno má býti, že
ve velebné svátosti tČla a krve boží jest Kristus pravý BĤh a
pravý þlovČk. B. Svým vlastním pĜirozením a podstatou svého
pĜirozeného bytu, kterou podstatu jest vzal z Marie Panny a
kterou podstatou sedí na nebi na pravici Boha Otce, - i žádal,
aby TáboĜi pĜiznali se k tomu také. Tito ale ohlásili, že
nepĜijímají než první þástku a o druhou þást vedlo se hádání
mnohadenní a ukonþeno tím, že pĜi rozchodu od Ptáþka z /38/
Pirkštejna i od mistra Rokycany ohlášeno bylo, že mají obČ
strany podati v urþitém þasu pĜe své napsané úĜadu
kutnohorskému, aby dochovány byly k budoucímu obecnému
snČmu a mezi tím aby strany obČ chovaly se tiše a nepronášely
vĤbec vČcí na sporu postavených.
Praveno již z pĜedu, že ve statky opuštČného sousedního
kláštera Sedlckého, nemČvši nikoho k spravování a opatrování,
usazovaly se osoby neoprávnČné dle libosti. Tak i obec
kutnohorská a mnozí z obce uvázali se v nČkteré majetky
kláštera toho. Že však v dobČ této klášter Sedlcký opČt novými
Ĝeholníky osazovati se poþínal a tito statkĤv klášterních
nČkdejších zpČt míti žádali, povstala mnohá pĜe mezi
Kutnohorskými a klášterem Sedlckým, takže k vyĜízení té pĜe
smírþí soudcové povoláni býti museli, kteĜí o vČci té následující
výrok uþinili: Já Bolek z Drahotína a Augustýn z Týnce,
ubrmanové zvolení od múdré opatrnosti pánĤv šepmistrĤv, rady
a obce na Horách Kutných s strany jedné a od poctivého knČze
BedĜicha ze Strážnice s strany druhé o tu pĜi, kterouž jsou mČli
mezi sebou o klášterství Sedlcké, tak jakož se dále vypisuje.
Protož porozumČvše jich pĜem s obú stranou mocí naší
ubrmanskou a mocí tohoto listu vypovČdČli jsme a vypovídáme,
aby všeckna nesnáze hnČvavá a nelibosti mezi stranami již
psanými, kterakkoli o tu pĜi dĜíve psanou vzniklé, pominuly a
tČch sobČ nikdy víc nevzpomínaly žádným obyþejem. Item: Jakož
Petr Polák mČl majestát od císaĜovy milosti slavné pamČti na
klášteĜe Sedlc, tak jakož týž majestát šíĜe ukazuje, ten kus takto
vypovídáme: aby páni Horníci knČzi BedĜichovi na to nesahali,
pokud Petr Polák v držení byl právem /39/ císaĜského majestátu,
z þehož jest poplatky bral. Než tento kus jest pĜi tom znamenitČ
vymínČn: jakož páni Horníci praví, že mají list od Petra Poláka
na nČkteré kusy, jakož ten list v sobČ zavírá a dále, jakož Petr
Polák od pánĤv HorníkĤv mČl list pod jich peþetí také na
úmluvy, kterýžto knČz BedĜich od Petra Poláka má, o to tak
vypovídáme: aby ta oba dva listy již psaná s obou stranou byla
položena v moc urozeného pána Jana z Sútic a slovutných
panoší OldĜicha Meþihuba z Královic a Otíka z Losi a na
Ratajích od prvního pátku postního v témdni plném. A my již
psaní ubrmané prosíme jich, aby ráþili mezi nimi uþiniti konec
spravedlivý bez prodlévání o to, což listové v sobČ zavírají. Pakli
by k tomu všech pospolu osob již psaných nemohlo býti, ale
dvČma z nich dána jest plná moc od nás, aby o ta dva listy
koneþnou výpovČć uþinili, kteréžto všecky kusy v tomto listu
popsané a každý zvláštČ vypovídán, a strany již psané k držení
jich mocí tohoto listu zavazujem pod základem dvou sto kopĤv
grošĤv dobrých stĜíbrných rázu pražského, tak jakož jsou pod
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tím strany již psané mocnČ na nás zaruþily, kteráž by strana z
svrchupsaných této naší výpovČdi v þem nezdržela, na takovou
stranu nezdrženlivou seznáváme tímto listem již psaným základ
200 kop gr. že jest spravedlivČ propadla k nám svrchupsaným
ubrmanĤm a k svrchupsaným osobám tĜem v tomto listu
jmenovaným, jakož jsme na nČ podali rozdČlení spravedlivého o
již psaná dva listy základu, polovici jednu, a k stranČ poslušné
druhou polovici. A ten základ plnČn býti má v mČsíci od
propadení poþítajíc poĜád sbČhlém listu obecného právem
podloženým. Toho na svČdomí i pro lepší jistotu peþetČ naše
obou ubrmanĤ vlastní pĜitištČny jsou k tomuto listu s /40/ jistým
naším vČdomím i s pĜiznáním. Jenž jest dán a psán na Ratajích v
první þtvrtek v pĤstČ léta Božího tisícího þtyrstého þtyrycátého
tĜetího.
A rozhodnutí od volených nestranných soudcĤ znČlo: My
Jan z Sútic v ty þasy hauptman kraje KúĜimského, OldĜich z
Královic a Otík z Losi oznamujeme tímto listem zjevnČ pĜede
všemi: jakož slovutní panoše Bolek z Drahotína a Augustýn z
Týnce, jsouc ubrmané zvoleni a mocnČ vydáni od múdré opatrnosti šepmistrĤ a rady i obce na Horách Kutných s jedné a od
poctivého BedĜicha ze Strážnice s strany druhé o pĜi, kterouž
mČli o klášterství Sedlcké, tak jakž v jich výpovČdi na to vydané
šíĜe se vypisuje, kteĜížto dĜíve psaní ubrmané jeden kus pozĤstavivše o dva listy, jeden, jenž od Petra Poláka svČdþí HorníkĤm a
druhý od HorníkĤv Petrovi Polákovi na úmluvy obapolné uþinČné. TČch listĤv z moci své ubrmanské na nás jsou podali k rozdČlení a konci pĜivedení spravedlivému, zavázavše dĜíve psané
strany k držení pevnému, což bychom o ty listy vypovČdČli pod
ztracením základu dvou sta kop grošĤv, jakož výpovČć již psaných ubrmanĤ svČdþí. A my spatĜivše a uváživše oba dva svrchu
psané listy i smlúvy uþinČné mezi stranami tČma obČma listoma,
totiž Petru Polákovu a Hornícímu, ježto svČdþí ta na úmluvu o
klášterství Sedlcké, dali jsme moc i plné právo a tímto listem
dáváme, aby od obou stran držány byly i v celosti zachovány,
tak jakož svČdþí slovo od slova a v sobČ zavírají, i budoucí knČzi
BedĜichovi, kteĜíž by majestát Petrovi Polákovi od císaĜovy milosti daný mČl nebo mČli, k témuž zavazujeme, aby svrchu psaný
list PetrĤv PolákĤv HorníkĤm drželi, jakož svČdþí. Také mocí
tohoto listu rozkazujem obČma stranama /41/ pĜedepsanýma pod
svrchupsaným základem, aby knČz BedĜich peþeĢ svou a Horníci
také peþeĢ svou pĜiložili k tomuto listu. Toho na potvrzení a pro
lepší jistotu peþetČ naše pĜirozené s naším svČdomím pĜitištČny
jsou k tomuto listu dobrovolnČ. A my šepmistĜi a rada i obec na
Horách Kutných a knČz BedĜich ze Strážnice výpovČć v tomto
listu psanou upĜímnČ pĜijímáme, slibujíce ji svou dobrou vírou
držeti a v celosti zachovati, a na svČdomí toho peþeti naše k
tomuto listu pĜitiskli jsme. Jenž jest psán na Ratajích v úterý po
sv. Stanislavu léta Božího MCCCCXLIII.132
Tímto rozhodnutím potvrzeno bylo tedy Kutnohorským
držení a užívání pozemkĤv, jichžto od klášterství Sedlckého si
úmluvou s Petrem Polákem pĜivlastnili, a sice polnosti a vinice
na Gruntlíku a zahrady a pole s obou stran kamené stezky ležící.
Jak a kterakou mocí týž knČz BedĜich ze Strážnice, který byl
sedČním na KolínČ, si klášterství Sedlcké pĜivlastniti chtČl, nelze
nám povČdíti, máme však pĜed rukama listinu Mikuláše DivĤþka
z Kladrub, danou pĜed sv. MatČjem 1441, jížto tento knČzi
BedĜichovi ze Strážnice a bratru jeho Šimonovi právo své na ves
Veletov i se vším pĜíslušenstvím postupuje. A kdežto ta vesnice
prve majetkem kláštera Sedlckého bývala, možno, že i ostatní
zboží, témuž klášteru nČkdy pĜináležející, sobČ pĜivlastniti mínil.
Že ostatní šepmistĜi a rada v dobČ té peþliva byla jak nabýti
tak i upraviti všeliký movitý majetek obci a ústavĤm místním
pĜináležející, vysvítá také z toho, že se mocnČ o to /42/ zasazovala nabýti ku špitálu mČstskému nČkdejší poplatek ze dvoru
nČkdy špitálského v PĜítoce, nadací tomu pĜíslušícího, jejžto
nynČjší držitel odvádČti se vzpouzel, k þemuž však po zavedené
proti nČmu žalobČ pĜimČn byl výrokem tímto: Já Jan ze Sútic,
mincmistr a nejvyšší smlĤvce mezi stranami dole psanými vyznávám, jakož jest byla pĤtka a rĤznice mezi opatrnými šepmistry a
konšely i obcí na Horách Kutných s jedné a Hanuškem Feridanem z PĜítoky s strany druhé o dvatceti kop grošĤv platu roþního
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na tom dvoĜe HanuškovČ v PĜítoce k jich špitálu Horskému pĜíslušících, jejž jsú v pĜedešlých þasích Hanúšek napĜed psaný a
jeho pĜedkové k tomu špitálu Horskému platili a potom Hanúšek
se proti tomu zpéþil, pravČ, že jeho platiti nemá ani jest povinen,
a Horníci v tČch mírách pro záhubu toho špitálu a pro potracení
listĤv þasĤv tČchto váleþných nemohouc toho jinak té chudinČ
špitálské vyvédsti a zpraveni jsúce lidmi starožitnými, jenž jsú
jim to seznávali, že jest tak z toho dvora Hanuškova od
starodávna k tomu špitálu Horskému vždy dvatceti kop grošĤv
placeno na každé léto úroku roþního, i uvázali se Hanúškovi v
ten dvĤr a v ty lidi, kteĜíž od toho dvora jeho od nČho dČdiny
drží, a z nich úroky k špitálu svému brali jsú a zápis ten, kterýž
Hanúšek na ten dvúr má, stavili právem a vzali. Také tedy já
svrchupsaný Jan z Sútic znamenav záhubu a chudobu velikou
Hanúška již psaného, i uþinil jsem mezi nimi úmluvu takovouto:
aby Hanúšek i jeho budúcí, neb ti, kdož by toho dvora nebo
dČdin jeho byli v držení, platili k již psanému špitálu 10 kop
grošĤv platu roþního a vČþného a to rozdílnČ, to jest pČt kop
grošĤv na sv. JiĜí nejprv pĜíštího poþnúce, a druhých pČt kop
grošĤv na sv. Havla ihned potom /43/ budoucího. A tak vždycky v
þasích budoucích napĜed psaný Hanoušek aneb toho þastopsaného dvora vladaĜi a dČdin jeho osedlí, vČþnČ úroþiti mají a
dlužni budou beze všech odporností v þasích budoucích na ty
þasy svrchupsané úroþní bez prodlévání všelijakého. A ten plat
Hanúšek þasto psaný má jim ujistiti a list na to udČlati a Horníci
Hanúškovi zápis jeho na ten dvĤr, kterýž jsú jemu vzeli, aby
vrátili a lidi, jenž toho dvora dČdiny drží, z nichž jsú úrok brali,
aby postoupili a z þlovČþenství je propustili. Toto však znamenitČ jest vymínČno a vymluveno: jestliže by Horníci ve dvú létech
od daní tohoto listu které právo na ten dvĤr svrchupsaný a
dČdiny jeho výše, mimo tČchto 10 kop gr. mnou umluvených a od
stran obapolnČ svolených a pĜijatých okázali, z toho jim Hanúšek nebo ti svrchupsaní toho dvora a dČdin jeho vladaĜi a osedlí
právi býti mají, tČmito desíti kopami pĜedepsanými mnou umluvenými, ižádnou mírou sebe nehájíce ani sobČ toho k obranČ a
ku pomoci proti nám berouce. Pakli by Horníci v tČch dvú létch
práva dalšího nad tČchto 10 kop gr. úroþních svrchupsaných neokázali, tedy potom vČþnČ oni i jich budúcí na þasto psaného
Hanúška i na jeho budoucí toho dvora a dČdin jeho vladaĜe
jménem chudiny toho špitála jich nahoĜe psaného výše nad tČch
deset kop gr. platĤ svrchupsaných mnou umluvených vČþnČ sahati nemají po všechny þasy. A tuto úmluvu obČ strany svrchupsané jménem svým i svých všech budoucích pĜijali jsú a k ní
svolili. Jenž jest dán od narození Syna Božího 1443. léta v ten
úterý den sv. ěehoĜe papeže.
Jakým spĤsobem majetek k nabytí vlastnictví v knihy mČstské zapisován býval, ukázati chci tuto jedním pĜíkladem: Jan /44/
PísaĜ z Veselé sobČ i svým budoucím koupil jest mlýn veliký,
jenž slove „nový mlýn“, kterýž leží nad Pachem133 proti fortnČ a
proti pivovaru Petrovu Ĝeþenému Chyba ob potok od Thumy
mlynáĜe za 400 kop gr. dobrých stĜíbrných rázu pražského a
zavdav jest jemu 300 kop penČzi hotovými a 100 kop gr. ostatních má jemu dáti a splniti ve dvou létech od sv. Jakuba nyní
minulého poĜád zbČhlých a to právem pukrechtním, takže peníze
zavdané na zaplacení penČz posledních nedoplacených rukojmové jsou a býti mají. A Thuma již psaný prodal jest mu ten mlýn
za svobodné a za þisté dČdictví a v týchž ve všech právech i s
tČmi právy, k kterým jest a pokuć sám kterých mČl a v nich
držal, jakož to na dČdice pravého sluší a záleží, zvláštČ však že
Jan svrchupsaný i jeho budúcí z toho mlýna má a dlužen jest
platiti a úroþiti ke špitálu zdejšímu pĜed branou ýáslavskou na
Kolmarku ležícímu 10 kop gr. platu roþního a vČþného po þtyrykrát do roka, t.j. na každé suché dny pĤl tĜetí kopy a k tomu též
špitálu chudinČ na každý rok jednou dva vepĜe vykrmiti, a ty
krmiti tĜinácte nedČlí, a mimo to nemá žádných poplatkĤ více
platiti, kromČ coby se dotýkalo mČsta a obce, to Jan svrchupsaný má vedle obce trpČti a zastati, jakož to i jiný soused.
Actum v úterý pĜed sv. Jakubem 1443.
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Název Pach potoka kutnohorského na místČ starého názvu
Vrchlice pĜišel tak v obyþej, že všeobecnČ se jména toho užívalo a
až posaváde užívá. Protož pĜi listinných významech i mnČ jich
podržeti tĜeba.
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Živnosti a Ĝemesla v mČstČ doby té byly již patĜiþnČ uspoĜádány a pod zvláštní dohlídkou šepmistrĤv a konšelĤv držány.
Protož toho spoĜádání postrádali havéĜi a uznávali, že jim /45/ též
tĜeba jakéhosi soustĜedČní a spolþení, jakož i podpory pro znešĢastnČlé a ochuravČlé, jakž jiné živnosti pro své údy již zaĜízeno mČly, neboĢ, ponČvadž jsú havéĜi cechu nemČli, na nČ, když
se který chudý z nich roznemohl, žebrávali u kostela. Protož
sebravše se, i vydali ze sebe starší nČkteré havéĜe, aby vstoupili
pĜed pány na rathúz do rady a prosili pánĤv, aby jim toho ráþili
pĜíti, aby také cech mČli jako i jiná Ĝemesla v obci mají, kladouce toho pĜíþiny tyto, pro které toho žádají a prosí: Na první
pĜíþinu toho položivše, aby také k chvále boží a obci té ke cti i
svému Ĝemeslu svíce i jiné potĜeby do kostela mohli a mČli naþ
jednati a kupovati. 2hé: Aby mČli z þeho chudým pro jméno boží
udíleti. 3tí proto: Jestliže na nČkterého z nich Pán BĤh dopustí
nemoc, aby jemu z toho pomáhali a žebrati na nČho nedopustili
pro svou i budoucích svých tovaryšĤv hanbu a pro ustrkání, když
by se který z své nemoci zhojil, aby mu tu almužnu nebylo oþí
vystrkáno k jeho a jiných havéĜĤv hanbČ a aby o to svárĤv a rozbrojĤv nebylo. 4té proto: že havéĜi noví a jiní neumČlí lúny sobČ
osadí vysoké, a zasloužiti jich neumČjíce, a také že mnozí z nich
pĜijímají lehenšafty v dolech u perkmistrĤv134 a lidi na to zvednouc, aby s nimi pavovali, potom od toho kradmo zbČhnouc a na
jiné obchody se dadí a lidi o náklady bez studu pĜipravují a tím i
jiné havéĜe lidem v mrzkost a v ohyzdu uvodí, že lidé, bojíce se
téhož od jiných, neradi pavují a /46/ tím pĜevelmi hory hynou a
scházejí. A aby nad námi páni usazovali cechmistry a starší, lidi
usedlé, rozumné a upĜímné, ježto by tu právČ a vČrnČ spravovali
k chvále Boží a k obecnému i tČch hor dobrému, ižádných rocení
ani kterých bezpráví vznikati nedopúštČli. Pakli by kdy v budoucím þasu páni a hofmistr135 skrze ten cech znamenali která
srocení a spiky od havéĜĤv k obtČžování nákladníkĤv, ježto by to
horám k zkáze a k zhoršení pĜijíti mohlo, tehdá aby ten cech jim
hned po ten den moc mČli zase zdvihnouti a zrušiti a zavinilé
trestati, jakž by na takové vinou slušelo, aby se jimi jiní kázali.
Páni pak pováživše té jich žádosti a povolavše jich zase i
mluvili jsú k nim takto: Jakož tuto pĜíþiny pokládáte, pro které
pravíte, že toho cechu pro nČ míti žádáte, teć vám chceme povČdíti úmysl svĤj, budete-li chtíti v tom se tak zachovati, tehdáĢ
vám bude dopuštČn ten cech již k vaší prosbČ. Nejprv: LénĤv
(mzdy) abyste sobČ vyšších nesadili nad 12 gr. bez vĤle nákladníkĤv kdež rudy nemají. A kdež ruda jest, by pak byla dobĜe hojná, tu nad 18 gr. výše nestíhnČte bez jich vĤle. Item: SvátkĤv jiných aby nesvČtili, kromČ hodĤv a svátkĤv Pána Krista a matky
Boží a svátkĤv apoštolských. Item: Aby havéĜi u nižádného peníz
nezajímali a za to jim penČz nákladnických nedávali, ani rudokupcĤm na kupích co spouštČli pro vyrychtování penČz bez vĤle
kverkovské. Pakli by to kteĜí havéĜi þinili, /47/ ti to þiĖte na svou
škodu, ale ne na kverkovskou. It. Díla ižádný havéĜové aby neskládali u nižádného lénu (výplatČ) bez opovČdi a povolení hofmistrova a panského. It. Šichty své plné abyste dČlali jakož na to
sluší a sobotní šichty poslední abyste do dvatceti hodin drželi,
ale pĜed jinými svátky celé a plné až do konce jako jindy.136 It.
BumbalĤv ani kterých jiných handštanĤv sobČ abyste nevysazovali ani dávali bez vĤle kverkovské. It. Kterýžby havéĜ sám lézti
nemohl pro hodnou pĜíþinu, aby místo sebe hodného dČlníka
zjednal. Pakli by toho neuþinil, buć mu ta šichta úplnČ sĖata,
což se na ni dostane z lónu. It. Aby havéĜi ižádných nádobí neb
želez, které nákladníci mívají, od dolĤv pryþ nenosili, když lénšaft opustí, ale aby jich nechali u hutmana,137 aby se nákladní134

HormistĜi (perkmistĜi) propĤjþovali nákladníkĤm (kverkĤm)
léna horní (lehenšafty), kde by pavovati zamýšleli. Povinností jeho
bylo také k dílĤm tČm aspoĖ jednou týhodnČ z úĜadu dohlížeti.
135
Hofmistr neb urburéĜ rozsuzoval vČci sporné toliko v horních
záležitostech a k hornímu soudu pĜíslušící na místČ mincmistra, však
i soudu takovému pĜedsedati museli vždy dva z konšelĤ obecních.
Právo horniþné krále Václava II.
136
Práce horní trvající 24 hodin rozdČlena byla ve þtyry þásti neb
šichty, dvČ denní a dvČ noþní, znamená tedy šichta práci v dolech po
6 hodin trvající. Nastávání nové šichty po všech horách zvláštní
zvČstovaþí (anklopéĜi) oznamovali. DvČ šichty po sobČ pracovati
bylo havéĜĤm zakázáno.
137
Hutman nazýván strážce hor, kteĜí od nákladníkĤv voleni
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kĤm od nich stalo spravedlivČ v tom pĜed perkmistrem. Pakli
pĤjdou od dolu, ty nádobí tu ostaĖte. It. KteĜíž pĜikládají želez,
aby je hutmanu ukazovali nebo i jiného nádobí pro zlé domnívání do havéĜĤv. It. Kterýž havéĜ chce odjíti z nČkterého lénu,
aby vzal Ĝádné odpuštČní a þasem slušným. Pakli kterého složí s
hodnou pĜíþinou, aby ten ižádnému /48/ nehájil zjevnČ ani tejnČ
na též místo lézti, ani kterých pohrĤžek proto þinil. A odejda od
lénu, neb byl-li by složen skrze kverky lénšaftními, nemČl-li by s
nimi doloví nákladníci dílĤv.
A to jsou havéĜi ti jménem všech jiných zachovati všecko
slíbili pod složením toho cechu a k tomu pod trestáním jakž by
se zdálo pánĤm za slušné. A páni udČlivše jim práva k držení
cechu, kázali vepsati toho v registra r. 1443. Z ustanovení toho
vysvítá patrnČ, že lid horní u vČcech obecních zcela pod právomocností úĜadu mČstského byl a že práva úĜadu hornímu v obecní záležitosti se míchati nepĜipouštČly, neb ten jedinČ horní záležitosti Ĝídil a spravoval a k nim dohlížeti mČl, vyjmouc toliko
osobu nejvyššího mincmistra, který rozhodoval i u vČcech obecních v odvolání se z rozsudku úĜadu šepmisterského v stolici
druhé a který i na Ĝád a správu obecní na místČ krále nejvyšší
dohlídku mČl. Protož mu také pĜíslušelo na místČ krále každoroþnČ radu saditi a ustanovovati.
1444 Roku 1444 v mČsíci záĜí sjeli se nejvyšší náþelníci
všech stran politických v HoĜe Kutné, zejména JiĜí PodČbradský, Jan Zajímaþ, ýabelický, Hertvík a BedĜich Kolínský, kdež
rokováno bylo o správČ zemČ þeské, jelikož posaváde se nebylo
podaĜilo krále zvoliti. A tu ustanovili JiĜíka z PodČbrad a
Kunštátu za nejvyššího hejtmana všech krajĤv bez rozpakĤv,
ustanovivše jej vĤdcem svým.138
/49/ 1445 Doby té byli již mnozí obyvatelé Kutnohorští velmi
zámožní a že zvláštČ dolování hor se znaþným ziskem se potkávalo, vysvítá z toho, že veškerá mysl obþanská obrácena byla k
velkolepému úkolu svých pĜedkĤ, na dostavení chrámu Svatobarborského který vyveden býti mČl v délce dvojnásobnČ tak
veliké, nežli pozdČji v nynČjším spĤsobu jej ukonþiti možno
bylo. A nebyly to žádné zvláštní odkazy a legaty, z nichžto by
stavba ta nákladná provádČna byla, bylyĢ to toliko dobrovolné
místní pĜíspČvky a týhodní sbírky, žebroty zvané, nimiž se ve
stavbČ pokraþovalo. A to svČdþí nejlépe o obČtovnosti obyvatelstva tehdejšího. Jeden z hlavních podporovatelĤ stavby chrámu
toho doby té byl mČštČnín a rudokupec Jan Hanúšek z Písku
(Piesek), muž zámožný a obČtavý, který maje sobČ od JindĜicha
Náza, nČkdy mČštČnína kutnohorského, a dČtí jeho postoupené
právo dČdické na KošíĜ, toto právo slovutnému JindĜichovi Koblencovi, úĜedníku desk zemských, listinou danou dne 25. ledna
1445 postoupil a postupní cenu tu na stavbu chrámu Svatobarborského vynaložil.139
/50/ Marné bylo až posaváde všeliké vyjednávání o zvolení
krále a strana stranu vinila, že krále míti nechce. Aby této liché
dĤmince nejvyšší hejtman zemský JiĜí z PodČbrad pĜedešel, svolal ku dni 24. þervna 1445 snČm valný do Hory Kutné, na nČmž
zasedali JiĜík z Kunštátu a z PodČbrad, Aleš ze Šternberka, JiĜík
z Dubé a Visenburku, Petr ze ZvieĜetic, Jan z Rousínova, hejtman kraje ýáslavského, Jan ze Soutic, hejtman kraje KouĜímského, Bohuše z Postupic, hejtman kraje Chrudímského, Mikuláš Trþka z Lípy a jiní páni, rytíĜi a mČsta spolu sebráni i ti, kteĜí
k jednotČ PodČbradské náleželi a pod správou pana JiĜího z
PodČbrad stalo se usnešení toto: V jméno Boží, amen. Léta Božího tisícího þtyrstého þtyĜidcátého pátého na snČmu na Horách
Kutných den sv. Jana KĜtitele uloženém stalo se svolení od pánĤv, rytíĜĤv, panoší, mČst, zeman krajĤ rozliþných zemČ þeské o
artikule dole psané. Znamenajíce kompaktáta s koncilium i s císaĜem smlúvy uþinČné, že jsou naší zemi pĜíþina veliká a pomoc
bývali z osob nejspolehlivČjších a pĜísahu skládali urburéĜĤm.
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k dojití pokoje a pĜestání válek a mnohých nesnázek, potom po
smrti krále Albrechta list mírný vší zemi uþinČný uvedl nás v
svornost a poklid. Protož dle spravedlnosti, kteráž chce, aby
smlúvy Ĝádné, obecnému dobrému hodné a užiteþné byly držány
a zachovány a pro uvarování svárĤv budoucích svolili jsme se,
abychom ze spolka o zachování skuteþné svrchuĜeþených vČcí
stáli a toho sobČ radni a pomocni byli proti tČm, ktož by nám to
rušiti chtČli. It. Znamenáme, že nČkteĜí, chtíce na nás zlú povČst
uvésti, mluví, že bychom pána a krále míti nechtČli. I oznamujem, že prve byla a ještČ jest a bohdá i v budoucích þasích bude
vĤle naše, abychom krále mČli, jakožto jest na nás na snČmích
shledáváno, /51/ a dá-li BĤh, vždycky bude shledáno, kterýž by se
hodil k naší korunČ þeské a ježto by nás hájil a bránil v našich
spravedlnostech a v úmluvách ĜádnČ uþinČných a každého pĜi
svobodách a právech jeho zachoval. Jinák, chtČli-li by kteĜí
krále kterého strannČ a svévolnČ uvésti, proti takovým svolili
jsme se, abychom sobČ radni a pomocni byli do tČch hrdel i statkĤv, rozumČjíce, co by zlého z takového stranného uvedení této
korunČ pojíti mohlo, jakož se jest to dĜíve vskutku shledalo, co
jest zlého z takového bČhu této zemi pocházelo. It. Že nČkteĜí
naše hlasy a rady na snČmích nám zle a neprávČ vykládají a
snad i do jiných zemí nás jinak než jest ohlašují, zdálo se nám, a
na tom jsme zĤstali, abychom tak, jakož v pravdČ jest, svú nevinu, kdež a kolikrát toho potĜebí bude, oznámili a k králi Ĝímskému poselství uþinili. It. O snČm buć odpovČć takováto dána, že
k snČmu obecnímu den sv. BartolomČje svolujem, jakož jsme i v
pĤstČ svolili. Ale do Prahy k nČmu jíti nechceme pro pĜíþiny
hodné, kteréž jsme pĜed tím na podzim z Nymburka po panu
Petrovi ZvieĜetickém a po jiných poslech do Prahy vzkázali, i
pro jiné hodné pĜíþiny, kteréž jsme na tomto snČmu nedávno
minulém skuteþnČ shledali. Než buć o mČsto k snČmu podobné
uloženo ĜádnČ a tu bohdá míníme býti. It. Svolili jsme se, abychom poselství uþinili k PražanĤm, že ti knČží, ježto se kapitulou
nazývají, nám kompaktát nedrží, ale je ruší, když takové knČží,
ježto pod jednou rozdávají, na ta místa uvodí, kdež jest prvé pod
obojí spĤsobou dáváno a že na knČží naše sahají, pohonie a
klatby na nČ vydávajíc, vČdouce, že jsme my M. Janovi, volenému arcibiskupovi, /52/ podle svolení vší zemČ své knČží poruþili k
správČ. I v jiných vČcech jsú nám vinni. Protož žádáme, aĢ to
páni Pražané, že ta kapitola jest v jich moci, opatĜí a opraví.
PakliĢ toho neuþiní, bylo by nám toho líto. It. Svolili jsme se,
jestliže by kdo z této naší jednoty mimo rovné moci tištČn byl,
takovým máme radni a pomocni býti. Pakli by kdo z též jednoty
naší chtČl svévolnČ války aneb které výtrže þiniti aneb poþínati,
takovému nebudem povinni pomáhati. - A pro další konání a
skutku vedení tČch vČcí svrchupsaných prosili jsme urozeného
pána pana JiĜíka z Kunštatu a z PodČbrad, aby on ráþil tu práci
na se vzíti a ty vČci i jiné k tomu kterékolivČk té jednotČ potĜebné
jednati, Ĝíditi a spravovati. A my jemu všichni toho všeho máme
a slibujeme radni a pomocni býti.140
/53/ 1446 V den sv. Valentína (14. února) r. 1446 stala se jest
dobrovolná a pĜátelská smlouva mezi Ambrožem, synem nebožce Laurencovi s jedné a mezi pány a obcí z strany druhé o dČdictví a právo dČdiþné téhož Ambrože, kteréž jest on mČl po otci
svém Laurencovi k tomu domu na prĤþelí na Tarmarku ležícímu,
z nČhož jsú páni a obec rathúz sobČ udČlali, takováto: takže
páni a obec mají dáti a vyplniti Ambrožovi za to právo a dČdictví 10 kop gr., zavdavše jemu 4 kopy a 20 gr. penČz hotových a
dále platiti mají na tyto úroky 3 kopy a 20 gr. na den Matky Boží
na nebevzetí nejprv pĜíští a ostatní 3 kopy 20 gr. na sv. Valentína, vše v rok na ty roky poĜád pĜicházejíce a za to jest za pány a
za obec k Ambrožovi rukojmím Havlík z Tarmarku, aby jemu tak
Archiv þeský I. str. 291. - Palacký: DČje národu þeského IV.
str. 120. - BudeĢ snad mnohému þtenáĜi divno, proþ toto snČmovní
jednání v dČjepis místní doslovnČ uvádím? ýiním toho z toho pĜesvČdþení, že tím nejpatrnČji na dĤležitost mČsta, jaké Hora Kutná v
dobČ té zaujímala, poukázati možno jest a proto budoucím po nás
dojista milo bude zvČdČti všeho toho, o þem v mČstČ tom v dávných
dobách jednáno a rokováno bývalo. A když Hora Kutná u správcĤv
zemských takové dĤvČry požívala, že pro rokování svá, celé zemi
prospČšná, ji za místo snČmování volili, dĤkaz nejpatrnČjší nám podává i o tom, že i sama správa obecní tak spoĜádána býti musela, že
dĤvČry v mČsto od pĜedních mužĤ vložené zasluhovala.
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a na ty roky již psané bylo plnČno. A Ambrož jest pánĤm a obci
ten dĤm a to své i svých všech pĜíbuzných právo, kteréž jsú tu
mČli, mocnČ a dobrovolnČ odevzdal jest a žádného práva nepozustávaje, kterúž smlúvu podepsal Johanes Onomyslský, starší
šepmistr.141 Zdaž by byla obec hnedle po vypálení mČsta v dobČ
válek husitských naznaþený dĤm ten za radnici byla používala
aneb teprv nyní zaĜídila, nelze nám udati. Divno však pĜi tom, že
obec doby té tolik hotovosti nemČla, aby dĤm ten najednou
zaplatiti mohla.
Dne 29. dubna šepmistĜi a konšelé i všechna obec Hory
Kutné postupují purkmistrĤm, konšelĤm i obci mČsta ýáslavČ
dobrou vĤlí právo špitála svého i list nebožtíka OndĜeje RadboĜského /54/ na 10 kop platu roþního na Druhanicích. Tomu svČdþí
pan JiĜík z PodČbrad, pan JiĜí z Dubé a Vismburka, Jan z Rusínova a na Lichtenburce, pan Chval z ěíþan a Jan ze Sútic, sedČním na Janovicích.142
Dne 30. dubna 1446 sjeli se opČt þlenové jednoty PodČbradské do Hory Kutné, jelikož prvnČjší uzavĜení v jednotu a opravu
ve správČ zemské a náboženské u PražanĤv a kapitoly Pražské
zdárného úþinku nemČla. Sjeli se zvláštČ JiĜí z PodČbrad, Aleš ze
Šternberka, JiĜí z Dubé a Vismburku, Petr ze ZvieĜetic, Mikuláš
Trþka z Lípy a hejtmané kraje ýáslavského, KouĜímského a
Chrudímského a vydali tu psaní stížná ku všem pĜedním pánĤm
þeským, oznamujíce, že kĜivd, kteréž tak dlouho snášeti museli,
již litovati (t.j. spláceti) chtČjí a žádajíce k tomu netoliko schválení, ale i pomoci.143 A poslali spolu list pánĤm sebraným kraje
PlzeĖského, nímžto se osvČdþují, þeho k dobrému žádají.144
Mlýn Štolec pod Sedlcí ležící, jejžto od dávna obec kutnohorská ve vlastnictví mívala, který doby té od PolákĤv zkažen
byl a jejžto dĜívČjší držitel Chyba více opravovati nechtČl, dali
šepmistĜi a konšelé Materkovi pekaĜi, aby jej vystavČl, k þemuž
mu dali lhĤtu do tĜí let. A po tĜech letech, když by dostavČno
mČl, by se otázal u obce o vlastnictví, jež mu bude dáno se vším
pĜíslušenstvím pod úrok roþní 3 kop 20 gr. k placení pĜi sv. Havle a sv. JiĜí bez povýšení kdy toho úroka, a on sobČ bude moci k
svému požitku kol což chtíti a potĜebovati /55/ bude udČlat.145
Páni a obecní prodali jsú ten kout, kterýž leží od vČžky katovy podle zdi mČstské a za zahradou Jana Onomyslského témuž
Janovi Onomyslskému, aby on ji sobČ pĜihradil k své zahradČ, a
to proto, že jsou se jemu tady do zahrady škody þasté dály.146
O svatém Martinu téhož roku sešel se valný snČm v Praze u
velikém poþtu, k nČmuž i poslanci z Moravy, Slézska, Lužice a
Šesti mČst se dostavili. Jednáno bylo na nČm hlavnČ o pĜijmutí
Ladislava, syna pohrobního po králi Albrechtovi, který u strýce
svého arciknížete Rakouského a krale Ĝímského Fridricha chován byl. A ponČvadž všeliká dosavadní poselství o vydání králeviþe Ladislava marná byla, vedeno bylo k tomu, aby stavové
sami v poþtu co možná nejvČtším se sjeli do VídnČ k vyjednávání s králem Fridrichem, by již všem odkladĤm a úskokĤm
konec uþinČn byl. Potom uþinČno jest poselství k papeži Eugeniovi o potvrzení M. Rokycana za arcibiskupa, v kterémžto
poselství byl z Hory Kutné Martin KĤþka, šepmistr a spolu
hofmistr hor stĜíbrných dolĤ.
1448 Od té doby, co JiĜí PodČbradský v þele jednoty PodČbradské stál, stav obecný zemČ þeské ukazoval se mnohem klidnČjším. Nemalou pĜíþinu toho hledati bylo též v okolnosti té, že
strana táborská hned z poþátku poddala se byla také pod správu
jeho, nijak však srovnati se nemohl se stranou Pražskou. A to
bylo hlavní pĜíþinou, že JiĜí PodČbradský ku všem dĤležitČjším
schĤzím politickým Horu Kutnou, co mČsto po Praze nejprvnČjší, volil. BylaĢ Hora Kutná také stranČ PodČbradské úplnČ
pĜíchylna /56/ a ohlednČ vyznání náboženského pouze stranČ pod
obojí oddána, takže chrámy sv. Jakuba, sv. Barbory, sv. BartolomČje a Matky Boží jedinČ knČžími strany pod obojí osazeny
byly a pod jednou již nikde v mČstČ nepodáváno. PĜísnČ hledČno
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v obci na zachovávání þtyĜ artikulĤv Pražských a kompaktát
sborem Basilejským ztvrzených a to sice tak bezohlednČ, že
nikdo do obce za spoluobyvatele pĜijat nebyl, kdo by se ku
stranČ pod obojí byl nepĜiznával.
Již dne 24. þervna 1448 setkáváme se opČt se snČmem strany
PodČbradské v HoĜe Kutné, na kterém po osmidenním rokování
ustanoveno se na tom, aby, seberouce pole veĜejné po krajích
svých, zmocnili se pĜedevším Prahy, tudíž i nejvyšších úĜadĤ
zemských, bez kterýchžto nemohli provozovati vĤle své. K
tomu cíli zavázali se pĜítomní statky i životy pomocni býti panu
JiĜímu. A již v mČsíci srpnu všickni þtyĜi krajové Hradecký,
ýáslavský, Chrudímský a KouĜímský a mnozí z Boleslavska a
LitomČĜicka položili se nejprvé u Kutné Hory na Kolmarku a na
KaþinČ v poþtu devíti tisícĤv braných, odkuć teprv ku konci
srpna s JiĜím z PodČbrad ku Praze táhli a 3. záĜí jí dobyli.147
1449 Pokladna obecní nemusela býti až posaváde v dobrém
stavu, neboĢ ve þtvrtek po sv. Vítu r. 1449 prodali šepmistĜi,
konšelé i všecka obec vinici obecní na Neškaredických horách
Janovi Bradatému z MezĜíþe za 20 kop gr., kteréž peníze
obrátili /57/ na upravení rathúzu, postúpivše mČstištČ vedle
rathúzu mezi zdČmi kus Jankovi Radkovi ševci a kus Jankovi
Slavíkovi ševci, že oni tu stavČti mají a osaditi jako jiní súsedé k
držení, jmČní a požívání jich i dČdicĤv.148
1450 V úterý po sv. Petru a Pavlu dali kutnohorští šepmistĜi
a konšelé i všecka obec od sebe list, nímž pĜistupují ku pĜímČĜí
uþinČnému mezi pány jednoty pánČ JiĜíkovy s strany jedné a
pány jednoty pánČ OldĜichovy s strany druhé.149
1451 Otázka o uznání správce zemského promČnila se
posledními událostmi v zemi v otázku o uznaní zaĖ pana JiĜího
PodČbradského, neboĢ bylo na jevČ, že nemohlo se ani jednati o
zvolení koho jiného, ana jednota PodČbradská již jej byla
uznávala a jednota Strakonická po odstoupení pana OldĜicha z
Rosenberka nemČla nikoho, jehož by proti nČmu byla postaviti
mohla.
Když na snČmu SvatokateĜinském m.r. jednáno bylo o vyslání poslĤv ku králi Fridrichovi, aby Ladislav ýechĤm za krále
vydán byl, ustanoveno bylo v instrukci poslĤm tČm dané dne 6.
ledna 1451 též, by Jeho Milost ráþila Horu opatĜiti a vyzdvihnouti a to pro své a této koruny i jiných zemí dobré a poctivé a
užiteþné.150 Mezi posly byl též kutnohorský primátor Mikuláš
pĜíjmím Frenifex a šepmistr Nerl a když poslové králi Fridrichovi poselství své pĜednášeli a tento jim odpovČdČl, že jistou
toho zprávu má, že veškeré korunní statky v ýechách zastaveny
jsou, takže by král od þeho živu býti nemČl, odpovČdČli mu
poslové: že tomu /58/ nijak v pravdČ není, že by mČsta pod
komoru královskou pĜíslušící zastavena byla, k tomu že náleží
však také poklad, nejvČtší klenot zemský, stĜíbrné doly
kutnohorské, nimiž zem þeská nade všechny zemČ požehnána
jest a který do rukou Jeho Milosti krále odevzdán bude.151
OvšemĢ že v dobČ té v HoĜe Kutné takĜka jako loupežnČ se
pavovalo, nesoustavnČ a nepravidelnČ, ponČvadž nikdo jist nebyl, jak dlouho bude moci svým nákladem a ve svĤj prospČch
pavovat. Veškerých na povrchu ležících a s malým namáháním
dosáhnouti mohoucích rud se nákladníci zmocnili a jich zdČlali a
tím pĜíští další pavování velice ztížili.
1453 KoneþnČ roku 1453 pĜijel Ladislav co volený král
þeský do ýech a tím ukonþeno bezkrálování a bezvladí v ýechách, kteréž takmČĜ þtrnáct rokĤ trvalo, a tím poþal se i
dokonalejší stav bezpeþnosti majetku a vlastnictví v ýechách,
neboĢ již hned na prvním snČmu za vlády krále Ladislava
držaném provoláno bylo, by kdož jsou koli od svých statkĤv
odešli anebo odjeli, jestliže chtí své právo obdržeti do urþeného
a jmenovaného þasu mají se navracovati a kdož by se nenavrátil
a v tom se obmeškal, právo své že ztratí. I zapisovali se pak
mnozí na opuštČné domy a statky, vykázavše se listinami a
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zápisy, že na domy a statky ty práva mají.
1454 PomČr mezi osazenými novými a starými obyvateli v
HoĜe Kutné vzdor ustanovení krále Sigmunda nebyl posaváde
upraven. I protož uþinČna byla následkem oznámeného snČmovního provolání úmluva narovnací nová mezi novými a starými
Horníky, tato: Ve jménu božím Amen. Léta Božího tisícího þtyrstého padesátého /59/ a þtvrtého, v ten úterý pĜed sv. Stanislavem,
stala se jest pĜátelská a dobrovolná smlouva a koneþné svolení
pĜed panem Janem ze Soutic, tehdy mincmistrem, a mezi novými
a starými Horníky tudíž na Horách Kutných o ty statky, o kteréž
jsú za císaĜe Sigmunda, slavné pamČti krále þeského, pana svého milostivého, majestátem JMti a potom i výpovČdí ubrmanskou podČleni byvše, do té doby mezi sebou pro rozliþné pĜekážky místa a konce nemohli míti, takové toto se upravuje tak,
jakož doleji se vypisuje. Nejprve o domech v mČstČ i v pĜedmČstích takto jest smluveno a svoleno, že ti a takoví všichni domové,
na nČž se staĜí Horníci po dČdictví neb nápadem dČdickým vedle
práva mČstského táhnouce, spravedlnost svou k nim prokáží,
kteréž jsú noví Horníci po smrti svrchupsaného císaĜe Sigmunda
slavné pamČti drželi, v též povaze, jakž jsou ti domové zdČláni
byli za živnosti císaĜovy Milosti, nákladĤv znamenitých na opravu uþinivše na nČ. K kterémuž z tČch domĤv dČdic spravedlnost
svou hodnČ provede, má jej sám šacovati a ten, kdož jej nyní
drží, má volení toho míti toho šacunku polovici od dČdice vzíti a
domu jemu popustiti, neb dČdici též polovici dáti a dĤm dČdicky
míti a to na roky dole psané. Pakli jsú kteĜí z nových HorníkĤv v
tom þasu po smrti císaĜovy Milosti na své domy náklady znamenité, opravujíce a lepšíce je, uþinili a od kterého z dČdicĤv k tomu domu spravedlnost provedena ĜádnČ bude, takový dĤm též,
jakož svrchu psáno stojí, tím dČdicem šacován buć a ten, kdož
jej drží, vĤli mČj dva díly toho šacunku od dČdice vezma, domu
postoupiti aneb tĜetinu toho šacunku dada, dĤm dČdicky obdržeti. O mlýnech, kteĜíž by znovu po spálení vystaveni byli a zdČláni, též jako o domech buć zĜízeno a zdČláno. /60/ Ale o zahradách
a vinicích a o lúkách, k kterýmž by byla od dČdicĤv okázána
spravedlnost a provedena, kteráž by od téhož dČdice v þemkoli
byla šacována, bućto kupována neb darmo osáhnuta, též ten,
kdož ji drží, vĤli mČj od dČdice šacunku toho tĜetinu vzíti a vinice a zahrady nebo lúky postúpiti, nebo dČdici dva díly dáti a pĜi
držení dČdickém ostati. O lúnech pak na Vlašském dvoĜe, též o
všem, jakž to o zahradách, vinicích a lúkách, bućte dány a kupovány, aby bylo ucházeno a jednáno, ale o hutech prosto na
polu dČlíce sumu prošacovánu, touž povahou, jakož o domech
svrchu se píše, buć pĜestáno a splacováno. A na kohožkoli se u
placení vČcí svrchu psaných dostane, buć z nových HorníkĤv
neb z starých, takový má tomu placení tyto roky míti: což té
sumy šacunkové, kteráž na nČho pĜijde, koli bude, buć jí mnoho
nebo málo, to od toho þasu, když se mezi nimi smlúva stane, tĜetinu, jemuž platiti má, v mČsíci aby dal. A ten, kdož úplatek béĜe
pĜi témž závdavku toho statku, o nČjž se smlúva stane, tomu, od
kohož závdavek béĜe, postup. A druhú tĜetinu potom v pĤlletí a
ostatní tĜetinu opČt od toho þasu v pĤlletí, aby se dokonalo ve
dni a v roce vedle práva mČstského to splacení stranČ od strany,
na kterúž se dostane a to aby šlo právem purkrechtním. Toto
také znamenitČ jest smluveno a svoleno, aby ti všichni staĜí Horníci, kteĜí jsú pĜi tČchto smlúvách pĜítomni byli osobnČ tudíž na
Horách Kutných, k þemuž by právo mČli, toho cíl a rok mČli k
dovozování své spravedlnosti do sv. Václava po tČch smlúvách
nejprve pĜíštího koneþnČ, a ti, kteĜí osobnČ pĜítomni jsú nebyli,
do vánoc ihned budoucích. Pakli by již kterýkoli z nich do toho
þasu svrchu psaného vedle pĜítomnosti pĜedpovČdČné neb nepĜítomnosti v tom se zmeškal /61/ a svého práva a spravedlnosti naþež by se táhl, neprovedl a nedokázal, jakož právo tohoto mČsta
jest, ten potom i jeho budúcí vČþnČ k tomu se nemá táhnouti ani
k tomu kterého práva míti, ale to má na obec Horskou, o þež jest
stál, spadnouti vedle práv starodávních, tomu mČstu a té obci
daných, plným právem. A tohoto všeho smluvení a svolení svrchu psaného na jistotu a na pevnost držení my svrchu psaní
Horníci obojí, noví i staĜí, z jednostejného spojení peþeĢ naši
mČstskou na Horách Kutných k tomuto listu pĜidati kázali jsme a
pro lepší svČdomí prosili jsme snažnČ svrchu psaného pana Jana
ze Soutic, mincmistra, aby také podle nás svou peþeĢ k témuž
listu ráþil pĜitisknouti. Jenž jest dán a psán léta a dne svrchu-

psaného.152
Z úmluvy této nabýváme nejpatrnČjšího pĜesvČdþení, že
pomČry vlastnictví v mČstČ posaváde nebyly uspoĜádány a že, aþ
léta mnohá již byla ušla, posud vlastníci domĤ a statkĤ opuštČných se úplnČ byli nenavrátili.
Král Ladislav potvrdil majestátem daným v Praze šestnáctý
den mČsíce þervna 1454 mČstu HoĜe Kutné nadání krále Karla o
svobodném kupování statkĤ pozemských z roku 1371, pak majestát krále Václava na volné odkazování a dČdČní po rodiþích a
pĜátelích z roku 1386, jakož i majestát téhož krále, nímžto Horníci nemohou obstavováni býti, z roku 1392.153
Na základČ toho pĜivlastnila si obec kutnohorská mnohých z
opuštČných a posud neosazených statkĤ a rozdávali je bućto pod
úrok roþní aneb odprodávali jich zcela. Tak již hnedle v úterý po
nedČli jenž slove Jubilate r. 1454 páni šepmistĜi a konšelé /62/ i s
pány obecními dali jsú Václavovi Strýcovi z nového neb dolejšího mČsta zahrádku, kteráž leží v Meþkasu okolo toho haltéĜe
obecního tudíž v Meþkasu i s tím haltéĜem i jeho budoucím a to
takovou mírou, že JiĜík i jeho budoucí tu zahrádku mají míti a
požívati jakž nejlépe a nejslušnČji moci budou a za to Václav a
jeho budoucí ten haltéĜ spravovati mají zdmi, cízením toho haltéĜe i té studnice nad ním a ižádnému se v tom haltéĜi koupati
poctivČ a bez škody i jiných potĜeb neškodných jemu i obci þiniti nemá brániti. Pakli by Václav a jeho budoucí tohoto haltéĜe a
té studnice neopravovali hodnČ, tak jakž by páni pochválili,
tehdy páni moc sobČ ostavují Václavovi a jeho budoucím tu
zahrádku zase vzíti a jinému dáti neb uþiniti s tím co by se jim
zdálo lepšího obecního.
Jiný zápis roku toho svČdþí o dobroþinnosti obþanské, neboĢ
druhý den po narození PánČ r. 1454 Petr Vidlák vstoupiv do
plné rady, i odevzdal jest a dal mocnČ a dobrovolnČ lázni svou
dČdiþnou, ležící na Páchu, jenž slove na Písku, konšelĤm mincíĜským a pregéĜským na Vlašském dvoĜe a jich obci, nynČjším i
budoucím, vČþnČ sobČ i svým budoucím tu více žádného práva
zvláštního nepozĤstavuje, pod takovouto však výmluvou: takže
svrchu psaní konšelé a jich obec, nynČjší i budoucí, vČþnČ tu
lázni majíc a držíc, tak to zĜídili, aby vČþnČ v té lázni chudinČ
topeno bylo a jí hodnČ slúženo bylo mytím pro Pána Boha
mytím, holením i jinými všemi potĜebami. A dále oni sobČ tu
lázni mohou a budou moci zvésti ku požitku což nejdéle a
nejvýše budou moci jakožto své vlastní dČdictví a z tČch požitkĤv vČþnČ jinam ani jich budoucí ižádných požitkĤv neb penČz
odtud pĜicházejících nemají obraceti, jedinČ na opravu a okrasu
kaply mincíĜské u sv. Barbory /63/ tudíž u Hory blíž zdí mČstských ležící a jinam nic.154
Ze zápisuv do desk zemských zanášených uvádí se též list
opata a konventu kláštera Sedlckého, v nČmž upisují Václavovi
Prenarovi, mČštČnínu od Hory, a jeho dČtem a budoucím, 14 kop
gr. platu roþního na dvoĜe a dČdinách ovþáreckých.155
1456 Není nijaké pochybnosti, že nyní nový þilejší život v
HoĜe Kutné nastal, živnosti a zvláštČ hornictví se zvelebovalo a
zkvétalo. SvČdþí tomu zapisování domĤ v knihy mČstské, jakož i
dolĤ v knihy horní, by si každý majetek svĤj pojistil.
Také do kláštera Sedlckého, až posud spustlého, navrátili se
opČt Ĝeholníci, kteĜí ovšem teprv poznenáhla shledávati museli
nČkdejší majetek klášterní, neboĢ jak se podobá, kdo co ze statkĤ klášterních v držení mČl, ten se toho více zbaviti nechtČl. Tak
i mezi obcí kutnohorskou a konventem uzavĜena byla úmluva o
statky a pozemky obcí držené, tohoto znČní: My knČz DČtĜich
opat a konvent kláštera Sedlckého, známo þiníme tímto zápisem
všem, kdož jej þísti neb þtúcí slyšeti budou, že s opatrnými šepmistry, konšely a staršími obce na Horách Kutných uþinili jsme
smlouvu a svolení pĜátelské o ty zahrady Hloušecké a na „Kamenných stezkách“ a o dČdiny, kteréž sousedé jich drželi jsou a
drží od našeho kláštera, a jim z nich tyto léta pĜedešlé k obci
úroþili jsou a platili a ještČ platí, takovou, takže oni ty jisté
zahrady a dČdiny mají držeti, jakož jsou je i prvé drželi, bez
pĜekážky naší i našeho konventu a to dosavád, dokudž králova
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milost král Ladislav, pán náš nejmilostivČjší, sám zemČ spravovati nebude bez správcí, a /64/ do stvrzení arcibiskupa k arcibiskupství pražskému, a oni z toho nám, opatu a konventu svrchupsaným, mají vydávati na každý rok, poþnouce na sv. Havla nyní
nejprv pĜíštího, 6 kop gr. a tak vždycky na každé léto na každý
svatý Havel po 6 kopách vydávati nám mají, dokudžkoli tak se
nestane o vladaĜství a o správČ královy Milosti a o stvrzení arcibiskupa, jakož se napĜed píše. A když by se koli to stalo, že již
bude králova Mt sám spravovati zemi a arcibiskup stvrzen bude,
tedy oni mají tak s tČmi zahradami a dČdinami uþiniti, jakž jim
jejich Královská Mt rozkáže. Actum fer V ante festum bti Laurentii Anno Domini MCCCCLVI.156 /65/ Poukazuje se listinou tou
zĜejmČ na dobu, kde král Ladislav posaváde pod spoluvládou
JiĜího PodČbradského byl a samostatnČ ještČ vládnouti nemohl.
BylaĢ však doba panování Ladislava pĜíliš krátká, než aby
byl po tak trudných þasech již mnoho pĤsobiti mohl. A mimo
potvrzení zpĜed uvedených majestátĤv a udČlení práva na odbývání dvou výroþních trhĤ nedosáhla Hora Kutná od nČho žádných jiných zvláštních výsad neb milostí. Ani o zlepšení a pozdvižení hor, jak v nastupující listinČ stavĤm pĜipovČdČti musel,
nebylo mu možno péþi vésti.
1459 Jinak již poþínal si JiĜí PodČbradský, který po smrti
krále Ladislava za krále þeského zvolen byl. On, který již co
správce zemský o dĤležitosti dolĤ kutnohorských povČdomost
mČl, znal také co král oceniti tento nevysychající pramen dĤchodĤ královských. Však vnitĜní i zevní nepĜátelé, s nimiž JiĜímu po
celou dobu vlády co jednati bylo, nepĜipustili k tomu, aby byl
hornictví kutnohorskému té pozornosti vČnovati mohl, jak by
snad si byl pĜál. A že si král JiĜí Hory Kutné vážil, svČdþí již to,
že hned pĜi nastoupení vlády potvrdil všech privilegií a práv
mČsta tímto majestátem: JiĜí, Boží milostí þeský král, moravský
markrabČ, lucemburský a slezský vojvoda a lužický markrabČ,
všem na vČky. Mezi tČmi vČcmi, které slavného království stav
nad jiné zvelebují, nemalý dar nám od Boha nesmrtelného daný
býti známe, žil a rudy drahé hojnost na Horách Kutných zvláštČ,
kde skála stĜíbrem dme se, bohatství /66/ nám a poddaným našim
i dala i slibuje, protož ne nadarmo místo to nebeskou dobrotou
vzezĜelé nesþíslnými privilegiemi pĜedkové naši obdaĜili jsou a
milostmi mnohými osvobodili. Nám také nemenší péþí jest jich
štČstím aby všecko bylo a hojností hor vyzdvihnutí zapuštČné.
PonČvadž pak z nČkteré strany od poctivých šepmistrĤv, konšelĤv pĜísežných a vší obce mČsta Hory Kutné, vČrných našich
milých, velebnosti naši snažnČ bylo jest prošeno, abychom všecky milosti, svobody, rychtáĜství mČsta, privilegia a práva všecka
od slavných pĜedkĤv našich jim daných a pĤjþených dána a
pĤjþena mají, mocí královskou obnoviti, propĤjþiti, schváliti a
potvrditi ráþili. My, jenž hory, jich užitky, našemu království
vždy užiteþné štČdrotou jich vČrné býti, též také i mČšĢanĤv jich
ustaviþnýma i vČrnýma službama a našim pĜedkĤm hotové býti
skuteþnČ uznali jsme, tím svobodnČji prosby jich uslyšeli jsme.
Protož né omylnČ a neopatrnČ, ale dospČlým rozmyslem, zdravým úmyslem a radou urozených a vČrných našich milých, z
jistého našeho vČdomí, mocí královskou všecky milosti, svobody,
privilegie a obdarování a práva všecka od slavných pĜedkĤv
našich Ĝeþeným mČšĢanĤm a obyvatelĤm Hory Kutné dané,
pĤjþené se všemi jich punkty, þlánky, klausulemi a rozumy tak,
jakoby jich slovo od slova v tomto listu našem vepsáno bylo a
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rozšíĜily se, pokudž ĜádnČ a rozumnČ pošla, též rychtáĜství mČstské, kteréž jim vČþnČ k jmČní, vládnutí a užívání nejjasnČjší pĜedek náš Sigmund dal jest, obnovujeme, pĜijímáme, schvalujeme
a mocí listu tohoto milostivČ potvrzujem, ustanovujíce a chtíce
všecky a všelijaké vČci ve pĜedĜeþených obdarováních, privilegiích a právích jich zavĜené plnou moc i pevnosti bez pohnutí
obdržeti.
/67/ Nad to potvrzujeme pĜedĜeþeným mČšĢanĤm Hory Kutné
erbu, kterýž šĢastné pamČti Václav, pĜedek náš, jim dal, totižto
štít v jehožto polovici stojí orel císaĜský v poli svém, v druhé
polovici lev království našeho, ale v prostĜedku císaĜská koruna,
kteroužto lev i orel pravým a drží nohama, ale levýma nohama
dva šlegle (pemrlice), jimiž skála stĜíbrná lomí se a mČkþí. KteĜí
zajisté císaĜské a královské komoĜe drahými kovy pĜisluhují,
nebylo nehodné ty císaĜskými a královskými erby poctíti. Proto
nižádnému z lidí nesluší tohoto našeho listu obnovení, pĜijetí,
potvrzení, ustanovení a zhájení pĜerušiti, ani jemu se všeteþnou
smČlostí protiviti, jakkoli našeho rozhnČvání pĜetČžkého a pokuty vedle vĤle naší vzložené umínili se vyvarovati. TČch vČcí k
vČĜení list tento náš kázali jsme udČlati a pĜivČšením naší peþeti
královské ohraditi. Dán v Praze patnáctého dne mČsíce prosince
léta PánČ 1459, kralování našeho léta druhého.
Praveno bylo již v díle prvním, že císaĜ Karel IV. rychtáĜství
kutnohorské jistému Endrlínovi a dČdicĤm i budoucím jeho v
600 kopách gr. až do vyplacení zastavil, dluh ten pozdČjším
þasem JiĜímu PodČbradskému (jak a kdy neví se) pĜipadl, jejž on
opČt svému synu knížeti Viktorínovi Minsterberskému a bratĜím
jeho postoupil. Zápis ten i s právem rychtáĜství navrátil král JiĜí
opČt Kutnohorským následujícím majestátem: My JiĜí z Boží
milosti král þeský, markrabČ moravský, lucemburský a slezký
vévoda a lužický markrabČ. Oznamujem tímto listem všem:
Jakož nČkdy dobré pamČti Karel, císaĜ Ĝímský a král þeský,
pĜedek náš, zapsal jest Endrlínovi, v ty þasy mincmistru na /68/
Horách Kutných, rychtáĜství mČsta Hory Kutné v šesti stech
kopách grošĤv, kteréžto právo na to rychtáĜství potom na nás
pĜešlo a to právo od nás majíc osvícený knČz (kníže) Viktorýn,
vévoda Minsterberský, hrabČ Kladské a hauptman v Moravi etc.,
syn náš milý, a urozený Boþek, JindĜich a Hynek, bratĜí jeho z
Kunštatu a z PodČbrad, oni pak uþinili jsú úmluvu a smČnu o to
své právo na to rychtáĜství s vČrnými našími šepmistry a konšely
mČsta Hory a jim to své právo dali jsú za ten list a právo jejich,
kterýmž nejjasnČjší císaĜ Sigmund, král þeský, pĜedek náš,
mČšĢanĤm Horským dal a zapsal jest dvČ a padesáte hĜiven
grošĤv tČžkých na každý rok vydávati, za každou hĜivnu padesát
a šest grošĤ poþítajíc, tak aby z mince na Horách Kutných od
nČho i od budoucích králĤv þeských, jimž k tomu rychtáĜství na
každý týden hĜivna grošĤv tČžká byla vydávána dotuć, dokuć
toho on neb budoucí králové þeští od nich pČti sty kopami
grošĤv nevyplatí, jakož šíĜe ten zápis to v sobČ drží a zavírá,
kterýžto zápis mČšĢané mČsta Hory Kutné svrchupsaným synĤm
našim za právo jejich svrchudotþené dali jsou a s nimi se
smČnili. A prosili jsú nás obojí, abychom k té smČnČ, mezi nimi
uþinČné, milostivČ svoliti a ji potvrditi ráþili. My znamenavše
jich prosbu slušnou a hodnou, s dobrým rozmyslem a radou
vČrných našich, mocí královskou k té smČnČ o ta práva mezi
nimi s obou stranou uþinČné povolení naše plné dáváme a jim
toho milostivČ dopouštíme a tímto listem potvrzujeme, ovšem
tomu chtíce, aby ta smlouva a smČna, kterouž mezi sebou jsou
uþinili, v tČch ve všech artikulích pevná a stálá byla a moc u
obou stran mČla a obdržela. Tomu na svČdomí peþeĢ naší
královskou kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v Praze v
nedČli po sv. Lucii /69/ léta od narození Syna božího 1459,
království našeho léta druhého.
1460 Náchylnost a pĜízeĖ krále JiĜího k HoĜe Kutné z dvojího ohledu pocházela: jeden nacházíme krátce zaznamenán v
zápiscích Mikuláše Daþického, kde praví: Král JiĜí na Horníky
vždy jen „pĤjþte! pĤjþte!“ volával, až je tím dlužením omrzel, a
v nČkolika slovech tČch objasĖuje se nám celý pomČr mezi panovníkem a obcí, o jejíž dobro a povznesení a zvláštČ pozdvižení hornictví neúnavnČ peþoval. Ustanoviv slovutného Zdenka
Kostku z Postupic na nejvyššího micmistra, urovnati kázal hornictví i mincovnictví. PoslednČjšího bylo však také na nejvýš zapotĜebí, neboĢ neblahými pomČry pĜedešlých let stal se náramný
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úpadek v minci a takĜka neĜád mincovní, þímž se dála škoda
nejen veliká, nýbrž takĜka nenabytná v celé zemi, takže moudĜí
lidé pravili, že byĢ polovice þeské zemČ vypáleno bylo, nestala
by se tak veliká škoda, jako od tČch penČz þerných, které
hlavnČ z Rakous do ýech uvedeny byly. NeboĢ mincíĜi rakouští a spekulanti mČnČním nové špatné mince za starou dobrou pĜi
nuceném obČhu obojím bohatli naramnČ a rychle, ale lid obecný
utrpČl v míĜe nenadálé. Nejen že nastala drahota neslýchaná,
takže i zdesateronásobnila se cena všech vČcí prodajných, ale
úĜední výsada nových mincí potáhla i to za sebou, že pĜestal
koneþnČ veškeren obchod nejen zahraniþný, ale i domácí, ba i
nádeniþení za mzdu, ježto brzo nechtČl nikdo bráti penČz þerných, ano jiných nebylo v obČhu. Král JiĜí hned poþátkem r.
1460 chtČje tomu odpomoci, novou minci dobrou, groš devítilotní, u Hory raziti rozkázal a provolati dal po všech mČstech po
nČkolik dní trhových, že nižádný domácí ani cizí nemá žádné /70/
mince cizí, þerné ani bílé, drobných penČz do zemČ naší, ani
také naši minci, totiž þeských penČz, ven ze zemČ nositi a to
pod ztracením hrdla a zboží. A uþiní-li to kdo, aby to jistČ
vČdČl, že bez milosti tu pokutu trpČti bude.157 A kromČ toho
rozeslal své úĜedníky penČzomČnce (Wechsler) takmČĜ po všech
mČstech þeských, aby dobré peníze þeské mČnili za rakouské
þerné, þímž se vyplenČní cizích mincí podaĜilo.
V témž roce dva bohatí Horníci: Jošt rudokupec a Kryštofor
Ĝeþený Sysel, dali vystavČti zcela nový dĤm a pĜi nČm kapli
podle domu mincíĜe Bartoše na rohu ležící, do kteréhožto domu
jakési panny uvedli, aby v nČm pánu Bohu sloužily a dcerky
horské cviþily. ěíkali jim Bekvínky.158 Po nich má nynČjší
Panenská ulice jméno. Jak dlouho v HoĜe Kutné potrvaly, aneb
kdy a kam odešly, nelze nám udati.
/71/ 1461 Spor Kutnohorských s klášterem Sedlckým, o pozemky v držení mající, vzdor stávajícím úpisĤm byl neustálý. Za
tou pĜíþinou vidČli se Kutnohorští nuceni krále JiĜího o potvrzení
svých držebností prositi, který jich také tímto majestátem obdaĜil a majetek ten jim potvrdil. ZníĢ takto: My JiĜí z Boží milosti král þeský atd. atd. Oznamujem tímto listem všem, že pĜedstoupivše pĜed nás opatrní mČšĢané mČsta našeho Hory Kutné,
vČrní naši milí, jménem šepmistra, rady i obce téhož mČsta prosili jsú nás, jakož nČkteré platy duchovní oni tyto pĜedešlé þasy
až do této chvíle drželi jsú a držejí, kteréž pĜíslušejí klášteru
Sedlckému a nČkteré kostelu Pražskému, zejména na pĜedmČstí
horském, Ĝeþeném Hloušky, na lidech na Rovni a na dvou mlýnech a na zahradách na Kamenné stezce i jinde kdekoliv na kterýchžkoli vČcích ti platové záleží, kteréžto platy praví, že dávají
knČžĤm k sv. BarboĜe a Vysokému kostelu, ježto jim k tČm kostelĤm od kostela Pražského a kláštera Sedlckého knČží za dávných
þasĤv dáváni jsú bývali. PĜi tČch platech abychom jich nechali,
dokudž knČží u tČch dvou kostelĤv nebudou posazeni a opatĜeni
potĜebami vedle Ĝádu a obyþeje starodávního. My jich proseb
oslyšeti nechtíce a vidouce jich úmysl, pro které pĜíþiny ty platy
knČžské, od nich až do této chvíle držané, míti a držeti žádají, a
že jen na duchovní a kostelní vČci obraceti a dávati chtí, s
dobrým rozmyslem a radou našich vČrných mocí královskou jim
k tomu svolili jsme a tímto listem povolujeme a chcem, aby již
psaní šepmistr a rada v HoĜe Kutné, nynČjší i budoucí, ty
svrchupsané platy knČžské, na kterýchkoli vČcech záleží, kteréž
oni do této chvíle drželi jsú a drží, drželi budoucnČ bez všeliké
pĜekážky naší a /72/ budoucích králĤv þeských i všech jiných a je
obraceli a dávali na ty kostely a knČžím, kterých v tČch kostelích
mají neb míti budou, dotud toliko, dokud by ti kostelové tak
opatĜeni nebyli, jakž od starodávna opatĜeni jsou. PĜikazujíce
všem poddaným našim, aby jim na tČch zbožích a platech až do
Palacký: DČje národu þeského IV. þást 2. str. 124. - PamČti
Mikuláše Daþického. - Eusebius Kapihorský. - StaĜí letopisové ýeští
str. 173.
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zĤstati.
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takového zĜízení a spĤsobení nepĜekáželi ani pĜekážeti dopouštČli. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou dali jsme pĜivČsiti
k tomuto listu. Dáno v Praze den sv. Filipa a Jakuba apoštolĤv
Božích, léta 1461, království našeho tĜetího.159
Po tolika bouĜlivých þasech nastala koneþnČ mČstu doba pokojná a tím také poþal zkvétati blahobyt mČsta. K dosažení toho
bylo dojista pĜedevším zapotĜebí rázného, þinného a horlivého
zastupitelstva obecního. Okázalo se toho potĜebí již hned pĜi obnovení mČsta po nešĢastném zhubení a spustošení jeho ve válkách husitských. A pakliže se mČsto rychle zvedalo /73/ a obec
zvelebovala, byla toho hlavní zásluha správy obecní, do kteréž
dojista volívali si jen mužĤ nejzasloužilejších, vzdČlaných a v
dobré povČsti jsoucích, v péþi o dobro mČsta osvČdþených, nehledíc k stavu a povolání. Proto spatĜíváme mezi šepmistry a
konšely mČšĢany Ĝemesla rozliþného, vedle královských úĜedníkĤ, jichžto dĤvČra obþanstva mezi zástupce své povolala. PĜišliĢ
pak ale tito poslednČjší, t.j. královští úĜedníci, jen tenkráte na
místa obecních starších, když mimo úĜadu svého též usedlými
sousedy byli a co takoví s mČstem dobré i zlé i bĜemena všeliká
snášeli.
Nevztahovala se však povinnost šepmistrĤv a konšelĤv pouze k záležitostem obce se týkajícím a její správČ, nýbrž šepmistĜi
a konšelé tvoĜili též radu, jižto pĜíslušelo všech sporných vČcí
Ĝíditi, souditi, a o nich nálezy vydávati. A jak dĤležitý a platný
byl soudní nález ten ve vČcech sporných, posouditi se dá z toho,
že z nálezu takového nebylo odvolání, leþ ku králi samému po
složení dĜíve penČžitého základu. SvČdomitost a nestrannost muselyĢ býti hlavními zásadami každého soudce a k tomu je vázala
nejen povinnost jakož i slib složené pĜísahy, jižto každý pĜi nastoupení úĜadu svého byl složiti musel, a protož také již v právu
soudním, HorníkĤm od krále Václava daném, rþeno jest hnedle
v kapitole první: súdcové a pĜísežní pĜestoupí-li ustanovení se
všemi statky svými i osobami královské podléhají pomstČ, nebĢ
hodné zajisté jest, aby tČch, jichžto k našeho práva zachování
královský strach nevzbuzuje, aspoĖ lékaĜství trestání pĜipudilo,
aby všickni pokutou uþíce, nauþili se, kterak se sluší vystĜíhati a
kterak nehodné jest ustanovení královská hanČti neb tupiti.
/74/ Po pĜedeslání toho nebude od místa promluviti o spĤsobu
volby obecních zástupcĤ, šepmistrĤv, konšelĤv a obecních starších, neboĢ tím seznati možno nejlépe, jak obezĜetnČ pĜi tom
jednáno bylo, jakož i pĜispČje to k tomu, vniknouti lépe v ducha
þasu doby dĜevní a obeznámiti se s obyþeji doby té, jakož i
spatĜiti veškeré jednání a pĤsobení dávných pĜedkĤv našich.
Rada obecní, šepmistĜi, konšelé a obecní starší obnovováni
bývali každým rokem hnedle po Novém roce a k volbČ té a
sazení rady dle zĜízení zemského a práva mČst královských pĜijíti mČl vždy král sám a v nepĜítomnosti téhož vykonával úlohu
tu nejvyšší úĜedník zemský, v HoĜe Kutné vždy nejvyšší mincmistr. A dČlo se to tímto spĤsobem: Nejprvé a pĜedevším každý z
rady staré (t.j. odstupující) pilnČ, vážnČ a velmi rozmyslnČ mysliti a voliti má. Když by k spisování k osazení rady šlo, místo sebe
dvČ osoby v mČstČ usedlé jmenovati a zapsati dá, hodné, múdré
a zachovalé a beze všeho škodného úrazu, a jen takové osoby
voliti mají, jimiž by tak jisti byli (jsouc pod správou jich), jako
by sami spravovali, a takové volení ani pro pĜízeĖ, ani pro nepĜízeĖ, ani pro jiné pĜípadné vČci býti nemá, než toliko s strany
hodnosti a povahách výš psaných. A když k tomu pĜijde, že by
osoba jmenovaná byla od kohožkoli z radních a na túž osobu
vČdomosti skrz kteréhokoli z pĜísežných byla by uþinČna zpráva
dĤvodná, že by nČco uþinil neslušného aneb jímžto by se urážeti
bylo, tedy zjevnČ to má v radČ oznámeno býti, pĜízeĖ ani nepĜízeĖ tu nic neþiníc. Avšak to v radČ zachováno býti má v tajnosti
a od nižádného vznešeno k osobČ té, kteréž by se dotýkalo, ani k
žádné jiné. A v takovéto oznámení odĤvodnČné neb po zprávČ
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žádnému za zlé jmíno byti /75/ nemá, ale všecko v lepší obráceno,
ponČvadž úmyslem dobrým k obecnému dobrému to se þiní a
milování Ĝádu starožitného. Avšak jako nejvČtší a všecky vČci
pĜítomné i minulé v tajnosti zachovány býti mají, tak tato nanejvýš, aby nepĜíznČ a nelásky odnikudž k žádnému pĜíþiny nemČly
k vzejití, má v tajnosti a v mlþení vČþnČ tu pĜi tom a potomnČ
zachováno býti, takže v témž volení a osob radních vyhledávání
nic jiného se obmýšleti nemá, než hodnost osoby a bez úrazu, tak
aby skrz žádného úĜad újmy a lehkosti nemČl, než aby osoby byly hodné, zachovalé, rozšafné, vážné, tajnosti rady držené, stĜídmé, tak aby správce lidu, jsouc výš psanými povahami ozdobeni,
lid poddaný v též spravovali spravedlnosti. Neb právo ukazuje,
že k tomu úĜadu lepší, spravedlivČjší, kteĜíž jsou ze všeho lidu
mohou jmíni býti, mají se Ĝíditi, z pĜíþiny té, kterouž právo ukazuje, že s nešlechetným þlovČkem a prohĜešilým spravedlnost nemĤž míti spoleþnosti, tak jakž na mnohých místech právo ukazuje. A tak v výš dotþeném spĤsobu a rozvážení osoba každá radní
poĜádnČ jakž sedí v lavicích voliti bude místo sebe osoby dvČ a
zapsati rozkáže. Jestliže by pak která osoba radní zemĜela neb
nemocna byla, tedy primas místo té volení má. A když z úplna
rada místo sebe volení uþiní a spíší se osoby, ten spis hned
peþetí mČstskou zapeþetí se, jdouc ku panu mincmistru a za to
pána žádají, aby vedle obyþeje, Ĝádu a zvyklosti je zachovati
ráþil, že osoby tu sepsané ty obmýšleli, kteréž k tomu hodné jsou
a mimo ty osoby aby jiní posazeni nebyli, neb z týchž osob
sepsaných a ne z jiných úĜad osazen býti má. Pakli by se proti
tomu stalo a jiné osoby mimo psané sazeny byly, že by toho JMti
pánu netrpČli.
/76/ Dne pak toho uloženého pánem JMti všickni radní
sejdouce se, napomenuti budou od primasa, aby to všecko, co v
radČ bylo, v tajnosti zĤstalo, a potom budou se spoleþnČ žádati,
jestliže co se pĜimísilo odporného neb nelibého proti komužkoli
z týchž osob radních, aby to minuto bylo a odpuštČno a že dobrá
vĤle a pĜátelství zachováno býti má, jakož zvyklý obyþej toho
jest.
K témuž pak dni, když rada má obnovena býti, obecní páni a
starší i všichni usedlí i neusedlí cedulemi jménem JMti pána
mincmistra, pánĤv šepmistrĤv a pánĤv po kostelech na kázání
povoláni bývají, aby se pro pilné potĜeby sešli na radní dĤm.
Tehdy když pan mincmistr pĜijde, dČkování þiní páni šepmistĜi a
páni, že ráþil k jich žádosti to uþiniti a k obnovení úĜadu povoliti
a že ráþil na nČ laskav býti, je v potĜebách obecních milostivČ
vyslýchati, raditi i pomáhati a tak dČkování to vztahuje se,
pokuć který pan mincmistr jedná skuteþnČ, a dobré obce
obmýšle a podle Ĝádu a práv se zachovává.
Potom obecním a starším a všem sousedĤm tu pĜítomným
dČkují z poddanosti, z volnosti a snadnosti scházení k obeslání a
radám. Potom JMti žádají za propuštČní. A primas mČsta hned
peþeĢ a klíþe v moc panu mincmistrovi dá, jakž jich z úĜadu propustí. Tu pan mincmistr pánĤm dČkuje, že se volnČ k nČmu zachovali a cožkoli uþinili, že jest rád radil a pomáhal. Též obecní
a starší že tČch, kteĜí na radČ byli, poslouchali, a že vedle Ĝádu
úĜad od nich pĜijímá na místČ krále Milosti a propouští a kdož
budou jmenováni, aby se nevymluvili, a jakž propuštČné pány
jmenovati bude, ihned z lavic vystoupí, též obecní písaĜ z místa
svého. Tu pan mincmistr rozkáže písaĜi volené a /77/ sepsané
jmenovati a ti opČt poĜádnČ do lavic vstupují a primasovi pak
peþeĢ s klíþi dá, jakž pĜísahu uþiní, kterouž písaĜ pánČ mincmistrĤv jemu vydává. A tehdy žádají páni šepmistĜi a páni pana
mincmistra, aby na nČ ráþil laskav býti, v potĜebách obecních
milostivČ vyslýchati, raditi i pomáhati. Též ke všem pĜítomným
sousedĤm, aby se zachovali poslušnČ, že v jich potĜebách jednoho každého rádi opatĜiti chtí.
Tu pan mincmistr napomíná pány osazené, aby k spravedlnosti obecné s pilností pĜihlédali, k obecnému dobrému, k potravám, k chudinČ, aby pod jich spravováním Ĝád mČstský a všickni
obyvatelé slušnČ živiti se mohli a k spravedlnosti lidem dopomáhali. A k pĜístojícím všem, aby v poddanosti a poslušnosti se
zachovali, že to na místČ JMKé pĜikazuje a porouþí.
A tak to všecko když se skoná a pán odejde, hned na to
hodné osoby a rozšafné z staré rady neb prvních osob obecních
a starších šest osob volí se za pány obecní a závazek jim dají,
slib na místČ pĜísahy pĜijmou a je, jdouc k JMti, oznámí, aby je
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ráþil znáti. Za takové volení mČl mincmistr z obecních dĤchodĤ
10 kop gr. a písaĜ jeho 1 kopu gr.
Potom dne druhého sami radní k ranému sjití budou napomenuti, aby slyšeli artikule z práv, kterak se zachovati mají v
svých úĜadech, a to pro vnovČ pĜisazené. A primas podle zvyklosti a jakž na osobách zná, je na þtyry lavice rozdČlí. Na první
místo a lavici k radČ dostateþnČjší, výmluvností dospČlejší a tu
prve bydlé, však toho podá na spoluradní všecky, kterak se pĜi
tom zachovati chtí, takli podle jmenování od pana mincmistra,
þili vedle Ĝádu zvyklého a starodávného, jakž primas to rozdČlil,
však vždy vedle primasa obmyslnosti a obyþeje /78/ zachovává se.
A tak jmenováni budou a do stolic vejdou a místo své obdržují.
Potom s kým Ĝád šepmisterství kdo držeti bude poĜádnČ budou
jmenováni, aby každý vČdČl. A ihned artikulové z práv þteni budou poĜádnČ. A když se to všecko dokoná, napomenutí uþiní primas k radním všem, zvlášĢ vnovČ usazeným, kterak se zachovati
mají. PĜedkem a nejvýš tajnosti v radČ, v pilném poslouchání
Ĝeþí od stran, vážnČ v obcování i poctivČ aby se chovali a pamatujíc na závazky své, každý k spravedlnosti se pĜimluvil, zvlášĢ
což by bylo proti Pánu Bohu a proti spravedlnosti aby žádný
nezamlþel. Též šeptĤv a všelikých rozprávek a všeteþného oskakování, pĜedmlouvání pĜed staršími aby se vystĜíhali. Než jestliže by se kdo chtČl k þemu pĜimluviti, vyslyše starší, žádal za
vyslyšení aneb poctivČ se v tom ohradil. A tak napomenutí, jakž
závazek a práva ukazují, uþiní a aby jsouc obsíláni, k radním
dnĤm se scházeli a když by koli obsíláni byli pro potĜeby obecní.
Potom k obzvláštním úĜadĤm, jako: k ohĖĤm, vČzĖĤm, chlebĤm, k mČrám a ke všem obchodĤm mČstským z sebe radní volí,
aby k tomu pĜihlédáno bylo, jakž to všecko níž zĜetelnČ se
pokládá. A z obecních pánĤv neb z starších též k tomu pĜidávají
se, zvlášĢ k chlebĤm atd., neb práva to zĜetelnČ ukazují, že k
tomu ke všemu, což se nahoĜe píše, s pilností mají pĜihlédati,
aby slušná cena všeho byla uložena.
Též potom špitálmistĜi, hospodáĜi obecní, k soli z radních
neb z obce kdož k tomu rozšafnČjší jsou a hodni, se ustanovují.
Též z obce starší lidi rozumné, zachovalé, k radČ schopné, poþet,
který se zdá pánĤm, volí, a ty osoby k pondČlku aneb hned k
nejprvnČjšímu dni, když starší nad poĜádkem havíĜským sazeni
budou, /79/ mají se obeslati, jakož o tom níž se píše.
Konšelé mincíĜští a pregéĜští dvoru Vlašského hned v sobotu
po obnovení rady bývají sazeni JMtí panem mincmistrem a
úĜadníky z mince, tak jakž obyþej jest. PĜi tom páni obecní
nebývají, neb k nim závazek jich se nevztahuje.
V nedČli nejprv pĜíští po obnovení rady starší poĜádku
rudokupcĤ (erckaufeĜĤ) spis pánĤm dají a tu pán (mincmistr)
ráþí s hofmistrem úĜedníky mince voliti a to prve ssadí se, nežli
starší poĜádku havíĜského. A pĜi týchž starších erckaufeĜských
páni šepmistĜi nebývají, leþ by JMt pán to ráþil míti pro radu. A
to oboje ssazení pánĤm nenáleží.
Než když starší již psaní usazeni budou, tedy starší poĜádku
havéĜského volí se spĤsobem níže psaným: NapĜed cedule z rozkázání pana mincmistra, pánĤv šepmistrĤv a pánĤv do kostelĤv
od pánĤv šepmistrĤv dávají se k tomu rozumu, aby se všickni
havíĜi obojích hor sešli na dvĤr Vlašský pro pilné potĜeby,
usedlí i neusedlí, to na kázání velikém po kostelích oznámiti se
má. Potom páni šepmistĜi atd. pĜijdou k panu mincmistrovi do
domu JMti k tomu ssazení a starší poĜádku havéĜského z sebe
osoby dvČ nebo více vyšlé, spis majíc vedle zvyklosti, a toliko
pánĤm šepmistrĤm a pánĤm dají nebo podle starodávního
zápisu pro poctivost poĜádku toho pana mincmistra pĜi sazení
starších dožádali se, neb tíž starší poĜádku havéĜského pĜed
jiným žádným závazku neþiní, než pĜed pány šepmistry pánĤm v
radČ. A tak když k tomu osoby podle poþtu níž psaného vyvolené
sepsány budou tak a v té radČ, jakž se nahoĜe píše, tehdy podle
JMti pana mincmistra jdou do svČtnice velké havéĜské a tu starší
pĜedešlého roku pánu JMti a pánĤm šepmistrĤm dČkují, že v
potĜebách /80/ jich a tovaryšĤv ráþili milostivČ vyslýchati a k pĜidaným starším i ke všem havéĜĤm mluví, že se poddanČ a poslušnČ zachovali tak a tím vším spĤsobem, jakž zvyklost mají od
starodávna. Též pan mincmistr pĜedkem, potom páni šepmistĜi
dČkování þiní, že jsou pokojnČ své tovaryše spravovali, tak jakž
dobrým lidem pĜináleží, a že JMt z úĜadu je propouští. A ihned z
místa svého odstoupí a jiné osoby se jmenují, skrz písaĜe
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radního sepsané, a volené osoby žádají pána a pánĤv šepmistrĤv, aby ráþili v jejich, tovaryšĤv i toho všeho poĜádku potĜebách milostivČ vyslýchati a opatrovati, též hory aby opatrovány
byly atd. K tovaryšstvu pak žádost þiní, aby se volnČ zachovali k
nim, že podle nich v potĜebách jich rádi státi chtí, kdež JMt pán
to všecko potom pĜikazuje, kterak se zachovati ke starším mají, a
aby láska i svornost byla. A tu starším tČch obojích hor rozkáží
páni šepmistĜi a JMt pán, aby hned ráno zítra na rathúz pĜišli k
pĜísaze i s tČmi, kdož jsou jmenováni, nejsouc pĜítomni.
Dne hned pĜíštího obesláni starší, jakž se nahoĜe píše,
budou puštČni a ze jména jmenováni a pĜedloží se jim od pánĤv
šepmistrĤv a pánĤv, že jsou zvoleni k radČ pro obecné potĜeby,
kteréž pĜicházejí, a aby se scházeli k obeslání a tajnost rady zachovávali, aþkolivČk razeno by bylo a kterak mnoho na tajnosti
rady záleží. A slib uþiní na místČ pĜísahy.
Potom kostelníky (správce chrámĤ) volili ke všem záduším a
þasem zavoláni bývají a napomenuti, kterak se zachovávati pĜi
spravování záduší, zvlášĢ pĜi vydávání a v útratách stĜídmČ aby
þinČny byly a s uskrovnČním.
Též jiné úĜedníky oznámí, kdo k kterým dĤchodĤm neb živnostem /81/ pĜihlédati mají, a jsou poþteni jak z rady, tak z obecních a starších. A jestliže by kdo co vČdČl pĜi kterém obchodu
nepoĜádného, aby vznesl na ty pány a ti aby to opatĜili. Pakli by
þemu dosti uþiniti nemohli ti volení, tehdy páni to opatĜiti ráþí.
Co se osoby rychtáĜe dotýþe, pĜedkem starý rychtáĜ odpuštČní béĜe od pánĤv a pánĤv obecních a starších a dČkování þiní,
že jsou naĖ ráþili laskavi býti. Tehdy na pány obecní a starší
podají páni, koho by chtČli míti, i že vždycky páni ráþí prve o to
rozmluviti, kdo by pĜíhodný k tomu úĜadu byl, neb na rychtáĜi
jim veliké polehþení jest, také že rychtáĜem pilným a rozšafným
mnohé vČci þasnČ pĜetrženy býti mohou a že lidé obecní, zvlášĢ
chudí, k nČmu útoþištČ mají v nedostatcích a potĜebách svých. I z
tČch pĜíþin i z jiných náleží slušnČ a povinnČ pánĤm rozmyslnost
míti a osobu hodnou, pilnou, rozšafnou, lidem pĜíjemnou, pánĤm volnou, což by þiniti a rozkázati ráþili. Však aþ takové rozmyšlení že mají, vždy proto podávají na pány obecní a starší,
ponČvadž jest úĜedník vší obce, aby s jich vĤlí volen byl. Ale
obecní páni s staršími, znajíc, že pánĤm to pĜedkem náleží a že o
tom radu mČli a že zvyklost jest i poctivost, podají na pány
šepmistry a pány, aby jim oznámili úmysl svĤj. Páni pak sestoupivše se, jmenují osoby tĜi neb þtyry, aby vystoupili. Potom
úmysl svĤj k jedné osobČ z tČch, které vystoupily, vyĜknou. Však
tak, aþ by se pánĤm obecním zdálo, to na vĤli jich pozĤstavujíce
a pĜíþiny oznámí, z kterých zdá se hodná k ouĜadu tomu. Jestliže
pak osoba hodná, pĜíþiny slyší, tehdy k hlasu panskému povolují
a jednu osobu jmenují, kteráž ihned to k sobČ pĜijmouti má beze
všeho vymlouvání a povinna /82/ jest, a pĜísahu uþiní.
Dne opČt jiného rychtáĜe i konšely pĜedmČstské i kaĖkovské
saditi se mají, jakž od dávna bylo, tak a v tom poþtu, jakž se níže
podpisuje pĜi úĜadech, a závazek pĜísahy uþiníc, napomenuti
bývají, aby neĜádĤm prĤchodu nedali, zápisĤv pilni byli, aby
spletkové žádní se nepĜihodili, peníze lidské opatrovali, zvlášĢ
sirotþí, aby z práva hýbány nebyly, tak aby þasy svými každý své
najíti mohl.
OpČt jiného dne cechmistĜi nad Ĝemesly všem mají ustanoveni býti, aby v Ĝemeslech ve všech Ĝád byl skrz ty pĜísežné
uveden a v Ĝemesle nic zlého, falešného neb neĜádného netrpČli.
A pĜísahu uþiní, tak jakž od starodávna na to vydána jest.
Když se to tak všecko a tím spĤsobem, jak nahoĜe se píše,
zĜídí, potom hned v nedČli nejprv pĜíští cedule mají po kostelích
rozdány býti, co se sazení nad hašpléĜi a trejvíĜi dotýþe, a to
jménem pánĤv šepmistrĤv a pánĤv a pana hofmistra, aby se
všickni hašpléĜi obojích hor sešli na dvĤr Vlašský pro potĜeby
pilné pod pokutou. Tehdy páni šepmistĜi ráþí z sebe pana šepmistra mladšího vydati a nČkteré pány radní k panu hofmistrovi do
svČtnice rajtunku a tu sadí starší hašpléĜĤv a trejvíĜĤv obojích
hor v pĜítomnosti úĜadu horního, a potom když jmenováni a osazeni budou, hned nazejtĜí aby pĜišli k pĜísaze na rathúz, kteráž
jednostejná jest s havíĜskou, toliko tím se oddČluje: což starší
havéĜští þiní šichet svých, to starší nad hašpléĜi Ĝíkají: „lozunky
spravedlivČ bráti“. Že pak mnozí ze starších hašpléĜských jsou
šmeléĜi, jenžto i toho vystĜíhati se má, pokudž možné jest, a ježto
by lidé jiní dČlní mohli k tČm úĜadĤm hodni nalezeni býti, tehdy,

což mĤž nejménČ /83/ z šmeléĜĤv sazeno býti, aby to zachováno
bylo. Protož pĜikazuje se, aby tovaryšĤm svým v slušné cenČ potravu dávali, jich nepĜesahovali, aby tím dČlníkĤv neobtČžovali.
A to napomenutí þiní se vedle obyþeje. PĜi té pak pĜísaze starších již psaných bývá i hofmistr a k nim Ĝeþ, rozkáží-li páni,
uþiní a napomene, což se nahoĜe píše. Neb ponČvadž pan hofmistr první místo pĜi sazení drží, jest i podobné, že pĜi pĜísaze
býti má, aþ chce-li, a také že jsou dČlníci královští horní, k
hornímu úĜadu víc náleží, než kde jinde.
Potom poþtové mají þinČni býti panským poĜádkem a což
mĤž nejspíš po obnovení rady aby uþinČn byl pĜed pány novými,
a dál, když obecní a starší budou, má to oznámeno býti, že jest
poþet pohotovČ, chtí-li jej slyšeti, a že pánĤm novým jest uþinČn.
Však prve jest a bývalo, že jsou obecní nČkteré a starší z sebe
vydávali a poþet zavrouc, kvitována rada bývala. A to nejlepší
jest a nejbezpeþnČjší každé radČ. Ale na þem se svolí, to jest za
Ĝád a právo. Hned z dĤchodĤv k obci, z hospodáĜství, z soli,
potom špitálmistĜi, kostelníci atd. aby potomnČ žádná omyla a
pochybení, jakž se pĜicházelo, nebylo, ale z práva dávného
Ĝízení toho všeho.
PĜísahy pak, kterých skládáno bylo, znČly dle dávného
usnešení a pĜedpisu takto:
PĜísaha šepmistrĤv a konšelĤv neb radních. PĜísaháme a
slibujeme napĜed Pánu Bohu, matce Boží i všem svatým a nejjasnČjšímu knížeti a králi, pánu (jméno), pánu našemu nejmilostivČjšímu, vČrnČ a upĜímnČ poslušenství a poddání. A vedle toho
urozenému pánu panu mincmistrovi království þeského (jméno)
také vedle úĜadu jeho vČrné a pravé poslušenství /84/ a že tento
úĜad konšelství našeho od JMKé pĜijatý vČrnČ, spravedlivČ a
stále spravovati chceme a v nČm cti a chvály Boží a JMti Ké
dobrého všemi obyþeji hledČti, každému vČrnČ a spravedlivČ se
zachovati, chudému i bohatému k spravedlnosti dopomáhati, sirotkĤm i vdovám, hostem jako domácím spravedlivČ þiniti, ortele
a výnosy mezi stranami spravedlivČ vyĜíkati a toho jinak neþiniti
pro pĜízeĖ ani pro nepĜízeĖ, ani pro který strach a bázeĖ, ani
pro dary, ani pro kterou koliv jinou vČc. Tak nám dopomáhej
BĤh a všichni svatí.
Slib obecních pánĤv a starších obecních. Slibujeme Pánu
Bohu, pánĤm šepmistrĤm a pánĤm konšelĤm, že v tČch ve všech
vČcech, pro které povoláni budeme k radČ, právČ a vČrnČ k jich i
k obecnému dobrému raditi a pomáhati chceme se vší pilností,
jich všech i obecné cti v tom vČrnČ hledČti a což spolu raditi se
budeme a rozmlouvati, v tajnosti míti a zachovávati, jako dobĜí
lidé. Toho nám BĤh dopomáhej.
PĜísaha rychtáĜova. PĜísahám Pánu Bohu, matce Boží a
všem svatým, pánĤm šepmistrĤm, pánĤm konšelĤm, pánĤm mým
i vší obci, že tento úĜad rychtáĜství mého vČrnČ, právČ a spravedlivČ spravovati a vésti chci a v nČm každému, chudému i bohatému, hosti i domácímu, právČ a spravedlivČ þiniti a souditi,
toho jinak neþiniti ani pro pĜízeĖ, ani pro nepĜízeĖ, ani pro
nenávist ani pro dary, ani pro strach a bázeĖ ani pro kterou
jinou v svČtČ vČc. Tak mi Pán BĤh dopomáhej i matka Boží.
PĜísaha úĜedníkĤ obecních. PĜísaháme atd. pánĤm šepmistrĤm a pánĤm konšelĤm i vší obci, že v tČchto úĜadech našich
jak milostem právČ a vČrnČ þiniti /85/ chceme všemi obyþeji,
nižádnému v tom nenakládajíc ke škodČ panské a obecní pro
zachování pĜíznČ k sobČ. Tak nám atd.
PĜísaha konšel pĜedmČstských. PĜísaháme atd. pánĤm
šepmistrĤm, pánĤm konšelĤm, pánĤm našim, že tyto úĜady konšelství našeho vČrnČ, právČ a upĜímnČ vésti a spravovati chceme
a v nich každému, chudému i bohatému, pravdy a spravedlnosti,
což na nás sluší, dopomáhati bez pĜijímání osob, pravdu velebiti
a kĜivdu tupiti, toho jinak neþiniti pro pĜízeĖ ani pro nepĜízeĖ,
ani pro dary anebo pro nenávist, ani pro strach a bažení. Toho
atd.
PĜísaha starších nad havéĜi. PĜísaháme atd. pánĤm šepmistrĤm i radČ, pánĤm našim, vČrnost a upĜímnou poddanost a
poslušenství, že tento úĜad nad tovaryši našimi, nám od jich milostí poruþený, vČrnČ, spravedlivČ vésti a spravovati chceme, v
tom sami napĜed každému, chudému i bohatému, spravedlnost
þiniti, šichet svých spravedlivČ vyhledávati, díla pilni jsouce, k
témuž nám poddané vésti a držeti chceme bez pĜijímání osob,
žádnému v tom nenakládajíce ke škodČ jich milostí a náklad-

níkĤv. Tak nám atd.
PĜísaha cechmistrĤ Ĝemesel. PĜísaháme atd. že tento úĜad
náš cechmisterství nad Ĝemeslem a obchodem našim nám od jich
milostí poruþený vČrnČ, upĜímnČ vésti chceme, v tom sami napĜed každému, chudému i bohatému právČ a spravedlivČ þiniti a
jiné nám poddané a poruþené k témuž držeti bez pĜijímání osob.
Tak nám atd.
PĜísaha písaĜe. PĜísahám atd. že v tomto úĜadu mém jich cti
a dobrého chci hledČti, což hanebného neb škodného vČrnČ
vystĜíhati, /86/ pokudž nejdéle rozum mĤj postihnouti moci bude.
Tak mi atd.
PĜísaha písaĜe ve váze. PĜísahám atd. že v tom úĜadu svém
písaĜském ve váze, v kterýž jsou mne ráþili povolati, právČ a
vČrnČ se chci chovati a jednomu každému bez pĜijímání osob,
chudému i bohatému, domácím i pĜespolním, váhu spravedlivou
vydávati a v tom ve všem obecného dobrého v dĤchodech
obecních spravedlivČ a upĜímnČ vyhledávati. Tak mi atd.
Z toho zde podaného, ježto souvČký písaĜ obecní byl
zaznamenal, doufám, že každý zĜízení obecní posouditi mĤže.
Protož zbývá nám toliko povČdíti ještČ, jak rozliþnČ úĜadové ti a
povinnosti obecních starších rozdČleni byli a na pĜíklad toho
podávám volbu neb obnovení rady v roce 1462 vykonanou:
1462 Nejvyšší mincmistr pan Kostka z Postupic obnovil
radu mČsta Hory Kutné na den obrácení sv. Pavla a zvoleni byli
do rady: Blažej mincíĜ Ĝeþený FaráĜ, Jodokus, Mikuláš Libák,
Jan Weis, Jan Kuþe, Petr Vidlák, MatČj FaráĜ, Jakub Ĝezník, Jan
Kocka, MatČj Melhauz, Tomáš Percht, Václav Svatba, OndĜej
Naþeradský, Filip Gall, VavĜinec Kamejk, Petr TČžký, Martin
Huþe. Konšelé obecní: Václav Houžviþka, MatČj Bilejovský,
Šimon Brabec, JiĜí Hesek. Primas zvolen: Mikuláš Libák. Pak
bylo zvoleno dva a tĜidcet obecních starších.
Ze šepmistrĤ úĜadovali vždy dva stĜídavČ, jak zvoleni byli,
každý mČsíc, z nichžto starší pĜedsedal a peþeĢ obecní choval,
mladší zastupoval jej a choval u sebe klíþe obecní pokladnice.
Po skonþení mČsíce odevzdáno obé i s poþtem obecním nastupujícím. Konšelové Ĝídili pĜe, vypracovávali rozsudky a vynášeli
jich /87/ ve sporných vČcech u pĜítomnosti šepmistrĤv, jakož i
povolovali zapisování koupí, dluhĤ a podobných mČnČní neb
obtížení majetku v knihy obecní.
Obecní starší scházívali se toliko tenkráte, když k vyĜízení
obecních záležitostí svoláváni bývali. KromČ toho byli pĜidČleni
ku pomoci šepmistrĤm, kteĜí mČli povinnost dohlížeti k vČzĖĤm,
k masĤm, k chlebĤm, k ohĖĤm, k mírám, k þištČní mČsta, k branám a valĤm. Z obecních starších voleni bývali též špitálmistĜi
ku správČ záduší špitálského. A jaké dĤležitosti k povolání tomu
se kladlo, vysvítá nejlépe z pĜísahy, jakou tito skládati povinni
byli, která takto znČla: PĜísaháme Bohu všemohoucímu, pánĤm
šepmistrĤm a pánĤm i vší obci slibujem, že v tom našem povolání a službČ, v kterou nás k opatrování špitálu zde v HoĜe Kutné
se vším k tomu pĜíslušenstvím, tolikéž i všech chudých a neduživých lidí, v nČm obývajících, povolati ráþili, se upĜímnČ, vČrnČ a
spravedlivČ chovati, ze všech dĤchodĤv a užitkĤv, k témuž špitálu odkudžkoliv pĜináležejících a se zbíhajících, toliko samé chudé do oznámeného špitálu jménem almužny od pánĤv šepmistrĤv
a pánĤv spoluradních pĜijaté, i také vedle nadání náležitČ
chovati a opatrovati chceme a toho nikam jinam bez jistého vČdomí a povolení pánĤv šepmistrĤv a pánĤv radních, jakožto
vrchnČjších správcĤv téhož špitála, obracovati, ani pod žádným
vymyšleným zpĤsobem o své újmČ straniti a rozdávati, ani také
jinému k tomu vČdomČ povolovati a sumou niþehož toho, co by
na ublížení a škodu téhož špitála býti mohlo, pĜed se bráti a pĜehlídati nechceme. Toho nám dopomáhej Pán BĤh všemohoucí.
Dále voleni byli z obecních starších tak zvaní kostelníci. /88/
Nebyli to dle smyslu nynČjšího posluhovaþi v chrámích, nýbrž
opatrovníci chrámĤ, jimžto pĜíslušelo jak jmČní chrámové vĤbec
opatrovati a úþtovati a o potĜeby chrámĤ peþovati. Jelikož každý
chrám pro sebe spravován byl, mČl také každý svých dvou
kostelníkĤ neb opatrovníkĤ, a sice byli opatrovníci chrámĤ sv.
Barbory, u Vysokého (sv. Jakuba), u NámČtí (Matky Boží), u sv.
BartolomČje a u Všech svatých.
Téhož roku uvádí se patero pĜedmČstí. Pro každé z nich
volen byl rychtáĜ a pČt konšelĤ a sice pro pĜedmČstí ýech, také
Holcmark zvaný, Pách a RoveĖ, Kolmark, Nové mČsto a
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Hloušky, a KaĖk.
Jak rozliþná Ĝemesla v dobČ té již v HoĜe Kutné zastoupena
byla, ukazuje Ĝada cechmistrĤv. PĜi þelnČjších Ĝemeslnických
spolcích voleno jich bylo po pČti, pĜi ménČ þetných po tĜech a
byli to: havéĜi (5), hašpléĜi (5), Ĝezníci (5), pekaĜi (5), pivovárníci (3), kováĜi (5), krajþí a krajeþi (5), postĜihaþi a rejfíĜi (3),
soukeníci (5), kramáĜi (5), zlatníci (3), konváĜi (3), kožišníci (3),
koželuzi (3), ševci (5), truhláĜi (3), bednáĜi (3), koláĜi (3),
šenkýĜi (3), kobližníci (3), provazníci a olejníci (3), lojovníci
(3), hrnþíĜi (3), tkadlci (3), pláteníci a tandléĜi (3), lazebníci (3).
Nejlépe pĜesvČdþiti se lze o vedení správy obecní a péþi o
všeobecné dobré, pozorují-li se všeliká usnesení obecních zástupcĤ k zlepšení místních pomČrĤ smČĜující, jak jich potĜeba
þasu požadovala. Proto doufám, že mi nikdo nezazlí, uvedu-li
takovýchto usnesení. VždyĢ i ty náležejí k dČjinám a z nich poznati možno nejlépe ducha þasu, který þastokráte mocnČ pĤsobil
na zmČny a pĜevrat nejen míst, nýbrž i þasto zemí.
/89/ S podobným obecním usnesením shledáváme se hnedle
po nastoupení této svrchu uvedené rady a obecních starších,
kteĜí, sejdouce se v den sv. Doroty, uþinili usnesení následující:
Páni šepmistĜi s pány konšely znamenajíce mnohé nedostatky
škodné obci této a chtČjíce, aby napraveny byly, svolavše obecné
pány a starší obce a s nimi ze spolka ty vČci pilnČ uváživše, tyto
vČci dole psané z jedné vĤle jsou ustanovili a zjednali a tomu
chtí, aby ode všech bez pĜerušení všecky kusy zachovávány byly
pod pokutou od pánĤv usazenou bez milosti. A nejprv toto jsme
zĜídili, znamenavše v obci veliký jako loupež neĜád od pĜekupníkĤv, hokynáĜĤv, hokyĖ, rybáĜĤv, aby žádný z nich nesedal ani
prodával co nahoĜe v trhu mezi hostmi (cizími), sedláky a sedlkami, ale aby všichni sedali a prodávali poþnouc od rohu domu
Petrova Feistova a dále dolĤ ku pranéĜi a žádný z nich hokynáĜĤv ani hokyĖ nic nekupuj, ani pĜed trhem jakožto v pondČlí a
ve þtvrtek, ani v trhu, dokud vích stojí, než když si obec (domácí)
nakoupí a vích bude svržen, a to staĜí toliko hokynaĜi a hokynČ
aby do trhu šli a kupovali a mladší aby chodili do jiných mČst,
mČsteþek a vsí a sem nosili a fedrovali, pod pokutou složení
obchodu svého. Také žádný rybáĜ ani rybáĜka aby žádných ryb
Ĝíþních v mČstČ ani blíž míle od mČsta nepĜekupovali, krom na
rybnících. A kdožkoli uþiní pĜes toto ustanovení a zápovČć
panskou, takovému páni obchod jeho složiti chtí.
It. Aby žádný hospodáĜ nepĜechovával ležákĤv a zahaleþĤv,
ani žádných neĜádných lidí, ježto nic jiného nehledí, než neštČstí
lidského. Pakli u koho budou nalezeni a kdo je bude pĜechovávati, takový bude trestán a takový ležák a zahaleþ zdvižen /90/
buć v mČstČ neb pĜed mČstem, a otázán, þím se obchodí.
It. Aby žádný se zbraní kterakúžkoli nechodil do krþem ani
jinam po mČstČ, zjevnČ neb tajnČ. Pakli kdo bude nalezen aneb
usvČdþen, ježto by s kteroukoli zbraní chodil, aneb v noci tajnČ
na koho stál, takový, bude-li se zbraní nalezen, bude jemu zbraĖ
vzata a trestán. A pakli kdo na koho zbraĖ obnaží, bude jemu
ruka uĢata. Pakli koho raní, takový hrdlo ztratí.
It. Žádný hospodáĜ aby nedopouštČl v domu svém v žádnou
hru hráti, ani sám hrál v kostky, v vrhcáby, v karty ani v jinou
hru o peníze malé neb velké.
It. Jakož na poþátku pĜi sazení rady a pánĤv konšelĤv všem
cechmistrĤm všech Ĝemesel povČdíno a rozkázáno od pánĤv jest,
aby v svá Ĝemesla nahlédli a je tak opatĜili, aby se spravedlivČ
obci dálo, i ještČ páni pĜikazují, aby cechmistĜi v svá Ĝemesla
nahlédli, aby každý obchod bez obtížení obce vedl a šenkéĜky
aby míru spravedlivou dávaly.
It. O pivech mladých na tomto jsou svolili, aby mladá piva
zdejší horská na haléĜ vaĜená byla dávána od šenkéĜĤv na
dĜevČném mázu v tĜí žejdlíkĤ ven z domu a na Ĝady, a hostem
aby dávali mázu. Starého piva pražského aby dávali pintu ven za
pČt penČz a doma na Ĝád žejdlík za tĜi haléĜe. A kdo by maje
pivo doma, i zapĜel jeho, nechtČ ho ven z domu dávati, než toliko
na Ĝád, a bude usvČdþen, takovému páni šenk složí.
It. Všickni hospodáĜi aby se mČli þistČ pĜed svými domy,
žádných neþistot ani smradĤv nevylévajíce ani nevypouštČjíce
pĜed domy, ani na potĜebu pĜed domem choditi ani dopouštČli
choditi, ale aby sobČ zpĤsobovali prevety a ty potĜeby k tomu
slušné, nebo takové ohavnosti pĜed domy se dČjí, že mrzko jest
hledČti /91/ a zvlášĢ když knČží s TČlem Božím chodí, i jinde jiné
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þasy chodíce. Protož abyste takových neþistot pĜed domy býti
nedopouštČli pod pokutou trestání panského.
Ty nadepsané kusy všickni z jednostejné vĤle s pány obecními a staršími ustanovili jsou, pĜikazujíc, aby ode všech tak
zachovány byly bez pĜerušení, a oznámili jsou to, svolavše obec
valnou v nedČli masopustní. A k tomu všecka obec svolila.
Na tom jsou se páni v plné radČ také svolili, což který pán,
kterému jest poruþeno o hokynáĜích i o rybáĜích, pobeĜe proti
zápovČdČm svrchupsaným, a který šepmistr káže zase vrátiti bez
rozkázání rady, aby to sám zaplatil bez odpuštČní.
O kladení do knČh takto bylo usneseno, aby každý soused i
host, který sobČ v této obci dĤm koupí a v knihy mČstské zapsati
chce, aby pánĤm od každé kopy groš dal a písaĜi od zápisu þtyry
groše. Ale soused, jenž prve mČl dĤm a nevyhostil se ven odtud a
koupil by sobČ jiný dĤm, ten nemá dáti než písaĜi þtyry groše.
Dále svolili jsou, znamenajíce veliký nedostatek v obci, ponČvadž ševci velmi draho obuv dávají, aby z jiných mČst a mČsteþek obuv vozili na trh na prodej a v tom aby jim nebylo pĜekáženo. Též i chléb aby k mČstu vezen byl od okolních sedlákĤv i
jiných. Také svolili jsou, aby sukna z okolních mČst na krájení
vozili a je krájeli a prodávali na loket. Na kramáĜe též aby v
trhový den vezli koĜení i jiné vČci a na loty prodávali a v tom
aby kramáĜi jim toho nehájili. Aby všecka železa k obci kupována a prodávána byla. SkladištČ k skládání slaneþkĤv a štik i jiných ryb slaných aby udČláno bylo a tu aby formané skládali.
Podobá se tomu, jakoby tímto usnesením zcela zanedbaný
/92/ tržní Ĝád byl znovu upraven býval.
Že pĜísnosti v zachovávání obecních zákonĤ tĜeba bylo a že i
té používati se muselo, vysvítá z toho, že doby jedné, když
pekaĜští a mlynáĜští proti právu uþinili, chtíce právu vČznČ odejíti, kterýž veden byl do káznice panské do klády, pro ten úþinek
znamenitý páni je vazbou trestali jsou. I mČvše jim podle práva
uþiniti, k prosbČ snažné a ustaviþné mistrĤv pekaĜských páni
jsou jim to odpustili a ten skutek znamenati kázali a každého
zejména zapsati, jestliže který z nich téhož anebo k tomu
podobného se dopustí, že takovému má to novo býti.
Dále i pĜíklad tento: Jakož jest Manda kotláĜ mluvil po krþmách Ĝeþi neslušné a nepodobné o pánech a hanlivé, to jsou
svČdkové víry hodní naĖ provedli, že jest takto Ĝekl: Co jest
šepmistr lepší nežli biĜic? A když jsú mu, kdož to slyšeli od
nČho, Ĝekli: Mando, co to mluvíš, buć múdr! k tomu ještČ dodal:
A já ještČ pravím, co jest šepmistr lepší než kat? Pro ty Ĝeþi
neslušné a nepoctivé páni jsú jemu kázali pardus u pranéĜe dáti a
vypovČdČli jsú jeho z mČsta, aby prázen vČþnČ mČsta byl. A
podobných pĜísných pĜípadĤ zaznamenáno více.
Téhož roku byl jakýs cihláĜ z Brna do Hory Kutné povolán a
dovoleno jest jemu, aby na svĤj náklad v obecní cihelnici cihly
dČlal a jich prodával, a po pĤl létČ bude-li chtíti si najmouti panskou cihelnu, mají mu toho páni popĜíti. Pakli bude chtíti sám
stavČti v slušném místČ, toho mají jemu páni pĜíti na jeho náklad. A také, kdež by sobČ hlínu k dílu hodnou nalezl, bez súsedské a obecní škody, aby bral a z ní dČlal anebo stavČl. A má
cihly prodávati pĜi þemž bude moci obstáti a s pány se smluviti.
/93/ Jakým zpĤsobem dČly se dlužní úpisy a závazky doby té,
by jistoty nabyly, z mnoha zaznamenaných pĜípadĤ uveden
budiž jeden pĜíklad: Stala se jest pĜátelská smlouva a jednostejné svolení mezi Johanesem Ĝeþeným Gebhart kupcem a mČštČnínem Starého mČsta Pražského s jedné a mezi panem VaĖkem
Komoráþem mČštČnínem Hory Kutné z strany druhé, takže VanČk Komoráþ pĜiznal se jest svobodnČ a dobrovolnČ, že Johanesovi Gebhartovi a jeho dČdicĤm a budoucím dlužen jest dvČ stČ
kop grošĤ dobrých penČz horských a z nich slíbil jest jménem
úroku a platu roþního Johanesovi a jeho dČdicĤm i budoucím 20
kop gr. každý rok rozdílnČ, t.j. na sv. Havla po tomto zápisu
nejprv pĜíštího poþna 10 kop gr. a na sv. JiĜí ihned potom budoucího tolikéž 10 kop a tak i jiná léta má a povinen jest i bude
úrok ten platiti a vydávati bez upomínání a zadržování všelikého. K tomu také nad to týž pan VanČk Komoráþ pĜiznal se jest
zvláštním jiným dluhem témuž Johanesovi Gebhartovi a jeho
dČdicĤm a budoucím povinen býti v sedmi stech a v osmdesáti
zlatých uherských na zlatČ a rázu i na váze dobrých pĤjþených
sobČ hotových na mČć horskou. Ale že králova milost nedala jest
ven z zemČ tu chvíli mČdČ voziti a sám JMt zaplatiti ji ráþil,

smlúvu s Johanesem pan Komoráþ takovou uþinil, že má, chce a
slíbil jest a slibuje z tČch všech zlatých témuž Johanesovi a jeho
dČdicĤm i budoucím platiti a vydávati platu a úroku hned na
dání tohoto zápisu poþna každý týden jednu hĜivnu penČz
horských bez zadrhování všelijakého. A v tom obém dluhu, t.j. ve
dvou sto kopách gr. a zlatých výš pravených s úroky již vypsanými, zapsal jest pan VanČk Komoráþ svobodnČ a dobrovolnČ
mocí tohoto zápisu nejprv mlýn svĤj vlastní /94/ dČdiþný, jménem
Nový mlýn, kterýž leží na svrchním Páchu, s tím se vším, což k
nČmu pĜísluší, tak v cele a úplnČ, jakož on jej sám drží a má, nic
nevymiĖujíc ani co pozĤstavuje, právem pukrechním dČdicky
Johanesovi Gebhartovi a jeho dČdicĤm a budoucím a k tomu i
jiný všeliký statek svĤj movitý i nemovitý, kterýž má a míti bude
v huti a na tálech (horních podílech), tak aby mČl pan Johanes k
tomu ke všemu první právo pĜed všemi jinými svĤj dluh na tom
postihnutý. A já svrchupsaný VanČk Komoráþ mám a slibuji tu
svrchu psanou sumu 200 kop gr. a sedm set a osmdesát
uherských zlatých se svrchu psaným úrokem dáti a zaplatiti
þasto jmenovanému vČĜiteli, jeho dČdicĤm a budoucím, hned na
dání tohoto zápisu, po dvou letech nejprv pĜíštích, bez zadrhování všelikého. A jestliže bych mu na ten þas nedal anebo mne BĤh
neuchoval, jakož pane Bože nedej, tehdá svrchupsaný Johanes
Gebhart, jeho dČdicové i budoucí mají uvedeni býti mocnČ v mĤj
mlýn i v jiný statek právem purkrechtním, jakož se svrchu píše,
až do vyplnČní všeho toho dluhu. Act. fer III ante Urbani.
Školy mČstské, které doby té již znamenitou proslulostí
vynikaly, obdržely v roce tom první posud nám známou nadaci,
neboĢ Jan ze ZhoĜe upsal na lázni své Crlíkové zvané 2 kopy
platu roþního a sice k vyplácení 1 kopy po 15 gr. pĜi svatém JiĜí
a 15 gr. pĜi sv. Havle ke škole pĜi Vysokém kostelu a tolikéž na
školu u sv. Barbory.
Jak již doby té nČkterá Ĝemesla v opovržení byla, pouþuje
nás tato událost: PĜihodilo se jest v jedné chvíli, že cechmistĜi
lazebniþtí vstoupivše pĜed pány do plné rady se vším svým
cechem, i žalovali jsou na Hertviþku krejþího, že by nedal uþiti
Ĝemeslu krejþovskému syna VaĖkova lazebníkova, a pravČ, že
toho /95/ obyþeje není, by lazebníky pĜijímali v jich Ĝemeslo. A
páni je vyslyševše, takto mezi nimi jsou vyĜkli: Aby kdožkoli z
lazebníkĤv chce syny své dáti k Ĝemeslu krejþovskému, aby
krejþí jeho pĜijali a uþili a aby je mČli za hodné lidi, jakož i páni
mají je za dobré lidi a sousedy své, a aby se sousedsky snášeli.
Spolu se lazebníci vykázali i dvČma listy od PražanĤv a od
Kolínských, že Ĝemeslo lazebnické poctivé jest, kdežto Pražané
mezi jiným píší: Milí pĜátelé! Nám se zdá, že ten obchod lazební
nepoctivý není a Ĝemeslníci jeho z rozliþných dĤstojenství témČĜ
obecnČ se sbírají, jakožto s císaĜi, králi, knížaty, hrabČmi, pány i
obecnČ se všemi jinými, ježto by to tak zavržený neb ohyzdný
skrze to obchod ten býti mČl, snad by se jich lidé jinak liknovati
mČli, aniž by chtČli takového obcování s nimi míti. V krátce na
to, když vČc již utišena se býti zdála, vznikla opČt nesnáz veliká
a postrk hanlivý mezi lazebníky a mezi MatČjem Kolbou a
Skesem a Matesem provazníkem, sousedy usedlými, skrze Ĝeþi
rozliþné, takže jeden z nich nazval lazebníky ĜiĢomyje a druhý
Ĝekl, že by lazebníci mČli sedati u dveĜí, jako jinde kdež biĜici
sedají, ale ne na Ĝadech mezi dobrými lidmi, a tĜetí Ĝekl
lazebníkĤm, aby mu tu na pití nebývali, kdežto bývá, až to pĜišlo
pĜed krále milosti, když v HoĜe byl. A králova milost toho
pováživ, skrze pana mincmistra rozkázal pánĤm šepmistrĤm a
konšelĤm, aby rozkázali MatČjovi a jiným sousedĤm svrchu
psaným, jakož jsou Ĝeþi proti lazebníkĤm provinili, aby také Ĝeþí
jim to opravili, tak Ĝkouc: Což jsme mluvili, tak jsme sklamali.
Prosíme vás pro BĤh, pro Matku Boží, abyste nám to odpustili.
A páni šepmistĜi a konšelé z rozkázání krále milosti a pana
mincmistra uþinivše, smíĜili jsú je. /96/ A pĜitom králova milost a
pan mincmistr rozkázali, aby to znamenitČ bylo zapsáno a
nejménČ mezi staršími oznámeno toto: Jestliže by se kdo téhož
dopustil a lazebníkĤm takovými hanlivými Ĝeþmi utrhal, že
takový trestán bude, jakož se králi JMti a pánĤm vidČti bude.
Toho JMt Ká pĜidati ráþil, aby dČti lazebnické do Ĝemesel byly
pĜijímány bez odporu všelijakého královským pĜikázáním.160
PĜítomnosti krále JiĜího v HoĜe Kutné, který jí velmi naklo-

nČn byl, použili též rudokupci, vedouce si stížnost na úĜedníky
mince ohlednČ nespravedlivého vážení pĜi odvádČní stĜíbra, což
za výsledek mČlo, že jak v pĜepalovárnČ (prengadu ?) na Vlašském dvoĜe tak i pĜi hutech posavadní váhy staré a nemČrné
zkaženy a zniþeny a nové váhy, které by se s váhou mincovou
úplnČ srovnávaly a za spravedlivé z rathúzu pražského se
vydávají, objednány byly.
Také dČdiþnost lĤnĤ mincíĜských neb tak zvaných stolic
pregéĜských potvrdil a urþil mzdu od ražení penČz tímto
majestátem: My JiĜí z Boží milosti král þeský atd. Oznamujem
tímto listem všem, že pĜedstoupivše pĜed velebnost naši vČrní
naši milí konšelé pregéĜští od Hory Kutné svým i všech pregéĜĤv
z Hory Kutné jménem, zpravili jsú nás, kterak z dávných þasĤv
svolení a ustanovení mezi nimi se stalo a to že do této chvíle
mezi nimi trvalo a trvá, že knapĤv pregéĜských dČti neb nejbližší
pĜátelé dČdili jsú a nápady mČli k tČm lĤnĤm v preghauze (stolici
mincíĜské v mincovnČ) našem v HoĜe Kutné po otcích nebo
pĜátelích svých a prosili nás pokornČ, abychom My je v tom pĜi
jich starodávném obyþeji a zvyklosti milostivČ zĤstaviti /97/ a ten
jich obyþej za právo vČþné jim ustaviti a upevniti ráþili. My jich
prosbu jakožto slušnou znamenavše a úmysl ten majíce, aby
poddaní naši a zvláštČ ti, kteĜí v našich a obecných službách
pracují, tím lépe mohli se míti, s dobrým rozmyslem a radou
vČrných našich, mocí královskou toho obyþeje svrchu psaného
mČniti nechtíce, již pravé knapy pregéĜské pĜi tom obyþeji zachováváme, a chcem a ustanovujem, aby po vČþné þasy od nás i
budoucích králĤ þeských byli zachováni, totižto, aby dČti a
pĜátelé knapĤv pregéĜských nejblíže po smrti otcĤv a pĜátel
svých k tČm lĤnĤm v preghauze našem v HoĜe Kutné nápady mČli dČdické, a toho jich obyþeje tímto listem jim milostivČ pojišĢujem a za právo jim i jich budoucím to znovu ustanovujem, obnovujem a milostivČ potvrzujem. PĜikazujíce s pĜísností mincmistru našemu v HoĜe Kutné, který nyní jest neb potom bude, aby
pĜi tom jich obyþeji a naší této milosti je zachovali a jich mimo
to netiskli ani utiskati dopouštČli, jakož milost naši chtí zachovati. A jakož ti knapi pregéĜští za prvních þasĤv, dokudž ty hory
naše stĜíbrné v HoĜe Kutné lépe a užiteþnČji šly, konšelského a
posledního po sedmdesáti groších brali jsou na týden: že pak
tyto hory nyní sešly jsou, chcem, aby toho nyní tak nechali,
dokudž ty hory zase v svých užitcích nepopravily by se. Než
potom, když by ty hory hojnČji se otevĜely a opravily, toho jim
neodpíráme, aby podle prvního obyþeje v tom se jim dálo. Též
také zdá se nám a chcem, aby do opravení tČch hor lepšího od
pregování (ražení) hĜivny grošĤv po jednom groši a od hĜivny
penČz neb haléĜĤv po dvou groších toliko pregéĜi mČli a brali.
Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou kázali jsme pĜivČsiti k
tomuto listu. Dán v Praze /98/ v pondČlí den sv. Františka, léta od
narození Syna božího tisícího þtyrstého šedesátého druhého,
království našeho léta pátého.161
1463 Jelikož pomČry hor vždy víc a více se zlepšovaly a
hojnost rudy opČt vydávaly, které nyní opatĜeny byly dostateþnČ
vším potĜebným lidem horním, zmáhal se též blahobyt v mČstČ a
ten podporoval obchod, Ĝemesla a prĤmysl. Jedno odvČtví
prĤmyslu kutnohorského z doby té pĜispČlo takĜka k ozdobČ a
oslavČ všech chrámĤ nejen v okolí, nýbrž i v místech od Hory
Kutné vzdálených. Bylo to zvonaĜství, které zde proslulý zvonaĜ
Prokop Ptáþek velmi skvČle zaĜízené mČl. Bydlel na Tarmarce v
domČ nyní pod þís. 38, kdež dílnu konváĜskou mČl, huĢ však
zvonaĜskou mČl pĜed mČstem, kde nyní tak zvaný KrálíkĤv mlýn
na Bylanském potoku se nalézá. BylĢ on v oboru svém umČlec
té doby nejznamenitČjší a nejproslulejší a zvony ním lité až po
dobu naši zdobí na sta chrámĤ. Protož záhodno jest muže tak
proslulého v dČjinách mČsta památkou oslaviti. Jeho stoupencem
a též tak dovedným umČlcem zvonaĜským byl pak syn jeho
OndĜej, jehož jméno rovnČž proslulo.162
Pakliže kdy konšelé a šepmistĜi pĜi rozsudcích v neobyþejných pĜípadnostech bućto v pochybnostech bývali, neb jak by si
v pĜípadech takových poþínati mČli, nevČdČli, obracívali se v podobných pĜípadnostech k sousedním mČstĤm, zdaž by podob161

Originál nachází se v archivu místodržitelském v Praze.
O obou tČchto umČlcích pojednal jsem obšírnČ ve VesnČ Kutnohorské r. 1868 þís. 36. atd.
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ného pádu na jich soudu se kdy bylo pĜihodilo a soudilo a jaký
výrok /99/ o nČm vynesen byl, aneb obracívali se též v pádech
podobných k osobám u vČcech podobných zkušeným, by vždy
co možno nejspravedlivČjšího rozsudku vydati mohli. Tak se v
dobČ té pĜihodilo, že paní jedna ztratila prsten v mČstČ, kterýž
pĜišel jest pak do krámu jednoho ze zlatníkĤ mČstských, Ĝeþenému Eloy, a ten koupiv jej, potom jej zase dále prodal. A u toho
soukupa jeho ta paní, jejíž byl, poznavši ten prsten, i jala se jest
jeho. A ten soukup vystavil toho zlatníka Eloy, že jej u nČj
koupil, ale Eloy soukupa svého nemohl vystaviti a chtČje vší viny prázden býti, Ĝekl: že to oni zlatníci za právo mají, což k nim
pĜinesou, že to mohou koupiti, když jim to není prve oznámeno
od nižádného, pĜišla-li by taková vČc k nim, aby stavena byla,
tehdy to oni potom za svobodné prodati mohou a z toho žádnému odpovídati nemají. Poukázav spolu, že taký spĤsob též mezi
zlatníky pražskými panuje. Proto obrátili se šepmistĜi a konšelé
k zlatníkĤm pražským o ponauþení, že by rádi vČdČli, zdali to
utvrzeno a vysazeno královským obdarováním, þili by se tak
dálo jen ze svolení a usnesení téhož Ĝemesla. I odpovČdČli zlatníci pražští, že oni toho práva mají, co jim kdo do krámu pĜinese
koupiti a zase prodávati, nepĜišlo-li by opovČdČní dĜíve, že se
taková ztracená vČc má staviti. Kdo však prodá vČc opovČdČnou,
má ji i peníze za ni tratiti.
Vypovídání z mČsta stávalo se pro neslušné chování i usedlým mČšĢanĤm a to svČdþí nejlépe o tom, jak pĜísnČ se na zachovávání obþanských i obecních zákonĤ, udržení káznČ a slušnosti
hledČlo, neboĢ roku toho jistý Baltazar postĜihaþ, protože pálil
kosti v klášteĜe Sedlci, vzat jest do panské vazby. A když jest
sedČl v kládČ, došla pánĤv Ĝeþ skrze rychtáĜe Achníka, /100/ že
jest nČkteré Ĝeþi mluvil o pánech knČzi opatovi. A páni, chtíc
toho dojíti v pravdČ, vyslali jsou pana Franka konšela a Achníka
ku knČzi opatovi do Sedlce a ten jim vyznal, že Baltazar jemu
pravil, že páni v radČ se uradili na klášter uhoditi a mnichy
vyhnati a ještČ jiné hanlivé Ĝeþi o pánech že mluvil, ježto opat
pro své knČžstvo nemohl promluviti. A páni pro takové neslušné
vČci kázali jsou Baltazara biĜicem z mČsta vyvésti a pĜikázali mu
mČsta vČþnČ prázdna býti.
Rada mČsta horního Jílového musela v každé pĜi vydaný
rozsudek, taktéž o potvrzení kšaftĤ šepmistrĤm a konšelĤm
Hory Kutné, jakožto k vyššímu právu pĜedkládati a rozhodnutí
toho vyššího neb odmrštČní pĜijmouti.
Nelze mi pominouti nezmíniti se o zvláštní pĜíhodČ roku tohoto v mČstČ se událé. Nejvyšší mincmistr ZdČnek Kostka z Postupic, svolav mincíĜe a pregéĜe, kázal jim peníze dČlati na den
sv. VavĜince, þemuž když oni odpírajíce pravili, že veliký muþedlník sv. VavĜinec byl, jehož svátek vždy svČtívají dle dávného
Ĝádu, a proto že na jeho svátek dČlati nechtČjí. HnČvem velice
rozpálený poþal pan ZdČnek jak Pánu Bohu tak sv. VavĜinci zloĜeþiti. V tom nenadále hrom udeĜil a ubohého mincmistra tak
popálil, že šestý den zemĜel.163
/100a/ 1464 Brzy po novém roce pĜijel král JiĜí i s královnou
do Hory Kutné a v úterý pĜed sv. Valentýnem (13. února) obnovil radu mČstskou dle starobylého obyþeje a pĜísahu od nich pĜijímal. I zvoleni byli do rady za šepmistry: Prokop Alder z Lošan, MatČj Plebanus, VavĜinec Opavský, Jan Domašínský, Jodok
Markus, Burian, OndĜej Naþeradský, Jan Mlýnek, Martin VČrdunk, MatČj Melhúzský, JiĜí Ĝezník, Filip švec, MatČj Bilejovský, JiĜí Hesek, Václav Bzenecký, Mikuláš Štolar, Martin Hamerník. Za konšele zvoleni byli: Václav Houžviþka, Mikuláš
Libák, Mikuláš Sázavský a Jan konváĜ.
Ostatní volba obecních starších a jiných úĜedníkĤv a cechmistrĤv dála se pak obyþejným zpĤsobem, jak zpĜedu povČdíno,
a úþty obecní, špitálské i chrámové byly od loĖských správcĤ
záduší tČch složeny. Na to páni konšelé s pány obecními dali
jsou Michálkovi Ĝezáku úĜad trubného s takovou výminkou, aby
163
Liber Memorab. Ao 1462. m 6 v archivu mČstském. - Eusebius
Kapihorský str. 53 dokládá: šestý den - pokání þiniv - hrdla zbavení
pokutu nésti musil a v klášteĜe Sedlckém pĜi zdi pochován byl. Archiv horního úĜadu: ěada nejvyšších mincmistrĤv: 1463 Zdenko
Kostka z Postupic, když na den sv. VavĜince v minci Kutnohorské
pracovati dal, hrom jej /100a/ udeĜil a popálil. PohĜben jest v Sedlci. StaĜí letopisové ýeští str. 180.
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toho úĜadu vyhledal pilnČ, aby obec skrze nČho meškána nebyla.
A páni a obecní mají jej lesem (dĜívím potĜebným) a puškama
fedrovati. A trouby aby kladl v zemi a kde kládsti bude, aby
zase v mČstČ zadláždil. A jestliže se tak bude zachovávati a pilen
toho tak bude, jakož na ten úĜad jeho sluší, že páni jemu toho
pĜíti chtí. Pakli by se tak nezachoval, že páni ten úĜad opatĜí
jiným dle opatrnosti své tak, aby na nižádné dílo nechodil z
mČsta bez odpuštČní panského. Pakli by jej páni lesem neb
jinými potĜebami meškali, to jeho vina nemá býti.
Slovutný Oneš Tluksa pĜijat jest od pánĤv do obce, slíbil
pánĤm dobrovolnČ vČrnost a poslušenství a slíbil, že se /101/ chce
snášeti slušnČ v obci a což by se koliv pánĤm do nČho nelíbilo a
bude naĖ povČdČno, že chce rád opraviti. ByloĢ toho slibu v
dobČ té tím více zapotĜebí, jelikož šlechtici v HoĜe Kutné se
usazovavší ne vždy povolni se býti prokazovali zákonĤm a rozkazĤm obecním, a to hlavnČ, když na obecní a zemské potĜeby
se sousedy jinými pĜispívati mČli.
1465 Hora Kutná dojista s nejvČtší vČrností oddána byla
králi JiĜímu a odporovala všem pokušením k svedení jí proti
nČmu statnČ, protož také král JiĜí þasto a rád býval na Horách,
odkud komoĜe královské tak znaþné dostávalo se podpory. PĜihodilo se roku toho, že velmi bohatý rudokupec Jošt zemĜel, o
svém statku pĜed tím uþiniv poruþenství pĜed sousedy a dobrými
lidmi, nad statkem svým poruþníky ustanoviv Havlíka Bylanského, Mikuláše Libáka a Nikláska ýáslavského. Po jeho smrti v
stĜedu vstúpili jsou poruþníci s Anežkou, dcerou jeho, pĜed pány
šepmistry a konšely, žádajíce, aby kšaftu tomu místo dadouce,
ráþili je pĜi tom poruþenství zachovati vedle práv mČsta tohoto.
A ty þasy králova milost pĜijel do Hory a šepmistĜi, páni a konšelé, majíce tu jich žádost pĜed sebou, pĜedstoupili pĜed JMt,
žádajíce pokornČ, aby je i tuto obec ráþil milostivČ zachovati pĜi
jich právích, svobodách a obdarování pĜedkĤ JMti, kterých jest
nám JMt Ká ráþila milostivČ potvrditi, pĜedloživše v tom kšaft
nebožce JoštĤv a žádost poruþíkĤv jeho, kteréžto žádosti odpovČdČl JMt Ká, Ĝka: PonČvadž jsme vám práv vašich a obdarovaní pĜedkĤ vašich potvrdili, chcemeĢ to uþiniti a pĜi tom vás
zachovati, jakožto král a pán váš milostivý.
Tehdá tázal se jich JMt, mnoho-li jest statku toho? A páni
/102/ šepmistĜi se pány Ĝekli jsú: Milostivý králi, jest toho u nás
12 set zlatých a bez dvou 90 kop gr. penČz zapeþetČných a stĜíbra jakéhos þtyry hĜivny bez vČrduĖku. Králova milost otázal se:
Jaké jest to stĜíbro? K tomu Hamerník Ĝekl: Milostivý králi, vedle rozumu mého, jakož mČć ženeme, zdá mi se, že jest stĜíbro
hutní, hertovní (nístČjní). Ká Mt kázal sobČ je okázati a spatĜiv
to, Ĝekl jest pánĤm šepmistrĤm a konšelĤm: Jakož jste nás
prosili, abychom vás zachovali i obec tuto pĜi vašich právích a
my jsme to Ĝekli uþiniti, téhožĢ i my na vás žádáme, jakožto na
svých poddaných, abyste nás také zachovali pĜi našem spravedlivém, pokudž na nás pĜísluší. A tyto vČci opatĜíce pilnČ, pokudž
také k nám pĜísluší, abyste nám také o to spravedlivý nález vedle
práv svých z plné rady úþinili. I stalo se jest, když jsú páni
šepmistĜi a konšelé sešli se na rathúz, tehdá králova milost vyslal jest k nim pana mincmistra na místČ svém, žádaje, aby se o
to králové milosti spravedlivé stalo. A páni šepmistĜi s konšely v
plné radČ to opatĜivše, majíce také mezi sebou rudokupce, kteĜíž
tomu rozumČjí, znamenali jsou a shledali koneþnČ, že jest to
stĜíbro hutní, ke dvoru (Vlašskému do mincovny) pĜíslušné, na
zlodČjství jsou to položili. A nahlédnuvše v práva horní i mČstská, uþinili jsou výpovČć takovúto pĜed poruþníky statku toho a
pĜed MatČjem, zetČm Joštovým, i pĜed Aniþkou, manželkou jeho,
i pĜed ýáslavskými: PonČvadž Jošt, jsa rudokupcem a maje
všechno stĜíbro hutní ke dvoru nésti, toho jest sobČ zachoval a
do jiné obce vydal, jakž jest to shledáno, tehda jest v zlodČjství s
jistotou postižen a skrze to, kdyby živ byl, on by musil králi
milosti odpovídati a vedle práva hrdlem trpČti, jakož na zlodČje
/103/ sluší, leþ by JMt Ká ráþil s ním o to milostivČ naložiti a hrdlo jemu zachovaje, statek jeho v tom pĜijíti. Ale ponČvadž jest
zemĜel, již on z toho JMti odpovídati nemĤž, než toliko statek
jeho a ten, komuž je ten statek poruþen, aþ ne hrdlem, ale tím
statkem JMti Ké má odpovídati. A protož jestliže kdo, bućto
poruþníci anebo dČdicové toho statku anebo kdožkoli jiný proti
JMti Ké a proti tomuto právu i proti této panské výpovČdi co
mluviti chce, to nyní povČzte. Ty Ĝeþi slyšíce poruþníci a MatČj s

ženou svou a pány ýáslavskými, Ĝekli jsou, že o tom niþeho
nevČdí, by on to bral z hutí a pravíce, že jim toho líto, což jest on
nebožtík uþinil, a skrze to že oni nic proti tomu právu ani proti
výpovČdi panské nemluví, než králi milosti i s tím se vším na
milost se dávají, prosíce pokornČ pro Pána Boha, jakž jest koli
nebožtík uþinil, aby s nimi o to JMt Ká ráþil milostivČ naložiti,
žádajíce v tom pana mincmistra i pánĤv, aby se za nČ pĜimluvili
pĜed JKou Mtí, k jichžto žádosti jsou to uþinili. A králova milost
k snažné prosbČ pánČ mincmistrové a pánĤv šepmistrĤv a konšel
i jiných dobrých lidí vrátil jest a dal huĢ, domy i jiné svrchky,
což jich jest, jenž vedle práv a spravedlivého pĜísudku skrze
provinČní Joštovo na Jo královskou Mt byly jsou spadly, ty jest
navrátil a dal jest Aniþce, dceĜi jeho a dČtem jejím, kteréž nyní
má neb míti bude, takovým však spĤsobem, aby ona svých dČtí
chovající požívala toho statku do jich let, jistiny však neutrácejíc. A když dČti k létĤm pĜijdou, aby mČla rovný díl s dČtmi
svými královským rozkázáním. Pakli v tom dítČ které umĜe, díl
jeho spadni na druhé. Pakli BĤh všech dČtí neuchová, ten statek
spadni na Aniþku a na MatČje, muže jejího. /104/ A poruþníky
ustanovil pana mincmistra, pány šepmistry a konšely, nynČjší i
budoucí, aby k tČm vČcem pĜihlíželi, aby se dČlo tČm dČtem vedle
JMti Ké rozkázání a jinak nic.164
Podal jsem pĜíkladu tohoto za tou pĜíþinou, aby se ukázalo,
jakým spĤsobem se soudové provádČli a jak pĜísné tresty uloženy byly na zatajování a neodvádČní zdČlaného stĜíbra do mince
královské. A jelikož o samosprávČ obecní z doby té jedinČ z usnesení obecních zástupcĤ pravý pojem nabýti mĤžeme a ponČvadž jen tyto nám pravý obraz jak obecního zĜízení, tak i péþe o
udržování Ĝádu v mČstČ podati mohou a sociální život v mČstČ
nám nejpatrnČji objeví, podám i nadále vždy všeliká taková usnesení, by se z toho poznati mohlo, þeho þas tehdejší k zlepšení
jak hmotných, tak duševních potĜeb požadoval. PĜestaly již ryky
váleþné, nimiž Hora Kutná u svém se vyvynování tak þasto a
krutČ byla trpČla, protož nám nyní zapotĜebí vČdČti, jak používala þasu míru a pokoje a k þemu snaha její obrácena byla.
Po usazení rady nové páni šepmistĜi s obecními a staršími na
tom jsou se jednostejnČ svolili, aby šenkéĜky, kteréž jsou živy
poctivČ a muže mají své, mohly pití šenkovati a dávati domĤv v
nádoby, než na Ĝady aby nedávaly, než muži aby dávali a ženy
aby pohotovČ byly a byla-li by toho potĜeba, mají sobČ pacholky
sklepní zjednati, aby ti pití lidem nesli a Ĝady sbírali. A zvláštČ
veþer aby šenkéĜka s hospodyní sedČla a muž s pacholky aby
šenk vedli. Pakli by která šenkéĜka muže nemČla, té šenk skládáme všech pití, promČ piva bílého.
Když skrze branku Páchovskou cla hosté (cizí) i nČkteĜí /105/
domácí jsou projíždČli a pánĤm se to doneslo, páni, chtíc obecní
škody se uvarovati, rozkázali jsou ji zamknouti s povolením
obecním. I pĜistopili do plné rady VanČk Komoráþ, DuchoĖ a
Prokop rychtáĜ z Páchu a jiní sousedé a žádali jsou pánĤv, aby
jim ku potĜebČ prĤjezd tudy zase byl propuštČn do mlýna a ku
pivovárĤm. Páni, jich škodČ nechtíce a obecní škodČ také chtíc
se uvarovati, k jich žádosti toho jsú jim dopustili, aby každý z
nich mČl svĤj klíþ od té branky a každý z jich þeledi aby projeda
brankou hned zase zamkl, aby clo obecní nehynulo. Pakli kdo
projede a nezamkne, hospodáĜ jeho daj pánĤm pokuty 5 gr.
kolikrátkoli toho by se dopustil. Pakli by ten, kdož nezamknul,
nemohl usvČdþen býti, tehdá kolikrátkoli by se stalo, všichni
svrchupsaní mají ze spolku tu pokutu dáti 5 gr., jakož se dobrovolnČ v plné radČ podvolili.
Jakou lásku a oddanost ku králi JiĜímu obþanstvo kutnohorské osvČdþovalo, pĜesvČdþuje o tom tento pĜíklad: Jakož Šimek z
valĤ koupil jest sobČ a svým budoucím dvĤr a pivovar Malškrub,
týž Šimek vstoupiv do rady odevzdal jest ten dvĤr se vším
pĜíslušenstvím panu Mikulášovi Libákovi k ruce králi milosti
pána našeho nejmilostivČjšího a knížatĤm165 dČdicky, sobČ a
svým budoucím žádného práva nepozĤstavuje. A Mikuláš Libák
pĜijem ten dvĤr s pĜíslušenstvím od Šimka rozkázáním královským ve 134 kopách, rozkázal jest to k ruce krále milosti a knížat
v registra mČstská vepsati, neb jest Šimek všecko své právo,

kteréž jest mČl pĜi tom, JMti dČdicky odevzdal, /106/ žádného
práva tu sobČ ani svým budoucím nepozĤstavuje.166
Však i proti vládČ krále JiĜího tvoĜili se v zemi strany a stížnosti jimi pĜednesené mČly na snČmu valném v Praze ve stĜedu
pĜed sv. Václavem (25. záĜí) 1465 odbývaném vyrovnány býti.
PravíĢ se v stížných þláncích jednoty panské proti králi JiĜímu:
11té O minci, jakožto VKMt dĜíve sám Ĝíkal, že v té zemi nemĤž
více škody býti, než kdež lehká a nedobrá mince jest a to se zde
nyní dČje, neb v nižádných okolních zemích bráti ji nechtí. A
tak zlatí proto velmi vysoce vzešli a tudíž všecky vČci pĜíliš
drahý k škodČ vší zemi, pánĤv a rytíĜstva, jako by polovici svých
dĤchodĤv ztratili. Neb což prve kúpili za groš, to již za dva.
Naþež král odpovČdČl: Jakož praví, že ji nechtí v jiných zemích
bráti, to mĤž dovedeno býti, že mince naše srovnává se se zrnem
se všemi zemČmi okolními a ještČ výše. Také na snČmu o
Hromnicích, kterak jest bylo, to také mĤžete pamatovati. A pĜi
tom jest rada naše témČĜ všecka byla, kterak jsou o to obesláni
mČli býti císaĜ i míšenský i jiní o srovnání mince a to jest námi
nikdy nescházelo, ano ještČ sjíti má.167
1466 Páni šepmistĜi a páni, jsouce v úĜadech svých obnoveni, svolavše starší, o tyto vČci s nimi se rozmluvili: Jestliže by
kdo slyšel neb znamenal které vČci, kteréž by byly ke škodČ nebo
k hanbČ králi milosti nebo panu mincmistrovi /107/ nebo pánĤm,
aby toho netajil, než aby to na pány vznesli.
It. Jakož nČkteĜí mČšĢané nebo mČštky navedli sedláky, aby
ptáky, zvČĜinu a jiné vČci k nim do domu nosili a ne na trh a oni
naþnouce což se jim zdá sobČ, ostatek dadí pĜekupnicím na
prodej. Toho aby nebývalo mimo potĜebu k svému jídlu. It. Braní
aby všichni v domech mČli. It. Piva svidnického aby dávali pintu
za groš míru spravedlivou pod pokutou a tČch aby nekupovali,
leþ špunt na sudu svidnického bude cejchovaný. It. Pintu piva
pražského aby dávali po pČti penČzích míru spravedlivou pod
pokutou. Pakliže postižen kdo buć po druhé neb po tĜetí, tomu
šenk má složen býti.
It. Kdo nevezme peníze s pĜísadou horského, aby dal tĜi
peníze, pakli groš, aby dal tĜi groše. Pakli bude host, aby uruþen
byl, a potom ku právu svému anebo králi milosti poddán. U koho
nalezeny byly by ve dvou neb ve tĜech groších tĜi neb þtyĜi
peníze falešní, uruþen buć a veden jsa ku právu, buć tázán, kde
je beĜe.
Divné velmi muselo býti doby té chování se Kutnohorských
k sousedním mČstĤm, neboĢ nemĤže se vĤbec Ĝíci, že by s nimi
v sousedské lásce a svornosti byli žili. ýáslavským napĜíklad k
jich snažné žádosti nechtČli povoliti potĜebného kamene na stavbu farního chrámu svého v kutnohorském lomu na Ptáku lámati.
Se Sedlckým klášterem žili v neustálé nevoli a kdežto o vlastní
dĤchody a hlavnČ na placení cla v branách z vČcí do mČsta
vezených, tak hlavnČ cla prĤjezdného z povozĤ, pĜísnČ dbali, tak
vzpouzeli se Kutnohorští téhož cla platiti v KolínČ. BývaliĢ ovšem mezi Horou Kutnou a Kolínem þasté pĤtky o pĜekupování
/108/ dĜíví plaveného po Labi a protož ve þtvrtek po velikonoci r.
1466, když král JiĜí pĜijel do Hory, tehdá nejvyšší pan mincmistr
k snažné prosbČ pánĤv šepmistrĤv a konšel, znamenaje potĜebu
tČchto hor a skrze tyto hory obecní dobro všeho království
þeského, pĜistoupiv pĜed krále milost, tyto vČci mluvil jest: Jakož
dáno jest clo znovu Kolínským pánĤm a obci jich v Novém
KolínČ od Vaší královské milosti, i že Horníci a nákladníci þasté
jízdy do Brodu a ku Praze mimo Kolín þiníce pro fedrunk hor,
tím clem bývali jsou obtČžování, žádali jsou na JKMti, aby na
Horníky tČch a takových obtČžování neráþil dopouštČti. Jichžto
žádost JMt skrze pana mincmistra propovČdČnou uslyšev, rozkázal jest obeslati pány kolínské a když jsou pĜijeli, JKá Mt tyto
vČci pĜed obojí stranou ráþil jest mluviti: Jakož jest vám dáno
clo znovu, víte, že jsme vám to dali na opravování mostu
takovou mírou, aby to clo platili ti, kdož pĜes most jedou. I túžili
jsú nám teć Horníci naši, že by jste od nákladníkĤv zdejších
téhož cla žádali. I zdáĢ se nám, ponČvadž Horníci pĜes most nejedou, než toliko vedle mČsta, aĢ by toho cla neplatili, nébrž by
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pak všichni jiní to clo vám mČli platiti, chtČli bychom Horníky z
toho vyníti a zvláštČ þehož jest nebývalo od starodávna. A Kolínští toto JKé Mti pĜikázání slyševše, Ĝekli jsou Horníky pĜi tom
zachovati i všechny jich obývající nyní i potom. Dále: Jakož
Vaše Milost uþinil podČlení majestátem svým mezi Horníky a
Kolínskými o plavení lesu a pouštČní k Novému Kolínu, aby
plavci, pĜiplynouce s lesem ku Starému Kolínu, pĜi tom se
zachovávali, aby pĜi tom bĜehu, kdež Horníci les (dĜíví) kupují
anebo na Rodlandu vystály plné þtyry dny, toho dne kterýž /109110/ pĜiplují nepoþítajíce, ižádnému jinému krom HorníkĤv lesu
neprodávajíce. I túžili jsou Horníci, že rormistr kolínský toho
nezachovav, kázal jest pustiti nČkteré pololesí k troubám k
Novému Kolínu dĜíve, než ty þtyry dny vystály. Ale páni Kolínští
pravili jsou, že o tom nic nevČdí. I rozkázal JMt Ká tak, aby toho
více nebývalo, než aby plavci i Kolínští zachovávali se vedle
podČlení majestátem JKé Mti. PĜi tom i rozkázal: Kterýžkoli
plavec vystojí plné þtyry dny u bĜehu u Starého Kolína, tak jakož
se svrchu píše, jestliže by v tom þasu lesu neprodal a chtČl-li by
jej dolĤ pustiti, takový každý má vzíti jeden cejch od hajného
horského a druhý od kolínského. Pakli kdo pustí lesu po Labi
kudyžkoli, cejchu od obou hajnĤ nemaje, tomuto aby les byl
pobrán i s plavcem a s ním aby uþinČno bylo, jakž by se panu
mincmistrovi a HorníkĤm líbilo, bez odporu všelijakého pánĤv i
obce Kolínských.
It. Králova milost pĜi tom mluvil jest pĜed Kolínskými, kteréžkoli pololesí Horníci koupí, to mohou k svým potĜebám
kterakžkoli obrátiti i s tím svrškem, což na tom polulesí bude,
bez odporu a pĜekážky Kolínských. A což se svrškĤ týþe, aby
Horníci mohli také mimo svou potĜebu i jiným lidem v mČstČ i do
dvorĤ svých, komuž chtí, prodati, hydruĖku v tom od Kolínských
ani od nižádného jiného netrpíce.
A téhož þasu páni šepmistĜi a konšelé žádali jsú krále JMti,
aby jim hájeno nebylo toho, aby oni postavili dĤm hajnému
svému na svém trávníce na bĜehu, jakož jest bylo od starodávna
a tu aby Horníci svého hajného mČli. A králova milost toho jest
povolil i Kolínští také, Ĝkouc: PonČvadž jest to dĜíve bývalo a
proþ by ještČ nebylo, udČlejte sobČ. A Kolínští ani /111/ jich lidé
ižádní nemají tomu hajnému, nynČjšímu i budoucím, pĜekážeti
niþehož. Pakli by oni nebo jich lidé jemu v þem pĜekáželi, takoví
upadnou v pokutu, jakouž by pan mincmistr nynČjší i budoucí
uložil a k tomu jest král JiĜí povolil.
A k tomu jsou byli vysláni z Kolína Adam rychtáĜ, Martin
SlanaĜ, Tomáš ýapka, Marek MaišnarĤv, Jan Hladký, Vít písaĜ
mČstský. Actum na Vlašském dvoĜe v pokoji krále milosti. A
hned pan mincmistr obeslal pány hradecké i kolínské, aby to
provolati kázali, což se plavení lesĤ dotýþe.
1467 Po obnovení rady nové páni šepmistĜi a konšelé se
pány obecními na tom jsou se jednostejnČ svolili a znamenati
jsou to kázali: Aby žádný hospodáĜ nedopouštČl v svém domu
dávati píti ani pitelĤm sedati pĜes tĜi hodiny na noc, v sobotu do
dvou hodin (t.j. po západu slunce).
Ustanovili a chtí míti, aby každý dĤm šenkovní otevĜen byl,
dokuć hosté a pitelé sedí, aby právo mohlo svobodnČ jíti. V každém domČ šenkovním, dokuć hosté sedí, aby svČtlo v síni hoĜelo.
It. Hry všelijaké kosteþné stavují, pĜikazujíce všem hospodáĜĤm,
aby napĜed sami her se varujíce, pitelĤm aby také nedopouštČli
hráti. It. Strávníci mohou píti v hospodách svých poctivČ, hry a
povykĤv nestrojíce. It. Sousedé sedČti mohou s þeládkou svou,
pití sobČ neberouce domĤ, a Ĝemeslníci Ĝemesla svá dČlajíce
poctivČ, dokud se jim líbí. Svrchupsané vČci ode všech vĤbec bez
pĜerušení nejprv pod pokutou 1 kopy kolikrát by koli kdo proti
které z svrchupsaných zápovČdí pĜestoupil. Pakli by se kdo po
druhé neb po tĜetí téhož dopustil svévolnČ, takový kĜesĢan bude
tak, jakž se /112/ pánĤm zdáti bude, jako neposlušný.
Též pánové z plné rady na tom jsou se svolili, aby budoucnČ
bylo zachováno: Kdožkoli pĜinese vína sadit k pánĤm šepmistrĤm, aby hned po sazení toho vína poslán byl rychtáĜ s poslem k
spatĜení, aby žádného vína neplného neb slevkĤv nebylo v témž
pokoji ležeti a aby ohledal, plno-li jest víno. A u kohožby to
nalezeno bylo proti tomuto svolení, bućto že by jiného vína k
tomu vínu sazenému pĜiléval, to má vytaženo býti a osekáno
(obruþe sraziti) jako falešné a ten panskou vinu (pokutu) dada,
bez milosti má toho obchodu zbaven býti.
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Velikou a þastou svízel pĤsobovalo Kutnohorským pĜi souzení a ortelĤv vynášení dle posud stávajícího dávného zákona a
práv povinost k braní vyššího práva do Jihlavi posílati neb odvolávati se, protož hledČli se této svobodu jich poutající povinnosti
zbaviti a to hlavnČ i za tou pĜíþinou, že v Moravi odbojná strana
proti králi JiĜímu povstala a že Jihlava stala se sídlem hlavy odbojníkĤv tČch, Zdenka Šternbergského, všeliké spojení s ýechy
odmítala. Hora Kutná vzdor té silné tak zvané stranČ panské,
proti králi stojící, setrvala a stála pĜi nČm, podporujíc krále svého jak penČzi, tak i lidem branným. A proto cítíc obtíže, jaké jí
braní vyššího práva v Jihlavi pĤsobí, obrátila se prosebnČ ku
králi JiĜímu, by toho pro pĜíštČ zproštČna byla. I vyslyšel král
prosby té a vydal HorníkĤm následující majestát, který v
knihách mČstských takto zaznamenán jest: Léta PánČ tisícího
þtyrstého šedesátého sedmého nejjasnČjší kníže a pán pan JiĜí z
milosti Boží král þeský a markrabČ moravský atd. spolu s urozenými pány, svou radou vČrnost a zasluhování nynČjší i budoucí
HorníkĤv nynČjších i /113/ potomních uváživše, obtČžování také a
práci i náklady, kteréž jsou Horníci trpívali pro ortele neb vyššího práva braní do Jihlavi jezdíce, pĜed se vzemše, povážili jsou
také JKá Mt s radou svou nepravosti Jihlavských, kterouž jsou
téhož léta uþinili proti JKé Mti i proti všemu království þeskému
proti své pĜísaze JKé Mti pánu svému dČdiþnému se protivivše a
nepĜátele ouhlavní JKé Mti i vší koruny þeské i kĜižovníky na
mČsto pustivše. I chtČjíce JKá Mt s radou svou svým vČrným
hodnou odplatu uþiniti a nevČrným k jich potupČ vedle jich zlého
zasloužení se míti, z milosti své královské pĜirozené HorníkĤm
svým ke cti vedle jich slušné žádosti a Jihlavským ku potupČ
vedle jich neupĜímnosti tuto zvláštní milost ráþil jest dáti i toho
peþetí svou královskou potvrditi: My JiĜí z Boží milosti král
þeský, markrabČ moravský, lucemburský a slezský vývoda a
lužický markrabČ atd. Oznamujem tímto listem, že pĜistoupivše
pĜed nás urození, stateþní a slovutní rada a vČrní naši milí spolu
s opatrnými šepmistry a konšely mČsta Hory Kutné, vČrnými
našimi milými, i pĜedložili jsou nám kterak to mČsto Hora Kutná
s obyvateli svými podle starodávného vysazení ortele neb vyšší
právo, což se horských i mČstských práv dotýþe, v mČstČ našem
Jihlavi mČli jsou obyþej bráti, a že této chvíle, když která taková
pĜe pĜihodila se, nemohli jsou do Jihlavi ku právu jezditi,
protože Jihlavští sice naši poddaní, neprávČ a nešlechetnČ nad
námi, jakožto nad králem þeským a markrabím moravským, pánem svým, jsou uþinili a þiní, nám se zprotivivše. I prosili jsou
nás s pilností i s pokorou, abychom, hledíce na jich vČrnost, kterak to mČsto Hora Kutná, jak k pĜedkĤm našim, králĤm þeským i
nám vždy vČrnČ drželi /114/ jsou se a drží, abychom, jich vČrnost a
zasloužení vážíce, milostivČ k nim se ráþili míti a okázati a aby
nyní ani v potomních þasích žádných takových nedostatkĤv v
soudech a þinČní spravedlnosti míti nemohli. Protož s dobrým
rozmyslem a radou vČrných našich milých, mocí královskou i jakožto markrabí moravský, ty vČci v radČ naší uváživše, pro vČrnost, kterouž od Ĝeþených šepmistrĤv a konšel i obce na Horách
Kutných shledali jsme, kterak k pĜedkĤm našim králĤm þeským i
nám vČrnČ mČli jsou se a mají, nám vČrnČ proti neposlušným našim pomáhajíce, i také, když milostí naší zvláštČ potČšeni budou,
že mnohem vČtší užitkové z toho mČsta k obecnému království
našeho dobrému pocházeti moci budou. ZvláštČ také že hodné
jest dobré a zachovalé lidi pro jich ctnosti velebiti a zlé pro jich
nešlechetnosti tupiti a nížiti, aby tudy ctnost beroucí odplatu
množila se a zlost potupu trpící umenšovala se, Ĝeþenému mČstu
našemu HoĜe Kutné a obyvatelĤm jeho nynČjším i budoucím tuto
milost jsme uþinili a þiníme, i mocí královskou ustanovujem:
Aby od této chvíle po všecky vČþné þasy a budoucí sproštČni byli
ortelování a vyššího práva braní v JihlavČ v kterýchžkoli pĜech,
co by se pĜihodilo bućto v horských nebo mČstských, ale aby
všecky takové pĜe, kteréž by se kdy pĜihodily, šepmistĜi a konšelé
v HoĜe Kutné podle práv svých starodávných rozsuzovali a
plnost práva u nich se konala. Pakli by v kterékoli pĜi komu se
zdálo, žeby tím právem byl obtížen, takový nejprv polože pĜed
týmž právem patnácte hĜiven grošĤv, bude se moci odvolati k
nám nebo k budoucím našim králĤm þeským a ty pĜe na nás odvolané námi neb budoucími našimi králi þeskými anebo mincmistrem naším na Hrách Kutných, kterémuž bychom to poruþili,
souzeny býti mají vedle práv a ĜádĤv jejich /115/ jakž to rozsou-

zeno bude, na tom koneþnČ strany pĜestati mají. Proto žádnému
nesluší tomuto listu tohoto našeho zdvižení práv od Jihlavských
a HorníkĤv obdarování rušiti, ani kterak jemu se protiviti obyþejem nižádným. Pakli by kdo z smČlosti všeteþné o to se pokusil,
takový chceme aby v naši neb budoucích našich králĤ þeských
nemilost a hnČv upadl. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou
kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v Praze ve þtvrtek po
narození Panny Marie léta PánČ tisícího þtyrstého šedesátého
sedmého, království našeho léta desátého.
1468 Bylo to poslední dobrodiní, jakéhož byl král JiĜí HoĜe
Kutné prokázal, dĤležitosti však nemalé, jelikož nim Kutnohorští zbaveni byli mnohých nákladĤv, jichžto pro dosažení potvrzování vyššího práva na jízdy do Jihlavy þinívati musili. A možno, že by i jiných milostí od nČho byli nabyli, kdyby král JiĜí v
posledních letech svého vladaĜství jak vzpourou panskou v zemi, tak i zevními nepĜáteli, na zemi þeskou útok þinícími, jakož i
hlavnČ se stolicí papežskou pro vČci náboženské tak mnohostrannČ nebyl zamČstnán býval, kteĜí vesmČs usilovali o to svrhnouti krále JiĜího s trĤnu pro jeho vČrnost, s kterou ku stranČ pod
obojí stál a jižto vší mocí proti útokĤm na ni þinČným zastával.
Hora Kutná stála též pevnČ pĜi stranČ té a máme toho doklady,
že nikdo ani za souseda ani do kterého cechu pĜijat nebyl, kdo
by se byl ku stranČ od obojí nepĜiznával. Za tou pĜíþinou podporovali Kutnohorští všemožnČ krále JiĜího, a to hlavnČ když král
uherský Matyáš, dav si titul obránce katolíkĤv v korunČ þeské, s
mocným vojskem proti ýechĤm táhl. Tu hned o KvČtné nedČli
dČla se v mČstČ sbírka na pĤjþku penČz ku potĜebČ /116/ pánĤm a
obci a tČch sebraných penČz zapĤjþili páni s obcí králi JMti na
Krychnov, když jel k Znojmu, pĜidavše jemu kromČ toho na
obecní výlohy 30 jezdcĤ a 100 pČších pod vedením Jana Zlého.
1469 Král JiĜí, maje hlavní sídlo své v HoĜe Kutné, táhl od
Hory Kutné s vojskem sebraným k ýáslavi proti králi Matyášovi, jenž ležel okolo vsi SemtČše, chtČje se s ním potkati, jakoby
nejvČtší mČl starost o hájení pokladu svého, neboĢ hned na první
zprávu o vpádu tom usadil se byl v mČstČ tom, kamž všechny
vČrné svolával, aby pĜispČli se zbraní co nejrychleji. Vytáhna z
Hory Kutné na den sv. MatČje (24. února), obklíþil Matyáše u
Vilémova, takže nikam se mu uhnouti nemohl. Nehledaje však
výboje, podal mu ruku k smíĜení.168
Že v takovéto dobČ obezĜelosti mnohé zapotĜebí bylo k udržení poĜádku v mČstČ, dá se snadno domýšleti. Protož takoĜka
zdvojnásobena býti musela ostražitost v mČstČ, neboĢ i páni tak
zvané jednoty panské nepĜáli za tou pĜíþinou HoĜe Kutné, /117/ že
se vČrnČ držela krále JiĜího. Protož, když byl od Hory vytáhl,
ponechal 60 pacholkĤ, jichžto þtvrĢ BartolomČjská byla sebrala,
k ostĜíhání mČsta.
TČmito zmatky váleþnými prodloužilo se také obnovení rady
až do nedČle provodní a jelikož mnohý nepoĜádek v tržních
vČcech opČt se byl uhnízdil, uþinČno bylo toto obšírnČjší usnesení k všeobecnému zachovávání: Jakož ustanovené jsou osoby
k zvláštním úĜadĤm, jakož se pĜedpisuje, že kdožkoli vydáni jsou
k tČm vČcem, to jim páni mocnČ k vyhledávání porouþejí, aby jim
v tom ižádný z pánĤv nepĜekážel, než pokuć oni tu vČc napraví
slušnČ, mají jim páni ze spolku pomocni býti. Poruþili jsou jim
také v moc, aby pĜestupníky a neposlušné trestali vedle jich
zavinČní, jakž by se jim a pánĤm vidČlo. Pakli by kdo spurnČ,
jich trestáním pohrdaje, své vĤle chtČl užívati, a to pĜijde pĜed
pány, ten aby trestán byl dvojnásobnou pokutou od pánĤv. A to
jsú hned všem hokynáĜĤm a jiným obchodníkĤm oznámili.
Také jsou se svolili, kdož má více domĤ, než jeden, aby je
prodali, komuž ví, do sv. Havla nejprv pĜíštího, aby hospodáĜĤv
pĜibylo a nájemníkĤv, jenž jsou více ke škodČ obecní, než zisku,
aby ubylo.
Svolili jsú také, aby žádný za pĜestupníky se nepĜimlouval,
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tĜetí oko v þele mČl.

že uslyšen nebude.
Téhož dne a hodiny vzemše pĜed se to, kterak pĜekupníci v
mČstČ drahotu všech vČcí þiní, pustili je spoleþnČ pĜed se,
pĜikázali jsú jim skrze šepmistra Jana Mlýnka, nejprv: Aby
žádný od sedlákĤv a od selek nižádných vČcí nepĜekupoval co na
trh pĜinesou neb pĜivezou, než oni sami aby na svém trhu, /118/
kdež jim bude ukázáno, to prodávali, což k trhu pĜivezou neb
pĜinesou.
Žádný také muž ani žena nechoć mezi nČ, aniž jim trhu
nesazuj (ceny neudávej), zvláštČ pak dokudž vích drží, aniž od
nich co kupuj. Než chce-li pĜekupník co prodávati, choć po mČstech a po vsech a pĜinesa k mČstu, prodávejž což naĖ sluší sedČ
tu, kdež jiným bude místo vykázáno, ale ne mezi hostmi.
Proþež také žádný na rušení aby nepĜekupovali, ani také
vcele do hospod neprodávali, než potĜebují-li hospodynČ co, jdi
a kup sobČ sama. Pakli kdo pĜestoupí, buć jemu napĜed bráno a
potom sám trestán vedle zavinČní.
Páni šepmistĜi a konšelé též drahotu a zadav chudiny vidouce, a uváživše zápis starý o kuchyních, který zapsán v registrách
starých ty þasy, ježto lidí nebylo tak husto u Hory, né jako jej rušíce, ale k lepšímu napravujíce, znamenavše kterak obec sílí se a
lidu mnohem více pĜibylo jest a pĜibývá, zĤstali jsou na tom ze
spolku, aby netoliko ta jedna kuchynČ obecní byla, ale aby jich
bylo co nejvíce moci bude ku potĜebČ lidu dČlního, v kterýchžto
kuchyních netoliko by dva vepĜe bita byla vedle starého zápisu,
ale aby kuchynníci bili dobytky þisté, což jim jich koli potĜebí
bude, aby dČlníci netoliko peþité, ale i vaĜené maso, kúry i jiné
vČci k svým potĜebám koupiti tu nalezli. ěezníkĤm jest téhož dne
rozkázáno cechmistrĤm, aby pĜikázali v svém Ĝemesle, aby
ižádný z nich žádného bravu ven živého z obce neprodával,
bućto krmného, neb hladového. Pakli kdo bude v tom usvČdþen,
budeĢ trestán, jakž se pánĤm zdáti bude. Masa také žádný z nich
aby od hostí na svĤj krám nepĜekupoval, leþ /119/ po trhu, pod
týmž káráním. PekaĜĤm a pivovárníkĤm aby vepĜĤv z mČsta
neprodávali žádnému, mimo Ĝezníky a kuchyníky domácí a sousedy, pod panským trestáním, leþ by domácí koupiti nechtČli. A
kdož by mČl prodajný dobytek, má cechmistrĤm povČdČti Ĝeznickým, jestliže kdo z jich Ĝemesla chce koupiti, že jemu bude slušnČ
prodán. Pakli by žádný nechtČl, teprv pánĤm se opovČda, každý
mĤže prodati komuž chce. KramáĜĤm a kramáĜkám, kteĜí pĜed
pány vstoupivše žádali, by páni nedopouštČli, aby hosté (cizí) na
nČ nevezli a neprodávali, krom trhových dnĤv. I není jim k tomu
povoleno. Než ponČvadž na jiná Ĝemesla svoboda jest puštČna,
aby se kramáĜĤm též dálo, a to jest provoláno bylo. Provoláno
jest také biĜicem ze svolení téhož dne pod pokutou 1 kopy bez
milosti, když déšĢ prší, aby žádných hnojĤv a smetí neplavil na
druhého a nesypal pĜed sousedy. Než má-li kdo hnoje neb smetí,
chovej v domu a potom vez za mČsto.
Svolili též spoleþnČ, aby pČt pánĤv bylo vydáno k rychtáĜi a
ti aby mČli plnou moc všelijaké mČstské pĜe souditi, jakožto o
dluhy, o rány, o hanČní, o svády a o jiné rozliþné vČci, které mezi
lidmi v mČstČ vznikají, bućto mezi konšely, staršími, hostmi neb
domácími, bez odvolání ku pánĤm dvanácti. Než jak oni komu
najdou, na tom aby každý pĜestal.
Dvanácte pak pánĤv, kteĜí se šepmistrami staršími pozĤstanou, ti toliko Ĝíditi mají obecní dobré a horní vČci, aby což se
staršími obecními namluvČjí, to aby skuteþnČ bývalo vykonáno.
PĜihodí-li se pak kdy pĜe hlavní, ježto by šla k orteli, tehdá
všech osmnáct sejdouce se, na to mají jednomyslnČ ze spolka se
umluviti /120/ a podle práva nebo vedle milosrdenství konati.
PísaĜe také jsou páni Ĝekli zjednati rychtáĜi a opatĜiti tak
rychtáĜe i písaĜe, o þem by mČli živi býti, a obecného dobrého
hledČti.
ZĤstáno na tom též ze spolku: kdož koli radu zmešká bez
opovČdi pana šepmistra, aby dal pánĤm sedícím pokuty šest
grošĤv bílých.
Býval pak obyþej zaveden, že první šepmistr choval peþeĢ u
sebe mČstskou a první mladší šepmistr klíþe od ní. I pĜihodilo se
jest, když MatČj, Ĝeþený faráĜ, jinak Libák Radovesnický, maje
býti starším šepmistrem a Nápravník mladším, i roznemohl se
faráĜ a pĜeskoþen jest i Nápravník a pĜišla peþeĢ na Weisa a na
Jandu klíþ. Téhož léta MatČj Podr, maje býti šepmistrem starším
a Jan postĜihaþ mladším, i prodal jest dĤm, pro nČjž mu není
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jemu dána peþeĢ a postĜihaþovi klíþ. Než páni ze spolku znamenavše, že by dvoje šepmisterství sešlo, i spĜáhli jsou ta dva šepmistry mladší a aþkoli proti obyþeji, dali jsou peþeĢ Prokopovi
Nápravníkovi, jenž na kraji sedČl, a Janovi postĜihaþovi klíþ bez
pohoršení však toho obyþeje, že jiná léta na toho, kdo na tom
místČ sedČl na kraji, peþeĢ nepĜicházela.
Pouþuje nás usnesení toto, že ten ze šepmistrĤv, který by
domu nemČl, ztratil práva pĜedsedati druhým, jelikož šepmistĜi
starší, majíce peþeĢ mČstskou pod sebou, ruþiti musívali statkem
svým za veškeré úpisy peþetí tou opatĜené.
Z mnohých usnesení obecních pozorovati jest, že rozpustilost všeliká, hejĜení a oddávání se pití u nČkterých tĜíd v obþanstvu vkoĜenČno bylo, proti kterýmžto neĜestem dosti pĜísnČ /121/
zakroþováno býti muselo. Rozpustilosti podobné, od horního
lidu páchané, seznali jsme již z mnohých událostí vypravovaných a zvláštČ podobá se tomu, že klášter Sedlcký od lĤzy rozpustilé mnoho vystáti musel. Protož opat sedlecký Jošt v oktáv
sv. Jakuba vstoupiv do rady oznámil žalostnČ, kterak mnozí lidé,
pomsty boží pĜed oþi neberouce a s nevČstkami neĜádnČ živi
jsouce, chodí tam do kláštera a svou vĤli majíce, boĜí a kazí
beze vší potĜeby. Proto žádal pánĤv, aby to provolati kázali a
staviti ráþili, Ĝka, že za to dává louku k užívání od kláštera a to
na dvČ léta, poþnouc léta 1470.
VzniklaĢ jest také byla toho roku nesnáz mezi mlynáĜi a pivovárníky, že VanČk Komoráþ v Nových mlýnech poþal bráti od
mletí sladu po 3 gr. bílých a ty þasy šel groš po 14 penČzích,
dovodČ nČkterým listem pod peþetí Jihlavských, že to má za
právo od starodávna. Proti tomu ukázali pivovárníci ceduli starou, na níž sepsána byla smlouva, kterouž jsou uþinili byli s Komoráþem pĜed pány a pĜed panem Zdenkem, ty þasy mincmistrem, v tato slova: Nejprv, aby sladomleþ byl obecný všech
pivovárníkĤv, jakž by a na þem by mohli jej zjednati. Pakli by
kdo chtČl sám neb svou þeledí sobČ mleti, nedej nic sladomleci,
než mlynáĜi z každého korce má dán býti peníz. Pakli by
sladomlec nebyl ani þí pacholek, ale mlynáĜ aby to opatĜil, aby
nebylo meškáno mletí a buć dáno za to sladomleci mlynáĜi neb
tomu pacholku mlynáĜovu. It. Aby vezen byl slad mírný. Pakli by
kde bylo shledáno, že by v þem bylo sladu více, než jmenuje, aby
naĖ byla pokuta složena s panskou radou. It. Pytlové aby mírní
byli a né tak velcí pro pacholky i pro /122/ panský ungelt. It. Kdož
prve do mlýna pĜiveze, tomu prve buć semleno. A žádali jsou,
aby pĜi tom byli zachováni.
A páni šepmistĜi a konšelé s obecními i staršími kázali jsou
povČdČti stranám skrze Prokopa Aldera takto: Žádost vaši a
svČdomí páni všickni tuto s obecními a staršími pĜed se vzemše,
ponČvadž svolení všeliké právo lomí, i ponČvadž ty, Komoráþi, i
s jinými smlúvu máte s pivovárníky, žeĢ mají dávati po 3 gr. od
mlení sladu i s sladomelcem, zdáĢ se všem, že kĜivdy neþiní.
Protož abyste brali od sladu 3 gr. vedle úmluvy, groš bílý nyní
ve 13 penČzích vedle svolení snČmu panského.
V tom pak pivovárníkĤm páni pĜikazují, abyste slady mírné
dávali po 16 korcích pro pacholky i pro ungelt. I zdáĢ se pánĤm:
abyste slady mlynáĜĤm mČĜili a bude-li kdo shledán, že dá ménČ
neb více, budeĢ trestán.
A když Komoráþ s Hopmilským tomu odpírali, Ĝkouc, nechĢ
sobČ sami melí s svou þeledí, neb svého sladování mají a platí
jemu sami a mnČ také mé úplnČ dadí, jakož bylo za starodávna
vedle seznání a svČdomí a listu našeho.
PovČdČno jim od pánĤv skrze Mlýnka šepmistra: Jakož se
vždy pĜed smlúvy odvoláváš na svČdomí tČch NČmcĤv, pamatujíĢ
to páni, kterak jest bylo za starodávna: žeĢ jest nebylo placeno
než po 2 gr. od sladu, potom po 16 penČzích a potom jste teprv
uþinili smlouvu po 3 gr. pro sladomelce. Protož což jste sobČ
smluvili, to sobČ obapolnČ držte. Pakli byste mleti nechtČli a
pivovárníci sami budou mleti, ale snad budou dávati po 15
penČzích, ano z toho mlýna bylo dáváno k špitálu 20 kop do roka
a ty dáváš jedinČ 10 kop. Kterýmžto výrokem /123/ spor ten byl
vyrovnán.
Strana katolická pánĤv þeských, králi JiĜímu nepĜející, zvolila na snČmu dne 3. kvČtna 1469 v Olomouci odbývaném krále
Matyáše uherského za krále þeského, a aþ korunování se nestalo,
volil tento v pĜepychu osobním a ze záští proti králi JiĜímu téhož
ještČ dne nejvyšší úĜedníky zemské, aþkoliv sám neuznával
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platnost volby té. Dojem, jaký zpráva o ošemetnosti té na krále
JiĜího spĤsobila, byl hluboký, bolestný a nezapomenutelný a od
té doby pozorovati bylo velikou promČnu ve smýšlení a jednání
královČ. PatĜíval on již dávno s pravou lítostí na krvavý boj,
kterýž pĜinucen byl vésti pro svobodu svČdomí svého i svých
poddaných a nejednou pĜedstavoval sobČ, že královská moc a
dĤstojenství nebyly dostateþnou náhradou za pĜíkoĜí a neĜesti,
které i s národem svým okoušeti musel. Protož umínil si dítkám
svým pokojnČjšího dopĜáti postavení, nežli sobČ, a nepostoupiti
jim trĤnu, nýbrž ještČ za živobytí svého usiloval o zvolení
kralevice polského za nástupce trĤnu a tak potrestati zrady
Matyášovy, za jakouž pĜíþinou svolán byl snČm valný ke dni 5.
þervna 1469 do Prahy, kterýž dvojím skutkem památným se stal,
totiž radikální opravou mince a volením nástupce trĤnu.
Opravu v mincovnictví požadoval již v nejvyšším stupni
nastalý úpadek valuty penČžní. Protož ustanoveno bylo raziti
dáti v HoĜe Kutné peníze v cenČ a zrnČ tak, jak v zásadČ již pod
králem Václavem ustanoveno bylo, takže 24 grošĤv þeských
mČlo opČt státi za zlatý uherský (nynČjší c.k. dukát) a 18 grošĤ
za zlatý rýnský. Drobných penČz mČlo jíti 12 na groš a 2 haléĜe
na peníz. Na zrušení staré mince ustanoveny smČnárny po všech
mČstech královských a mČlo se pĜijímati 14 /124/ starých penízĤv
za 12 nových þili za nový groš. O vyrovnání se dlužníkĤv s vČĜiteli na pĤjþky pĜed tím uþinČné byly v mČstech zvláštní komise
ustanoveny, které ohlednČ splácení mezi stranami projednávati
mČly. Jakmile nová mince vydána bude, mají se veškeré platy,
úroky a cla toliko novou mincí platiti. Staré mince pĜepalovati a
co stĜíbro prodávati bylo pĜísnČ zapovČdíno, jakož i všeliké vyvážení stĜíbra ze zemČ. KoneþnČ zapovČdČno bylo pĜísnČ v celé
zemi pĜijímání všech cizích mincí tak zvaných kerliþky a orlíky
krom jediného groše milých pĜátel králových knížat saských.
DĤležitá promČna ta provedena skuteþnČ a jest to znamenitý
úkaz v letopisech mincovnictví, že oprava tak blahoþinná zroditi
se mohla uprostĜed bouĜí neslýchaných, kterými celá zenČ zmítána byla až do nejhlubších svých koĜenĤ. A povážíme-li, že kupectví zahraniþné v ýechách, stiženo byvši klatbami papežskými, pĜišlo tak na mizinu, takže potĜebám obecným þasto stČží
staþiti mohlo, protož nemĤže nám divno býti, když jsme z usnášení se obecních tak zhusta pozorovati již pĜíležitost mČli, že
zĜetel svĤj k cenám v trhu a poĜádku obraceli. NeboĢ péþe o levné co možno opatĜování potĜeb potravních pro takový poþet lidu
dČlnického v HoĜe pĜi panující v zemi drahotČ všeobecné požadovalo všeobecnou obezĜelost, by z nedostatku snad a klamu
neb lichvy každému možnému se zbouĜení lidu se pĜedešlo.
Slavný nČkdy rod RuthartĤv po válkých husitských zmizel
úplnČ z dČjin kutnohorských, aniž udati lze, kam se byl aneb kdy
vystČhoval. PrvnČ od té doby nachází se opČtnČ stopa, že rodina
ta v HoĜe Kutné žila, v listu krále JiĜího, jejž byl v pátek po sv.
Vítu 1469 z Prahy kutnohorským psal a v nČmžto praví: /125/ VČdČti vám dáváme, že ten dĤm RuthartĤv, kterýž byl SekyĜických,
dali jsme vdovČ nČkdy Kunše OdČradovČ manželce. Protož vás
žádáme, abyste ten dĤm jí v knihy mČstské vložili.
1470 Ve stĜedu po sv. MatČji obnoven byl úĜad šepmisterský
a konšelský nejvyšším mincmistrem JiĜím Vranovským. Opomineme jmenování osob k úĜadĤm tČm volených. Zaznamenáno
však pĜi volbČ té, že zavázání žádného páni ani obec panu
mincmistrovi neuþinili, než toliko že jsou ho prosili, aby na nČ a
na obec tuto ráþil laskav býti a on pány zase za totéž žádal.
Páni po zvolení zĤstali jsou na tom, aby každý sám držel
úĜad šepmisterství svého þtyry nČdČle, leþ by pryþ chtČl odjeti
neb co pilného mČl þiniti, tehdá mĤž jinému poruþiti. A když bude rok k sazení konšel nových, tehdá buć kdo buć šepmistrem,
má však toho þasu dáti peþeĢ zase panu hofmistrovi, aby ji pan
mincmistr zase vzal od toho, komuž ji dal nejprve.
K žádosti krále Mti na páních Ahník z KĜešic úĜad rychtáĜství pĜijal od pánĤv, jemuž je pĜikázáno, aby cti a dobrého
jména pánĤv a obce hledČl vČrnČ a právČ. Pakli se dopustí které
vČci neslušné, tehdá toho úĜadu s hanbou zbaven jsa, má trestán
býti, aby na žádném úĜadČ vČþnČ nebýval, a to, kdykoliv by naĖ
co zvČdČli neslušného. A na to pĜísahu složil.
Mikuláš, ty þasy hofmistr, Bartoš rudokupec z Kúta, Petr
Janovský, Jíra Chocenský, Janda, Martin Huþek jménem všech
rudokupcĤ do rady vstoupivše, když páni obecní na rathúze byli,

i mluvili jsou skrze Mikuláše hofmistra: Jakož jsou jich pĜedkové rudokupci od starodávna suché dny z hutních pecí, každé
suché dny po 2 gr., pravíce, že to bývalo obracováno na mostky
a na opravy cest mezi hutmi, pak aþkoli tyto þasy platiti /126/ jsou
se zbraĖovali, již však jménem všech valtverþníkĤv že se podvolují z každé peci, aby ti, kdož dČlati budou, dávali každé suché
dny po 2 gr. mince té, která u Hory bude dČlána. A páni šepmistĜi, konšelé s obecními jich Ĝeþ pĜeslyšavše, rozkázali jsou jim
povČdíti skrze Prokopa Aldera takto: Jakož jste Ĝekli, že se podvolujete platiti suché dny z tČch pecí, které dČlati budou, takĢ
vám páni s obecními praví, žeĢ to vČc není nová. Než ponČvadž
to bylo od starodávna, že jsou platili k obci, jakž jest dĜíve bylo,
buć i nyní. Páni pak a obec budou-li míti opravovati mostky a
cesty na to, jakož pravíte, v to nahlédnou a bylo-li jest to dĜíve,
buć i nyní, pakli jest to nebylo, nebývej i nyní, ale obrátí ten
plat, jakž jest jindy byl obrácen a naþ.
Válka, jižto král JiĜí ještČ poslední rok svého života proti
nepĜátelĤm svým a zemČ þeské podniknouti musel, požadovala
napnutí všech sil zemských a jemu vČrných a proto nálezem snČmovním ze dne 14. bĜezna 1470 ustanoveno jest po všech krajích zemČ þeské, kteĜí drželi se v poslušenství královČ, by vojsko
stálé pod zvláštními hejtmany krajskými, opatĜené všemi
potĜebami váleþnými a hotové na každou chvíli vstoupiti do
boje, vydržovali. Krajové sami volili si své hejtmany, nejvyššího
však velitele král. Menší potĜeby váleþné obstarával kraj sám,
vČtší stĜelbu a co k ní náleželo musila poskytovati mČsta královská dle rozmČru a zĜízení podkomoĜího zemského. Kutnohorští
za tou pĜíþinou opatĜili nákladem svým dvacet žoldnéĜĤv pavézníkĤv a koupili dvČ tarasnice železné za 17 kop gr.
Král JiĜí poþátkem mČsíce þervna pĜijel do Hory Kutné a
dekretem tu daným dne 7. þervna 1470 zobsílal všecky kraje,
pány, rytíĜstvo /127/ a mČsta, aby veĜejnČ vzhĤru jsouce, pĜitáhli
vojensky dne 23. þervna k NČmeckému Brodu, chtČje táhnouti
svým ku pomoci do Moravi. Již hned v pondČlí po sv. Filipu a
Jakubu k žádosti JMti krále vysláno jest z mČsta Hory Kutné
100 pČších ku Poþátkám, ale tu, že páni žádných penČz obecních
nemajíce tČm pacholkĤm dáti, položili jsou sbírku na þtvrĢ
BartolomČjskou, z které výprava ta podniknuta byla.
Králova Milost vida, kterak nepĜátelé JMti i naše rozmáhají
se víc a více, škodu þiní rozliþnými záhubami, znamenav také
nedostatek svĤj, povolav šepmistrĤv a konšelĤv i obecních,
požádal jich, aby svolajíce starších k žádosti JMti sbírku z sebe i
z obce uþiníce, aby JMti toho pĤjþili, a JMt Ĝekl, že to chce z
mince rozkázati pomalu platiti. I uþinČna jest sbírka ze všech
þtvrtí i pĜedmČstí a odevzdáno JMti 600 kop gr.þ. Spolu i páni
šepmistĜi a konšelé zvČdČvše zde peníze nepĜátelské pánČ Krajícova þlovČka z Daþic. Byla suma pĤl páté kopy a 10 zlatých
uherských, to páni s povolením krále milosti zdvihše, dali je
zlému Janovi (vĤdci žoldnéĜĤv kutnohorských) na žold na
ChotČboĜ.
Hora Kutná neustálými sbírkami velice byla soužena. Obávajíce se šepmistĜi, aby snad jednou o veškeré králi JiĜímu þinČné podpory nepĜišla, vyprosili na JMti úpis na poslední sbírku
šesti set kop, k þemuž také JMt svolil a dal jim v zástavu vsi
Zybohlav, Újezdec, Peþky a KĜeþhoĜ tímto listem: My JiĜí král
þeský, markrabČ moravský, lucemburský a slezký vývoda a lužický markrabČ atd. Oznamujem tímto listem všem, že jsme dlužni
opatrným šepmistrĤm a obci na Horách Kutných, vČrným našim
milým, dluhu spravedlivého 600 kop gr. penČz dobrých, /128/
kterýchž nám k naší žádosti a pro dobré obecné hotovČ jsou
pĤjþili a chtČje je tČmi penČzi jisty uþiniti, aby oni z toho pĤjþení
žádné škody nemČli, s dobrým rozmyslem a naším jistým vČdomím, mocí královskou, již psaným mČšĢanĤm na Horách Kutných v tČch 600 kopách gr. zapisujeme a zastavujeme a tímto
listem zapisujem a zastavujem lidi s poplatky a úrokami ve vsech
dole psaných, totižto ve vsi Zybohlavích: Valeš 3 kopy 15 gr.,
HĤl pĤl tĜetí kopy gr., KúĜimský 3 kopy gr. Ve vsi Újezdci:
VejdČlek bez osmi grošĤv 5 kop gr., TĤma z KĜeþhoĜe pĤl kopy 3
gr. a 2 peníze, VanČk 3 kopy 20 gr., Sedláþek 1 kopu gr., Tobiáš
15 gr. Ve vsi Peþkách: ěíha 50 gr., Machek 40 gr. úroka SvatojiĜského a tolikéž Svatohavelského, se všemi a se všelikými dĤchody a poplatky z svrchupsaných lidí pocházejícími, tak aby již
páni šepmistĜi, konšelé a obec mČsta Hory Kutné svrchupsané

lidi se všemi dĤchody a poplatky z nich pocházejícími mČli,
drželi, jich požívali bez naší i budoucích našich králĤ þeských i
všech jiných lidí všelijaké pĜekážky tak dlouho, dokud My neb
budoucí naši králové þeští tČch 600 kop gr.þ. penČz dobrých té
chvíle v zemi naší þeské obecnČ bČžných nedali bychom jim a
úplnČ nezaplatili. A kdož by tento list mČl z svrchupsaných šepmistrĤ, konšelĤv a obce na Horách Kutných s dobrou volí a svobodou, chcem, aby tomu pĜíslušelo právo všech vČcí svrchupsaných. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou k tomuto listu kázali jsme pĜivČsiti. Dán na Horách Kutných v úterý pĜed sv.
Prokopem, léta od narození Syna Božího 1470., království
našeho 13.
Jak již praveno, hnul se král JiĜí z Hory Kutné s vojskem k
Brodu NČmeckému a již ve þtvrtek po sv. Prokopu píše Kutnohorským /129/ z ýáslavi: Poctiví, vČrní milí! Kažte formanĤm od
Hory chléb vézti i mouku za vojskem naším k prodeji, budeĢ jim
placeno, a tím spíše aĢ se vypraví, aby nás brzo postihnouti
mohli. Ten váš posel, kterýž list váš pĜinesl o tČch výstrahách,
jakož jste nám po nČm psali, ujel spČšnČ pryþ, nedoþkav od nás
odpovČdi na tak pilnou vČc, a rozprávČl noviny zlé, lživé, že by
král uherský pĜijel silnČ na Jihlavu, pĜikazujem, abyste jej hned
kázali vsaditi, tak aby on i jiní potom toho neþinili aniž smČli
þiniti.
Naléhati musely na krále JiĜího nemálo též starosti o budoucnost synĤ svých, jichžto statky pro potĜeby zemské nemálo byl
zadlužil. Proþež chtČje jich odškodniti a opatĜiti, vydal téhož dne
v ýáslavi následující úpis, nímžto synĤm svým na požitcích
mince kutnohorské 60.000 kop gr. pojišĢuje. Úpis ten zní: My
JiĜí z boží milosti král þeský atd. Oznamujem tímto listem všem:
Jakož nČkteĜí naši poddaní nad svými pĜísahami a povinnostmi,
jimiž nám povinni a zavázáni byli jsou, nám jakožto králi a pánu
svému dČdiþnému zprotivili jsou se a na království naše kteréž
nejvČtší záhuby mohli pĜivedli jsou, cizozemcĤv k tomu ponukše,
naše vČrné poddané mordem, pálením i jinými záhubami nekĜesĢanskými trápíce. My majíce nad královstvím i poddanými našimi vČrnými lítost, s radou pánĤv, rytíĜstva, mČst i všeho snČmu
obecního zemského proti takovému bezpráví zasadili jsme se
toho brániti a hájiti umínivše. A abychom to podle potĜebnosti
uþiniti mohli, že požitkové a dĤchodové království našeho k takové vČci a nákladĤm staþiti jsou nemohli, musili jsme pro dobré
obecné a obranu království našeho dČdictví nČkterá osvícených
Viktorina, JindĜicha a Hynka, vévod Minsterberských, /130/ hrabí
Kladských, knížat, a urozeného Boþka, bratĜí pánĤv z Kunštátu
na PodČbradech, synĤv našich milých, zastavovati a prodati a
jmenované syny naše ve mnohých sumách penČz v rukojemství
zavadili jsme, kterýchžto penČz k svrchupsaným nákladĤm vypĤjþovali jsme. I chtíce jmenované syny naše, jestliže by Pán
BĤh smrti nás neuchoval, opatĜiti, aby oni toho škod pĜílišných
nemČli, s dobrým rozmyslem a radou vČrných našich, mocí královskou, týmž synĤm našim postoupili jsme a zapsali a tímto
listem postupujem a zapisujem na požitcích a dĤchodech mince
naší na Horách Kutných ku komoĜe naší pĜíslušících šedesáte
tisíc kop grošĤv þeských dobrých rázu pražského, tak, aby jmenovaní synové naši bez pĜekážky budoucích našich králĤ
þeských i všech jiných lidí odporu všelikého požitky a dĤchody
svrchupsané mince naší vybírali tak dlouho, dokudž by svrchupsané sumy grošĤv nevybrali úplnČ a docela, z toho nejsouc od
nižádného utiskováni. Protož pĜikazujem mincmistru našemu a
všem úĜedníkĤm jiným na Horách Kutných, nynČjším i budoucím, vČrným našim milým, aby jmenovaným synĤm našim u vybírání svrchupsaných požitkĤv až do svrchujmenované sumy žádným obyþejem nepĜekáželi a v té vČci aby se k nim mČli jakožto
ku pánĤm svým do vybrání svrchupsané sumy. Tomu na svČdomí
peþeĢ naši královskou kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v
ýáslavi ve þtvrtek po sv. Prokopu, léta od narození Syna Božího
tisícího þtyrstého sedmdesátého, království našeho léta tĜináctého.169
169
Archiv þeský I. str. 299. - Opis též v archivu horního úĜadu. Aþ znamenitá to suma upsaná na výnos mince, nicménČ, kdyžby ostatní potĜeby podpory z mince byly /131/ nevyhnutelnČ neustále nepotĜebovaly podpory, byla by mohla dosti brzy zapravena býti, jelikož
byly hory nad míru zvelebené a výdajné, že výtČžek cenČn byl prĤ-
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/131/ V mČsíci srpnu t.r. král Matyáš s tĜemi proudy vojska
pĜes Moravskou TĜebovou jako pĜed pĤldruhým rokem obrátil
se do ýech a k ýáslavi, HoĜe Kutné a Kolínu proudem širokým,
v popel obraceje všechny vesnice a všecka stavení, kterýchž kol
jezdci jeho dosáhnouti mohli. Následkem toho poþalo vojsko
jeho brzy trpČti hlad a žízeĖ samo, když pálilo všecky vesnice a
osady napoĜád se vším, co v nich se skrylo. KĜik a pláþ ubohé
chudiny rozléhal se na vše strany.
Kutnohorští obávajíce se poznovu zniþení mČsta králi JiĜímu
vČrnČ oddaného, opevĖovali mČsto valy a zjednavše lidu bojovného a ozbrojivše kovkopĤ, stĜežili mČsta dbale, pĜipraveni jsouce k boji, k þemuž však nepĜišlo.170 Ve kritickém okamžení
tomto zĜízení obrany zemské po krajích ukázalo se býti skutkem
prozĜetelnosti. Co nevidČt bylo v Praze nové vojsko na nohou, v
jeho þelo postavila se sama královna Johana, i táhlo proti nepĜíteli. S druhé strany pĜitáhl /132/ král JiĜí. Král uherský Matyáš
vida nebezpeþí, obrátil se nazpČt chvatem ještČ úsilovnČjším,
nežli byl pĜíchod jeho.
Nelze nám udati, s které strany v podzimu téhož roku Kutnohorští opČtnČ nebezpeþí nČjakého se obávali. NepochybnČ, že
opČtnČ vpádu vojska Matyášova, které posaváde kolem Jihlavy a
Polné rozloženo bylo a výpady tam þinilo. Tím ostražitČji poþínali si tedy Kutnohorští a dávali o všem, což jim v známost
pĜišlo, vyslanými od nich špehy rychlých zpráv jak králi JiĜímu,
tak knížeti JindĜichovi Minsterberskému, a to nejlépe svČdþí o
vČrné oddanosti jich králi JiĜímu a takĜka o pĜátelském pomČru
mezi králem a poddanými, což z tČchto dvou listĤ nejlépe seznati možno. Tak odpovídá král JiĜí Kutnohorským na obdržený od
nich výstražný list takto: Boží milostí JiĜí král þeský a markrabČ
moravský. Poctiví vČrní milí! Jakož nám píšete o tČch výstrahách, vČdČti dávajíce, že se silnČ nepĜátelé sbíhají, ale vČzte, že
tak mnoho není, jako se vám praví, neboĢ My tam také své špehy
máme, kteĜíž nám vČdČti dali, že se ten zlý, nešlechetný Daniel z
Mera (?) chtČ nČkde škodu uþiniti. Pak pĜesto vy tam také své
špehy vČrné a pilné mČjte, jestliže by jste þemu jistému srozumČli, abyste se slušnČ opatĜíce nám dnem i nocí vČdČti dali a též
známe-li co pravého, že by se k vám obrátiti chtČl, dáme vám to
vČdČti a lidem vás bohdá opatĜíme, že jim s boží pomocí slušnČ
bude moci odepĜíti. JedinČ špehĤv nelitujte a vždy své tam mČjte,
aĢ by vám pravdu pravili. NeboĢ Pánu Bohu doufáme, pokusí-li
se kdo, žeĢ s hanbou musí zase utíkati, neb již naši poddaní
všude hotovi jsou. Vy se doma pĜed ohnČm a zrádcemi pilnČ
opatrujte. Dán v Praze v stĜedu pĜed sv. Václavem let božích
1470 pod sekrétem naším.171
/133/ JindĜich kníže Minsterberský též na podobné výstražné
psaní odpovídá v sobotu pĜed sv. AlžbČtou takto: Jakož nám jste
poslali pĜepis listu slovutného panoše Bohuslava z Leskovce a
na Humpolci, i tomu jsme dobĜe porozumČli, i již jsme my tam
hned poslali. A vy také mČjte v tom pilné špehy a jestliže by jste
co jistého prvé zvČdČli nežli my, dajte nám bez meškání vČdČti,
nebĢ se my pohotovČ máme a k vám bez meškání pĜitáhnem. A
královské milosti dajte vČdČti.
Tyto poslední þtyĜi roky draho velmi veliké panovalo v celé
zemi a všechny vČci tak byly zdraženy, jak pamČtníkĤv nebylo
podobné drahoty, neboĢ sedlákĤm bránČno bylo orati, a proto
celé osady neosety ostaly a tak, co si kdo dĜíve byl nastĜádal,
toho nyní vydati musel. Protož se stalo, že chléb byl vzácností
k spatĜení mezi lidem obecným, z þehož místy v zemi hlad a
mor panoval.
1471 Z rozkázání krále JiĜího pĜijel kníže JindĜich Minsterberský brzy po novém roce do Hory Kutné a v den sv. Agatona
(10. ledna) obnovil úĜad šepmisterský a konšelský.
Když již rada byla sazena vedle cedule od krále milosti poslané knížeti a vedle listu od krále milosti vší obci poslaného,

mČrnČ každého týhodne až do 2600 hĜiven v minci neb 13.000
tehdejších zlatých þeských, což do roka þinilo 135.200 hĜiven þili
676.000 zlatých tehdejších, skorem 2.800.000 nynČjší rakouské
mČny.
170
PamČti Mikuláše Daþického na listu 30 udávají: Léta 1470 v
sobotu okolo památky sv. BartolomČje Matyáš král uherský vtrhl
vojensky do ýech, pálil okolo ýáslavi až k HoĜe Kutné, potom utekl
pĜed králem JiĜím.
171
Originál v archivu mČstském.
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tedy kníže vida, kterak rada stará dČkovala vší obci z poslušenství a zase páni obecní od obce pánĤm z práce, opČtoval jest tu
vČc pĜede vší obcí. A tím kníže jsa hnut, podČkovav jim obapolnČ, totiž radČ staré i obci, zavázal se jest slibem dobrovolnČ, že
pánĤv a obce této nemíní opustiti svým hrdlem a statkem, dokudž jeho stává. A páni, nová i stará rada se vší obcí, takovou
vĤli knížete milosti slyše, pravili jsú jeho, ponČvadž pan mincmistr jest podál od této obce, aby kníže ráþil na /134/ nČ laskav
býti, slíbivše také vedle jeho milosti knížeti krále milosti vČrnČ se
pĜidržeti a JMti radou nápomocni býti, pokudž jich hrdel a
statkĤv stává. A tak se rozešli.
V tak tížící dobČ všeobecné drahoty pĜichází nám krásný
pĜíklad obČtavosti obþanské zaznamenán, jejž budoucnosti nijak
zamlþeti nelze, jelikož nejlépe svČdþí o nábožnosti a spolu i pĜíchylnosti k náboženství pod obojí spĤsobou, k nČmuž, jak již z
pĜedu praveno, veškeré obyvatelstvo kutnohorské se pĜiznávalo.
List sám dá nám toho nejlepšího objasnČní, jenž zní: My šepmistĜi a konšelé i všecka obec na Horách Kutných vyznáváme tímto listem všem vĤbec, kdož jej þísti neb þtouc slyšeti budou, kterak slovutný Alder z Lošan, ty þasy spoluradní náš, žádaje þasné
a minulé vČci za budoucí a vČþnČ trvalé s þástmi svými smČniti
na polehþení a spasení duše své a pĜedkĤv i pĜíbuzných svých,
zvláštní pĜíchylnost maje k záduší kostelĤv zdejších, padesát kop
grošĤv þeských širokých stĜíbrných, kteréž ty þasy 100 kop gr.
na penČzích jsou vážily, v moc a v ruce naše dal jest, žádaje,
abychom za to 8 kop a 15 gr. platu roþního našeho zaplaceného
v HoĜanech, kterýchž jsme k obci zdvihli a do špitálu našeho
dávali, a toho abychom na víno k službČ boží k kostelĤm našim
postoupili. A my pĜedepsaní konšelé i všecka obec, znamenavše
takovou pĜíchylnost a lásku nadepsaného Prokopa Aldera k
takovému nadání, pĜijemše od nČho tČch 50 kop a 15 gr. platu
roþního našeho dČdiþného tu v HoĜanech vedle žádosti jeho, aby
obráceny byly na víno k službČ boží, jakož se pĜedpisuje, jmenovitČ na Blažkovi 4 kopy 15 gr., na Machkovi 4 kopy, na jich
gruntu a na potomních námČstcích jich platu roþního a vČþného
k zdvihání rozdílnČ na sv. JiĜí polovici a na sv. Havel /135/ druhou polovici po všechna léta budoucí a vČþné. A ten plat máme
jemu ve dsky vložiti což nejspíš moci budeme. Slíbivše se vší
obcí pod naší ctí a vČrou kĜesĢanskou beze vší zlé lsti žádost pĜedepsanou Prokopa Aldera naplniti a toho platu na žádné jiné
potĜeby obecní ani kostelní neobraceti, než vedle žádosti a rozkázání jeho v tom jemu a tomu záduší vČrnČ a právČ þiniti a k témuž ke všemu námČstky potomní naše listem tímto budoucnČ zavazujíce, jakož jim jich þest a duše jsou milé. A zase svrchupsaný Alder slíbil jest a má hned na témž místČ nám i obci naší nynČjší i budoucí tentýž plat k tomu záduší tak obrácený ve dsky
zase k témuž záduší složiti spĤsobem takovýmto, že o ten plat za
své životnosti zdvíhaje obraceti má s naším i budoucích našich
vČdomím na víno k službám božím tak, jakož se svrchu píše. Ale
po jeho smrti abychom my i naši budoucí neb kostelníci, jimž bychom to poruþili s vČdomím jeho budoucích zdvíhajíce, na žádné
jiné potĜeby obecní neb kostelní neobraceli, než na víno k službČ
boží do našich kostelĤ budoucnČ a vČþnČ, pĜi tom sobČ ani budoucím svým k zdvíhání platu toho ani k výplatČ, ani k žádnému
zmocnČní práva nepozĤstavuje ižádného. Máme také my i naši
budoucí každý rok tu nedČli po sv. Martinu knČžím kostelĤv našich rozkázati, aby lid obecný napomínali, by se Pánu Bohu pomodlili za duše téhož Prokopa Aldera i manželky i pĜíbuzných
jich, aby Pán všemohoucí za jich toto þasné dobrodiní ráþil jim
vČþnou odplatu dáti. Toto sobČ jest také svrchupsaný Prokop Alder pozĤstavil, pĜišel-li by kdy z dopuštČní božího k takové chudobČ, že by almužny potĜeboval, tehdá aby mČl místo mezi chudými špitálu našeho zdejšího. Na zdržení všech tČch vČcí svrchupsaných peþeĢ naši menší /136/ pĜivČsiti jsme pĜikázali, prosíce
slovutných pana Petra z Solopisk a na Klucích, ty þasy úĜedníka
mince na Vlašském dvoĜe, a Mikuláše z Sázavy, ty þasy spoluradního našeho, aby peþeti své vedle nás na svČdomí pĜivČsili k
tomuto listu. Jenž jest psán na Horách Kutných léta od narození
Syna božího þtyrstého sedmdesátého prvního tu stĜedu po novém
létČ.
Jiný zámožný mČšĢan kutnohorský byl Václav Svatba z
Tuchotic, který pro dobroþinné úþele toto poĜízení byl uþinil: Já
Václav Svatba z Tuchotic s dobrým rozmyslem za svého zdravé-

ho života, aby po mé smrti o mém statku svárĤv a nesnází mezi
lidmi nebylo, takto zĜizuji a porouþím: Nejprve ženČ své paní
DorotČ porouþím a odkazuji 50 kop na penČzích poþítajíce a
prve má 25 kop dskami zavázáno. A k tomu jí a dceĜi své KateĜinČ pĜidávám 50 kop gr., kterých jsem byl pĤjþil králi JiĜímu,
vedle jiných soused. It. DceĜi své KateĜinČ dávám dĤm u RakĤ
proti tomu lĤnu mincíĜskému, kterýž jest Jaroš, syn mĤj, prodal
k své ruce za 200 kop gr. a k tomu uveden jest v hospodáĜství do
dvora (v Tuchoticích), toho pokládám za 100 kop gr. Tuto milost
ještČ též dceĜi své dČlám, že jí po své smrti dávám lĤn svĤj
pregéĜský na dvoĜe (Vlašském) a k tomu dĤm, v kterémž nyní
sedím,172 ku pravému dČdictví, aby jí žádný na to nesahal, a
zvláštČ syn mĤj aby jí v tom ani v jiném pĜekážky a zmatkĤ neþinil. A v tom domu aby s ní matka její byla, dokudž by stavu svého nezmČnila, aþ by toho žena má zachovala najménČ. OpČt též
dceĜi /137/ své dávám v Tuchoticích polovici dvoru, vsi, lesĤv,
rybníkĤv, luk, dČdin i všelikých jiných požitkĤv pravou polovici s
takovouto výminkou: Bude-li Jaroš syny míti, tehdá aby s mou
dcerou díl mČli. Tu milost þiním nad dČtmi jeho. A Jaroš aby
také tu polovici k tomu pĜiložil a pak teprv aby se z toho dČlili. A
což se úrokĤv dotýþe, to já dcerce své ukazuji na tČchto lidech:
na rychtáĜi 3 kopy gr. platu roþního, na Polákovi vedle nČho též
3 kopy platu roþního. A z druhé strany vsi na Machkovi pĤl druhé kopy platu roþního a na jeho sousedu platu roþního i s kĤrami (slepicemi).
It. Jestliže by dcerka má nechtČla poslouchati a svévolnČ
chtČla žíti nebo nČþeho neslušného se dopustila, jakož BĤh raþ
ostĜíci, tehdá aby jí vydáno bylo toliko 50 kop. Pakli by ji BĤh
nezachoval a Jaroš synĤv nemČl, tehdá poruþníci to shromáždíce, chci, aby ten statek prodali a za ty peníze plat dČdiþný koupili a z toho platu ku kostelu Vysokému aby na víno tĜi neb þtyĜi
kopy vydávali a na olej, na vosk, byla-li by toho potĜeba, než
zvláštČ na víno. A ty peníze aby nebyly na žádné úroky nebo
platy pĤjþovány.
It. Ku kostelu na Vysokou k Matce Boží dávám 20 kop, aby
za nČ kopu platu koupili dČdiþného k tomu záduší anebo což by
koli ty peníze mohly stihnouti a ten plat obrácen buć na víno, na
olej, na vosk a na nic jiného.
It. MatČjovi, synu Jana a sestĜenci mému, porouþím 10 kop,
aby jemu byly vydány když let rozumných dojde, aþ by se poctivČ
vedl k dobrému a nebyl hráþ, zlodČj, marnotratec.
It. Šest kusĤv šlojíĜĤv porouþím k špitálu do Brodu ýeského
a nezdálo-li by se pánĤm brodským nic k tomu pĜiþiniti, tehdy
/138/ aby z statku mého pĜidáno bylo, aby bylo 10 kop gr. A list aĢ
je obnoven.
It. PánĤm chrudímským nezdálo-li by se nic pĜiþiniti, tehdá z
statku mého aby bylo 10 kop platu a list aby byl obnoven. Též i u
Hory ke špitálu, nezdálo-li by se pánĤm nic pĜiþiniti, buć dodáno z statku mého, aby bylo 10 kop platu a list by byl obnoven.
It. Do ýáslavi 50 kop gr. horských buć dáno. Bude-li za nČ
moci koupeno býti 10 kop platu, buć tak, pakli by nemohlo býti
a páni þáslavští nechtČli-li by nic pĜidati, buć z statku mého
pĜidáno. Ty všecky platy bućte obráceny na sukna, a krájena
netoliko do špitálĤv chudým, ale i ven do mČsta, do pĜedmČstí a
kdež by lidi chudé vidČli, bojíce se Boha.
It. Což se stolice pregéĜské dotýþe, neuchová-li BĤh dcerky
mé, ta by nebyla prodána, než moji poruþníci aby ji osadili a což
se penČz z ní dostane, aby k záduší na chudé obrátili.
It. Nájemné z tČch dvou krámĤv v domu KateĜinþinČ obráceno buć o sv. JiĜí na plátno a o sv. Havel na sukno, dokudž ti
krámové budou najímáni, to porouþím ženČ své s poruþníkem,
kterýž se jí bude zdáti.
It. Šaty mé chodící bućte prodány a na chudé obráceny.
It. KateĜinČ Bekyni buć vydáváno každý rok pĤl kopy,
dokudž živa bude.
It. Když Jaroš se bude míti dČliti s KateĜinkou, dcerou mou,
chci, aby napĜed mČla krav 24, ovec 70, sviní 8, kur kopu, husy
23, dva vozy s nápravou, kotly dva, malý hrnec mČdČný s jiným
hospodáĜstvím, což k tomu dvoru pĜísluší.
/139/ Toho všeho mocné poruþníky þiním Mikuláše Štohlara,
Tehdáž v MincíĜské, nyní v Jezovitské ulici þís. 30. Týž
Václav Svatba zemĜel teprv r. 1471 pĜi svatém MartinČ.
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Martina Hamrníka, Viléma švagra svého a Víta písaĜe mČstského aby všecky vČci vedle své opatrnosti Ĝídili, jako mocní poruþníci, jim v tom plnou moc dávaje, a aby každý z nich za svého
zdraví neb na smrti mČl moc místo sebe jiného voliti þlovČka
dobrého, zachovalého, kdož by se jemu zdál, aby se ta záduší tak
Ĝídila vedle mého poruþenství. Actum den sv. Doroty Anno 1471.
Po jeho smrti sepsána jest pozĤstalost téhož Václava Svatby
prvním šepmistrem Weisem a spolušepmistry Kroupou, Bilejovským a Klobásou, která pozĤstávala v tomto:
Pásové ženští pozlacení tĜi a þtvrtý nepozlacený bílý. Ten
jest dán paní DorotČ Svatbové. Bylo 12 zolþet (?) na zelené tkanici. Koflík pozlacený stĜíbrný s pĜikrývadlem. Koflík bílý stĜíbrný s pĜikrývadlem. Šál pozlacený. StĜíbro picí s jelénkem. Šest
stĜíbrných širokých menších i vČtších picích. ýíše s pĜikrývadlem na nožiþkách stĜíbrná. DvČ þíšky skrovné stĜíbrné. Lžic kovaných stĜíbrných 18. Lžic zasazených 31 (dány paní 3, Jarošovi
8, ostatní má dítČ). VČnec perlový jeden vČtší, druhý menší. Zenklové (?) þtyry vČtší a osm menších. Mísy cínové svázané a dvČ
mČdČnice (dáno polovici paní). StĜíbra drobného klenotního
snad mĤže býti 32 lotĤ. /140/ GrošĤv hotových bílých 84 kop gr.
ze všech opaskĤv, pytlíkĤv a mČšcĤv. Zlatých uherských 15 po
27 gr. þiní 7 kop 15 gr. PenČz horských 28 kop na penČzích. PenČz vídeĖských 2 kopy 20 gr. HaléĜĤv horských za 40 gr. na penČzích. Od Víta písaĜe grošĤv za 12 zlatých, kteréž mČli dáti do
ChrudímČ, i dali do ýáslavi 6 kop. U paní Doroty hotových 8
kop na pohĜeb. ZĤstalo u krále milosti dluhu 25 kop gr. bílých.
Z toho dáno 20 kop do ýáslavČ skrze hofmistra a na pohĜbení
naloženo ostatek 5 kop.
Dále pĜepis cedule, co jest již vydáno bylo prve Hamrníkovi:
Nejprv zlatých uherských 50, vážených noblĤv 5 a jeden turecký.
Starých grošĤ i Míšenských starých 17 kop i nČkterých grošĤv a
mezi tČmi groši jest JanĤv a VáclavĤv výborných 2 kopy bez nČkolika grošĤv. Ty vzal pan mincmistr a dal za nČ jiné groše z
mince. PrstenĤv zlatých bez kamenĤ 20. 4 prsténky zlaté s kaménky a 4 stĜíbrné. Krucifix pozlacený. PáteĜ (rĤženec) korálový. StĜíbra s opásání slupného 4 hĜivny 9 lotĤ. StĜíbra spuštČného 18 lotĤ. Za to stĜíbro Jaroš vzal, prodavše je všecko skrze
pánČ mincmistrovo a panské pĜikázání slovem krále milosti, 28
kop gr.
Páni chrudimští napadli poruþníky, aby jim dodali 20 kop
gr. ku koupení 10 kop platu k jich záduší, a poruþníci hotových
nemajíce, /141/ žádali jsou, aby Mikuláš zlatník klenotĤv nČco
prodal. I prodal Houžviþkovi 18 lžic kovaných stĜíbrných a ty
vážily 38 lotĤ, lot po 10 gr. bílých, þiní za nČ 6 kop 20 gr. It.
Prodal ěíhovi zlatníkovi šálec, vážil 13 lotĤ po 10 gr. It. Radovi
mincíĜi prodán šálec, vážil 13 lotĤ po 10 gr. It. Mikuláš zlatník
vzal 32 loty stĜíbra drobného s opásání, lot po 7 gr., þiní 3 kopy
43 gr. Dáno jemu lacinČji, aby koflíky vyvaĜil a spravil a prodával klenoty. Suma za všecko stĜíbro prodané 13 kop 56 gr. a
Štolar pĜiloživ svých 6 kop a 4 gr. i dal chrudimským 20 kop.
Že i ostatním podmínkám v poslední vĤli vytknutým úplnČ
vyhovČno bylo, aþ na listinČ více poznamenáno není, dá se úplnČ
domýšleti, pováží-li se s jakou svČdomitostí doby té poruþníci
posledních poĜízení na vykonání na nČ vloženého poruþnictví
dbali a svČdþí o tom i ta okolnost, že nadaþní listina mČstského
špitálu kutnohorského Václava Svatbu z Tuchotic mezi své
nadance a dobrodince þítá.173
Dne 22. února 1471 zemĜel v Praze M. Jan Rokycana, volený arcibiskup, jenž již od pĤl století stál byl v þele þeské církve
pod obojí a upravoval, Ĝídil i zastával veškeren duchovní /142/
život i ruch její, a dne 22. bĜezna následoval jej do hrobu i král
JiĜí. Pláþ a úpČní rozléhaly se po Praze nejen nýbrž i po vší
zemi, neboĢ oplakáván byl král, o kterémž obecný šel hlas, že
jemu podobného v ýechách nebylo ani nebude: neb zrodiv se z
lĤna národu, neodcizil se ho nikdy, ale byl mu nade všecky jiné
otcem moudrým i starostlivým. Ztráta obou hlav, duchovní i
173

Podáním tČchto dvou pĜíkladĤ zámožných mČšĢanĤ kutnohorských chtČl jsem poukázati pĜednČ na chvályhodné smýšlení pĜednČjších osob v mČstČ, pak na spĤsob odkazĤv a jich provedení, jakož
i k tomu, v þem bohatství tehdejších prvních obþanĤ zámožných záleželo a naþ pĜi svém bohatství v domácnosti nejvíce dbali. Jest to
spolu malý pĜíspČvek ku studiu kulturnČ historickému.
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svČtské, tak rychle po sobČ nemohla nedojmouti hluboce národu,
který nucen jsa hájiti bytu svého proti celému takoĜka svČtu, neb
dle slov souvČkého letopisce onen slovem a tento meþem
bránili Kristova kalicha.
Když pĜišla povČsĢ do Hory Kutné, že pán všemohoucí z
tohoto svČta k své svaté milosti pojíti ráþil jasného krále JiĜího
prvního,174 kteréhož páni království þeského a markrabství moravského atd. spolu s rytíĜstvem a mČsty z jednostejné dobré
vĤle za krále a pána sobČ zdvihše, k korunování pĜivedli i s královnou Johanou manželkou jeho, za jichžto poþátku králování
byl jest takový pokoj, že pamČtníkĤv nebylo takového upokojení
ve všech zemích pĜísedících a k þeské korunČ pĜíslušících a to
trvalo za nČkolik let.
/143/ Potom z vnuknutí ćábelského, kterýž vše zlé libuje a
dobré nemiluje, skrze údy jeho lidi duchovní zbudila jest se taková válka ukrutná, poþavši léta 1458, a trvala za živnosti svrchu
psaného krále JiĜího až do léta 1471. Nebo mnozí páni a rytíĜstvo i mČsta zprotivivše se, pustili jsú kĜižovníky, Uhry, ukrutné
Turky, husaĜe i jiné ukrutníky na zámky, jež mordy, pálením,
velikou þást zemČ moravské i þeské jsú zkazili, nebo z povolení
papežského šly jsú kletby na ýechy ode všech okolních zemí, od
stavu duchovního i svČtského skrze pohoršení a zpýchání obyvatelĤv þeských, a pĤvod tČch válek byl doktor KĜižanovský a Hilarius doktor na hradČ Pražském s jinými duchovními. Z svČtských
pak ZdČnek Konopištský, Jan Rosemberský, Zajíc Hasemburský
se mnohými pány þeskými a z mČst PlzeĖ nová, Jihlava, Znojmo,
Olomúc a jiná mČsta s biskupem olomúckým Prothasiem i s jinými, jenž zvemše pĜíþinu, že o právo a zemské dobré se zasazují. I
chtČli ýechy puditi od pĜijímání tČla a krve Pána Ježíše proti
kompaktátĤm. A krále uherského Matyáše na to do ýech vedli k
záhubČ a ještČ majíc krále JiĜí, i volili sobČ v Olomúci a mazali
na království þeské krále uherského a potom toho v JihlavČ
potvrzovali, koruny þeské v rukou nemajíce. Potom chtČjíce svou
vĤli naplniti a Uhra za krále þeského míti, položili ZdČnek KonopišĢský s jinými pány, kdož se krále uherského pĜidrželi, snČm
obapolný po smrti krále JiĜího hned ve tĜech nedČlích, místo
ukazovavše sjezdu v Polné, a tu nedokonavše, odložili do Brodu
NČmeckého. Tu opČt obapolnČ se sjevše, nedokonali, a král
uherský vždy ty þasy byl vojensky na JihlavČ. I odložili jsú ten
snČm do Hory k nám na ten pondČlí /144/ po sv. Žofii, majíc vždy
nadČji, že Horníci k nim pĜistoupíce, Uhra za krále þeského s
nimi budou voliti. Ale Horníci více na svou þest pamatujíce,
nežli ti páni svrchupsaní, s jinými svými drželi jsou se knížat a
mČst Pražských a pánĤv þeských vČrných a mČst, aþkoli mČsta
pokušení skrze rozliþné Ĝeþi lahodné i pohrĤžky jsú trpČli, a
setrvavše s pomocí boží vČrnČ jsú této korunČ uþinili.
Nebo po smrti krále JiĜího hned v sobotu sšedše se páni
šepmistĜi a konšelé s obecními a staršími, vzemše to pĜed se, že
jsú mČsto královské svobodné a žádnému jinému, krom krále, že
nejsú zavázáni aniž byli. PonČvadž BĤh krále neuchoval, znamenavše, že oni a obec a ne jiní s pomocí boží náklady svými s
obcí hor jsú vyzdvihli, i šli jsú do mince hodinu témČĜ první na
noc a pĜivolavše úĜedníkĤ mince od krále usazených OldĜicha z
Tušenic, Petra Kluckého a Prokopa Aldera z Lošan, a pĜedloživše jim vČci svrchupsané, nehnuli jsú jimi s úĜadĤv, než zmocnivše se spolu s nimi mince, rozkázali jsú jim i probéĜĤm, aby bez
vĤle obecní nepoþínali nic, než pokudž se ze spolku namluví,
pĜidavše k nim osoby z obce, konšel obecních a starších. A to jsú
tím úmyslem uþinili, nebo statkĤv svých znamenitČ pĤjþovali jsú
králi milosti za živnosti jeho pro obranu koruny þeské, a
nemajíce odkud jinud sobČ nahraditi, i hledČli jsú k minci, aby
odtud dĤchody královské berouce, lidem i sobČ opravovali,
jakož jsú ji tak drželi až do toho snČmu, kterýž se popisuje.
Horníci hned po smrti krále JiĜího ale vidouce, že král
uherský s tČmi pány a pomocníky svými, což jsú pĜed se vzali,
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Podávám dĤležitou pro mČsto Horu Kutnou událost tu doslovnČ a úplnČ tak, jak ji v knize Memorabilien z roku 1471 zapsal byl
tehdejší písaĜ mČstský Jan Kozlík, jižto jsem byl již r. 1847 v ýasopise þeského Museum II. str. 186 podal, kde však tehdá panující
ještČ censurou mnohá zdající se pĜíkrá vyjádĜení a vČty vytrženy
byly, proþež tuto úplnČ se nachází, jelikož dle výroku historiografa
pánČ Palackého to jediná listina, která o dĤležitosti volby Vladislava
/143/ za krále ýeského úplnČ pojednává.
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toho uleviti nemínil, i pĜijali jsú lidí služebných jízdných /145/ na
tĜi sta koní a pČších tolikéž pro obranu a zachování toho klenotu
vší korunČ þeské a tČm každý týden z mince na kĤĖ po zlatém a
na pČšího po 15 gr. a na pavézníka 24 gr. vydávajíce, ostatek jsú
v dluhy za krále vydávali vedle zápisĤv, kteréž byl král JiĜí za
své živnosti udČlal a v minci položil a to trvalo až do snČmu
podepsaného.
A v té míĜe pĜijel jest kníže míšenské vojensky k obranČ koruny þeské a položil se v Praze na svĤj náklad, maje osm kop
vozĤv, 18.000 jízdného poþestnČ odČného a pČšího 800 dobĜe
pĜipraveného, takže nebylo sto, by nemČl každý pancíĜe z plechu
a lebky. A ti šli pČš v odČní až do Prahy, pak se položili u Kolína, majíce nadČji, že ýechové jej zvolí za krále. A když se jinak
ta vČc mČla, v tom pĜijeli nČkteĜí na KaĖk, dívajíce se dílu hornímu, vtom zabit jemu jeden znamenitý komorník. A jiní toho mstíce, spálili dĤl Plimel a zbito havéĜĤv více než dvacet. I jeli hned
z zemČ, škodíce kudy jeli, neb jich na píce braní drahnČ zhynulo
i koní jim pobráno.
Jakož položen byl jest snČm zde v HoĜe Kutné strany obojí
od osvícených knížat, pánĤv, rytíĜstva a mČst i vší obce koruny
þeské, kteĜí sú se slavné pamČti krále JiĜího vČrnČ pĜidrželi, jakožto krále a pána svého dČdiþného i také strany druhé odporné
pánĤv tČch, kteĜí jsú se Jeho Milosti královské za jeho živnosti
zprotivili, k uvedení zase zemČ této v mír a pokoj a v Ĝád a k jednání obecního dobrého. Tehdá mezi jinými mnohými potĜebnými
vČcmi, kteréž tuto pro krátkost opušĢuji, mluveno jest od obojích,
aby král a pán volen byl, že jinak nemĤž snáze tato zemČ ku pokoji pĜijíti. Tehdá knížata, páni, rytíĜstvo i mČsta a obec, kteĜíž
jsú v jednotČ pĜi králi vždy se drželi, uþinili /146/ jsú otázku na
tČch páních zprotivilých: jakož ti páni za živnosti krále milosti
volili jsú sobČ za krále a pána krále uherského, pĜi tomto-li
volení zĤstati chtí a jej za krále míti, þili pustíce od toho volení,
s knížaty, pány, rytíĜstvem a mČsty, jsúce sobČ svobodni a volni,
z jednostejné svobody a vĤle ze spolku vedle Ĝádu, svobod a
práva chtí o krále a pána jednati a mluviti. Tehdá ti páni po
mnohých túžkách žádali jsú na to míti rozmyšlení, že na to chtí
odpovČć dáti. A v té míĜe Lubenþík s jinými, poslové krále
polského, pĜijevše s listy vČĜícími, dali jsou poselství pĜede vším
snČmem, že král polský Kazimír pozdravení královské a vše
dobré všem obyvatelĤm zemČ þeské vzkázati jest ráþil. A aþkoli
od strany odporné veliký vztek byl jest o vyslyšení toho poselství,
pro stálost však strany naší slyšán jest a Ĝekl: Králova milost
pán mĤj nejmilostivČjší rozkázal jest mi vám povČdíti: Jakož
ještČ za živnosti krále JiĜího, slavné pamČti, požádán jest jeho
milost, aby syna svého prvorozeného, kníže Vladislava, pána
mého milostivého, vám a korunČ této za krále dáti ráþil, jeho
milost, aþkoli skrze takové spĜíznČní, kteréž jeho milost s králem
JiĜím slavné pamČti mČli jsou a bratrstvo, toho jest neodpíral,
toho však nedokonal jest z hodných pĜíþin až dosavád. Než jeho
milost jednal to slušnČ skrze posly své a ještČ jedná k stolici
papežské, aby v to né bezdČþnČ a povlovnČ s povolením vkroþil
bez prolití krve kĜesĢanské, pak, ponČvadž krále milosti krále
JiĜího BĤh neuchoval a vaše milost z jednostejné vĤle voliti chce
krále a pána sobČ, žádáĢ jeho milost královská, abyste syna jeho
prvorozeného, kníže Vladislava, vzali sobČ za krále a pána a
bude-li to, jeho milost bude vám králem /147/ spravedlivým, zachovávaje vás pĜi vašich právech, svobodách, dĤstojenství i cti i
pĜi všech artikulích, kteréž jsou jeho milosti posláni od vás, a
netoliko pĜi tČch artikulích, jeho milosti poslaných a od vás sepsaných, ale nad to i pĜi jiných, což by jedinČ s vaší radou bylo,
pĜi tom pĜi všem chce vás zachovati, hájiti, brániti, jakožto pán
milostivý. A o kníže Viktorýna a o jiné vČznČ pĜiþiniti se skuteþnČ, že bohdá brzy prosti budou, tak však, až se to stane, že syn
jeho milosti za krále þeského vzat bude. A skrze to obeslal jest
nČkterá knížata, pĜátely své, chtČl-li by kdo mocí a kvaltem na tu
korunu sáhati a utiskati, aby každému bylo odepĜeno do obeslání jeho milosti, neb k té vČci hotov jest, kdyžkoli vČdČti dáme.
To vyslyšavše, uložili sobČ hodinu k sjití pro rozmyšlení.
Potom pĜijel biskup Agerský (Jagerský?) a ýupr vévoda
Sedmihradský, dČjíce poselství od krále uherského, že žádá, aby
vzat byl za pána a krále þeského, podkládaje se znamenitČ. To
vyslyšavše plný snČm, opČt se rozešli, hodinu šestnáctou položivše k sejití, þekajíce odpovČdi od pánĤv zprotivilých na otázku jim

podanou proto, pustí-li od krále uherského, aby z spoleþné vĤle,
svobodni jsúce, jej nebo jiného krále sobČ zvolili. Slyšán jest
také i knČz (kníže) Viktorin, vČzeĖ krále uherského.
A když jsú se knížata, páni, rytíĜstvo a mČsta po obČdČ sešli,
chtíce jich odpovČć slyšeti, tehdá oni nepĜišedše, poslali jsú dva
z sebe s touto Ĝeþí, že král uherský pro nČ poslal, aby rada jeho
milosti a poslové hned k jeho milosti jeli bez meškání a oni páni
že je chtí provoditi a po nich nechtí zĤstati, /148/ a tak vsedavše,
odjeli z Hory dobĜe plaše.
Tehdá knížata, páni, rytíĜstvo, mČsta i všecka obec na snČmu
pozĤstalí, vidouc jich nekoneþné pĜedsevzetí a že by ta vČc mohla ke zlému pĜijíti všemu království a k roztržce, znamenavše
také nebezpeþenství, že král uherský v korunČ silnČ leží vojensky,
nechtČjíce, aby lidé z toho snČmu roztrženČ se rozejeli, vidouce
sborem vĤli všech, že by králi a panu rádi, aby toto království
mohlo v celosti zachováno býti, i pro jiné pĜíþiny, pĜistoupili
jsou k tomu, aby zde u Hory král volen byl, aþkoli od Pražan
mnoho jest proti tomu mluveno, Ĝkoucích, že vedle práv, svobod
a obyþeje král mČl by v Praze volen býti, znamenajíce také škody
a nebezpeþenství, kteréžby z toho mohly pojíti. I zdálo se jest
všem užiteþné, aby k volení krále bylo pĜistoupeno bez
pohoršení práv mČsta Pražského. A také z daru pána všemohoucího volen jest nejjasnČjší kníže a pán, pan Vladislav, syn
prvorozený Kazimíra, krále polského, za krále a pána þeského, s
výminkami dole psanými. (Act. fer II. post Urbani hora XI)
Podepsané artikule sepsané z jednostejné vĤle pánĤv, rytíĜstva a mČst království þeského, kteréž volený král má tvrditi a
vskutku zachovati, jsou JMti poslané:
Nejprve: Kompaktáta mezi svatým koncilem Bazilejským a
slavným královstvím þeským a markrabstvím moravským zjednaná a udČlaná aby zase v svou pevnost a držení pĜivedena byla a
tvrzena i skuteþnČ zachována. A to král volený zapsati se má a
zdržeti a k místu pĜivésti. A jestliže by je kdo chtČl rušiti a od
nich tisknouti, tehdá JMt má jich hájiti a brániti proti každému a
pĜed papežem jednati, aby ýechĤm a MoravanĤm /149/ tak byla
potvrzena a vskutku zachována.
It. Arcibiskup kostelu Pražskému aby dán byl takový, ježto
by ýechy a Moravany pĜi kompaktátách zachoval a knČze svČtil
obojí strany vedle kompaktát a zápisĤv císaĜe Sigmunda. A toho
arcibiskupa aby sjednal bez prodlévání, aby stvrzen a posvČcen
byl.
It. Král JMt má nás a korunu držeti a zachovati všecky pány,
rytíĜstvo, Pražany i všecka jiná mČsta pĜi jich právích, Ĝádech a
pĜi jich svobodách vysazených a slušných starých i všech jiných
dobrých zvyklých obyþejích.
It. Privilegia všecka a zápisy od císaĜĤ Ĝímských a králĤv i
knížat þeských slavné pamČti, korunČ, pánĤm, rytíĜstvu, PražanĤm i jiným mČstĤm aneb kterýmžkoli osobám uþinČné obdarování a zvláštČ slavné pamČti krále Otakara, krále Jana, krále
Václava, císaĜe Sigmunda, krále Ladislava, krále JiĜího až do
jeho milosti smrti aby držána a zachována byla.
It. Hradu Karlštejnu, koruny, klenotĤv všelijakých zemských
aby ani neporouþel ani svČĜoval žádnému bez rady a vĤle pánĤv,
ryĜíĜstva i mČst a obce království þeského.
It. Když bude JMti králi k korunování jeti, má zachovati Ĝád
a zvyklosti starodávné k korunČ této, i pĜísahu uþiniti, aby
každého pĜi jich právích etc. zachoval.
It. Aby králova milost žádných cizozemcĤv duchovních na
úĜady duchovní a svČtských na úĜady zemské ani mČstské
nesázel ani zámkĤv koruny þeské jimi neosazoval.
It. Král volený má to svou peþlivou pilností a prací zjednati,
aby král JiĜí slavné pamČti od tČch klateb a hanČní a všelijakého
obtížení, v kterémž byl jeho milost z osoþení nepĜátel /150/ aneb
kterakkoli to na jeho milost bylo jest uvedeno, od otce svatého i
se všemi knížaty, pány, rytíĜstvem, mČsty i jinými všemi jeho
milosti vČrnČ se pĜidržícími, živými i mrtvými, aby jeho milost
byl vyĖat, vyveden slušnČ a bez hanby a bez nákladu koruny.
It. Král jeho milost nemá žádných zemí, mČst, zámkĤv,
hradĤv, manĤv i jiných všelijakých zboží k korunČ pĜíslušných
od koruny odtrhovati ani vČny zavazovati etc., nébrž, což by bylo
od koruny odtrženo, má se zase k korunČ pĜipojiti a zvláštČ což
by sami jich milost od koruny drželi, to aby zase k této slavné
korunČ pĜipoje, ráþil navrátiti.

It. NejjasnČjší knČžna a paní, paní Johana, králová þeská,
aby pĜi svých právích, svobodách, vČrnČ a pĜi spravedlnostech
byla zachována, jako jiné královny þeské ovdovČlé za jiných
králĤ slavné pamČti bývaly zachovány.
It. Osvícená knížata, synové slavné pamČti krále milosti a
vysoce urozený pán pan Boþek aby od krále milosti pĜi svých
dĤstojenstvích knížecích a panství, právech a svobodách a
spravedlnostech a zápisech byli zachováni, držáni a obhajováni
a k tomu, což král svaté pamČti jich milosti otec zboží jich zavazoval a v dluzích jich milost jistci neb rukojmČmi zastavoval
ústnČ nebo listy pro potĜebu a korunu tohoto slavného království, to aby jim bylo navráceno, aby jich milost z tČch dluhĤv byli vyvazeni. A také aby jim byli navráceni a z nich aby vyvazeni
byli bez škody jich milostí.
Toto také pĜiloženo v témž majestátu, aby potom nikdy král
þeský nebýval jinak volen jinde, než v mČstČ Pražském.
It. Král JMt má to zjednati, aby osvícený kníže knČz Viktorin
/151/ i jiní vČzĖové, kdož jsou pro tuto slavnou korunu zašli, byli
bez škody vyvozeni a vypraveni.
It. ŽoldnéĜi i jiní lidé svobodní, s kterýmiž není o službu
uhozeno a o škody, aby s nimi uhozeno bylo vedle slušnosti.
It. O zámky a zboží tČch, kdož jsou se krále milosti vČrnČ
pĜidrželi a ztratili zámky a škody vzali, aby král volený ráþil
péþi míti, aby zase k zámkĤm a k zboží svému mohli pĜijíti.
It. Všickni závazkové dČdiþní, kteréž ýeši i komora þeská s
arcibiskupy, biskupy, kurfiršty, duchovními i svČtskými knížaty
mají, aby se JMt král též s nimi mČl a držel i zachoval.
It. PonČvadž králové þeští král Ladislav a král JiĜí panu
Aplovi a jeho synĤm pĜiĜknouti ráþili, že jim mají jich milost
radni a pomocni býti, aby to, což jim jest od knížat Míšenských
jich milostí odĖato, aby k tomu zase mohli pĜijíti, za to krále
milosti prositi, aby JMt ráþil se k tomu pĜiþiniti, aby jim to
mohlo zase navráceno býti.
A když se ty vČci tak skonaly a ohlášeny byly pĜed všemi k
tomu od valného snČmu strany naší þeské vydanými na velikém
pokoji nad preghausem, tehdá tu všichni páni, rytíĜstvo, zemané
i mČsta tudíž pĜítomní vyzdvihli jsou za hauptmana království
þeského osvíceného kníže JindĜicha, jeho žádajíce, aby tu práci
ráþil na se vzíti, a to jsou oznámili valnému snČmu skrze pány
dolĤ na dvĤr k obci vyslané.
Tehdá pan Vilém Rabský uþiniv slyšení, mluvil jest pĜede
všemi, kdož nahoĜe vydáni jsouc od valného snČmu sedČli, k nám
Ĝka: „Páni Horníci, již vás teć tajno není, kterak kníže JMt zvolen jest ode vší zemČ za nejvyššího hauptmana království þeského. Vy jste klenot zemČ þeské, hned po korunČ druhý, i /152/ vidí
se všem pánĤm, rytíĜstvu i mČstĤm, ponČvadž JMt této koruny
hájiti má, aby JMti mince byla postoupena, aby z tČch dĤchodĤv
JMt na potĜeby zemské zdvihaje, k obecnému dobrému nakládal,
Ĝkúc dále: nebĢ jsme my zemČ þeská, kdož jsme se krále a pána
svého vČrnČ pĜidrželi až do smrti JMti, i vidíĢ se nám, aby se tak
stalo.“
Páni Horníci toho slyšíce, žádali jsou, aby jim pĜáno bylo,
aby to na starší obce vznesli. A sšedše dolĤ, obeslavše starší a
žádost svrchupsaných jim pĜedloživše, na tomto jsú zĤstali:
Chce-li JMt, aby jemu mince postoupena byla, aby je pĜi tomto
zachovali, jakož se podpisuje:
Nejprv: Jakož jsou zjednali žoldnéĜe jízdné na þtvrt léta, tČm
aby napĜed z mince každý týden placeno bylo až do toho þasu
vedle toho zjednání, neb jsou byli k obhajování toho mČsta a hor
zjednáni.
Druhé: Které pČší zjednali jsou ku potĜebČ obecní, tČm také
aby každý týden z mince placeno bylo vedle toho, jakž páni s
nimi umluvili, po þem každému má placeno býti.
TĜetí: Jakož sousedé a obyvatelé zdejší pĤjþovali jsou statkĤv svých králi milosti k obecnému všeho království dobrému a
JMt byl ukázal, aby z mince bylo placeno na ty dluhy každý
týden nemĤže-li býti sto kop, ale nejmíĖ padesát kop aby vydáváno bylo a páni aby pĜijímajíce to i oplacovali sousedĤm.
It. Jakož z povolení krále milosti slavné pamČti obec poþala
jest valy dČlati k ochranČ mČsta tohoto k obecnému dobrému,
aby ku pomoci toho nákladu z mince pánĤm a obci každý týden
vydáváno bylo deset kop.
Tehdá páni vysláni jsouce od obecních i od starších z /153/
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obce, pĜedložili jsou svrchupsané kusy pĜed kníže a radu JMti,
kteráž s ním byla v královČ svČtnici nahoĜe, zejména pĜed panem
Vrabským, panem Mikulášem maršálkem a panem Mikulášem
HoĜickým hofmistrem v pĜítomnosti pana Aple. A když kníže JMt
s svou radou svrchupsanou pány vyslané vyslyšavše, Ĝekli pány
a obec tuto pĜi všech tČch vČcích zachovati a ty vČci tak z mince
vydávati, až do zaplacení dluhĤv. Tehdá dány jsou klíþe od
úĜedníkĤv mince knížeti a JMt zmocnČn jsa klíþĤv, i poruþil je
zase týmž úĜedníkĤm do dalšího opatĜení. Actum fer 2 post
Urbani Anno MCCCCLXXI.175
Takto dopodrobna zaznamenal dČjepisec domácí prĤbČh /154/
volby krále Vladislava. A jelikož to je pro Horu Kutnou událostí
velepamátnou, nebude þtenáĜĤm dČjin tČchto divno, že jsem
toho všeho uvedl. VždyĢ tu patrno, jak dĤležitý úkol HoĜe Kutné
pĜidČlen byl, když zástupcové obecní v nejvČtší práva koruny - v
spravování mince - po úmrtí krále sáhnouti mohli dle práv jim
propĤjþených. A druhé: vysvítá z toho dĤležitost mČsta horního,
které tu klenotem hned po korunČ druhým se nazývá.
NČkteĜí z poslĤv, kteĜí ze snČmu Kutnohorského jeli byli do
Krakova pro krále novČ zvoleného, vrátili se již na poþátku
þervna do ýech zpČt, s nimiž vypraveno pĜedbČžnČ 1200 výborných jízdných, jež pĜivedl pan Stanislav Penízek, a kníže JindĜich v polovici mČsíce þervence pĜivítav, v HoĜe Kutné se usadil.
Po skonþených slavnostech korunovaþních v Praze vytáhnul
král Vladislav dne 20. záĜí osobnČ do Hory Kutné, aby uvázal se
v požitky horské i mincovní, v jichž držení byl dosud kníže
JindĜich, a ve þtvrtek pĜed památkou sv. Václava dosazen úĜad
šepmistrĤv, konšelĤv i pĜísežných k spravování obce a mČsta
skrze nejjasnČjšího knížete a pána Vladislava druhého krále þeského a markrabí moravského, pána našeho nejmilostivČjšího, na
dvoĜe Vlašském u pĜítomnosti pana Ostroje a jiných knížat
království polského a pánĤv zemČ þeské. I složena králi pĜísaha
obvyklým spĤsobem:
V úterý po zvČstování Panny Marie po smrti krále JiĜího
obec Horská znajíce, že zemČ byla roztržena válkami a že krále
nemají, ujali jsou clo znovu vymyšlené od váhy obecní z mČdi,
majíce v tom povolení erckaféĜĤv (rudokupcĤ), z nichžto clo béĜe se, kteĜí veliké dluhy znamenavše, k tomu jsou se do své libosti svolili. Zdvihání toho cla poruþili k ruce obecní Mikulášovi
/155/ hofmistrovi. Co který kupec mČdi koupil, položil z každého
centnéĜe 1 zlatý. A což odtud ke dvoru vzato, sejmuto. A z rozkázání panského po obnovení úĜadu Mikuláš hofmistr uþinil poþet z pĜíjmĤv a vydání cla z mČdi od váhy obecní takto:176
Bartoš z Kúta za šepmistrství svého zdvihl cla z mČdi od
Straškytle (písaĜe ve váze) 18 zlatých na obecní potĜeby, ponČvadž jsme krále nemČli, a ty zlaté dal na valy Janovi Alderovi a
poþet z nich pĜed pány uþinili.
Prokop Alder za šepmistrství svého pĜijal cla z mČdi od
Straškytle 10 zl. a vydal na potĜeby obecní.
Jan Mlýnek za šepmistrství svého pĜijal cla na obecní
potĜeby 11 zl. Toto trojí se hofmistrovi zdvíhá.
Vydání hofmistra Mikuláše: Knížeti MíšeĖskému za drejlink
vína pocty 32 zlatých uherských. Za les (dĜíví) k ohradČ mČsta,
175

Daþický ve svých pamČtech na str. 23. praví: Po smrti krále
JiĜího v pondČlí po památce sv. Urbana, od stavĤv království þeského na Horách Kutných shromáždČných, zvolen jest na království
þeské tu na Horách Kutných Vladislav, syn Kazimíra, krále polského, jsa vČku svého v letech osmnácti, potom pĜijat jest týž král Vladislav do království þeského na mezích mezi Kladskem a Vartou a ve
þtvrtek pĜed památkou sv. BartolomČje korunován jest na hradČ
Pražském a pĜijel do Hory v sobotu na den památky sv. Matouše a
hned v hodinu 21 šel do kostela, jenž sluje u Vysokého tu na Horách
Kutných. Zaþasto potomnČ týž král Vladislav na týchž Horách
Kutných na Vlašském dvoĜe tak Ĝeþeném obýval a platnými
privilegiemi a svobodami Horníky obdaĜil. - Srovnej Palackého
DČjiny národu þeského V. þást 1. str. 28.
176
Aþ to jen pouhý úþet z vydaných penČz, tak pĜedc velice
dĤležit pro objasnČní doby té a pomČrĤ tehdá panujících, a protož
nelzelo mi jej pominouti. Seznáváme z nČho nejen správu obecní,
stav obecních dĤchodĤv, péþi o ochranu mČsta, pĜesvČdþení o opevĖování mČsta, jakož i nČkteré zprávy váleþné, jakož i o žoldu, jakéhož zjednaným žoldnéĜĤm placeno bylo, a jiných podrobností více. Zlatý uherský platil ty þasy 24 gr. a zlatý rýnský 20 gr.
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aby zkaženo nebylo, pro obecné dobré všeho království 64 zl.uh.
Podvalovi, jenžto rozkazoval valy vysypati 3 zl.uh. Halamovi od
vymČĜování a rozkazování plotĤv plésti 3 zl.uh. Janovi Kneizlíkovi služby 31 zl.uh. 6 gr. Témuž za kĤĖ 20 zl.uh. Machkovi velikému za škody 17 zl.uh. Chválovi kandéĜi (?) za les v Perštejnici
k ohradČ Kolmarku 36 zl.uh. Straškytlovi oplatil 200 zl. rýnských, jež pĤjþil obci, dČlá 72 zl.uh. Janovi KopĜivovi oplaceno
8 kop gr., pĤjþil obci, když jsme platili Charvátovi s jeho rotou,
þiní uherských 20 zl. /156/ MatČjovi Pokšuchovi 7 kop 14 gr., ježto
pĤjþil byl k obci, když platili Charvátovi s jeho rotou 17 zl. 12
gr. Když jsme platy špitálské zastavovali, aby žoldnéĜĤv odbyli,
dáno ĜezníkĤm za maso do špitálu 7 zl. 12 gr. PánĤm, kdož na
snČm do Prahy jeli k obeslání pánĤv PražanĤv 19 zl. 21 gr.
Panu Ctiborovi kancléĜi na tČch 100 zlatých od stvrzení práv,
neb všecky peníze obecní byli jsme vydali žoldnéĜĤm, 25 zl. Hanuškovi vrátnému ve Vlašském dvoĜe rozkázáním krále milosti
pĜi sazení konšel 12 zl.
Obecní peníze žoldnéĜĤm davše: Janu Sudlicovi a pánĤm,
když þekali stvrzení práv v Praze, dáno na stravu 12 zl. 12 gr.
PánĤm, kdož jezdili do Kolína pro Bartoše Rosentála, na stravu
1 zl. 6 gr. HospodáĜi v BrodČ177 protrávených, když páni sem i
tam do Prahy jezdili, dáno 6 zl. 13 gr. Máchovi s jeho rotou,
když Královice mČl obehnati 10 zl. Panu Benešovi mincmistrovi
za víno pocty 5 zl. 5 gr. Pocty panu PČniþkovi na víno 22 gr. /157/
ŠtČpánovskému s jeho rotou opČt podruhé ke KralovicĤm,
rozkázáním rady krále milosti, penČz obecních nemajíce 12 zl.
12 gr. Šoryskovi splatil, což byl obci pĤjþil na žoldnéĜe 12 zl. 12
gr. Jankovi stĜelci 8 zl. ýtyĜem pacholkĤm pĜi pĜíjezdu krále
milosti, což byli pĜi rychtáĜi, za 8 dní 2 zl. Hrbkovi od fĤry prachu a šípĤv ku KrálovicĤm 1 zl. 6 gr. Panu TvoĜianovi z rozkázání krále milosti 30 gr. Petrovi Janovskému a Hamrníkovi na
stravu, co do Prahy jeli Špahovi s tČmi zlatými 7 zl. 12 gr. Suma
vydání 632 zlatých. ZĤstalo za panem hofmistrem po poþtu uþinČném 25 zlatých uherských.
ZvČdČli jsme již pĜi výminkách, pod nimiž obec kutnohorská
minci byla do rukou královských odevzdala, že si vyhradila pod
výminkou tĜetí zaplacení dluhĤv, jižto král JiĜí sousedĤm kutnohorským dlužen byl. Protož po oznámení toho, že král JMt Ĝekl
jest platiti toho z mince, podepsaní sousedé oznámivše dluhy
své, žádali jsou pánĤv šepmistrĤv a konšel, aby je v tom opatĜili.
Prokop Alder 65 zl. uherských, pĤjþených králi Mti, též 25
kop gr. bílých. OldĜich Bradáþ 200 kop a 8 kop zvláštČ pĤjþených, na to listy má s peþeĢmi královskými. Šimon Vrabec 10
kop pĤjþených. Šimon KadeĜávek za kĤĖ a za stravu dvoĜanĤ
královských 50 zl. uherských. Mikuláš hofmistr 22 kopy gr. bílých pĤjþených. Petr Janovský 56 zl. uherských. Bártovi sirotkové za dva konČ 10 kop gr. bílých. Martin Hamrník 13 kop gr.
bílých za bratĜí. /158/ Jan Pražák 7 kop gr. bílých za stravu bratĜí. Tobiáš BednáĜ 4 kopy 8 gr. bílých. ŠtČtkovi za kĤĖ 6 kop gr.
RychtáĜi Ĝezníkovi za kĤĖ 3 kopy gr. Maršálkovi šramovitému 6
kop za stravu bratĜí a za kĤĖ 3 kopy bílých. Volek forman
zadržalých od fary potĜeb JMti k LávČ vezených 74 gr. bílých.
Houdkovi formanovi od též fĤry 15 kop gr. bílých. Mrázkovi
mincíĜi za stravu bratĜí 3 kopy gr.b. BedĜichové za stravu bratĜí
13 kop gr.b. Jakubovi z mincéĜova domu za stravu bratĜí 6 kop
gr.b. Suškovi za kĤĖ 4 kopy gr.b. Lanovi za Nikle 25 kop gr.b.
KĜížovi mincéĜovi 25 gr.b. za bratĜí protrávených. Koubkovi
vedle Alderky 22 kop gr.b. za bratĜí protrávených. Vojtíškovi od
rathouzu 45 gr.b. za bratĜí protrávených. Ondráþkovi Mlýnkovi
za kĤĖ 6 kop 8 gr.b. KoláĜovi za šafáĜe 200 kop gr.b.
PĜi výkazu tČchto dluhĤ a pĜihlášení se o zaplacení nejnápadnČjším býti musí, že synové královi, knížata Minsterberská,
takových podrobných dluhĤ za stravování byli uþinili, neboĢ
dluhy pod názvem za bratĜí protrávených neb za stravu bratĜím
uvedené týkají se jich.
Hned pĜi první návštČvČ Hory Kutné zamiloval si ji král
V BrodČ ýeském mívali Kutnohorští svĤj vlastní dĤm, v
nČmžto nocovali pĜi svých tak þastých dojížćkách do Prahy. K tomu
samému úþeli koupili si pozdČji i dĤm v Praze, v nČmžto pĜíbytky
pro poslance kutnohorské, v jakýchkoli záležitostech v Praze pobyvší, upraveny byly a hospodáĜi tČchto domĤ museli již také o zaopatĜení stravy pro vyslané dbáti.
177

Vladislav, neboĢ se byl pĜesvČdþil, že jemu zde otevĜen jest pramen hojný k dĤchodĤm královským, þehož pĜi nad míru rozervaných finanþních pomČrech jemu nevyhnutelnČ zapotĜebí bylo,
þehož ale také Vladislav až pĜespĜíliš používal. Zato však potvrdil hnedle pĜi nastoupení vlády HoĜe Kutné veškeré výsady /159/
a svobody tímto majestátem: Vladislav, Boží milostí král þeský,
moravský markrabČ, lucemburský a slezský vojvoda a lužický
markrabČ etc. k vČþné pamČti vČci, mČsto naše Hory Kutny tak
velmi spĤsobem nebeským a dobrotou patĜení nebeského jest
užiteþné, že zemČ stĜíbro a jiné kovy a rudy vyvozující od nesmrtelného Boha a mistrovstvím pĜirozeným rozhojĖuje se a množí,
ježto království našemu, nám i poddaným našim mnohé poklady
a pomoci pĜisluhuje. ToĢ se od dávna dČje ke cti Boha všemohoucího, k chvále a slávČ království našeho, také naší, vČþné a
nesmrtelné. PonČvadž tentýž dar nebeský zvláštní, mnohým královstvím a vlastem, jakž nás tajno není, odepĜen, pro kterýžto
dar tak znamenitý a vyvýšený nČkdy nejjasnČjší králové þeští,
pĜedkové naši, Bohu všemohoucímu díky þiníce výborné, zastĜitedlné a pravé, Ĝeþené mČsto naše Horu Kutnou a obyvatele jeho
v þasu obývající mnohými rozliþnými i zvláštními milostmi, svobodami, výsadami a privilegiemi opatĜili a obdaĜili jsou, kterýmižto jsouc potČšeni a ozdobeni, tím pilnČji a udatnČji pĜedĜeþený poklad kovu a rudy z skály a z žil zemČ sekati a shromážditi
mohli, a komoru královskou tím hojnČji náklady a užitky potČšiti,
aby tak správa naše a králování jeho stav svĤj a obecní vČc lépe
a pokojnČji mohli spravovati, to Bohu vdČþné, to lidem pĜíjemné
nepochopujem. Protož radíĢ nám to moc královská, abychom
nápodobnČ týchž pobožných pĜedkĤv našich králĤv þeských
spatĜujíce neustálou vČrnost, jakž v nešĢastných vČcech, tak i v
šĢastných jednostejnou pĜítulnost k nám, pĜedĜeþenému mČstu
Hory Kutné a jich obyvatelĤm, jich svobodám, privilegiím,
zvláštním obdarováním a milostem poradili tak mnoho, aby moc
a pevnost vČþnČ obdržeti mohli, kteréžto milosti naší královské
/160/ užívajíce, hotovČjší myslí nám pĜistáli a o stĜíbrné doly i
jiných kovĤv peþovati a opatrovati mohli. A protož že jmenovaného mČsta Hory Kutné opatrní šepmistĜi, konšelé a pĜísežní,
vČrní naši milí, stojíce pĜed naší pĜítomností, jménem svým i vší
obce prosili jsú nás pokornČ, abychom všecky a každé zvláštní
milosti, svobody, vysazení, pĤjþení, chvalitebné obyþeje, obdarování, rychtu mČstskou i jiné výsady, privilegia, také i práva horní a Ĝeþeného mČsta všecka, kterážto a která práva nČkdy nejjasnČjší a osvícená knížata, zvlášĢ PĜemysl, Otakar, Jan, Karel,
Václav, Sigmund, Ladislav, JiĜí a jiní králové a knížata, pĜedkové naši, témuž mČstu a obyvatelĤm jeho, nynČjším i budoucím,
dali a pĤjþili, jim schváliti, obnoviti, upevniti a milostivČji potvrditi ráþili. Protož My, pováživše užitku pĜedĜeþeného a dĤchodĤ,
kterýchžto komora naše královská z tohoto mČsta Hory Kutné
užívá a raduje se, také vČrné, stálé a ustaviþné snažení spatĜivše,
žádostem pĜedĜeþených šepmistrĤv, konšelĤv, pĜísežných a vší
obce téhož mČsta, jakožto správným a rozumným milostivČ povolili jsme a ne skrz omyl, ani neopatrnČ, ale svobodným rozmyslem, zdravou knížat a pánĤ i jiných našich vČrných radou povolující, z našeho jistého vČdomí, mocí královskou všecky a všelijaké milosti, svobody, vysazení, pĤjþení, chvalitebné obdarování a
obyþeje, rychtu mČstskou i jiné výsady, privilegia a práva horní i
Ĝeþeného mČsta všecka, kterážto a které nČkdy nejjasnČjší a osvícená knížata, zvláštČ však PĜemysl, Otakar, Jan, Karel, Václav,
Sigmund, Ladislav, JiĜí a jiní králové þeští a knížata, pĜedkové
naši, témuž mČstu HoĜe Kutné a obyvatelĤm jeho, nynČjším i budoucím, také tČm horám a dolĤm dali, pĤjþili, obdaĜili a pĜivolili, pĜijali jsme, schválili, /161/ upevnili, obnovili, stvrdili, pĜijímáme, schvalujeme, upevĖujeme, obnovujeme a tímto listem naším
milostivČ je tvrdíme ve všech kusích, klausulích, þláncích a veškerých rozumích, jakoby všecky vČrnČ a všecko znČním zapsáno
bylo v tento list náš slovo od slova a zcela vypsány byly. Ustanovujíce a chtČjíce touž mocí královskou pĜedĜeþená privilegia
všecka do úplna se všemi vČcmi v nich zavĜenými a vyslovenými,
aby mČla a obdržela pevnou a nepohnutelnou a nepĜerušitelnou
moc a mocnost na vČþné þasy a budoucí. Protož nižádnému z
lidí ovšem nesluší tohoto listu našeho potvrzení se všemi vČcmi v
nČm zavĜenými a vyslovenými nižádným obyþejem pĜerušiti aneb
se tomu kterakkolivČk všeteþnou smČlostí protiviti pod pokutou
hnČvu našeho královského a našich námČstkĤv, v kterýžto ti na

odpor þinící znajte ovšem i bez odpuštČní se upadnúti. Kterýchžto vČci k vČĜení, stvrzení a svČdomí tento list náš udČlati rozkázali jsme a pĜivČšením peþeti naší královské ohraditi. Dán v
Praze XXVIIII dne mČsíce Ĝíjna Léta PánČ MCCCCLXXI. království našeho léta prvního. L.S. Z rozkázání Ké Mti Ctibor z
Cimburka kancléĜ.
1472 Doba krále Vladislava zastala Horu Kutnou již opČt v
plné nČkdejší slávČ. Nejen že hory, jak již praveno, hojného vydávaly užitku a tím blahobyt obþanský se množil a zkvétal, nýbrž i pĜi pokoji v zemi nastalém pomýšlelo se na upravení vČcí
obci prospČšných. KromČ opČtného pokraþování v znamenité
stavbČ velkolepého chrámu Svatobarborského, obrácen byl hlavní zĜetel k hornictví, nicménČ však nezanedbáváno bylo vychování mládeže, /162/ pro niž školy dvoje u Vysokého kostela a pĜi
chrámu sv. Barbory zĜízeny byly. Školy pĜi chrámu Svatojakubském nacházely se v domech dvou, nižší na Tarmarce v domČ
nyní þís. 73 a 74 a vyšší v domČ nyní pod þís. 15, nežli pozdČji,
jak uvedeno bude, nynČjší budova arcidČkanství za uþilištČ vyšší
vystavena byla. Školy pĜi chrámu sv. Barbory nacházely se v
domích na KoĖském trhu, kdež nyní dĤm u HavíĜe þís. 56 a 57
stojí, a pak ve dvou vedlejších domech, které pĜi stavbČ tohoto v
naší dobČ zbourány byly. MČšĢanstvo kutnohorské bylo šlechetné, obČtavé, pro vše dobré zaujaté, Ĝemeslnictvo a prĤmyslnictvo
snaživé a pĜiþinlivé, zato však lid horní, pĜi horách a hutČch
pracující, hejĜivý a svárĤmilovný, o nČmž panující poĜekadlo
pravilo: má roboty do soboty a penČz do nedČle a pĜihodila-li se
jaká rĤznice v mČstČ, pocházela dojista ze strany té. NČboĢ dČlný
lid horní nechtíval se podrobovati rozkazĤm šepmistry a konšely
pro udržení poĜádku v mČstČ vydanými, udávajíce, že jim toliko
úĜedníkĤ horních a mincovních co jest poslouchati, v kterémžto
dĤmnČní také i úĜedníky horními podporováni bývali, jelikož
tito ne vždy v dobré vĤli s úĜady mČstskými nestávali, z þehož
þastČji spory povstávaly. NeboĢ podle práv mČsta a zákona horního, králem Václavem vydaného, všecky mČstské, politické a
policejní vČci toliko úĜadu mČstskému souditi pĜíslušelo a pouze
v horních záležitostech rozhodováno bývalo úĜadem horním.
To se osvČdþilo hnedle, když jakýsi Stašek SeménkĤv178
pokradl cány (pruty stĜíbrné) ke škodČ a k hanbČ mincéĜĤm a
/163/ jsa dán do vazby panské, naĜekl byl Kykryce, služebníka
pánČ mincmistrova, Ĝka, že by ty cány mČl od nČho. Potom,
prost jsa vazby, seznal pĜed pány na radnici pod pĜísahou, že jej
naĜekl neprávČ a lhal naĖ, chtČ sám z toho vyjíti, a že ten Kykryc
ani radou ani skutkem vinen není, než že sám Stašek je pokradl,
netoliko ty, co u nČj nalezeny byly, ale i více, což prve kradl. A
páni z plné rady pro ten hanebný skutek rozkázali jsou jemu z
mČsta i obce této prázdnu býti. Byv tázán, proþ to uþinil, pravil,
že z nouze, že když se naĖ Semének rozhnČval, že jemu ve tĜech
dnech nic jísti nedal a já nemaje kde vzíti, musel jsem to uþiniti.
Tu nepochybnČ na viníka vzat byl ohled, že byl synem úĜedníka
mince, trestán byl toliko vyhnáním, kdežto po zákonu pro
krádež takovou podléhal ztracením hrdla.
Král Vladislav nešetĜil mince kutnohorské v žádném ohledu,
neboĢ se domníval, že jest to pramen nevyþerpatelný, a budeme
míti þastČji pĜíležitost seznati stálé poukázky, jichžto k výplatČ z
mince kutnohorské byl zasílal. Tak píše z Prahy v pondČlí den
sv. KĜíže 1472 slovutným Mikulášovi ze Skalice, hofmistru, Simeonovi Seménkovi z Vrcholusk, Pavlovi Vidlákovi a Gabrielovi, úĜedníkĤm mince: PĜikazujem vám, abyste stateþnému Samuelovi z Hrádku a z Valeþova, podkomoĜímu království
þeského, a dČdicĤm jeho, vČrným našim milým, anebo tomu,
komuž by oni to poruþili, aby k jeho ruce vybíral, vydávali každý
týden 20 kop gr. širokých þeských dobrých, z mince naší, hned
tento týden poþnouc, ten den, kterýž máte obyþej peníze
vydávati, a to bez zadržení, žádného zmatku jim v tom neþiníce,
nebo jsme my jemu dobĜe veliký dluh dlužni, ježto nám svých
vlastních penČz hotových pĤjþoval a za naše dluhy své vlastní
peníze k naší žádosti /164/ dával. Protož to vČdouce, zachovejte
též se, jakožĢ vám píšeme a již psaných 20 kop gr. jim každý
týden vydávejte, jinak toho pro žádnou vČc neþiníc pod
zachováním milosti naší. A hnedle zase listem daným v pondČlí
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Simeon Seménko z Vrcholusk, otec uvedeného Staška, byl
královským úĜedníkem v minci.
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po sv. Trojici poukazuje na minci královskou 30 kop gr. k
vyplacení Burianovi z Leskovce a vyplatiti po obdržení listu za
týden.
Vzdor vykonané volby a dosazení Vladislava za krále þeského i nastoupení vlády po vykonané korunovaci, neustal pĜedc
král uherský Matyáš s pĜívrženci svými domáhati se domnČlých
nárokĤ svých na korunu þeskou þastými vpády do ýech. Protož
uþinČn byl posledního dne mČsíce kvČtna 1472 sjezd v NČmeckém BrodČ k umluvení výminek pokoje a ustanoveni po všech
krajích opravci jak se strany krále Vladislava, tak i pĜívržencĤ
krále Matyáše, kteĜí mezi stranami vznikajících rĤznic a sporĤ
rovnati mČli. Na to brzy držán byl v ýáslavi sjezd krajský, k
nČmuž však Kutnohorští se nedostavili, omlouvajíce se, že jich
pozvání nedošlo. NepĜítomnosti jich pociĢoval král Vladislav
dvojnásobnČ, neboĢ oni mČli hlavnČ pĜispČti ku podpoĜe lidu
váleþného, jak toho již od Kutnohorských požadovati vĤbec
uvykli byli. Protož, aby si jich král Vladislav naklonil, psal jim z
Hrádku v den sv. Markéty tento list: Opatrní vČrní milí! SrozumČli jsme, že byste nebyli obesláni vedle kraje ýáslavského k
sjezdu nynČjšímu, kterýž v ýáslavi byl. I vČztež, žeĢ jsme My vás
rozkázali s pĜedními obeslati, leþ by vás listové naši nedošly a
posly to zmeškáno bylo. I nepochybujem od vás, že pro dobré
naše i všeho našeho království vedle toho v ýáslavČ zjednání tak
se míti budete a stateþného Mikuláše Trþky z Lípy a na Lipnici,
hejtmana kraje toho, vČrného /165/ našeho milého, že poslušni budete pro dobré vaše i toho kraje. VČztež také, že my pro vás a
zachování Hory i pro dobré toho kraje byli jsme pĜijali urozeného Želenského i s lidmi, kteĜíž tu u vás i v ýáslavi leželi. Ale
ponČvadž již nepĜátelé z Kolína sjeli, zdá se nám již ty lidi propustiti a službu jsme jim vypovČdČli. Protož žádáme od vás s
pilností i vČĜíme vám, že tČm lidem 200 kop gr. bílých zjednáte a
dáte a MyĢ také to opatĜíme, aĢ by od soboty nejprv pĜíští ve
dvou nedČlích vám z mince naší zaplaceny byly. A což jsou v
hospodách dlužni zĤstali, to aby jste sþetli a nám jednu ceduli
toho dali a jim druhou a sobČ tĜetí zĤstavili a z hospod abyste je
vypravili. A cožkoli za nČ v hospodách dáte, toĢ My vám z mince
naší nemeškajíc kážem zaplatiti.
Opatrnosti této vojenské bylo pro Horu Kutnou zapotĜebí,
neboĢ král Matyáš mČsto Kolín a statky knížete Viktorýna, syna
po králi JiĜím, jejž posaváde v zajetí byl držel, obsazeny maje,
hrozil útok na Horu Kutnou uþiniti a jí se buć zmocniti aneb
zahubiti. Ale povolanou veĜejnou hotovostí zahnáno bylo vojsko
Matyášovo, které v celém okolí mnoho škod bylo uþinilo, aniž
by byla Hora Kutná útoku jakého utrpČla.
Podobalo se, že strana králi Matyášovi oddaná pĜedc také v
HoĜe Kutné jakýchsi tajných pĜívržencĤ mČla, mezi nimiž byl
hlavnČ Tomáš apatékáĜ a jakýsi Eliáš (Heliáš), což vysvítá z listu krále Vladislava Kutnohorským z Jiþína v sobotu pĜed sv.
VavĜincem 1472 poslaného, v nČmžto píše: Jakož nám píšete o
Heliášovi, že jste jeho pokusili, srozumČli jsme a jest to naše
vĤle a tak rozkazujem, abyste jeho dobĜe chovali, s ním nedadouc nic mluviti, což vám potom dále rozkážeme s ním uþiniti,
tak /166/ uþiníte. A když již vám list byl napsán, i ohledali jsme
ceduli, kterou ten Heliáš pĜinesl od Tomáše z apatéky, jakož
cedule té pĜepis posíláme. Protož pokustež jeho jakož sluší a
cožĢ bude znáti, dejtež nám to vČdČti a chovejte jeho pilnČ, jakož
z listu našeho srozumíte. Jak daleko provinČní Eliášovo by bylo
tehdá sahalo, nelze Ĝíci, že však pikle zde na bezživotí krále
Vladislava se kuly, okáže se pozdČji.
Beneš z Veitmile, purkrabí Karlštejnský, byl toho þasu nejvyšším mincmistrem a jeho þinnosti rozkvČt hornictví mnoho co
dČkovati má.
Že nebezpeþí Hory Kutné proti možnému pĜepadení nepĜátelskému posaváde zcela odstranČno nebylo, vysvítá z toho, že
král Vladislav listem daným v Praze v sobotu pĜed Všema Svatýma r. 1472 povolení dává k dalšímu ohražování a opevĖování
mČsta.
Jak vliv králĤv i v rodinné záležitosti zasahal, poznati možno z následující události. PovČdíno již zpĜedu o bohatém odkazu, jejžto byl Svatba z Tuchotic dceĜi své byl uþinil. Že tak
bohatá nevČsta brzo i svého nápadníka nalezne, dalo se snadno
domýšleti, a tím se stal králĤv dvoĜenín JiĜí z Kostelce. Kutnohorští neradi toho vidČli, aby jmČní tak znamenité z mČsta ujíti
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mČlo, a hledČli tomu prostĜedkováním ustanovených poruþníkĤv
pĜekaziti. Ale ženich našel si ochránce a podporovatele v osobČ
krále samého, který o vydání sirotka i se statkem jeho u Kutnohorských se pĜimlouval, neboĢ píše jim: PsaliĢ jsme vám již
dvakráte, pĜikazujíc, abyste JiĜíkovi z Kostelce, dvoĜenínu našemu vČrnému milému, a sirotku Svatbovu KateĜinČ, kterýž jest
jemu k svatému manželství dán, spravedlivČ /167/ uþinili, což se
statku toho sirotka dotýþe, vedle kšaftu. I spraveni jsme, že jste
vedle prvních našich psaní témuž sirotku vedle kšaftu konce neuþinili a že tu vČc odkládáte na nČjaký list. Protož pĜikazujeme
vám pod milostí, abyste hned témuž JiĜíkovi i s tím sirotkem o to
konec uþinili vedle kšaftu a práv vašich. A což se toho listu dotýþe, abyste nechali tak, jak v sobČ jest, nám neukazujíc, vĤli naši
a rozkázání vČdouc, zachovejtež se jako vám píšeme, jinak toho
neþiníc. Dán v Praze v stĜedu po hodu Všech Svatých 1472 království našeho druhého. I stalo se pak dle rozkazu toho, že
poruþníci statku, otcem jí dle posledního poĜízení odkázaného,
vydati povolili. Ale bratr její Jaroš podílem svým zkrácen se býti
cítČ, dlouhý spor o dČdictví to se setrou vedl.
JeštČ ku konci roku 1472, brzy po vánoþních svátcích, stala
se mezi pány šepmistry a konšely jménem vší obce s jedné a
panem Tomášem apatekáĜem z Prahy o to, což se apatéky
dotýþe, smlouva takováto, že pan Tomáš má zde zachován býti v
týchž právích a svobodách, jak se zachovávají apatekáĜi v
Praze, krom toho, že žádný apatekáĜ lantfarer nemá naĖ do
Hory konfektĤv vézti ani nésti i jiných apateþných dČlaných vČcí,
krom jarmarkĤv, neb ponČvadž ty þasy jiní kupci mají svobodu
své vČci prodávati, zĤstáno jest, aby lantfaréĜi apateþní konfekty
mohli prodávati, tak však, aby pan Tomáš neb jiný jménem jeho
ty konfekty opatĜili (prohlédli), byly-li by hodny prodávání,
bućte prodávány, pakli nehodny, buć nad tím popraveno, což by
zlého bylo, jako nad jiným falšem. Jestliže by také kdy oþ rĤznice
a nesnáz jaká vznikla, ta buć napravena králem JMtí neb panem
mincmistrem a pány, jakož i jiné vČci jich milostí bývají
napraveny, bez porušení však práv a svobod horských. Což se
pak domu pana /168/ Hluckého dotýþe a jiných obchodĤ v domČ
tom, s tím pan Hlucký i potom jemu trpČti má, jako jiný soused
hoĜejší a dolejší, vedle svolení svého a panského rozkázání.179
1473 Mezi rudokupci a úĜedníky mince povstala jest byla
nesnáz veliká o váhu a nČkteré Ĝeþi, takže rudokupci se domnívali, že se jim pĜi vážení stĜíbra do mince odvádČného krátko
dČje i pĜi pálení stĜíbra, takže rudokupci zdráhali se do mince
stĜíbro odvádČti, z þehož by byla mohla znamenitá škoda povstati jak dĤchodĤm královské komory, tak i všem horám. Protož
toho hofmistr horní nemeškal králi Vladislavovi rychlou zprávu
poslati, a žádal, by váha nová byla zĜízena spravedlivá, která za
spravedlivou z rathouzu pražského byla by vydána a staré váhy
a závaží aby byly zkaženy. Na kterouž stížnost král Vladislav v
pondČlí po obrácení sv. Pavla odpovČdČl, aby taková váha
zachována byla, jakož obyþej byl jest od starodávna v pĜijímání
stĜíbra a jako za pĜedka našeho krále JiĜího byla. Nebo my
nechtČli bychom by co nového, ježto prve nebylo, za nás mČlo
býti. I nechtež až do našeho na Hory pĜíchodu a zachovejtež se
pĜi vahách i pĜi jiných vČcech jak se zachovati máte.
I pĜijel byl král Vladislav v únoru mČsíci do Hory Kutné a
druhý den po sv. MatČji obnovil osobnČ radu mČstskou. A když
páni šepmistĜi a konšelé od JKé Mti stvrzení vedle práv svých
psaných cechmistry jsou mČli obnoviti, tedy havíĜi starší, kteĜí
vždy prve od pánĤv šepmistrĤv a rady bývali jsou sazeni, uþinili
/169/ jsou prosbu na krále JMt takovouto, prosíce, ponČvadž konšelé pregérští a mincíĜští ode dvora (Vlašského) živnost majíce
sazeni bývají skrze pana mincmistra, aby králova milost také
vzhlédnouti ráþila na to, že havíĜské dílo jest jako prvnČjší na
Horách k užitku JKé Mti a obecnému dobrému. PonČvadž také
za svou práci odplaty ode dvora a od erckaféĜĤ þekají, aby JMt
k tomu pĜivoliti ráþil, aby starší havéĜi též jako konšelé mincíĜští
a pregérští skrze pana mincmistra na dvoĜe byli sazeni. A JMt se
pány radou svou, nejsa zpraven práv a obyþejĤ mČsta Hory, jich
žádosti, jako majíce za slušnou, povoliti jest ráþil a své rþení
179
Tímto usnesením podobá se, že první lékárna v HoĜe Kutné
zaĜízena byla apatykáĜem Tomášem, který mČl též té doby lékárnu v
Praze u lilie.

královské listem svým jest jim uþinil. To zvČdČvše šepmistĜi a
rada, kdo jsou téhož léta byli, vyslavše k Jeho Ké Mti, žádali
jsou, aby JKá Mt v to jim nesahaje, ráþil je zachovati vedle práv
a zvyklých obyþejĤv, jako pĜedkové JMti zachovali jsou je,
jichžto JKá Mt jim milostivČ potvrditi ráþil. TČch vČcí šíĜe JMt
zpravivše, že z jich moci a z jich volení starší nad havíĜi jsou
vždy voleni a JMt Ká se pány a radou svou, majíce pĜed sebou
rþení, co jsou havéĜĤm psali, i také žádost pánĤv šepmistrĤv a
rady, znajíce, že oboje jsou obec jedna a táž JMti podaná, a
chtČjíce, aby slovo královské šlo pĜed se a také aby práva a
obyþejové mČstští neumenšovali se, a vidČlo se JMti tento
prostĜedek najíti a to rþení JMti poruþili jsou urozenému pánu
panu Benešovi z Veitmille, ty þasy purkrabí na KarlštejnČ a
mincmistru v HoĜe Kutné, kterýžto obapolnou žádost pĜedložil a
takto zpĤsobil jest: Léta od narození Syna Božího 1473. v
pondČlí masopustní pĜed pĜenesením sv. Václava pan Beneš z
Veitmille, ty þasy purkrabí na KarlštejnČ a mincmistr v HoĜe
Kutné se pány šepmistry a /170/ konšely svolavše skrze starší
všecky havéĜe a jim pĜipojené, pĜedložili jsou jim ze spolku vČci
pĜedĜeþené, a chtČjíce spoleþnČ aby rþení královské i žádost jich
pĜed se šla. I volili jsou a sadili spolu s panem mincmistrem
starší nad havéĜi na Vlašském dvoĜe i jich pĜísahu povČdČvše
skrze pana Beneše z Veitmille, že tato vČc dČje se ne proto, aby
havéĜi pod úĜad pana mincmistra neb pánĤv šepmistrĤv a konšel
slušeti nemČli, ale aby rþení JKé Mti bylo zachováno bez
umenšení práv a obyþejĤv horských zvyklých od starodávna
JKou Mtí potvrzených, a v tom páni šepmistĜi a konšelé okázati
mají práva a obyþeje své JMti, sobČ to pozĤstavuje. I já na místČ
JMti, bude-li ukázáno, že by páni šepmistĜi a rada k sazení a
volení vás právo mČli a že ten obyþej od starodávna byl zachováván, JMt þehož jest jim a vám potvrdil, toho rušiti nadČji mám
nebude, ponČvadž jste obec jedna. Než já se pány šepmistry a
konšely k tomu vás napomínáme, než což by koli cti a dobrého
krále pána svého milostivého vČdČli, toho aby s pilností hledČli,
kdož starší budete, a k témuž i své tovaryše drželi, díla pilnČ
abyste sami i s svými vyhledávali a což by JMtem pánĤm a nákladníkĤm ku škodČ bylo, toho aby se vystĜíhali a na to pĜísahu
uþinili, kdož volen bude. I byli pak zvoleni za starší: ŠtČpán
Pleskaþ, Orel, Marek z KaĖku, Zikeš, Janek Hlubinský.180
/171/ Po zvolení nové rady uþinil šepmistr Mlýnek, jemuž
králem Vladislavem povolené ohrazení mČsta svČĜeno bylo, úþet
z výloh na opevnČní mČsta uþinČných. Úþet ten jest i pro vČk náš
dojista dosti dĤležitý a zajímavý, jelikož nám pĜednČ ukazuje
mzdu dČlníkĤm doby té placenou a spolu i spĤsob, jakým se
opevĖování mČsta dČlo. Protož podávám z úþtu toho výlohy
jednoho týhodne na ukázku. VydalĢ v týhodni dominica Laetare
(po Veliké noci): V pondČlí: 62 pacholkĤm po 2 gr., þiní 2 kopy
4 gr; osmi pletákĤm po 2 gr. - 16 gr; tĜem tesaĜĤm po 3 gr. - 9
gr. V úterý: 62 pacholkĤm po 2 gr. - 2 kopy 4 gr; osmi pletákĤm
2 gr. - 16 gr; tĜem tesaĜĤm 3 gr. - 9 gr. Ve stĜedu: 64 pacholkĤm
po 2 gr. - 2 kopy 8 gr; osmi pletákĤm 2 gr. - 16 gr; tĜem tesaĜĤm
3 gr. - 9 gr; tĜi fĤry proutí po 7 gr. - 21 gr. Ve þtvrtek: 64 pacholkĤm po 2 gr. - 2 kopy 8 gr; osmi pletákĤm 2 gr. - 16 gr; tĜem tesaĜĤm 3 gr. - 9 gr; od desíti fĤr proutí po 3 gr. - 30 gr; za obruþe
k pokštelĤm 1 gr; za 50 kop šindelĤv 52 gr; za 5 koleþek 10 gr.
V pátek: 64 pacholkĤm 2 kopy 8 gr; dvanácti pletákĤm 24 gr;
tĜem tesaĜĤm 9 gr; þtyĜi fĤry proutí po 7 gr. - 28 gr. /172/ V sobotu: 64 pacholkĤm 2 kopy 8 gr; 12 pletákĤm 24 gr; 3 tesaĜĤm 9
gr; 12 fĤr proutí po 4 gr. - 48 gr; za lýþence 1 gr; 5 pacholkĤm
za 3 dny, ježto proutí sekali v HrabČšínČ - 18 gr; þtyrem za tĜi
dni 18 gr; v Perštejnici 2 pacholkĤm za 6 dní a za noc za stravu
a obrok 30 gr; za prostranky 2 gr; za lýþence 1 gr; podvalovi 20
gr; písaĜi 4 gr. Z toho lze také pozorovat, že opevĖování mČsta s
dostateþným lidem se provádČlo.181
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Archiv mČstský. - ZapomnČliĢ již byli havéĜi, že r. 1443, jak
zpĜedu povČdíno, sami šepmistry a konšele snažnČ žádali, aby jim
povolili cech míti a aby jim cechmistry volili a pod jakými podmínkami se to bylo stalo. Patrno z toho, že byli doby té již havíĜi úĜedníky horními proti správČ obecní podnČcováni a /171/ že z právomoci
obecní vymknouti se chtČli.
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Na toto opevĖování mČsta, které jak r. 1473 a 1474 se dČlo,
vybírán byl mezi obþanstvem naĜízený lozunk vždy po 15 nedČl v
každé þtvrti od starších obecních k tomu urþených dle majetku jim

V pátek po slavném hodu Panny Marie na nebe vzetí
Mikuláš Libák z PojedČ, požádav, aby k nČmu páni pĜišli,
oznámil, že k záduší do špitálu a k malomocným (u sv. Lazara),
statek svĤj, což ho mČl na listech i jiný veškeren statek poruþiv,
a zdČlal dobré vĤle na ty listy Janovi Plzákovi a Vítovi písaĜi,
/173/ prosil jest pánĤv, aby k tomu svou pilnost pĜiloživše, jim
toho radni a pomocni byli, jakožto nejvyšší správcové toho
záduší. Poruþníky vysoce zavázav i ty, kteĜí špitálem vládsti budou, aby v tom právČ þinili nyní i budoucnČ vedle kšaftu. A páni
podČkovavše jemu Ĝekli jsou se k tomu skuteþnČ míti vedle
kšaftu sepsaného na pergamenČ pod peþetí pánČ mincmistrovou
a panskou i jiných dobrých lidí. Na to pak rozkázal psáti, co
jemu dlužni a co on komu, vĤli svou oznámiv: PetĜík písaĜ 55
kop gr. bílých za domek, kteréhož jemu zaplaceného zase postoupil. Michek pĜed Kolínem 20 kop na penČzích, þas k placení
na vánoce pĜíští. Ty odkázal Jírovýmu synovi z PĜítoky a k tomu
kĤĖ svĤj, kuše, hever, lebku, zbroji všecku i šaty jezdecké, což
jich v truhle. Jan Weis 4 kopy 15 gr., na to dlužen jsem jemu za
2 nedČle za stravu. (Weis pravil, že protrávil všecko.) Jan ZikmundĤv za dĤm zavdal mi 20 kop gr., potom dal 17 kop gr.
bílých a laku vína, ostatek dlužen vedle zápisu. Jíra LašĢoviþka
pĤjþených 12 kop gr. na penČzích, a zadržal 4 kopy gr. úroka.
Ty odkazuji na sklep (kryptu) k NámČti, kde chci pohĜben býti a
30 kop gr. jistiny jemu odpusĢte. Pan Bohuslav HrĤza 20 zlatých
uherských. Na PetĜíkovu Horutovském domu 30 kop gr. na penČzích vedle pĜípovČdi hotových 4 zlaté a nČkterý groš, na ty
budem tráviti.
Z statku svého rozkázal vydati: KnČžím 10 kop bílých a aby
mše zádušní sloužili a provodili. Paní Weisové za práci 5 kop gr.
bílých. Prsákovi od hrobu ve sklepČ 4 kopy /174/ Pacholeti sukno
zaplaceno u Hertvíka a nohaviþky, témuž 4 kopy dejte. Sirotku
Kluckého staĖ se vedle zápisu k domu. DČtem Jeþmenovým,
jsou-li živi, 20 kop na penČzích. Samé jsem dal dosti. Pakli který
zhynul, dajte druhému, pakli oba zhynou, dajte samé všech 20
kop. Šubu kuní a kyvíĜ dajte na zeć k sv. BarboĜe. (Totiž k vystavČní zdČ kolem chrámu.) Což jest šatĤv novČjších, rozdajte s
Janem Zikmundem a SedláĜem, a což vČtších zpenČžíce chudinČ
na sukna a na láznČ naložte. Též i jiné domovité vČci. Vítovi písaĜi šubu starou. Samé 15 loket harasu u Jakuba krejþího.182
povČdomého a sice poþato bylo þtvrtí Tarmarskou, pak BartolomČjskou, na to ve þtvrti Papouškové neb Vojnové a koneþnČ ve þtvrti
NámČtské.
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Lib. hered. k roku 1473 v archivu mČstském str. 39 o odkazu
tomto takto zaznamenáno: Mikuláš Libák z PojedČ, horník a obyvatel na Horách Kutných, odkázal v posledním svém poĜízení ve þtvrtek na nebe vzetí Panny Marie 1473 dvČ stČ a dvatcet zl. uherských,
jichžto mČl u osvíceného knížete JindĜicha staršího (syna krále JiĜího) na to, aby kostelík sv. Lazara pĜed stínadly opraven a domek,
jakož od strarodávna byl, zase napravili, proto, jestliže by který
chudý ve špitále pro své neduhy a nedostatky trpČn býti nemohl, aby
tam byl podán jeden nebo více a opatĜen aby byl ze špitála všemi
potĜebami, jakož na to náleží. A což nad to zbylo, aby plat dČdiþný s
vČdomím pánĤv šepmistrĤv koupen byl a ten plat aby zdvihán byl od
špitálmistrĤv nynČjších a budoucích a obrácen na potĜeby chudinČ
sv. KĜíže pĜed branou horskou, jenž slove ýáslavská, úplnČ a
docela, jakož /175/ jim jich duše jsou milé, a ten plat nikam jinam
použit býti nemá. Dále stojí poznamenáno, že poruþníci od knížete
JindĜicha tČch šest set zlatých s velikou nesnází, láním, lezením a s
velikými náklady a škodami vydobyli. A za ty peníze koupili páni
šepmistĜi a poruþníci zboží a statek Lipoltice od pana Jaroslava z
Zdeslavic a na Cholticích. JestiĢ poslední poĜízení pánČ Libákovo
tak charakteristické, že zasluhuje i potomstvu budoucímu by známo
bylo. Protož uvedeno budiž doslova: S pomocí Pána Boha všemohoucího. Já Mikuláš Libák z PojedČ, krátkost života lidského znamenaje a zvláštČ v tČchto þasech, kterak pro hĜíchy lidé dobĜí z dopuštČní božího, mladí i staĜí, jako svíce hasnou (panovaltČ téhož roku
silný mor v ýechách, jemuž velmi mnoho obČtí i též v HoĜe Kutné
podlehlo) a mnozí ku porovnání vČcí svých pamČti nemajíce ani
rozumu míti nemohouce. Protož já z daru božího, aþkoli nemocí jsa
navštíven, rozumu však i pamČti dobré užívaje a zvláštČ nechtČ, by
po mé smrti jaká nesnáz vznikla o ten statek, kterého mi Pán BĤh z
své štČdrosti popĜíti ráþil, i vyznávám tímto listem vĤbec, kdež þten
neb þtouc slyšán bude, nejprve: Jakož mám listy, jeden na osvícené
kníže a pána pana JindĜicha staršího Jeho Milost na dvČ stČ zlatých
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/178/ V dobČ té byl ještČ chrám sv. Václava na Rovni, dĜíve
PnČvice, vlastním faráĜem obsazen, neboĢ knČz Václav, faráĜ z
RovnČ, žádal, aby jemu bylo v HoĜe Kutné bydleti povoleno, ale
do PnČvic ke mši do chrámu sv. Václava aby docházel a knČžské
dČdiny užívaje, pánĤm a obci aby z toho tolik platil, což by jiní z
té dČdiny platili.
Klášter Sedlcký, který v dobČ té opČt zase knČžími osazovati
se poþal, vedl sobČ neustále stížnost proti Kutnohorským na
užívání a držení pozemkĤv, nČkdy klášteru tomu pĜináležejících.
Protož vydal král Vladislav listem daným v pátek po narození
Panny Marie r. 1474 naĜízení, aby se všichni Kutnohorští k tomu
mČli, jestliže by drželi které zahrady, luka, dČdiny nebo jiné vČci
k klášteru Sedlckému pĜíslušející bez zápisĤv a bez práva, aby je
hned knČzi Jakubovi, který tu v klášteĜe Sedlci jest, propustili.

a na dvadceti zlatých vše uherských; druhý list, kterýž mám na urozeného pána pana Mikuláše Berku z Dubé, v ty þasy purkrabí kraje
hradeckého, na pĤl druhého sta kop grošĤv dobrých stĜíbrných; tĜetí
list, kterýž mám na Jana z ZachrašĢan na šedesáte kop grošĤv
dobrých stĜíbrných; þtvrtý list, kterýž mám na JiĜíka ze Všestar na
pČt kop grošĤv a potom jsem jemu pĤjþil sedmdesáte tĜi grošĤv /176/
vše þeských širokých; pátý list, kterýž mám na urozeného pána
JiĜíka z Miletína na pĤl druhého sta kop grošĤv þeských širokých; a
šestý list, kterýž mám na téhož pana JiĜíka Pardubského na tĜi sta
zlatých uherských dobrých; sedmý list, kterýž mám na Jaroslava z
Újezdce a Zdislavic na pĤl šesta sta zlatých a na dvanácte zlatých
vše uherských, jakož ti listové jistinu i rukojmí což na nich mám, i
poruþil jsem ty všecky listy i své právo všecko a tímto listem porouþím vedle svobod horských, jakožto jich obyvatel tak mocnČ, jakobych osobnČ pĜed úĜadem stoje dskami to dokazoval, a netoliko to
své právo na tČch listech, ale i jiný statek svĤj, kterýž jsem mČl, poruþil jsem slovutným panošĤm pánovi Plzákovi z NabĜezína a Vítovi
z Lipoltic, obyvatelĤm na Horách Kutných, jakož jsem minulé listy
dobrou vĤlí pod peþetí svou a jiných dobrých lidí dČlal, aby tČch
dluhĤv oba spolu neb jeden z nich mocni byli zdvihnouti tak mocnČ,
jakoby k jich ruce ty listy byly zdČlány. Svrchupsané pak zlaté a
groše poruþníci mají neb jeden z nich zdvihnouce, vĤle má jest a
chci, co se tČch dvou set a dvaceti zlatých od knížete JMti dotýþe, na
to aby kostelík sv. Lazara pĜed stínadly opravíce, domek, jakož za
starodávna byl, zase napravili, proto, jestliže by který chudý ve
špitále pro své nedostatky trpČn býti nemohl, aby tam byl podán,
buć jeden nebo jich více, a opatĜen aby byl z špitála se všemi
potĜebami, jakož na to náleží, a což nad to zbude, vĤle má jest a
chci, jakožto mocen jsa svého, aby poruþníci moji neb jeden z nich
plat dČdiþný kúpíce, ve dsky zemské vložili s vČdomím a pĜímluvou
pánĤv šepmistrĤv, a ten plat aby zdvihán byl od špitálmistrĤv nynČjších i budoucích a obracen na chudinu /177/ sv. KĜíže pĜed branou
horskou, jenž slove ýáslavská, úplnČ a docela budoucnČ i vČþnČ,
jakož jim jich duše jsou milé. Svrchupsané vČci zĜídil jsem sebe a
toho všeho mocen jsa, tak ovšem míti chtČje, jako pán statku všeho,
žádaje všech buć dĤstojenství a Ĝádu kteréhokoliv, aby jmenovaným
Janovi a Vítovi neb jednomu z nich po mé smrti v tom Ĝízení
nepĜekáželi proti mé vĤli v hoĜkost zatracení svého, ale radše aby
jim radni a pomocni byli i pro Pána Boha v þem by jich potĜebovali,
než chci, aby ten plat koupený a zdvihaný od špitálmistrĤv s
vČdomím poruþníkĤv mých neb jednoho z nich i námČstkĤ jich na
chudinu byl nakládán a tím aby žádný jinak nehýbal, ni sobČ co
osoboval od tČch záduší odluþuje a na jiné potĜeby kterékoli, bućto
obecné neb zvláštní, aby neobracoval, než aby to tak mocno a stálo
bylo, jakoby osobnČ stoje pĜed úĜadem dskami to zavázal. Vznikly-li
by také v tČch mČrách které nesnáze a nákladové, tehdá vĤle má jest,
aby Jan a Vít svrchupsaní anebo jeden z nich mĤj statek a všecky
vČci mé ne svou, ale s panskou radou napravili. VĤle má také jest,
aby kažý z nich za zdraví neb na smrti místo sebe jiného þlovČka k
témuž mohl voliti, kolikrát by koliv toho potĜebí bylo. Jest také vĤle
má, kdo by koliv listy hlavní s dobrými volemi od mne poruþníkĤm a
od nich dále uþinČnými mČl nebo mČli, aby mČl též plnou moc a
právo jako já a oni. PĜitom prosím múdrých a opatrných pánĤv
šepmistrĤv a rady, nynČjších i budoucích, jestliže by kdo v nynČjších
þasech chtČl tuto vĤli mou zjinaþiti, aby tomu se opĜíce nedopouštČli, odplaty od Pána Boha všemohoucího za to oþekávajíce. VČcí svrchupsaných peþeĢ svou vlastní pĜivČsil jsem k tomuto listu a prosím
urozeného pána pana Beneše z Veitmille, /178/ purkrabí na KarlotejnČ a mincmistra v HoĜe Kutné, poctivých pánĤv šepmistrĤv a rady a
slovutného pána Mikuláše ze Skalice hofmistra, aby vedle mne peþeti své pĜivČsili k tomuto listu. Jenž jest psán na Horách Kutných léta
PánČ 1474 na þtvrtek po slavném hodu Matky Boží na nebevzetí.
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Týkalo se to ovšem hlavnČ zahrad a rolí v Hlouškách a na
Kamenné stezce. Ale tČch Kutnohorští více nevrátili, pojištČné
jich majíce listem krále JiĜího.
Tak jak vĤbec všichni pĜedešlí králové þeští považovali
Horu Kutnou za nevyþerpatelnou pokladnici, tak toho ještČ u
vČtší míĜe a takĜka bez ustání þinil král Vladislav, takže o nČm
poĜekadlo panovalo: vem kde vem, jen dej, co žádám. Hora musela vypomáhati nejen mincí zde raženou do komory dĤchodĤ
královských, ale i když tam již se nedostávalo, bralo se útoþištČ
/179/ k obČtovnému a v pĜispívání, jak panovníkĤm již známo
bylo, vždy ochotnému obþanstvu, aby toto sbírkami v mČstČ
vypomáhalo, když král byl v penČžitých nesnázích. Seznáme
pozdČji, jak malicherných, k úþeli státnímu zcela nepĜíslušných
vČcí velmi þasto král Vladislav poukazoval, aby Kutnohorští za
nČho zaplatili. Ježto je však nemohl dle jich výsad mČstských k
nižádné berni potahovati, vynucoval od nich pĜíspČvky ty a
podobné co dary z dobré vĤle a náklonnosti k nČmu. ýasté však
opakování podobných dávek a milodarĤ mrzelo Horníky velice
a protož nechtíce k tomu nechat dojít, aby snad jednou z pĜíspČvkĤ dobrovolnČ poskytovaných v budoucnosti nČjaká povinnost nepovstala, vyžádali si na králi Vladislavovi zvláštní potvrzení, že takové dávky jen z dobré vĤle poskytují. Takové pojištČní udČlil Vladislav Kutnohorským tímto: My Vladislav z Boží
milosti král þeský atd. Oznamujem tímto listem všem: jakož
opatrní šepmistĜi a rada i všecka obec Hory Kutné, vČrní naši
milí, uþinili jsou nám pomoc pro dobré naše i vší naší koruny
þeské vedle obecného svolení, a to ne z povinnosti ani z práva,
ale z dobré vĤle. My znamenajíce v tom jich povolnost a že jsou
s dobrou myslí a ochotou uþinili, chtČjíce je v tom, jakož slušné
jest, opatĜiti a vdČþnost naši jim ukázati, aby to jim i budoucím
jich k žádné škodČ nebylo, s dobrým rozmyslem a radou vČrných
našich, mocí královskou, slíbili jsme a tímto listem slibujeme
slovem naším královským za nás i za naše budoucí krále þeské,
že ta pomoc svrchudotþená nám od již psaných HorníkĤv
uþinČná, nemá býti k žádné škodČ ani úrazu svobodám, vysazení
i také právĤm již psaných HorníkĤv a tím nemají honČni ani
napomínáni býti od nás ani budoucích králĤv /180/ þeských vČþnČ,
by kdy taková pomoc nám neb budoucím našim králĤm þeským
mČli þiniti neb dávati, ale mají zachováni býti od nás i
budoucích našich králĤv þeských pĜi svých právích, svobodách a
vysazeních, a to že jsou nám tu pomoc uþinili, My jim jakožto
vČrným našim chcem milostivČ vším dobrým vzpomínati. Tomu
na svČdomí peþeĢ naši královskou kázali jsme pĜivČsiti k tomuto
listu. Dán ve Vysokém MýtČ v pátek pĜed sv. Havlem léta od
narození Syna Božího 1473. království našeho léta tĜetího.183
Úpisem daným v Praze v pátek po Božím KĜtČní 1473 potvrdil král Vladislav mČšĢanu kutnohorskému Janovi z Trojanovic
držení vsi Veletova se vším pĜíslušenstvím, kterouž byl týž Jan z
Trojanovic zápisem císaĜe a krále Sigmunda ve 200 kopách gr. v
držení obdržel, kteréžto další držení té vsi s pĜíslušenstvím též
král JiĜí, jsa témuž Janovi z Trojanovic nČkterou sumu penČz
dlužen, zapsal jemu a dČdicĤm jeho na již psané vsi VeletovČ i
její pĜíslušnostech dalších 200 kop potvrdil. I prosil jest nás Jan
z Trojanovic - praví král Vladislav v potvrzovací listinČ té - abychom jej a dČdice jeho pĜi tom zĤstaviti ráþili. A My pro jeho
vČrné služby, které nám þinil a þiní, mocí naší královskou a radou vČrných našich témuž Janovi a dČdicĤm jeho svrchu dotþeného listu ve /181/ všech kusích, þláncích a klausulích potvrdili
jsme a potvrzujeme a je pĜi nČm zĤstavujem. Tuto milost jim
zvláštní þiníce, že již na již psané vsi VeletovČ i všech jejích
pĜíslušnostech 100 kop širokých þeských dobrých stĜíbrných
anebo 200 kop gr. penČz dobrých drobných jim pĜipisujem a ku
první sumČ pĜirážíme takovým obyþejem, aby oni to mČli, drželi
a toho požívali bez naší a budoucích králĤ þeských i všech
jiných lidí všelijaké pĜekážky, nejsa z toho splacován již psaný
183
Sbírka výsad mČstských chovaných u rady mČstské. - Opis v
archivu úĜadu horního Tom I. - V úþtech obecních na rok 1473,
které skládal šepmistr Mlýnek, uvádí se mezi jiným: Když jsme ku
králi jezdili do Vysokého Mýta, když se panu Hertvíkovi penČz
nedostávalo, dal jsem svých 2 kop 6 gr. 7 pen. Lib. Mem. - Z toho
vysvítá, že se Kutnohorští o pojištČní zmínČné dosti namáhati
museli.

Jan s Sigmundem synem svým bez jich vĤle do jich obou živností. Než po smrti jich obou, když bychom My nebo budoucí
králové þeští neb ty osoby, jimž by ta výplata spravedlivČ pĜíslušela, chtČli od dČdicĤv nebo budoucích jich již psanou ves
Veletov s jejím pĜíslušenstvím vyplatiti, tedy máme jim tČchto
200 kop gr. penČz s prvními sumami t.j. 600 kop gr. penČz
dobrých, té chvíle v zemi þeské obecnČ bČžných dáti a úplnČ
zaplatiti. A když bychom jim tČch 600 kop gr. penČz dobrých
dali, mají nám svrchupsané vsi s jejím pĜíslušenstvím zase
postoupiti.184
/182/ Téhož roku s pĜivolením krále Vladislava byla peþeĢ
mČstská nová udČlána a vyryta.185
1474 V úterý pĜed Božím kĜtČním sazeni byli konšelé
pĜísežní skrze nejosvícenČjšího pána a pana Vladislava II., krále
þeského. A to dálo se na Vlašském dvoĜe v pĜítomnosti pánĤv
urozených rad Jeho Milosti, uþinivše pĜísahu zvyklou, jichžto
jména jmenována a provolána skrze pana Samuela, podkomoĜího království þeského, a sice: Mikuláš ze Skalice hofmistr, Jan
Hertvík, Jan Mlýnek, Bartoš Rozntál, Jakub sedláĜ, Michal PreklĤv, MatČj Pokšuch, Martin VencelĤv, MatČj kotláĜ, Jan Charvát,
Jan KĜištan, Petr TČžký, Jan Vladyka, Mikuláš Maišnar, Job
ZivaldĤv, OndĜej mincíĜ, MatČj Mráþkové, Ondráþek kantor.
Konšelé obecní jsou od pánĤv voleni a sazeni: Jan Školský, Antoš kováĜ, Jan Weis, Jan KopĜiva, Jakoubek, Mikuláš HertvíkĤv.
Pak ustanoveni dle pĜedešlého obyþeje konšelé k zvláštním
úĜadĤm: k vČzĖĤm, k opatrování ohnČ, mezi pĜekupníky, mezi
pekaĜe, mezi Ĝezníky, k mírám, þištČní ulic, k rychtáĜi (pĜidáni
þtyĜi), k opravČ mČsta a valĤ, opatrovníci chrámĤ, špitálmistĜi a
cechmistĜi všech poĜádkĤ. Starší nad havíĜi nebyli již více roku
toho od šepmistrĤ voleni, nýbrž zĤstalo již pĜi loni ustanoveném
Ĝádu.
Ve þtvrtek po Novém létČ postižen byl Gabriel, úĜedník
mince, když kradl v minci, i mČl pro svĤj zloþin býti obČšen, ale
král Vladislav milostí hned mu odpustil.186
/183/ Bylo již pĜi roce 1472 uvedeno, že pro podezĜení a snad
i z jakéhos odĤvodnČného tajného udání, jakoby o bezživotí
krále Vladislava byl hledČl, jakýsi Eliáš v HoĜe Kutné na rozkaz
králĤv ve vazbČ držán byl. Coby tehdy na vČci pravdy bylo,
nelze Ĝíci, ani zjistiti, možno-li s událostí touto slouþiti zprávu
zaznamenanou v knize Memorabilien k roku 1474 str. K 19,
takto znČjící: Králova milost poznav úklad, kterýž Uher jednal
skrze Hluckého, že týž Hlucký vzem 1800 zlatých uherských od
Uhra, i mČl krále a pána našeho otráviti. A Jeho Milost spĤsobem Božím skrze výstrahu lidskou toho jsa sproštČn, rozkázal
jest Hluckého jíti a potom na KarlotejnČ muþen jsa, potom po
drahnČ þasĤv jest zemĜel. Takž JMti Ké slušné se zdálo, aby
žena Hluckého i s dČtmi z zemČ byly vypovČdČny, jakož se tak
stalo. V tom urozený pán Berka Bernard komorník krále milosti,
a Jan z Roupova, hofmistr ty þasy dvoru královského, vyprosili
jsou dĤm i statek Hluckého. A když to JMt Ká vznesl na pány
šepmistry a konšele, páni znajíc, že ten dĤm koupen jest za ty
zlaté, kteréž vzal za nevinnou krev Hlucký, tomu jsou odepĜeli,
než což jest žena mČla od otce svého, to jsou páni vedle práv
obdrževše, jí navrátili, pĜepis listu knížete PĜemysla králi milosti
okázavše, že JMt nápadĤv zde nemá, rozkázali jsou to znamenati. Ale by ten dĤm byl koupen za statek spravedlivý pĜišlý,
byli by se páni v tom mČli vedle práva.187
184
Originál v archivu mČstském. Opis v archivu horního úĜadu
Tom I. - Vesnice Veletov se vším pĜíslušenstvím patĜívala pĤvodnČ
klášteru Sedlckému, který ji obdržel hned od svého zakladatele
Miroslava. Když po válkách husitských klášter Sedlcký pustý zĤstal
a statky jeho nikým spravovány nebyly, pĜisvojil si Veletov DivĤþek
z Kladrub a na pĤjþku 200 kop gr. dostal jej od císaĜe Sigmunda
listem daným na sv. Matouše 1436 v zástavu do vyplacení. Týž
DivĤþek postoupil úpisem daným ve þtvrtek pĜed sv. MatČjem 1441
právo své na Veletov BedĜichovi z Strážnice a ten opČtnČ r. 1446
/182/ ten úterý pĜed Hromnicemi švagrovi svému Janu z Trojanovic,
jemuž právo k dalšímu držení král JiĜí majestátem daným v pondČlí
po sv. Martinu 1465 ze pĤjþku 200 kop gr.þ. potvrdil.
185
PamČti Mikuláše Daþického.
186
PamČti Mikuláše Daþického.
187
Tolik o této dozajista veledĤležité a posaváde neúplnČ rozhodnuté vČci archiv kutnohorský svČdectví podává. Eusebius Kapihor-

/184/ Téhož roku vedli si Kutnohorští stížnost proti Malešovskému, že by nČkteré rybníky výše stavČl, než prve bývalo, þímž
jim v þas potĜeby velice vodu zdržuje, a druhé, jest se co obávati
neštČstí pĜi rozvodnČní a protržení se rybníku, kde by povodní
mlýny i hutČ zniþeny býti musely. K vyšetĜení stĜížnosti té a
napravení vČci ustanovil král Vladislav mincmistra Beneše z
Veitmille. RovnČž také povstal spor mezi majiteli hutí na potoce
Bylance a to hlavnČ mezi Mikulášem ze Skalice hofmistrem, a
Jandou rudokupcem o vedení vody na jich hutČ, jelikož téhož
roku pro veliká sucha nedostatek vody vĤbec panoval.188 Páni s
obecními vyšedše a spatĜivše vodoteþi a ta moþidla, v nichž
Bylanští konopČ moþili, shledali jsou, že jsou hofmistra nadarmo toho vinili. A když níže šli mezi huti, tu hofmistr budoucích
nesnází žádaje se uvarovati, oznámil: Jakož má rybník nový s
povolením krále JiĜího udČlaný, kteréhož neužíval pro padeĜení
dolejších hutí, aby snad neĜekli, že jim vodu držal, i podvolil se
jest v plné radČ, aby té vody, kteráž od Miskovic a od panské
studnice teþe, témuž rybníku neobracel ku /185/ požitku, než aby
Janda té vší vody užíval, na ten rybník ji nepouštČje. A nad to
svolil, aby Janda vedl vodu k užitku svému skrze dvĤr jeho
bylanský k rybníku svému na svĤj náklad do vĤle hofmistrovy, a
dokudž on toho bude v držení a to bez škody hofmistrovy. Což
pak vody pĤjde od Jandovy huti, ta aby šla do svrchnČjšího
rybníþka k huti hofmistrovČ k jeho potĜebČ a pokudž by jí
nepotĜeboval, má udČlati žlab obroþní mimo své kolo a tudy aby
voda šla k dolejší huti a též má se díti v jiných hutČch. A což pan
hofmistr sobČ do rybníka nového vody nachytá hostinské,
dešĢové nebo snČžné nebo vrchovištné, té užívati má v svém
rybníce novém velkém vedle své vĤle budoucnČ bez naĜíkání a
útisku þlovČka všelikého. Bude-li také kdy JandĤv rybník naplnČn a bude voda zbyteþní, má ji též Janda pustiti žlabem
obroþním (jalovým) k huti hofmistrovČ a on dále též. A Janda
má opatĜiti, aby chobotem z rybníþka jeho nešla voda spátkem
po lukách na rybník hofmistrĤv.189
Král uherský Matyáš, maje od synĤ krále JiĜího, knížat
Minsterberských, postoupený Kolín, odeslal na podzim r. 1474
posádku uherskou do mČsta toho, kteráž v celém okolí mnohé
škody þinívala obyvatelĤm vydíráním a loupežením. Asi kolem
12. listopadu pĜiblížili se, chtČjíce loupiti, až blízko ke KaĖku,
nepochybnČ do blízkých osad Grunty a Libenic. Lid kaĖkovský
se však na nČ oboĜil a dĤkladnČ je potĜel. UhĜi, nejsouce spokojeni s tím, co dostali, pĜitáhli dne 25. listopadu ve mnohem
vČtším množství, než havíĜi byli ostražití. PĜesile jich snadno
odolali a na hlavu je porazili.190

ský vypravuje k roku 1474 takto: Tomáš apatékáĜ z Prahy a Hloušský (Hlucký) z Hory Kutné, majíce sobČ dobĜe zaplaceno a k králi
uherskému více naklonČni jsouce, jed co nejprudší /184/ z Benátek
pĜinesli a krále Vladislava jím otráviti chtČli. Což když se na nČ
proneslo, oba dva vsazeni, Tomášek na rathouze StaromČstském a
Hloušský na KarlštejnČ, život svĤj dokonali. - Srovnej dále: Beþkovský VČrná poselkynČ str. 942. - StaĜí letopisové ýeští str. 109. Palacký: DČjiny národu þeského V. þást 1. str. 84.
188
StaĜí letopisové ýeští str. 208 praví k roku 1473: A horko bylo
veliké, dešĢ za pĤl þtvrta mČsíce nepršel, lesy hoĜely, Ĝeky a potokové pĜesýchaly, obilí málo bylo.
189
Tímto narovnáním poznáváme nČkdejší polohu hutí na potoku
Bylance a sice tak, že Mikuláš ze Skalice mČl hutČ dvČ, první hned u
vsi Bylan, tu kde nyní mlýn Bylanský jest s rybníþkem horním, a
druhou v tČch místech, kde nyní ýervený mlýn se nachází. Mezi
tČmito dvČma hutČma byla huĢ Jandova pĜi rybníku a nynČjším
mlýnČ v Markoviþkách. SpodnČjší huĢ, kdy nyní je KrálíkĤv mlýn,
patĜívala Smíškovi z VrchovišĢ. Dále poznáváme z narovnání toho
též, že polní hospodáĜi bylanští setím konopí mnoho se zanášeti
museli, ježto na posavadních dosti vlhkých luþinách moþívali. /186/
Byla to plodina polní, která doby té hospodáĜství veliké užitky nésti
musila, neboĢ hornictví kutnohorské spotĜebovalo do roka
znamenité množství lan, která þetní provazníci v HoĜe Kutné
opatĜovali. Ne nadarmo sluje nejdelší a nejrovnČjší cesta od Hory k
LibenicĤm vedoucí na Provaznici, neboĢ zde mívali kutnohorští
provazníci nejpĜimČĜenČjší místo k provozování svého Ĝemesla.
190
PamČti Mikuláše Daþického vypravují: V sobotu po sv. MartinČ zbili a zranili Horníci v KaĖku mnoho Kolínských. A potom hned
ve dvou nedČlích v pátek na sv. KateĜinu na témž místČ opČt jich po
druhé mnohem více než prve týchž Kolínských zmordovali a zranili.
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PĜipovČdČl jsem podati jakýsi pĜehled neustálých poukázek
na minci královskou králem Vladislavem þinČných a uvedu tedy
další toho pokraþování dle listin posud v archivu úĜadu horního
chovaných. Listy ty svČdþí vĤbec Janovi Charvátovi z Ostrova,
Simeonovi Seménkovi z VrchovišĢ a ZachaĜovi z Božetína,
úĜedníkĤm mince na Horách Kutných.
/187/ Tak píše král z Prahy v pondČlí po Novém létČ 1474:
VČdČti vám dáváme, že jsme dlužni stateþnému Václavovi Vlþkovi a slovutnému Sigmundovi, bratĜím z ýenova, 2000 zl. uherských, dobrých. PĜikazujem vydávati jim z mince naší 10 kop gr.
þesk. širokých každý týden bez zdržování do vyplnČní sumy
svrchupsané. - V sobotu po sv. DorotČ: VČdČti vám dáváme, že
Jan Straskytl a Jan ZikmundĤv (rudokupci) zjednali nám k
potĜebČ naší 150 kop gr.þ. širokých: abyste jim tČch 150 kop
vyplatili od dnešního dne do dvou nedČl. - V sobotu po sv.
Školastyce: ýeĖkovi z Barchova hned po ukázání listu tohoto
200 kop gr.þ. širokých z mince naší vyplatíte. - Z Prahy den sv.
Stanislava: Ustanovuji na úĜad šafáĜe mince naší Pavla Vidláka,
spolu, aby se v opatrování hutČ královské uvázal, ji jak jemu
nejlépe a nejužiteþnČji zdáti se bude spravoval, dvČ pece aby
kázal pĜedČlati a na to aby mu 2 neb 3 kopy z mince každý týden
vypláceno bylo, pokud potĜeba díla toho káže. - V pátek po sv.
Vítu: VČdČti Vám dáváme, že slovutný Jan ZikmundĤv z Petrovic, hofmistr na Horách Kutných, zjednal jest nám nyní v Praze
110 kop gr. šir. þes. Protož pĜikazujem vám, abyste jemu z
prvního verku, kterýž dČlán bude, z mince naší tČch 100 kop vydali a zaplatili bez zdržování všelikého. - V úterý pĜed sv. Petrem apoštolem: NaĜizujem, abyste dali z mince naší 16 kop gr.
šir., od dání tohoto listu v témž dni urozenému Hynkovi z Valdštejna na Hradisku, nebo tomu, kohož on s listem naším pošle.
/188/ Z Prahy v sobotu pĜed sv. Abdonem: PĜikazujem vám,
abyste urozenému Benešovi z Veitmille, purkrabí karlštejnskému
a mincmistru na Horách Kutných, vydali tohoto téhodne z verku
60 kop gr. kteréž jest za nás dal urozeným Burianovi z Gutštejna
a Purkhartovi Aplovi z Victum, kteréž jsme nyní vyslali do
Prešpurku, a ježto týž vydal za nás Langrabovi 200 zl. rýnských,
aby témuž Benešovi každý týden vydávali 20 kop gr. až do
vyplnČní tČch dvou set.
Když se král Vladislav s Kazimírem králem polským k válce
proti králi Matyášovi chystal, zapsal listem daným v HoĜe Kutné
na den sv. Jiljí Nyklovi z Pírku, vČrnému našemu milému, pro
mnohé služby, kteréž nám þinil, þiní a potom tím lépe mohl a mČl
þiniti a zvláštČ že se nám hodí s šikování vozĤv na poli, i chtíce
jej opatĜiti, aby on živnost s dČtmi svými mohl míti a tím ochotnČji k službám našim byl, pĤl druhého sta zlatých rýnských každý rok z mince naší královské až do jeho smrti, a po smrti jeho
manželce a dČdicĤm po dvČ léta ještČ bez všeho zdržování. Ale
týž Nykl nezdál se mnoho dĤvČĜovati v slovo i úpis královský,
protož chtČje toho slibu náležité ubezpeþení míti, vyžádal si na
slib ten rukojemství, kteréž obec kutnohorská k slovu krále
Vladislava dáti musela, posílajíc Niklovi úpisu tohoto: Léta
MCCCCLXXIV nejjasnČjší král Vladislav II. a pán náš nejmilosrdnČjší, sebrav vojsko proti Uhru, nepĜíteli svému, a již maje od
Hory na pole vyjeti a nemaje, kdo by slušnČ a spČšnČ vozy Jeho
Milosti šikoval, pĜijem v službu Nikle, ráþil jest JMt jemu list
udČlati pod peþetí královskou, aby jemu z mince 150 zlatých
rýnských vydáváno bylo. A ten Nykl, lepší jistoty žádaje, prosil
jest krále milosti. A králova milost prosil jest šepmistry /189/ a
rady, že jemu list podepsaný pod svou peþetí vydali, jenž zní:
„My šepmistĜi a konšelé na Horách Kutných vyznáváme tímto
listem vĤbec všem, kdež þten nebo þtúcí slyšán bude. Jakož nejjasnČjší kníže a pán pan Vladislav, král a pán náš najmilostivČjší, zaznamenav služby mnohé slovutného Nikle z Pírku, ráþil
jest témuž Niklovi zapsati pĤl druhého sta zlatých rýnských, tak
aby jemu JKá Mt na Horách Kutných každý rok vydáváno bylo
rozdílnČ o sv. Havle polovici a o sv. JiĜí druhá polovice až do
smrti téhož Nikle a po jeho smrti za dvČ léta, jakož list JKé Mti
to šíĜe v sobČ zavírá. Páni, jsouc požádáni od JMti Ké, slibujem
tímto listem témuž Niklovi v tom nepĜekážeti, ale vedle vĤle
krále milosti pána svého nejmilostivČjšího máme my i budoucí
naši témuž Niklovi, když by nás v tom potĜeboval, raditi, pokud
nám bude pĜíslušeti vČci svrchupsané. Na svČdomí peþeĢ naši
pĜivČsili jsme k tomuto listu. V pátek po sv. Jiljí 1474.
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Z pole pod Železnými horami v pondČlí po sv. Jiljí píše král
Vladislav do mince: PĜikazujemeĢ, aby peníze, kteréž nám stateþný Beneš z Veitmille zjednal, zejtra bohdá na formanském voze poslal i také na témž voze aby nám poslal truhlu, kterouž nám
již psaný Beneš k odČvĤm zjednal. - Z Prahy v pondČlí po sv.
OndĜeji (pod signetem prstenu našeho). Jakož jsme povinováni
11 kop gr. þes. slovutnému Selskému za kĤĖ, kterýž jsme od nČho koupili. Protož pĜikazujem vám, abyste jemu tČch 11 kop dali
a poslali po tomto poslu listu tohoto ukazateli a tím spíše jeho
vypravili, aĢ by se netrávil. - Z Prahy den sv. Lucie: PĜikazujeme, abyste BarboĜe PeĜinové /190/ dali z mince naší 25 kop gr.
bílých, kteréžto z rozkázání našeho dal za stravu ve Vratislavi
stateþný Beneš z Veitmille, dejtež ty peníze BarboĜe psané po
Novém létČ nejprve pĜíštím.
Z toho všeho možno si pĜedstaviti, jak usilovnČ se v minci
pracovati muselo a jak vydatné bylo hornictví kutnohorské.
PozdČji ještČ více podobných pĜíkladĤ bude uvedeno.
1475 Pro politické rozmíšky v zemi a urovnání jich svolán
byl v mČsíci lednu snČm valný do Prahy veškerých zemí koruny
þeské a usjednoceno bylo, aby Vladislav, král þeský, držel celé
ýechy s obojí Lužicí a dvČma knížetstvími ve Slezích: Svídnickým a Javornickým. Matyáš pak král uherský celou Moravu s
ostatkem zemČ slezské. UmĜe-li Matyáš bez dČdicĤv prve, má
po jeho smrti všecko prostým nápadem vrátiti se Vladislavovi,
pozĤstaví-li dČdice, vyplatí se jim 200.000 zlatých a budou
povini postoupiti všecko zase. A podobnČ, pĜedejde-li Vladislav
Matyáše smrtí.
TČmito událostmi prodloužilo se též obnovení rady a konšelĤv, jichžto mimo krále neb mincmistra nikdo saditi nemohl.
Teprve v mČsíci dubnu vykonána byla obnova nové rady nejvyšším mincmistrem Benešem z Veitmille.
PĜiházely se však v ty þasy v mČstČ mezi obyvateli mnohé
nepĜíslušnosti a hádky, jelikož mnozí protivili se výrokĤm úĜadu
šepmisterského a konšelského, nechtČjíce uznávati práva úĜadu
toho nad nimi. Za tou pĜíþinou vysláni byli nČkteĜí ze šepmistrĤv, konšelĤv a obecních starších ku králi Vladislavovi, kde
stížnosti své pĜednesli v tom smyslu:191 /191/ Kterak nČkteĜí z
poddaných krále JMti tu v HoĜe Kutné usedlí i neusedlí svou
vĤli provozovati chtíc, pĜikazují se mimo krále JMt jakožto pána
dČdiþného jiným pánĤm o opravu. I poznav král, že by skrze
takovou vČc mnozí neĜádové, škody a rĤznice v obci povstati
mohli a nechtČje takových nepĜíslušností nadále snášeti a trpČti,
dal jest jim za odpovČć: že chtíc Ĝád a dobrou svornost pĜi tČch
horách míti a takové zvláštnosti nebezpeþné a škodné pĜetrhnouti, listem svým šepmistrĤm a konšelĤm Hory Kutné naĜídí, aby
žádný tu v HoĜe Kutné mimo krále žádného sobČ za pána nebral,
ani se jim v opravu nepĜikazoval. Pakliby toho kdožkoliv nezĤstal a pĜesto takové vČci pĜed se bral, že JMti Ké vĤle jest, aby
takovému v urþitém þase pod pokutou se vyprodati rozkázali. PĜi
tom též poslové na krále jsou vznesli obtížnost pĤhonĤv a svČdomí, že k soudĤm o to potahováni bývají, pĜedkládajíce, kterak
to tČm horám ke škodČ a užitkĤm krále Mti k znamenité pĜekážce jest. Uznávaje JKá Mt, že tato vČc se vší zemČ dotýþe, tuto
odpovČć dáti jest ráþil: PonČvadž snČm obecný na Svátost nejprve pĜíští v království þeském na hradČ Pražském jest položen, že
ten artikul mezi jinými také na témž snČmu rozvážiti a na místo
postaviti ráþí i s tím artikulem, kdež jsou poslové JMti Ké
pĜedložili, že mnozí z pánĤv a rytíĜstva sahají na sousedy a
obyvatele jich a z toho Horníky pohánČjí, že jsou lidé jich, neboĢ
se JMti zdá, že nejslušnČji ta vČc tu rozvážena býti mĤže, mají-li
se takové vČci poddaným a usedlým pĜi Horách Kutných díti.
Pak jsou také prosebnČ pĜednesli, kterak Jan Zelený
posmČšnČ nČjaké Ĝeþi a všeteþné k lehkosti poddaných krále
JMti mluví, pravČ: že obdarování krále JiĜího, pĜedka krále milosti /192/ slavné pamČti, zvlášĢ co se ortelĤv braní, aby páni do
Jihlavi nejezdili, dotýþe, zkaziti chce. I prosili jsou JMt, aby takových vČcí na nČ dopouštČti neráþil a že oni sobČ ta obdarování
od pĜedkĤv krále Mti i od JKé Mti jakožto poctivost a dary
nejvČtší váží. Proto JMt, nechtČje na nČ toho bez provinČní
dopustiti, ráþil jest tČm poslĤm tuto odpovČć dáti: že šepmistrĤm
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a konšelĤm psáti ráþí, aby oni téhož Zeleného na rukojmí vzali,
aby pĜed JMtí Kou ke dni urþitému stál a z toho se vyvedl.
Co se handštánĤv (kusy rud) ve jménu božím dávání dotýþe
od chudých nákladníkĤv a dČlníkĤv k záduší, král JMt poslĤm
tuto odpovČć dal: že JMt jim toho pĜáti ráþí, aby ty rudy zdČlány
bývali a stĜíbro dáváno do mince krále JMti na tĜi kopy gr. þes.,
však s tou výminkou, aby mincmistr a jiní všichni úĜedníci k
tomu pĜihlédali, aby králi JMti skrze takové handštánĤv dávání
žádná škoda se nedála, jakož pan mincmistr, jakž se to Ĝídí,
krále JMt jest zpravil.
Spolu pĜednesli i stížnost a ohražení proti panujícímu vyvážení stĜíbra ze zemČ.
MČliĢ stížnosti tyto pĤvod v nesvornosti, v níž úĜady mČstské byly s mincmistrem. OsobovalĢ si mincmistr mnohá práva
míchati se do záležitostí obecních, aniž by mu to však pĜíslušelo,
þehož ovšem šepmistĜi a konšelé pĜipustiti nemohli, nechtČli-li
lehkomyslnČ zadati a z nČjaké snad úslužnosti neb podlézavosti
práv svých a práv mČsta. A tím se stalo, že rodiny šlechtické v
HoĜe bydlící hledČly se vymknouti právomoci mČstské a þinily
pĜíkoĜí usnesením úĜadĤ mČstských. Ano i lid horní dČlnický byl
jak mincmistrem, tak úĜedníky horními podnČcován /193/ k neposlušnosti proti obecním ustanovením a zaĜízením, namlouvajíce
jim, že právomocnosti svČtské nepodléhají, z þehož mnoho
svárĤ a rĤznic povstávalo, jež mohly i zlé následky míti, kdyby
šepmistĜi odĤvodnČnými stížnostmi tomu byli nepĜedešli.
Téhož roku šepmistĜi a konšelé s jinými pány dali zapsati
hutištČ Janovi Hrdinovi k vystavení mlýna pod mlýnem Šimkovým ležící, pod velikým hradištČm 192 k dČdiþnému užívání
pod úrok k obci horské s tou strání nad mlýnem a se vším
pĜíslušenstvím, což k HoĜe pĜísluší, jakož hoĜejší a dolejší mlýn
mají za právo a pokudž mu páni obecní ukáží. Protož svrchupsaný Jan Hrdina nemá plného práva mlýn svrchupsaný prodati,
smČniti a s tím uþiniti vedle své dobré vĤle, jakž se jemu zdáti
bude aneb jeho budoucím, bez pĜekážky þlovČka všelikého. PĜi
tom seznáno od pánĤv, že z toho mlýna úroku má placeno býti k
obci 20 gr. jako z svrchnČjšího i dolejšího mlýna.
Na den Božího TČla v XXII hodin strhlo se veliké povČtĜí
tak, že v HoĜe Kutné do tĜidceti domĤ zboĜilo a stĜechy s nich
smetalo a na všech kostelních krovích a na vČžích škodu uþinilo.
Také v Sedlci v klášteĜe štít krásný a pevnČ udČlaný strhlo to
povČtĜí a nad kostnicí na dvou šnecích po okna tesaným kamenem udČlané zboĜilo jest.193
Nedá se upĜíti, že mezi duchovenstvem kutnohorským, které, jak již praveno, úplnČ strany pod obojí bylo, a mezi sousedními /194/ Ĝeholníky sedlckými, kteĜí církve Ĝímské se pĜidržovali,
pravá kĜesĢanská svornost nepanovala, a jelikož podobné strany
hlavnČ na kázáních jedna druhé se dotýkala, vzešla z toho stížnost až ke králi Vladislavovi, který listem daným v Praze v
pátek pĜed sv. Valentinem Kutnohorským psal: Zpraveni jsme,
že by nČkterý knČz u vysokého kostela kázal nČkteré vČci, ježto se
nesluší k pokoji ani k svornosti, ale k rĤznicím. Protož pĜikazujem, abyste vy jemu pĜísnČ naĜídili jménem naším, aĢ on i také
jiní knČží nekáží co by bylo k rĤznicím a nesvornosti, ale aĢ oni
káží ze þtení svatého a což by bylo duši k spasení.
Poctivá vdova paní KateĜina nČkdy manželka Prokopa Aldera z Lošan, zvláštní pĜíchylnost majíc k chudinČ špitálĤv mČstských a na polehþení a spasení duše své a manžela svého i pĜedkĤv a pĜíbuzných svých, znamenajíc, kterak statkem nebožce
Mikuláše Libáka zboží Lipoltické ku špilálu koupeno a zaplaceno býti nemohlo od Víta písaĜe a Jana Plzáka, odkázala jest k
témuž záduší s povolením Jana, syna svého, a KateĜiny, dcerky
své, dvČ stČ a šestnáct zlatých na cle od váhy vedle jiných
soused jí vykázaných takovouto mČrou, aby z dĤchodĤv zboží
toho nebo jiného, což by pĜevedeno bylo, lampa vČþná a nezhasitelná ve špitále pĜed TČlem Božím hoĜela, a což nad to zbude,
aby vedle kšaftu Libákova ne jinam na obecné neb zvláštní vČci
bylo obraceno, než na chudinu, jakož vladaĜi špitála toho, kteĜíž192
Jest to podnes stávající mlýn Cimburk zvaný pod hradištČm,
kde v dĜívČjší dobČ tvrz pánĤ z Cimburka stávala, kteráž i s hutí pod
ní ležící nepochybnČ ve válkách husitských zniþena byla. - Též
mlýn ŠimkĤv až podnes zachován a nazýván Šimákov.
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to budou žádáni, zatracení vČþného ujíti chtí. Kteroužto sumu
sám Plzák a Vít od Mikuláše hofmistra pĜijemši, dali Jaroslavovi
za Lipoltice a z toho a jiného poþet pánĤm a starším udČlali. A
páni se vší obcí vdČþni jsouce, Ĝekli a /195/ zapsati kázali, že má
to zachováno býti po vše þasy budoucí i vČþné. Na kteroužto
nadací toto potvrzení uþinili: My šepmistĜi a rada s obecními
staršími jménem vší obce na Horách Kutných vyznáváme tímto
listem všem nynČjším i budoucím: Jakož slovutný Jan Plzák z
NabĜeziny a Vít Tlusovský z Lipoltic poruþníci statku nebožtíka
Libáka, koupili jsou zboží lipoltické194 k špitálĤm našim, o tom
poctivá vdova paní KateĜina manželka slovutného Prokopa
Aldera z Lošan spoluhornice naše, znající, že to zboží statkem
Libákovým nemohlo zaplaceno býti, milosrdenstvím jsouc hnuta,
na polehþení a spasení duše manžela svého, své i pĜedkĤv i dítek
svých, v plné radČ zdráva osobnČ stojíc, dobrovolnČ k doplacení
toho zboží k tomu záduší dvČ stČ a šedesáte zlatých uherských
dluhu od krále JiĜího jí dlužných a na cle ukázaných u váhy
obecní od mČdi, v ruce poruþníkĤv již psaných dala jest takovýmto spĤsobem, aby z dĤchodĤv téhož zboží aneb jiného, aþ by
kdy to jinam bylo pĜevedeno, v špitále pĜed TČlem Božím pána
všemohoucího lampa vČþná a nezhasitelná hoĜela þasy budoucí
a vČþné. A což by nad to zbylo, to aby nikam jinam než na chudé
špitálĤv tČch bylo obráceno od tČch, kteĜí ty dĤchody pĜijímati
budou vedle všelikého spĤsobu a kšaftu nebožtíka Libáka195 jakož jim jich duše jsou milé. A my podepsaní šepmistĜi a rada, též
starší obce za vdČk to pĜijemše, tomu jsme povolili, tak ovšem
míti chtČjíce a potomní své k tomu zavazujíce þasy budoucí a
vČþné, neb poruþníci svrchupsaní z tČch zlatých Libákových /196/
i jiných poþet jsou nám uþinili, zboží lipoltické koupivše. VČcí
svrchupsaných k vČĜení a pevnosti i zdržení peþeĢ naši pĜivČsiti
jsme rozkázali k tomuto listu. Jenž jest dán ve stĜedu po sv.
Mikuláši MCCCCLXXV.
PĜichází k roku tomu v knize pamČtí poznamenaná povČst o
Ruthartovi, v HoĜe Kutné až po dnešní dobu tak zobecnČlá, aþ
vší pravdy postrádající, jelikož od husitských válek ve všelikých
tak þetných zápiscích a popisních knihách rod a jmého RuthartĤv již více nepĜichází. NeboĢ kdyby v dobČ té muž ten tak váženou a bohatou osobností byl býval, jak se tu uvádí, dojista že by
vždy mezi pĜedními obyvateli byl býval jmenován a dojista, že
by jej i dĤstojnost obþanská zvolenu býti v Ĝadu pĜední representace obecní byla neminula. Toho všeho však postrádáme. Bych
však i povČstem místním zadost uþinil, podávám zaznamenání
to, jakž jsem je byl nalezl, kdežto se dí: Vladislav, král þeský,
když obnovoval radu na Horách Kutných, byl pozván na obČd od
Jana Rutharta, horníka a rudokupce, muže slovutného, do dvora
pĜedhorského na Kolmarce. Ruthart dal pĜistrojiti obČd jak na
krále sluší. Když bylo po obČdČ, Ĝekl král Ruthartovi: „Rutharte,
musíme do kláštera (Sedlckého) na nešpory jeti. Pojeć s námi.“
A on: „DobĜe, milostivý králi, maliþko poþkej, až ti nČco ukážu.“ A vedl jej do nČjakých sklepĤ a ukázal mu hromady penČz a
kruhy stĜíbra litého. Zeptal se král: „ýí jest to, snad tvé?“ „Milostivý králi!“ pravil Ruthart, „když jsem já tvĤj ponížený poddaný, jest to všecko tvé milosti, pokudž toho ráþíš do tvé komory
potĜebovati, raþ to poruþiti pobrati.“ Král mu Ĝekl: „NepotĜebuji toho na ten þas. Chvála Bohu, že ještČ takové poddané /197/
máme. Kdyby na nás skrze nepĜátely nČjaká nouze pĜišla, že se
budeme moci k nim utéci. Chovej sobČ své a Pánu Bohu z toho
dČkuj.“ „Milostivý králi, jak božího požehnání v dole Ruthart a
Zikhart, který mnČ s bratrem mým náleží, máme toho bez nedostatku.“ V tom král pobídl, aby jeli do kláštera. Jeli spolu pĜes
louky od Kolmarku, které se jmenovaly královské. Král Ĝekl: „ýí
jsou to louky?“ „Milostivý králi, jsou tvé, ale plat z nich náleží
opatu do kláštera. Já jich k svému dvoru užívám a každoroþnČ
platím po 10 gr. bílých. MnČ se zdá králi, že jest to hrubý plat.
PĜimluv se k opatu, aĢ to urazí, dosti jest pĤl osma groše.“ Král
se usmál, Ĝekl tak uþiniti a vztáhl ruku k vrbČ, ulomil kus rĤstky
a dal ji Ruthartovi Ĝka: „Tu máš, Rutharte, za ten obČd a lásku,
kteroužs nám prokázal. Má to naši královskou milost i tvým
dČdicĤm pĜipamatovati.“ Ruthart, pĜijav ji vdČþnČ, králi se
poklonil. Jak pak do kláštera pĜijeli, poslal Ruthart do Hory pro
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malíĜe a dal sobČ tu rĤstku s královskou rukou v erbu malovati a
prosil krále, aby mu na ten erb majestát na památku královské
milosti dal, což se ihned stalo.196
JiĜík Ruthart, brat JanĤv vlastní, horník a rudokupec, bydlel
/198/ v domČ Zajíþkovském nad Páchem, movitý a bohatý, než velmi skoupý. ZĤstav vdovcem, mČl jedinou dceru, Rozinu. Byla to
panna sliþná, na vdaní, než nechtČl ji otec nikomu dáti za ženu.
Myslel sobČ, umĜe-li dĜíve nežli ona, komu se jmČní dostane, kdo
ví, jak toho mého shromáždČní bude kdo dobĜe nebo zle užívati.
Skoro lépe bude, abych já tím ubezpeþen býti mohl, že to v celosti zĤstane. Povolal sobČ zedníka a sklepy dole, ve kterých
peníze a stĜíbro v kruzích na mnoze mČl, zazdíti mistrovi poruþil
a sklípek jeden na Pách dal udČlati a do nČho Rozinu, dceru
svou, zazdíti, pravíc jí tam: „S tím pokladem musíš zĤstávati a to
za muže, otce a máteĜ budeš míti.“ Dal ji v tom sklípku zazdČnou
umoĜiti. Dlouho však po ní živ nezĤstal. Po jeho smrti v oknu na
Pách Rozina o polednách sedávala, své rusé vlasy þesávala a
plaþíc naĜíkala, že ten dĤm po létech k velikému pádu pĜijíti
má.197
/199/ Jak nespoĜádané musely býti finance státní doby té, a jak
/200/ král Vladislav minci kutnohorskou za svou pĜíruþní
pokladnici považoval, k tomu již dosti jasnČ poukázáno bylo a
tomu nasvČdþují další poukázky na minci, z nichž pouze ještČ
nČkteré k roku tomuto se vztahující, uvedu. VrhajíĢ nám smutný
stín na slávu království našeho, tak proslaveného a osudy tak
tČžce zkoušeného. NechĢ nynČjší i budoucí obyvatelé horští
posoudí, v jakém stavu mohlo mČsto to býti, jakým bohatstvím
oplývati, kdyby poklady hor i mČsta se nebyly tak usilovnČ
vynucovaly, ano takĜka vydíraly. Jaký div, když v dolech témČĜ
o závod se pracovalo, aby jen pro minci potĜebné stĜíbro se
sehnalo. Pracovalo se bez ohledu na budoucnost, jen když
196
Jest to báchorka, jakých Hájek ve své knize na tucty má, jižto
do svČta uvedl P. Jan KoĜínek, vČrný stoupenec prvnČjšího, neuváživ ani toho, že tu o rodu mluví, jehož v dobČ té již v HoĜe ani nebylo, a lituji opravdu toho pravdy milovného písaĜe, který si nelenoval
povČst tu o dvČ stČ rokĤ pozdČji, nežli událost ta státi se mČla, vymyšlenou a sepsanou pro klamání budoucích v staré mČstské knihy
zanésti.
197
Vymyšlenost této k pravdČ úplnČ nepodobné bajky musí hnedle každému soudnému þtenáĜi v oþi býti. PĜi takové pĜísnosti zákonĤ
obecních i zemských byl by dojista þin tak ukrutný bez trestu nezĤstal. PĜesvČdþili jsme se, že mnohem menší provinČní pĜísnČ trestána
bývala a þin tak ukrutný byl by zĤstal promlþen? Jest to báchorka
poslednČjší doby XVII. vČku, jakýmiž spisovatelé z Ĝádu jezuvitského lid náš bohužel pĜesycovali, aby jen zapomnČl pravých dČjĤ vlasti své a dĤležitých událostí rodišĢ svých. Bych však tuto povČsĢ Ruthartovskou jednou ranou pro vždy odbyl, musím též dodati, co VojtČch Kegler, který ostatnČ mnohé dobré vČci o HoĜe XVIII. vČku v
zápiscích svých poznamenal, o povČsti RuthartovČ a jeho domČ povídá: Rozina po smrti a zvláštČ v letech 1703-6 a 7 /199/ a více v bílý
den, v bílém rouše na zĜíceninČ sedící a vlasy þesající vídána byla.
Dne 4. dubna 1648 propadl se dĤm Ruthartovský nad Páchem se
vším i s lidmi mezi hodinou dva a dvacátou, kromČ vČže k nČmu pĜipojené, ktetýžto žalostný pád dvacet osob v témž domČ pĜíchozích a
bydlících zachvátil, z nichž sedm osob zejména se udává. O zboĜeništi tom vždy se jistilo, že tam veliký poklad se vynachází. I koupil
ten dĤm mĤj dČd Jan Kegler roku 1692 za 110 zlatých a poklad ten
smlouvou s dČdici Bermanovskými vyhražený mČl. (Antonín Bergman z Lindenburga býval konsulem rady mČsta Hory Kutné, zemĜel
dne 31. kvČtna 1749 a pohĜben v þerné kapli chrámu sv. Jakuba,
kdež podnes zvenþí náhrobní kámen s jeho znakem vidČti.) On tam
domek na tČch zĜíceninách vystavČl, však ale pĜi tom nic nenašel.
Léta 1746 v Zelný þtvrtek pravnuþka Keglerovská u schodĤv do zahrady hrabala šneky. PĜijdouc na sypkou zem, která se na ni jako
vyzdvihovala a sama od sebe se pohybovala, z té zemČ na ni duch
do tváĜe vyšel s hlasem: Nemluv. Tím hlasem dČvþe jsouc pĜedČšena, utekla. MáteĜ její po všem po nČjaké chvilce jí namluvila, aby
tam hloub hrabala. Kostí se dohrabala, a je zase tam zasypala. - Dodati tĜeba, že VojtČch Kegler byl odchovancem koleje jezuvitské. Mikuláš Daþický ve svých PamČtech ani slovem nezmiĖuje se o
Ruthartovi, aþ každou místní pamČĢ pilnČ zaznamenával, a proto
jistČ by byl toho neopomenul zaznamenati, kdyby v dobách jeho a
jeho pĜedkĤv co podobného bylo v mČstČ se vypravovalo. Z toho
patrno, že v dobČ té v HoĜe Kutné již RuthartĤv nebylo.
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pĜítomnosti se vyhovČlo, byloĢ tu tehdy hornictví v nejvyšší
slávČ a nejpilnČjším rozkvČtu. Tím však poznenáhlu pĜipravován byl úpadek hornictví tak vydatného. Jelikož pravé pĜíþiny úpadku hor objasnČny budou ve vypravování dalším, vraĢme se k poukázkám krále Vladislava na minci. Píše z Prahy ve
stĜedu po Božím KĜtČní r. 1475: PĜikazujem, abyste slovutnému
knížeti ze Sulevic na ěehlovicích dali 100 zl. uherských na dluhu
našem, který jsme jemu dlužni. A již hned v pátek na to:
NaĜizujeme, abyste vydávali každý týhoden z mince naší slovutnému Václavovi z Svárova, kuchmistru našemu, 10 kop gr.þ. širokých na dluhy, ježto se jest na kuchyĖ naši zadlužil. Zachovejte se jak píšeme do našeho o tom dalšího naĜízení. A ještČ týž
den: PĜikazujem, abyste hned z mince naší dali 4 kopy gr. þes.
šir. slovutnému Maceborovi komorníku našemu, kterýžto domĤ
jede z té pĜíþiny, že jemu otec umĜel. A opČt týž den: PĜikazujem, abyste slovutnému Janovi z ChrášĢan /201/ a MladotĤm
vyplatili z mince naší dluhu po tĜech nedČlích 20 kop gr.þes. Z
Prahy den sv. Apolonie: VČdČti vám dáváme, že jsme vzali sto
zlatých uherských k naší potĜebČ, ježto jsou ty zlaté mČly dány
býti Pavlovi Vidlákovi. Protož pĜikazujeme vám, abyste témuž
Pavlovi Vidlákovi místo tČch sto zlatých dali z mince naší tento
týden nejprv pĜíští 15 kop gr. a druhý týden také 15 kop bez
všelikého zdržování. Z Prahy v nedČli po sv. Školastyce: PĜikazujeme vám, abyste urozenému Vilémovi z Rizmburku na Rábí,
nejvyššímu komorníkovi království þeského, každý týden vydávali z mince naší 4 kopy gr. do vyplnČní sumy 134 kop a to poþnouc tento týden. V HoĜe Kutné v nedČli po sv. GertrudČ: PĜikazujem vám, abyste urozenému Mikullášovi z Landštejna, nejvyššímu písaĜi desk zemských, dali z mince naší na dluhu našem
60 kop gr.þ. šir. na den sv. JiĜí nejprve pĜíští. Z Prahy v pondČlí
po KvČtné nedČli: PĜikazujem vám, abyste poslali po slovutném
Marku Minovském komorníku našem, Janovi z Roupova hofmistru domu našeho, 32 kop gr.þ. šir., kteréžto dal za nás dvoĜanĤm, kteĜíž provázejí rady vysoce urozených knížat Saských.
Také vám porouþíme, abyste poslali po témž Minovském Pehmanovi 30 kop a pĤl páté kopy grošĤv vše širokých þeských za
stravu, jižto jsou protrávili rady již psaných knížat, a to abyste v
rejstra také zapsali. Tentýž den: PĜikazujeme, abyste slovutným
Petrovi ChrašĢanskému a Janovi Mladotovi, služebníkĤm urozeného Beneše v Veitmille, dali o Letnicích nejprv pĜíštích 50 kop
gr.þesk., jakož pak list mají od nás na nČkterý dluh, a to abyste
do rejster položili. /202/ Z Prahy v pondČlí pĜed sv. Filipem Jakubem: NaĜizujem, abyste slovutnému Mikulášovi Velbloudovi z
Kamberku, dvoĜenínu našemu vČrnému milému, z mince naší na
jeho službu 8 kop gr. bílých dali a v registra zaznamenali. Z
Prahy v sobotu po sv. Žofii: VČdČti vám dáváme, že urozený
ýenČk z Klinkštejna pĤjþil jest nám k žádosti naší osmdesát a
pĤl druhé kopy grošĤ širokých a my dáti mu jich máme na den
sv. Havla po dání listu tohoto. PĜikazujem, abyste se k tomu
mČli, aby pĜi tom þase již psanému ýeĖkovi ta suma zaplacena
byla. Z Prahy v pátek po sv. Stanislavu: abyste slovutným
HeĜmanovi, OldĜichovi a JindĜichovi bratĜím ze StČžova, vČrným našim milým, kterýžby koli z již psaných bratĜí do Hory
pĜijel, abyste v stĜedu nejprv pĜíští dali jemu 20 kop gr. šir. þ. a
tak potom každý týden abyste jim vydávali z mince naší po
dvadceti kopách bez zdržování do zaplacení 80 kop gr.þ.š., kterých jsme jim dlužni, a dále nic. Z Prahy v pátek po sv. Trojici:
Dáváme vám vČdČti, že jsme dlužni poctivému Jakubovi doktoru
našemu v lékaĜství šestnáct zlatých uherských za kĤĖ. Protož
pĜikazujem, abyste z mince naší tento týden nejprv pĜíští po sv.
Trojici 4 kopy gr. bílých dali a druhý týden tolikéž, až do vyplacení tČch šestnácti zlatých. Z Prahy v pondČlí po sv. Vítu: abyste
Mikulášovi KĜeþovskému vydali z mince naší na dluhu jeho,
kterýž jsme mu dlužni, 10 kop gr.þ. a to ve dvou nedČlích od daní
listu toho. Týž den: PĜikazujeme vám, abyste vydali z mince naší
stateþnému ýeĖkovi z Barchova Vyšehradskému vČrn. mil. našemu dva /203/ a padesát zlatých uher. dobrých nebo 26 kop gr.þ.
šir. na dluhu jeho, a to ve þtyrech nedČlích od dání listu. Ve
þtvrtek po sv. Vítu: PĜikazujem vám, abyste nám hned po tomto
poslu poslali 100 kop gr.þ.š. vezmouc z stolu, neboĢ nám toho
pilná a znamenitá potĜeba jest toho, a druhý týden zase tolikéž
na stĤl doložte. Ve þtvrtek pĜed sv. Janem KĜtitelem: NaĜizujeme
vám, ubyste urozenému Benešovi z Veitmille, purkrabí na Karlo-

tejnČ a mincmistru na Horách Kutných, dali bez jednoho šedesát
zlatých uh. aneb bez pĤl tĜidceti kop gr. a to druhý týden, ježto
za nás dal Arnoštovi Plankenbergarovi. V Pátek pĜed sv. Janem
KĜtitelem: PĜikazujeme vám, abyste hned beze všeho meškání
dali urozenému Petrovi z Valdeka, dvoĜenínu našemu, nebo
tomu, kohož on s tímto listem pošle, z mince naší 9 kop gr.þ. šir.
na staré službČ jeho a to v rejstra zaznamenejte. Dán na Hrádku
(KĜivoklátČ) v den sv. Petra: abyste dali 5 kop gr.þ.š. slovutnému
Bohuslavovi Litevskému, štolmistrovi našemu, kterýž nyní má
jeti po našich potĜebách do markrabství moravského. I pĜikazujem vám, abyste ještČ témuž Bohuslavovi pĜidali na stravu z
mince naší dvČ neb tĜi kopy gr. šir. ToĢ vĤle naše. Z Prahy den
sv. Aleše: abyste z stolu mince naší pĤjþili MatČjovi Mlýnkovi 20
kop a Jonášovi Jarkovi každému 15 kop gr. vše šir. þes. a když
budou stĜíbra dávati ke dvoru, tedy vždy aby sráželi na tČch
stĜíbrných po 4 kopách do vyplnČní zase sum svrchupsaných. Z
Prahy v nedČli pĜed sv. MáĜí Magdalenou: PĜikazujeme vám, /204/
abyste Mikulášovi z Landštejna, nejvyššímu písaĜi desk zemských, dali z mince naší a hned bez všeho meškání všech vČcí ponechajíce 105 kop gr. þes. rázu pražského na dluhu našem, kterýž jsme jemu dlužni. Ve þtvrtek pĜed sv. Magdalenou: abyste
urozenému JindĜichovi z Jenštejna, vČrnému našemu milému,
dali 3 kopy gr. þes., kteréžto v nČkterém našem pilném poselství
posíláme. Z Prahy v nedČli po sv. Jakubu: abyste hned dali 10
kop gr. z stolu slovutnému Ottovi z Brodu komorníku našemu na
službu jeho, a již psaného Otty abyste nedrželi, aĢ by se
nemeškal, neboĢ on nyní v pilných potĜebách našich odjeti má. Z
Prahy v sobotu pĜed Matkou Boží snČžnou: abyste Václavovi
Kopanskému mČštČnínu Starého mČsta Pražského dali z mince
naší 6 kop gr., kteréžto jsme jemu za oves dlužni, toĢ vĤle naše a
rozkázání. Z Prahy ve stĜedu pĜed sv. Ambrožem: PĜikazujem,
abyste vyplatili urozenému Vilémovi Zubrovi z Landštejna z
mince naší 25 kop gr.þ. šir., v tom znajíce vĤli naši. Z Prahy v
pátek pĜed sv. Martinem: abyste vydali z mince naší 4 kopy tento
úterý nejprv pĜíští slovutnému Petrovi z Slatiny, který slove
„þertova noha“, a to abyste znamenali v registra, neboĢ jemu se
ty 4 kopy dadí na dluh, kterýž jsme jemu dlužni. V Praze v nedČli
po sv. MartinČ: VČdČti vám dáváme, že jsme dlužni urozenému
ýeĖkovi z Klingštejna prokurátorovi našemu 800 zlat. uherských
bez tĜí zlatých aneb 398 kop gr. a pĤl kopy gr., vše šir. þesk.,
ježto za nás dal knížatĤm za rukojemství 402 zl. uherské. Též za
nás dal Burianovi mladšímu z Guttštejna 300 zl. uher. bez pČti
zlatých a nám také pĤjþil 140 /205/ zl. uher. Na to jest jemu dáno
40 zl. uher. PĜikazujeme vám, byste tomu ýeĖkovi, nebo komu
on to poruþí, vydávali každý týden z mince naší 6 kop gr. þes.
šir. až do vyplnČní bez zadržování.
TČmito podanými dĤkazy jak se v minci kutnohorské hospodaĜilo doufám, že jsem prozatím s dostatek naznaþil, v jakém
pomČru Hora Kutná ku králi svému stála. Není se tudíž co diviti,
že mČsto to, které každému pĜání královu vyhovovalo, kde jisté
podpory materielní vždy našel kdykoli mu ji jak pro osobu
vlastní, tak pro dobro celého království potĜebí bylo, i v pĜízni
jeho rostlo a on je všemi možnými milostmi vyznamenával.
Tato zvláštní pĜízeĖ králova a všeliké výhody práv mČstských
proti jiným mČstĤm uþinily obþanstvo horské hrdým, pánovitým, svými pĜednostmi se honosícím. A z toho povstávaly pak
tak þasté hádky a sváry s osobami stavu panského a rytíĜského,
kterýmž se mČšĢané kutnohorští co do práv vyrovnati mohli, o
þemž ještČ pozdČji Ĝeþ se stane. Z toho vyplývalo též jakési
vynášení se nad jiná mČsta sousední, takže si Hora od jiných
mČst pĜezdívku pyšná Hora vysloužila.
1476 Když úĜad konšelský byl obnoven skrze pana Beneše z
Veitmille, ty þasy mincmistra, a páni konšelé cechmistry a starší
nade všemi Ĝemesly spĤsobili a obnovili vedle práva a zvyklého
starého obyþeje, tehdá ýapek, Popelka, ŠtČpán a Kdule, starší
nad havéĜi, poznavše jakožto moudĜí a dobĜí lidé, kteraké roztržení v obci bylo a daleko vČtší pĜijíti by mohlo skrze to, že pan
Beneš pánĤm šepmistrĤm a konšelĤm sazení starších nad havéĜi
z moci vyĖal proti právu a zvyklému obyþeji stvrzenému jich
milostí peþeĢmi, tak aby starší nad havéĜi sazeni bývali na
Vlašském dvoĜe od téhož mincmistra a budoucích, jakož jeho
/206/ návodem král Vladislav, nejsa zpraven od pánĤv šepmistrĤv
a konšel, k vnuknutí téhož mincmistra list pod svou královskou

peþetí havéĜĤm na to ráþil jest dáti. Svrchupsaní pak starší nad
havéĜi, majíce lítost skutku toho, vstoupivše do rady jednou,
druhé i tĜetí, jménem svým a svých tovaryšĤv, havéĜĤv starších i
mladších, právo a privilegium své povrhše, žádali jsou pánĤv s
pĜímluvou Jana Zikmundova, ty þasy hofmistra, aby ku právu a
zvyklému obyþeji se navrátíce, ráþili také starší nad havéĜi
obnoviti, toho toliko žádostivČ prosivše, ponČvadž havéĜi též
jako pregéĜi dvorem Vlašským jsou živi a platu za svou práci
odtud berou, aby též jako mincíĜi a pregéĜi na Vlašském dvoĜe
sazeni byli, slíbivše pĜi tom pánĤm, když jim to ke cti udČlají, že
jich cti a dobrého hledČti chtí vší mocí, jakožto vČrní poddaní
jich milosti, dokudž jich hrdel i statkĤv stává. A páni jich
podávání a žádost seznavše, k tomu jsou jim svolili a ve stĜedu
den sv. Stanislava havéĜe na dvĤr svolati rozkázavše, z moci své
starší jsou jim sadili. A tak již od toho þasu páni šepmistĜi a
rada s panem mincmistrem vždycky jsou starší obojích hor na
Vlašském dvoĜe sadívali.198
V mnohých mČstech þeských a pĜedevším v Praze a v HoĜe
Kutné vypukly doby té najednou tČžké nevole mezi obcemi a
radou obecní, /207/ ježto vinČni byli konšelé z nepoctivého vedení
úĜadĤv, ze zašantroþení a šmejdĤ rozliþných a v Praze vypuklo i
vzbouĜení obce proti konšelĤm.199 Pravý smysl a význam
událostí záležel v tom, že když ubylo pĜísnosti v kontrole shĤry,
purkmistĜi a konšelé, byvše sazeni na úĜady bezprostĜednČ od
krále, poþínali sobČ naproti obcem svým jako neodpovČdní
úĜedníci královští, kteĜí chtČli panovati nad sousedy, ukrývajíce
rady a skutky své pĜed veĜejností.200 BouĜi v HoĜe Kutné
doutnající snažili se opatrní šepmistĜi a rada zameziti tím, že
povolavše v úterý pĜed Hromnicemi pány obecní a starší a k
tomu mnoho sousedĤv usedlých ve mČstČ a také cechmistry
všech Ĝemesel i rychtáĜe a konšely se mnohými sousedy z
pĜedmČstí, pĜivedli jim ku pamČti, kterak pĜed þasy oznámili jim
vĤli svou pĜed staršími, hotovi jsouce poþet uþiniti ze všech
sbírek, kteréž jsou pĜijímali z mČsta i z pĜedmČstí, bućto
lozunkĤv nebo jiných sbírek, jakož registra berniþná ukazují, a
kterak páni starší s obecními téhož léta, znajíce, že ty vČci nejvíce pĜijímány byly od hospodáĜĤv obecních a ti jsou z toho poþty
dČlávali, i nezdálo se jim znovu tČch poþtĤ slyšeti, než opatrnosti
panské to pĜipustivše, toho jsou jim úplnČ vČĜili a docela, jakož
to jest v registrách obecních zapsáno. Též i my, nynČjší poþty
slyšavše se pány obecními a staršími od vás k tomu vydanými,
páni to vznesli na pány starší a teć na vás všechny vznášejí:
Jestliže vám neb komukoliv nezdá se na tom dosti míti a tomu
vČĜiti, že páni hotovi jsou všechny poþty znovu þiniti, což jsou
koli v tato léta /208/ pĜijímali a vydávali, bućto pĜed vámi
pĜedevšemi, neb pĜed tČmi, kteréž k tomu vydáte, bez všelikého
odporu. Proto mČl-li by kdo o tom mluviti potom po hospodách,
nyní každý má plnou vĤli, mluv beze strachu, chceme každého
slyšeti. Pakli na tom dosti jest, což jsou páni obecní a starší
slyšavše pĜijali, to raþte povČdČti, žádného se v tom nestrachujíce. A páni a obec to slyšavše, ohlásili se: PonČvadž ti
poþtové prve jsou slyšáni a pĜijati, že pánĤm a tČm dobrým
lidem k tomu vydaným vČĜili jsou a vČĜí a že není tĜeba tČch
poþtĤv obnovovati. A jestliže by kdo o to mluvil, že to chtí
zastati. A páni to ohlášení slyšavše, kázali zaznamenati.
A na to ve stĜedu pĜed sv. Markem páni obecní se pány
staršími léta toho, vstoupivše do rady žádali jsou pánĤv konšel
jménem vší obce, aby nyní i potom þasy budoucí a vČþné kusové
podepsaní zachováni byli pro dobré obecné a pro uvarování
budoucích rĤznic a nesnází, kteréž by vzrĤstati mohly v obci,
aþby to kdy zmČnČno bylo, a písaĜi pilnČ a pĜísnČ zapsati
rozkázali toto:
Nejprv. Znajíce roztržku obce v mČstech pražských i jinde,
že se byla obec zbouĜila proti pánĤm konšelĤm na Starém i
Novém mČstČ, žádajíce téhož uvarovati, ustanovili jsou, aby
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þastá scházení a rozmlouvání spoleþnČ se pány a s nimi bývala,
proto byloliby kde co obmeškáno tyto váleþné þasy ke škodČ
obecní z kterýchkoli pĜíþin, v to aby nahlédnouce, ke cti a chvále
pánu Bohu a obecnímu dobrému v dobré vĤli napravovali.
Druhé. Když by která potĜeba obecní pĜišla, aby všickni páni pospolu jsouce, všickni obecní a všickni starší k radČ vybrané
obsílávali, proto aby sobČ spoleþnČ obecného dobrého jednati
/209/ pomáhali a aby snad nČkdo, nejsa pĜítomen pĜi obecním
jednání nenaĜíkal, že o tom neví.
TĜetí. Žádali, což by bylo vČcí takových, ježto by se obce
dotýkalo, aby páni bez obecních a starších toho nejednali, podvolivše se, že k obeslání panskému hotovi jsou pĜijíti, svých
vlastních vČcí ponechávajíce, kolikrát by koli toho potĜebí bylo.
ýtvrté. Poþet žádnému, krom krále JMti z obecních dĤchodĤv aby nedávali bez vĤle jich, než chce-li kdo komu pocty dávati, dávej své, obecním se mil neþiĖ.
Páté. Znajíce, že knČží strany kalichu božího hynou a že jich
málo pĜibývá a že náklady þasté se dČjí pĜi mČnČní knČží, žádali,
aby žádnému k vĤli knČží neodbývali bez jich vČdomí, k uvarování nákladĤv prohlédajíce.
Šesté. Tohoto žádali. Když páni obecních a starších povolají
k radČ, aby každý mČl slyšení, též mladý jako starý, chudý jako
bohatý a aby volnČ spolu rozmlouvajíce, což kdo vedle rozumu
svého poví, aby v lepší obráceno a žádný aby nebyl posmíván.
Pak, cožkoli budou v radČ mluviti, to všecko aby v tajnosti bylo
zachováno a žádného pronášení aby nebývalo pod uvarováním
pokuty vedle práv uložené.
Sedmé. Žádali a tak vedle svolení svého míti chtí: ponČvadž
v mČstech odporných ýechĤv strany kalicha božího nepĜijímají v
sousedství, alebrž od statkĤv z mČst, mČsteþek je pudí, aby také
páni zdejší nynČjší i budoucí po ten den žádnému, kdož se s obcí
v pĜijímání tČla a krve Pána Ježíše pod obojím spĤsobem
nesrovnává, domĤv nezapisovali ani kupovati nedopouštČli.
Osmé. Žádali, když by páni koho mČli v sousedství pĜijíti,
aby /210/ ten každý list rodu a zachování svého pĜinesl a pánĤm
ukázal, též i list zhostný, aþ by kdo jsa jinde pod jiným pánem
zde se chtČl osaditi a s obcí v obcování se srovnávaje, zde býti,
pro uvarování rozliþných vČcí a postrkĤv, ježto by k rĤznici
mohlo pĜijíti.
Deváté. Žádali, když þas obnovení rady pĜichází, aby páni
konšelé nepsali žádných cizincĤv, ani jiných kalichu božímu
odporných, než ty, kdož jsou jazyka þeského a srovnávají se v
obcování a to aby þinili pro uvarování podezĜení zlého, obyþej
pĜedkĤ svých, kterýž za právo držíme, zachovávajíce.
Desáté. Toho žádali, aby privilegia mČstská a práva jim pĜíslušná slyšali, proto, aby slyšíce lidé práva svá, držali se jich a
proti právu aby neþinili. A to jsou páni jim povolili a svolajíce
sousedy usedlé þasem svým, Ĝekli uþiniti.
Jedenácté. Žádali, aby valy byly dodČlány pro dobré a poctivé obce této, toho se vystĜíhajíc, byly-li by války delší, aby hrdly
a statky bezpeþnČjší byli.
Dvanácté. Což se poþtĤv purkmistrovských i sbČreþných všelijakých týþe, ponČvadž se pĜed þasy páni volali, i nyní též, že
poþty chtČli dČlati a mnohá dČlání oznamovali, o tom povČdČli:
co jest minulého, že to ku panské víĜe pĜipustili, že jsou þinili
jako dobĜí lidé. Než což se potom pĜijímati bude a vydávati, toho
žádali, když se rok skonþí, aby stará rada nové radČ a tČm, kdož
z obecních a starších budou k tomu vydáváni, poþty þinili a starším potom oznamovali, pro uvarování nedĤvČry a pro své bezpeþenství.
A páni toho léta kusy svrchupsané pĜeslyšavše Ĝekli, což na
nich bude, že to chtí zachovati, pokudž nejdéle moci budou ze
/211/ spolka.
Tímto usnešením, podobá se, usmíĜila se opČt obec
kutnohorská s konšely a šepmistry. Z ustanovení tČch tuto
naznaþených poznati též možno hlavní základy, na nichž v dobČ
VladislavovČ samospráva obecní se zakládala a že obce takové v
celém podruþí svém požívaly jak zákonodárné, tak i soudní a
výkonné moci, neboĢ kontrola, kterouž nad nimi vedl
podkomoĜí zemský, pak královský dvorský sudí a nČkteĜí jiní
úĜedníci, dČla se jen na oko. Král však až pĜíliš þasto a jak se
podobá zcela libovolnČ s kanceláĜí svou vkládal se ve všecky
jejich záležitosti, tĜeba sebe malichernČjší, jak již nČkolikráte z
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dČjin tČchto pozorovati možno bylo.
Nesvornost mezi obþanstvem a obecním zastupitelstvem v
mČstech Pražských panující pĜimČla krále Vladislava k odjezdu
z Prahy do Hory Kutné a zde ku delšímu pĜebývání. NávštČva ta
nebyla však nadarmo. NeboĢ Hora musela se za krále zaruþiti
Mikulášovi z Lípy a na Lipnici, hejtmanu kraje þáslavského, v
dvaceti šesti stech zlatých uherských, které si král od nČho
vypĤjþil a kteréž spláceti se mČly po pĤl tĜinácte kopČ
každotýhodnČ z mince královské až do vyplnČní celé sumy a
když by mince platiti nestaþila, byla k tomu obec rukojemstvím
svým zavázána.
PĜihodilo se v tom þase, že šmelcíĜi v nČjaké rvaþce, kteréž
lid horní tak þasto svádíval, zabili þlovČka poddaného pana
Bohuše z Drahobudic. Týž pán hrozil za to pomstou lidu
hornímu a stavoval lidi kutnohorské na gruntech svých za svými
záležitostmi se ubírající, skrze což mezi ním a obcí
kutnohorskou povstal spor. Protož šmelcíĜi, obávajíce se
chystaného pĜepadení, /212/ dostavovali se nepoĜádnČ do práce. Z
té pĜíþiny obrátili se Kutnohorští na krále, aby on spor zastavil.
A král listem daným na KarlštejnČ vČc takto narovnal: vy tam
šmelcíĜĤm glejt dejte, aĢ oni svá díla dČlají a Bohušovi píšem,
aby on všem svým lidem rozkázal, aby pro tu vČc proti tČm, kdož
jsou to uþinili, i proti jiným našim pokoj zachovali.
ýtenáĜĤm dČjin tČchto budou zajisté ještČ v dobré pamČti
práva daná pĜepalovaþĤm stĜíbra þili prenarĤm v minci
kutnohorské zamČstnaným,201 kdežto rozkázáno: aby vdova po
zemĜelém prenarovi do roka a do šesti šesti nedČl polovici platu
od nástupce mužova dostávala. ZemĜelĢ téhož roku prenar Jan,
spolu zlatník, který za svého živobytí jakéhosi ěíhu jak v
zlatnictví tak v prenarství vyuþil, a ten po nČm nejen za prenara
byl pĜijat, nýbrž králem Vladislavem bylo mu svČĜeno i dČlání
kolkĤ, jimiž se vybíjí ráz na groších a penČzích, ze kteréž
pĜíþiny vzat byl pod pĜísahu a proto se domýšlel, že nemusí dílu
svého vdovČ dávati. I žalován byl poruþníkem vdovy a sirotkĤ.
Proþež nejvyšší mincmistr se šepmistry a konšely rozhodli ve
vČci takto: Což se dČlání kolkĤ ke dvoru týþe, ponČvadž král JMt
ráþil jest toho úĜadu jemu pĜíti, to aby pĜi nČm zĤstalo vedle
vĤle královské. A což se pak díla prenerského dotýþe, tak jest
povČdíno, ponČvadž Jan zlatník þinil jest ěíhovi mnohá
dobrodiní, Ĝemeslu zlatnickému jej vyuþiv, sám týž Jan ctnČ se
jest zachoval až do své smrti v úĜadech jemu poruþených.
Aþkoliv vedle vysazení na dČti jeho ten úĜad jeho nemohl
pĜipadnouti, aby však ěíha v tom takto se zachoval: Cožkoli
vydČlá v preneru (pĜi pĜepalování), toho aby dával pravou
polovici JanovČ vdovČ a dČtem jejím do roka a za šest nedČl
podle vysazení /213/ starého, ode dne smrti Janovy poþítajíc, a
pamatuje na dobrodiní Jana zlatníka, že k tomu umČní a k dílu
pĜišel skrze nČho, aby také hned pĜijal v uþení do prengarny za
robence Václava, syna jeho, jiného úplatku jemu neþinČ do roka
a šesti nedČl nad to, co jim s máteĜí bude vydávat. Po roce pak a
šesti nedČlích aby jej uþil tomu dílu, až by bylo Václavovi
osmnáct let, za jeho práci osmý groš jemu dávaje bez promdlení
práva. A když jemu osmnáct let dojde, bude-li živ, teprv jej má
ěíha za knapa a tovaryše pĜijíti, jakž toho díla bude umČti
dovoditi a bude jemu platiti, jakž právo ukazuje, radše, než
komu cizímu. A když by týž Václav zemĜel, má pod tČmi samými
podmínkami syna Viktorýna do uþení pĜijmouti a totéž platí o
synovi Benešovi. A což se týþe listu vysazení práva, jehož Jan
zlatník dobyl, buć ten list svČĜen ěíhovi tak aby jako ěíhovi, též
synu Jana zlatníka svČdþil spoleþnČ též i potomním, kdož by na
ten úĜad nastoupili. Chce-li pak ěíha kterého syna Janova
zlatnictví uþiti, to buć pĜi jeho a jich vĤli, než v prengarnČ z
pĜíþiny, aby dva bratĜi spolu nebyli.202
Až dosud snažili se úĜedníci mince o to, aby všeliké králem
Vladislavem vydávané poukázky náležitČ vypláceli. Tu však se
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Uvedl jsem pĜípad tento hlavnČ z té pĜíþiny, že pouþuje, jaká
péþe vedla se o zaopatĜení vdov a sirotkĤ, kde se jich zastati bylo
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tĜetí, ukazuje, že ku zhotovování kolkĤv vybíráni byli dovední
Ĝemeslníci-umČlci místní, ku kteréž okolnosti dČjepis Ĝemesel a
prĤmyslu doby naší má hlavní zĜení.
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událo, že rudy chudší dobývané byly, takže v minci nedostávalo
/214/ se stĜíbra potĜebného k ražení penČz. Seznati to lze z listu
krále Vladislava, psaného z Prahy na den sv. Filipa a Jakuba r.
1496, kdež dí: Jakož nám píšete, vČdČti nám dávajíc, že by nám
málo stĜíbra teć do mince naší pĜicházelo, také nám pĜi tom
nČkteré nedostatky oznamujíc a zvláštČ žádajíc, abychom na vás,
co dluhĤv se dotýþe, víc jich neskládali, a že byste ještČ prvních
nezaplatili. Psaní vašemu jsme srozumČli a vČztež, pokud budem
moci, že to rádi uþiníme. Což se permgrecze 203 dotýþe, vám
pĜikazujem, což nejspíš budete moci, jej na stĜíbro zdČlajíc, nám
naše dva díly toho stĜíbra bez meškání do Prahy pošlete a tĜetí
díl toho permgrecze urozenému Benešovi z Veitmille a to bez
meškání, dáte.
PĜes tento nastalý nedostatek psal však Vladislav
mincmistru Benešovi z Veitmille v pondČlí pĜed Letnicemi z
KouĜimi: ŽádámeĢ od tebe s pilností i pĜikazujeme, aby nám
vždy 200 kop gr. šir. þes. nČkde zjednal. Pakli by jich zjednati
nemohl, ale aby je z stolu mince naší vzal a je nám vždy na
úsvitČ do KouĜímČ poslal, neboĢ my zítra bohdá na úsvitČ z
KúĜíma pĜedse potáhnem. Zachovej jak píšeme.
/215/ V þervenci nacházel se král Vladislav na polním tažení v
Rakousích, neb píše listem daným na poli u Ebersdorfu v pátek
den sv. Prokopa: NaĜídili jsme Janovi z Cimburka na Boleslavi,
nejvyššímu hejtmanu a sudímu království þeského, aby on 100
neb více koní pĜijal v službu naši ku potĜebČ naší takovýmto
spĤsobem, by jim ta služba z mince naší zaplacena byla a to na
pĤl þtvrti léta. Protož pĜikazujem vám, co již týž Jan do sta koní
nebo více v službu naši pĜijme, abyste tČm, kteréž pĜijme, na pĤl
þtvrti roku vedle smlouvy služebného a vedle obyþeje dvora
našeho tu službu z mince naší vypláceli.
NejpatrnČji pĜesvČdþí nás o nedostatku v minci panujícím
list následující, jejžto byl král Vladislav psal v sobotu po sv.
Františku: Jakož nám píšete, že tento týhoden málo stĜíbra do
mince pĜišlo, takže ledva steury (horní pĜíspČvky na pavování)
na KaĖk a k jiným dolĤm a nákladové spraviti se mohli, jsme
porozumČli. I žádáme vás s pilností, abyste o tom všickni pilnost
a péþi mČli, aby zase mohl užitek nám i vší naší korunČ z hor
pĜicházeti. A jakož jste nám také psali, že jste pánĤm na jich
dluhy nic dáti nemohli, mĤžte sami rozumČti, ponČvadž jsou
prve rudy brali když Pán BĤh nadČloval, nechĢ také nyní
strpení mají, až opČt Pán BĤh nadČlí. Tím se umČjte spraviti.
Co by se bylo zvláštního pĜihodilo, že najednou nedostatek
stĜíbra v minci nastal, nelze s jistotou pro nedostatek pramenĤ
zjistit. Lze se toliko domýšleti, že neustalé požadavky na minci
þinČné vyþerpaly brzy zásoby stĜíbra a že doby té z coukĤ
slabších rud bylo dobýváno a jich spravování v hutČch bylo sice
pracnČjší a nákladnČjší, však ménČ vydatné a proto as málo
stĜíbra do mince mohlo býti odvádČno.
/216/ Král Vladislav, jsa milovníkem staveb, dal i v HoĜe
nČkteré domy nákladem svým vystavČti, hlavnČ pro pĜednČjší
své dvoĜeníny, když s nimi ve mČstČ se zdržoval. Domy ty
mívaly na sobČ na štítku korunované W.
1477 PĜi roce tomto není mnoho dĤležitého pro dČjepis
mČsta ku poznamenání. NicménČ doufám, že nepochybím,
podám-li zde nČkolik ukázek k životu sociálnímu se
vztahujících. Tuto hnedle jeden pĜíklad, jakou jistotu podati
musel dlužník na vypujþenou jistinu vČĜiteli svému. Mikuláš
hofmistr v HoĜe Kutné vypĤjþil se od špitálu 50 kop gr.þ. pod
úrok roþní 5 kop gr., kterýchž platiti se mČl o sv. JiĜí a o sv.
Havle, a rukojmí zaĖ byli Oneš Tluksa z ýechtic, Tomeš z
Hodkova a Martin z Lorce, zavázavše se: Pakli bychom toho
všeho neb které vČci svrchupsané nesplnili a z toho napomenuti
byli od vČĜitelĤv našich z úst, listem neb poslem, tehdá hned
nazejtĜí dva z nás, každý s jedným pacholkem a se dvČma koĖma
a tu máme v zemi þeské obyþejné ležení plniti. Jestliže by pak
203
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stĜíbra stranou pohozené, které pak když se shromáždily ve vČtším
množství, ještČ jednou se tavily a pĜepouštČly. PĜi hojné vydatnosti
rudy nebylo toho všímáno a þasto i se škvarami z tavíren (hutí)
odváženy. O tom ostatnČ pĜesvČdþuje nás ta okolnost, že cizí špekulanti v pozdČjší dobČ o povolení ku pĜepalování a zdČlání nČkterých,
zvláštČ u královských tavíren nahromadČných škvar, žádali a pĜi tom
dobĜe pochodili.

þtvrnácte dní od napomenutí minulo a my vČĜitelĤm našim
jistiny neb úroky, pro nČž by leželi, úplnČ nezaplatili, tehdy
dáváme jim plnou moc tímto listem tu jistinu neb úroky vzíti v
kĜesĢanech nebo v židech na naši všech škodu spoleþnou a
nerozdílnou a my pĜes to vždy ležeti máme, dokudž bychom tomu
všemu dosti neuþinili se všemi škodami pro naše neplnČní a
neplacení úplnČ a docela. Když by jeden z nás zemĜel, tedy živí
zĤstávajíce slibují jeden za druhého plniti. (V pondČlí po sv.
MatČji.)
V pátek pĜed památkou sv. Petra a Pavla sjelo se mnoho
ýechĤ, rytíĜstva a z nČkterých mČst u Hory Kutné proti UhrĤm
husarĤm.204
/217/ V úterý po památce Narození Panny Marie potvrzena
jsou od krále Vladislava jako krále þeského práva horní, aby se
jimi Horníci spravovali a Ĝídili, kterážto práva þtena jsou obci v
nedČli po památce Povýšení sv. KĜíže. ByltČ to následek
loĖského usnešení obecného, aby veškerá obec práva svá znala,
dle nichž se spravovati má a pak i následek neustálého naléhání
Kutnohorských na krále, by je pĜi jich bývalých právech
zachoval proti vtírání se v práva mČstská se strany nejvyššího
mincmistra Beneše z Veitmille.205
Na den sv. Havla 1477 odbýván byl snČm v HoĜe Kutné, na
nČmž nČkterá mČsta svolila se králi Vladislavovi platiti groš bílý
o sedmi penČzích malých jako pĜíspČvek váleþný od celé zemČ.
Že však obce k svolení tomu vĤle nemČly, sešlo z toho.206
1478 Ten pátek po božím KĜtČní konšelé obecní voleni
jsouce skrze staré konšely, takže každý z starých dal dva
napsané místo sebe a z tČch napsaných vedle dávného obyþeje,
králi stvrzeného, mohli noví voleni býti. Sazeni byli konšelé
skrze mincmistra Beneše z Veitmille.
Paní Johana, manželka stateþného Jana z Radiþe,
hofrychtéĜe ty þasy mČst královských po ýechách, s Annou,
sestrou svou, /218/ pĜedstoupivše do rady po zvolení rady nové,
oznámili jsou, že koupily sobČ a dČdicĤm svým mlýn, jenž slove
Nový, ležící na svrchním Páchu, nČkdy KomoráþĤv, s
mČstištČm, struhou a zahradou i s tím pĜíslušenstvím, což
Komoráþ k tomu mlýnu od dávna držel a pokudž toho postoupil
v dluhu Gebhartovi, s užitky od dávna zvyklými i s nádobami
mlýnu pĜíslušnými. To koupili jsou od Ondráþka Gebharta,
mČštČnína Starého mČsta Pražského, za pĤl tĜinácta sta zlatých
uherských, zaplativše úplnČ a docela. A Ondráþek prodal jim
dČdicky a odevzdal v témž právČ ve všem, jakož jemu Komoráþ
postoupil v dluhu, sobČ ani budoucím svým týž Ondráþek tu
práva žádného nepozĤstaviv.
Téhož roku poþalo jakési jitĜení mezi horlivČjší stranou pod
obojí v celé zemi, jež smČĜovalo hlavnČ k tomu, aby král
Vladislav ku splnČní svého závazku, jejž byl, co se ochrany
svobody náboženství pod obojí pĜi nastoupení vlády uþinil, týká,
takĜka donucen byl. A tu horlivČjší knČží užívali þasto ostĜejšího
slova na svých kázáních, vytýkajíce Vladislavovi, že stranČ
Ĝímské nadržuje. Pro podobné tak zvané pobuĜující kázání k
výslovnému rozkázání krále Vladislava vypovČzen byl v pondČlí
pĜed památkou sv. MatČje z Hory Kutné knČz mistr Martin
Hagius, proti kterému rozkazu však celá obec i proti konšelĤm
zdvihati se poþala za veliké rĤznice v obci. V sobotu pak po
památce ZvČstování Panny Marie pĜijel král do Hory Kutné a
potom po památce sv. Ambrože kázal zjímati tČch, kteĜí byli
pĜíþinou bouĜky té o mistra Martina, zejména Václava Aldera,
Mlýnka, Šorejska, Janka Zikmundova a Sudlice, vypovČdČv je z
mČsta, pĜikázav vší obci, aby pĜísežných svých poslouchali.207
204

Mikuláš Daþický ve svých PamČtech poznamenal, aniž by
þeho blíže udal, odkud nebezpeþí hrozilo.
205
BylaĢ to obnovená a dle þasových pomČrĤ zlepšená práva
horní, králem Václavem II. r. 1293 HorníkĤm vydaná. Jakou radosĢ
ze stvrzení práv tČch Horníci mČli, lze souditi z toho, že událost tu
zvláštním obrazem zvČþniti dali, kterýž obraz podnes v úĜadovnČ
c.k. horního úĜadu se nalézá.
206
VeleslavínĤv Historický kalendáĜ str. 576.
207
PamČti Mikuláše Daþického str. 25. - Dopis krále Vladislava
šepmistrĤm kutnohorským, vČci té se týkající, uložen v archivu
mČstském, zní takto: Zpraveni jsme, kterak vy, pamatujíce na naše
rozkázání a hledíce toho, aby mezi vámi jednota a svornost
zachována byla, i povolajíce všech knČží obojí strany, mluvili k nim,
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/219/ Ale napĜed páni z rady, konšelé a úĜedníci i obecní
pĜimlouvali jsou se a prosili krále, aby se k nim ráþil milostivČ
míti a ty viny, kterýchž jsou se dopustili, aby ráþil JMt vážiti
milostivČ. Tu JMt Ká, aþkoliv na jiném úmyslu jest byl, ale k
prosbČ tČch všech dobrých lidí, kteĜí jsou se za nČ pĜimlouvali,
/220/ tuto milost ráþil s nimi udČlati: Nejprv, že je pĜi životech
zachovati ráþí i pĜi statcích jejich, však takto, aby každý z nich
uruþil rukojmČmi dobrými pod základem 300 kop þes. dobrých
širokých, aby dnes ten den z mČsta Hory se vybral a do toho
mČsta aby se nikdá více nenavracoval bez JMti vĤle a rozkázání
a míle jedné blíže mČsta aby nebýval, tak aby JMt Ké i JMti
poddaným, duchovním i svČtským nic zlého a škodného
nejednali. Pakli by který z nich v tom usvČdþen byl a rukojmím
dalo se vČdČti dvČ nedČle napĜed od JMti Ké aneb od úĜedníkĤ
JMti, tehdy v tom þasu rukojmí toho, kteréhož by se ta vČc
dotýkala, budou-li jej míti postaviti králi JMti v moc a na zámku,
kdež by jim bylo rozkázáno v ýechách pod základem napĜed
jmenovaným. A což pak se dotýþe statkĤv jich, ty aby mohly ženy
jich anebo pĜátelé jich na místČ jich vyprodati bez pĜekážky
koneþnČ do sv. Havla nejprv pĜíštího. Ale však také pĜi tom
pĜipomČno jest, komu by kolivČk který s nich co povinovat byl a
dlužen, aby z tČch statkĤv prodaných každému zaplaceno bylo
vedle spravedlnosti. Pakli by jim také spravedlivČ kdo povinován
byl, aby jim též zaplaceno bylo podle slušnosti, jakž by pan
šepmistr a rada rozkázali.208
PĜi svém pobytu v HoĜe Kutné šel jednoho dne král
Vladislav z dvora Vlašského ku Knejslíkovi horníku do jeho
domu, jsa tam zván na hody od HorníkĤv.209
/221/ Že Kutnohorští požívali u krále Vladislava úplné
dĤvČry, takže jich i k záležitostem politickým používal, svČdþí ta
okolnost, že když v bĜeznu t.r. Ctibor z Cimburka pĜi sjezdu v
BrnČ, kde zástupcové strany pod obojí, jak Vladislavovi tak
krále Matyáše, k jednání shromáždČní byli, odeslal král
Vladislav panu z Cimburka ku možnému uzavĜení smlouvy
listinu se svým podpisem a peþetí in bianco a svČĜil ji ku
stĜežení po cestČ a k dalšímu odevzdání Kutnohorským, neb píše
jim ve vČci té z Prahy v sobotu pĜed sv. ěehoĜem: Teć posíláme
dvČ membránČ s visutými peþeĢmi, neb dva listy pergamenová,
pĜi kterémžto každém jest naše peþeĢ vČtší visutá a na tČch
listech nic psáno není a ti listové mají neseni býti do Brna na
nynČjší sjezd. Protož žádáme vás s pilností i pĜikazujem, abyste
hned dva jízdné rozumné vypravili s tímto služebníkem
urozeného Ctibora z Cimburka, vČrného našeho milého, a jeden
z tČch aĢ ty membrány nese, to opatĜe, aby nezmokly a také
jestliže by kde bylo v nebezpeþném místČ, aĢ to na péþi má,
jestliže by nepĜátelé mČli tČch membrán dosáhnouti, aĢ by je
prve zsekal nebo peþeti od nich utrhal, aĢ by nepĜátelĤm v ruce
nepĜišly. A tu oba jezdci aĢ jedú s tím služebníkem jmenovaného
Ctibora až do Brna. Jakož pak o vás nepochybujem, že znajíce,
jak toho pilná potĜeba jest, v tom se tak míti budete, jak vám
píšeme.
A taktéž i list tento, jenž poslán z Prahy v nedČli pĜed

aby všech výtržkĤv nechajíce, vedli lid k lásce a svornosti, a že knČzi
Hegiovi pryþ jste kázali z hodných pĜíþin a že nČkteĜí knČží vzali od
vás odpuštČní. MyĢ vám to chválíme, že v tom tak se máte, hledíce,
aby jednota a svornost mezi vámi byla. Protož kteĜíž by knČží takoví
byli a vás v takové slušné vČci slyšeti nechtČli a chtČli od vás bráti
odpuštČní, pusĢte jim cestu, aĢ jdou a jiné nebouĜlivé na jich místČ
vezmČte, kteĜíž by lid napĜed ke cti a k chvále boží a také k jednotČ a
k lásce vedli a spravovali, nebo takovou jednotou a svorností vy
všickni vespolek mĤžete státi a hory tím lépe mohou dČlány a
vyzdvihovány býti k užitku našemu i vašemu. A jestliže by kterýkoliv
knČz chtČl své vĤle užívati proti rozkázání našemu i vašemu, toho
žádného netrpte. A knČzi Hegiovi hned pryþ kažte. V tom znajíce vĤli
a rozkázání naše a také znajíce tČch hor dobré, zachovejte se ve
všem, jakož vám píšeme.
208
Memorabilia k roku 1467 atd. str. A. 5. - ByliĢ k rozkazu
Vladislavovu zatknuty osoby: Alder, Mlýnek, Sudlice z pĜednČjších
mČšĢanĤ a konšelové roku toho. Protož tím nápadnČjší používaná tu
pĜísnost.
209
PamČti Mikuláše Daþického dodávají k tomu: Blaze bylo
tehdáž HorníkĤm. DĤm Knejslíkovský, pozdČji Minsterberský, na
Panském námČstí, nyní pánČ Jana Breuera.
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svatým Urbanem: Jsme v jistotČ zpraveni, že by nČjaký Jan
písaĜ, služebník krále uherského, mČl s poslem kníže Hynkovým
nyní tento nČkterý den jeti a projeti na PodČbrady. Protož to
vČdouce, vČĜíme vám, že v tom všichni pilnost a péþi míti budete,
zdaliž byste téhož Jana i s tím poslem dosíci nemohli /222/ na
cestách, osadíc a na špehy naložíc, a jestliže by které listy nebo
jiné takové vČci pĜi sobČ mČli, aby od nich pobráno bylo. Než tu
vČc velmi tajnČ jednejte a u veliké tajnosti zachovejte a také to
tajnČ vČdČti dejte konšelĤm do ýáslavČ a Chrudimi, aĢ v tom
také pilnost mají, zdali by jich dosíci mohli, a také aĢ je
prohledají, jestli jich dostihnou, a což by u nich nalezli, aĢ
poberou.
Že bez Kutnohorských žádné dĤležité jednání zemské se
neuzavíralo, nasvČdþuje ta okolnost, že když ku prosbČ MistrĤv
a knČží i také jiných stavĤv od krále Vladislava snČm obecný vší
strany pod obojí v Praze na den sv. VavĜince povolen byl k
urovnání vČcí náboženských, také Kutnohorští k nČmu zvláštČ
byli povoláni.
Nelze neuvésti ještČ nČkterých listĤ krále Vladislava,
úĜedníkĤm mince zaslaných, jelikož z nich nejlépe lze poznati
charakteristiku doby té. PíšeĢ v nedČli po sv. DorotČ: Jestliže by
Pán BĤh ráþil tento týhoden štČdrý dáti, abyste nad tento dluh,
jejžto k vyplacení poukazujem, mohli nám s sebou 40 neb 50 kop
gr. pĜinésti a to pro ty hosti, kteĜíž jsou k nám nyní pĜijeli.
Pakliže byste tento týhoden míti nemohli, ale nČkde vypĤjþte a
tu sumu již jmenovanou nám sebou pĜineste a pak jiný týden z
mince naší jemu zase zaplatíte. Z Prahy v úterý po sv. Trojici:
PĜikazujem vám ještČ s pilností, abyste všech výmluv nechajíce,
vždy nám tĜidceti neb více volĤv koupili a je nám do Prahy
poslali, neb toho þas dobrý pĜi jarmarce nyní bude.210 /223/ Ve
stĜedu po sv. Jakubu píše: VČdČti vám dáváme, že nemáme
žádného dobrého vína k našemu stolu. Protož vám pĜikazujem,
abyste hned bez meškání koupili drajling vína dobrého tu u
Hory a poslali nám je do Prahy a to víno zaplaĢte z dĤchodĤ
huti naší. Z Prahy v úterý pĜed Matkou Boží snČžnou: OndĜej
Ĝezník dal jest znáti slovutnému Václavovi z Svárova, kuchmistru
našemu, že jest nČco volĤv do Hory pĜihnal, protož žádáme od
vás s pilností, abyste nám vždy sto volĤv koupili a z mince naší
jemu zaplatili. A když je koli koupíte, nám je do Prahy hned
pošlete. Také pĜikazujem, cožkoli tČch penČz odložených máte,
které jste odkládali na stavení hradu Pražského, ihned také bez
meškání pošlete, aby se dČlníkĤm zaplatilo, což jim pozĤstáno
jest. V pátek pĜed sv. VavĜincem pak píše: PĜikazujem vám, když
stĜíbro z huti naší do mince se dá, aby toho stĜíbra bylo
zmincováno 50 hĜiven a to rozdČleno po pČtmecítma a což by
nám mČlo z toho pĜijíti, dajte toho stateþnému Berkovi z Násile,
komorníku našemu, 21 kop gr. jeho dluhu, který jest jemu
zadržán, a za ostatek nakupte nám sýra a másla k dvoru našemu.
Také vám porouþíme, abyste slovutnému Václavovi z Svárova,
kuchmistru dvoru našeho, dali hĜivnu stĜíbra a to hned.
V pátek po sv. Jarolímu 1478 usnešeno a nalezeno bylo
vĤbec za právo, že nižádný z HorníkĤv, buć obyvatel a neboli to
host, nemá k pĜekupování stĜíbra vézti a zvláštČ žádný kupec a
obchodník ani jiný žádný aby penČz nepĜepaloval ani pĜekupoval, /224/ než toliko vše do domácích mČn nesli, a to pod nejvČtší
pokutou hrdla ztracení, nebo v mČnách našich každému podle
slušnosti má zaplaceno býti, kdo by je chtČl nésti dobrovolnČ.
Pakli by se komu zdálo, že by mČl v tom škodu míti skrze
prodání do naší veksle, pĜejem toho každému, aby sobČ dal
naším úĜedníkĤm na to vydaným peníze pĜepáliti a což z toho
stĜíbra pĜijde, to buć dáno do naší mince a zaplaceno vedle
obyþeje. A také kdo by sobČ chtČl stĜíbra koupiti k své potĜebČ,
to bude moci uþiniti, avšak tak, aby toho pĜekupováním z zemČ
neprodával ani nosil, než panskému a rytíĜskému stavu k jich
potĜebám, ale né k prodaji, to se jim zavírá. Což se dČlání
grošĤv a penČz JKé Mti dotýþe, jak a kde mají dČlány býti, to
buć tak a pĜi tom zĤstaveno, kdež JMt rozkáže, jakž jest od
starodávna se zachovávalo, aby u Hory dČlány byly. Než co se
zlatých dotýþe, ty dČlány bućtež, kde se králi JMti zdáti a líbiti
210
PamatovalĢ si král Vladislav dobĜe, že téhož roku Kutnohorským výsadu na odbývání trhu výroþního na pátek po /223/ Božím
TČle byl udČlil, protož pĜíležitosti té i pro sebe použíti hledČl.

bude v korunČ þeské, než JMt to opatĜiti má, aby se ti zlatí dobĜí
s pĜísadou takovou dČlali, jakož jest to od starodávna bylo. A
ten, kdož ty zlaté dČlati bude, má pĜísahu králi JMti a zemi
dČlati, aby je tak a na tolik grošĤ dČlal, jakož jsou od starodávna dČláni byli, a jmenovitČ každý zlatý tĜímecítma gradĤv.211
1479 V pátek po sv. Prokopu král þeský Vladislav a Matyáš
král uherský sjeli jsou se na poli mezi Holomoucí a Uniþovem. I
smluvili jsou se tak, kdo koho z nich živobytím pĜeþká, aby byl
pánem a králem obojího království. A kníže Viktoryn, syn /225/
krále JiĜího, jenž byl od krále Matyáše lstnČ jat, jest z toho
vČzení vysvobozen. Téhož pak léta ti, kteĜí se z ýechĤv králi
Vladislavovi zprotivili, dali se na milost.212 BylaĢ to ovšem v
politickém ohledu pro uzavĜení míru doba velmi dĤležitá, byl to
koneþný prospČch pĤlstoleté reakce svČtové proti prvnímu odvážlivému pokroku ducha na dráze náboženské, kde i vČku
svého nejráznČjší a nejchytĜejší mocnáĜ a bojovník unaven jsa
desítiletým bojem zoufal nad úlohou pĜedsevzatou vyhladiti s
tváĜe zemČ tyto skvrny kacíĜské a pokoĜiti národ þeský meþem.
Nastalo však tím opČt nové vĜení a tĜení duchĤv v národČ samém, jichžto pĜíþinou bylo usilování o pomČru všelikých ĜádĤv
domácích, právních a sociálních a vedly k rozbrojĤm a pĤtkám
mnohaletým, ke tĜenicím politickým jako i náboženským. A aþ
král Vladislav byl v mnohém ohledu pĜísným, nemČl v jistých
dobách opČt dosti odhodlanosti postaviti se dĤstojnČ k odporu
proti stranČ se zprotivující.
ZnamenitČjší dČje mČsta Hory Kutné roku toho jsou velmi
skrovné a lze je zahrnouti v tČchto nČkolika poznamenáních.
KnČz Martin Hegius, o nČmž pĜi roce pĜedešlém povČdíno,
že pro svou všeteþnost králem Vladislavem z Hory Kutné byl
vypovČzen, navrátil se po královČ odjezdu opČtnČ tajnČ bez
povolení zpČt. Byl však zde jat a k rozkazu královu v moc
královskou na Karlštejn odevzdán.
V bĜeznu roku toho vyloupán byl sklep obecní a pobrány
byly peþeti mČstské i uložené tam peníze obecní, spolu též
ukradeny byly peníze z mince královské. By snad tato ztráta /226/
peþetí nemČla pro obec škodlivých následkĤ, vydal král Vladislav na prosbu šepmistrĤ listem daným v Praze ve stĜedu pĜed
sv. ěehoĜem 1479 tento rozkaz: PonČvadž sklep obecní, kdež
vČci obecní chovány byly, byl vyloupán a peþetČ mČstské jim
pobrány byly, jedna vČtší, druhá menší a tĜetí rychtáĜská, jichžto
pĜedkové jich, staĜí Horníci, užívali. Aby tedy krádež ta na zkázu
obce použita nebyla, rozkazuji: jestliže by kde kteĜí listové pĜed
þasy nebo nyní i také v þasech budoucích byly peþetČni tČmi
svrchudotþenými peþetČmi týmž šepmistrĤm, radČ i vší obci ke
škodČ, ty a takové všecky listy tímto listem naším rušíme,
moĜíme a vniveþ obracujeme tak, aby moci žádné nemČly aniž
míti mohly. ÚĜedníkĤm mince však píše: Jakož mi píšete, že
peníze z mince se ztratily, veztež, žeĢ koneþnČ bez tČch penČz v
minci ztracených býti nechceme a pĜikazujem vám, abyste všech
výmluv nechajíce, nám ty peníze poslali hned bez meškání,
potom pak budete moci k srovnání té vČci pĜed námi státi.
Jakých následkĤ to ostatnČ mČlo pro úĜedníky mince nikde
jsme nenašli poznamenáno. Že však král dle svého obvyklého
spĤsobu na minci neustále dorážel a jí vzdor mnohému
nedostatku za nevyþerpatelnou považoval, svČdþí další listové,
kde napĜ. píše z Prahy v pátek den sv. Urbana: NaĜíká si probošt
kostela pražského Hanuš Kolovrat, že to, což se má z mince
jemu dávati, že se jemu dávno nic nedalo. Protož což mĤžete
nyní toho, což jemu jest zadržáno dáti, dejte jemu všecko. Také
víte a znáte, že jste dávno nic na opravu hradu Pražského
nedali. Protož nemĤžete-li víc nyní zjednati a dáti, ale dejte vždy
10 kop gr. Pakli by jste jich v minci nemČli, ale nČkde jich
vypĤjþte /227/ a vždy na toto dílo tČch 10 kop gr. do této nynČjší
nedČle nám pošlete. Mincmistrovi Benešovi z Veitmille však
zaslal touž dobou list tento: Žádáme na tobČ se vší pilností i
pĜikazujem, aby nám vždy zjednal 100 kop gr.þ. a poslal nám je
bez meškání, tak aby tento pondČlí nejprv pĜíští u nás byly, neb
nám jest toho pilná potĜeba. A nemohl-li by se pak beze lsti
nikde o nČ obejíti, vezmi je na stole a vždy nám je pošli, by mČlo
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za nČkterý þas placení jiným zastaveno býti.
Z toho patrno, jak neustále a usilovnČ Vladislav z Hory
Kutné všemožnou podporu požadoval a kde v minci již
nedostatek byl, hledČl opČtnČ prostĜedkováním mincmistrovým
buć od obce neb zámožných mČšĢanĤ peníze si vydlužiti. I
tentokráte pĜimČl mincmistr šepmistry k zapĤjþení sumy žádané,
kteĜíž však, nemajíce sumy požadované pohotovČ, byli nuceni se
vypĤjþiti. Jaký pĜísný, ano neslýchaný závazek na pĤjþku tu
však uþiniti musili, nežli peníze obdržeti mohli, pĜesvČdþuje
úpis dlužní, jenž zní: My šepmistĜi a rada na Horách Kutných,
první jistci a dlužníci dluhu dolepsaného, a my Jan Kapoun z
Sojkova, Jan Charvát z Ostrova, Jan Knajzlík z SvČtic, rukojmí a
spoluslibce jich s nimi a za nČ, vyznáváme tímto listem zjevnČ
pĜede všemi, kdežkoli þten neb þtúcí slyšán bude, že k rukoum
pána a krále našeho nejmilostivČjšího vydlužili jsme se a dlužni
jsme pravého a spravedlivého dluhu sto zlatých uherských
dobrých na zlatČ, na váze i na minci pravých a padesát kop
grošĤv þeských dobrých stĜíbrných rázu pražského opatrnému
Václavovi soukeníku a Makuši manželce jeho v Ledþi, z
kterýchžto zlatých a grošĤv již psaných máme a naší dobrou
vČrou beze lsti slibujeme všickni jednostejnČ rukou spoleþnou a
nerozdílnou, tak aby žádný z nás /228/ v tom slibu a dluhu od
druhých se nedČlil, ani placením dílu svého dČliti se kterakkoli
odbýti mohl týmž vČĜitelĤm našim neb jednomu z nich platu a
úroku roþního platiti a vydávati každý rok deset kop gr. þes. a to
rozdílnČ na sv. Martina po dání listu tohoto nejprv pĜíštího 5
kop gr.þ. a na den sv. Jana KĜtitele božího tolikéž, a tak po
všecka léta poĜád zbČhlá úrok ten tak a na ty þasy máme a
slibujem vČĜitelĤm našim neb jednomu z nich prve psaným
platiti a vydávati dotavád, dokudž by nám tíž vČĜitelé naši neb
jeden z nich anebo my jim také pĤl léta napĜed nedali jinak
vČdČti. Tehdy hned po tom pĤl létČ vČdČti dání poĜád þtúc máme
a slibujeme vČĜitelĤm našim neb jednomu z nich jistinu
svrchupsanou, to jest sto zlatých uherských a padesáte kop gr.
þes. dáti a zlatými hotovými a groši þeskými zaplatiti i s úrokem
v ty þasy pĜišlým bez zmatku a odporu i prodlení dalšího
všelikterakého. Pakli bychom toho neuþinili a zlatých a grošĤv
kterýchžkoli, bućto úroþních nebo hlavních jistinných vČĜitelĤm
našim neb jednomu z nich nedali a nesplnili tak a na ty þasy,
jakož se svrchu píše, tehdy my všichni rukojmí nadepsaní máme
a slibujem, kteĜíž a když napomenuti byli bychom k ležení od
týchž vČĜitelĤv našich neb jednoho z nich listem a poslem nebo
ústnČ, hned nazejtĜí žádný z nás druhého neþekaje ani se
nebytím doma kterého neb þímkoli jiným vymlúvaje, každý sám
osobnČ svým životem s jedním pacholkem a se dvČma koĖma
vjeti máme a vlehnouti do mČsteþka Ledþe aneb odtud tĜi míle
vzdálí nebo blíže do jednoho kteréhokoli mČsta neb mČsteþka do
domu poctivého hospodáĜe, tu kdež nám od vČĜitelĤv našich neb
jednoho z nich ústnČ neb po poslu a listu bylo by ukázáno neb
jmenováno, a tu máme a slibujem pravé a obyþejné ležení plniti,
držeti a /229/ zachovávati podle Ĝádu zemČ þeské. A kdožby ode
dne napomenutí a obeslání nás k ležení poĜád þtúc þtrnácte dní
minulo a my ještČ vČĜitelĤm našim neb jednomu z nich zlatých a
grošĤv jistinných i s úrokem nedali a nesplnili bychom úplnČ a
docela tak jakož se svrchu píše, ležme my nebo neležme, dáváme
týmž vČĜitelĤm našim tímto listem plnou moc a plné právo ty
zlaté a groše jistinné nebo úroþní tehdáž povinné, vzíti a dobýti
v kĜesĢanech nebo židech na naši všech spoleþní a nerozdílnou
škodu a my pĜes to vše ležení plniti máme a zachovati slibujem z
nČho na nižádné právo nevyjíždČti ani vychoditi tak dlouho a
dotud, dokud bychom vČĜitelĤm našim prve psaným neb jednomu
z nich zlatých a grošĤv jistinných svrchu psaných s úrokem
každým zadržaným i se všemi škodami pro neplnČní naše
vzatými, ježto by ty škody tíž vČĜitelé naši neb jeden z nich
dobrým svČdomím bez pĜísah a vČrování pokázati mohli, docela
nezaplatili a úplnČ tak, jakož se svrchu píše. A jestliže by kterého
z nás rukojmí Pán BĤh smrti neuchoval, jakož pane Bože raþ
ostĜíci, tehdy my živí zĤstalí máme a slibujeme jiného živého tak
jistého a movitého na místo toho, jenž by umĜel, k sobČ a v týž
slib a v též rukojemství pĜistaviti a list tento v táž slova vždy
obnoviti ve þtyrech nedČlích poĜád zbČhlých ode dne smrti
rukojmČ umrlého poþítajíce, kolikrát koli pro smrt kterého z nás
toho potĜeba byla by, pod ležením svrchupsaným. A kdož by koli
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tento list mČl nebo míti bude s svrchupsaných vČĜitelĤv našich
neb jednoho z nich dobrou a svobodnou vĤlí, ten má a míti bude
túž plnou moc i též ovšem právo plné ke všem vČcem v nČm
položeným a zapsaným, jakožto oni sami vČĜitelé naši svrchupsaní. /230/ Toho všeho na potvrzení i lepší pevnost dali jsme
pĜivČsiti k tomuto listu dobrovolnČ my všickni jistci i rukojmČ
peþeti naše vlastní a pĜirozené s jistým našim vČdomím i
pĜiznáním. Jenž jest dán léta po narození Syna božího tisícího
þtyrstého sedmdesátého devátého v den sv. Kyliána.213
Viktor kníže Minsterberský, druhý syn nČkdy krále JiĜího,
propuštČn byv ze zajetí uherského, oddal se zcela životu soukromému a popustil veškeré dĤchody své, kterých dle úmluvy pĜi
volbČ krále Vladislava za krále þeského z dolĤ kutnohorských
(mince) byl požíval, s pĜivolením krále Vladislava bratru svému
JindĜichovi,214 který pak doþasnČ v HoĜe Kutné dĤm Knajslovský si zakoupil, jenž pak po nČm Knížecí dĤm byl nazýván.
1480 Velmi citelné bylo pro veškeré obyvatelstvo usnešení
snČmovní na snČmu Svatováclavském roku pĜedešlého, kde
dáno bylo svolení k berni v takové výši a na tak širokém
základČ, že celá dávnovČkost þeská jen málo poskytovala
pĜíkladĤ podobných. Každý obyvatel zemČ bez rozdílu stavu
mČl položiti poloroþní dĤchody své na pomoc králi a to nejdéle
do Hromnic nejprve pĜíštích. Proto také zavedeno bylo po celé
zemi moratorium od sv. /231/ Havla do sv. JiĜí, tak aby mezi tím
þasem nikdo nikoho neupomínal z dluhĤv soukromých.
ýtenáĜĤm již od dĜíve známa je z poukazĤ na minci
kutnohorskou penČžitá nesnáz, v níž král Vladislav tak þasto se
nalézal. Dá se z toho souditi, jak mnoho dluhĤ soukromých i
zemských musel míti. Proto také stalo se ono usnesení
snČmovní: pro vypravení nČkterých závad a dluhĤv zemských,
králi ke cti a k obecnému dobrému, ne z práva podle svobod
svých, ale svou dobrou vĤlí. A že napotom ani on ani
potomkové jeho podobných berní na nich žádati nebudou a
nemají. Bylo však nálezem snČmovním dále stanoveno, že král
jen s vČdomím svých rad mohl nakládati tímto novým
pokladem. Jak znamenitou þástkou pĜispČla v pĜípadČ tom Hora
Kutná, není poznamenáno, lze se však snadno domysliti, že pĜi
zámožnosti tehdejšího mČštanstva, rudokupcĤv, majitelĤ hutí i
jiných obchodníkĤ musela to být suma znamenitá.
TĜenice náboženské panovaly stále v národČ a pĜispívala k
nim nemálo i ta okolnost, že þlánek tĜetí úpisu královského pĜi
volbČ Vladislava za krále þeského uþinČný nedošel posud
náležitého vyĜízení.
K urovnání tĜenic náboženských položen byl o Suchých
dnech postních r. 1480 snČm veliký do Prahy. Na pĜispČní v radČ
poþítáno bylo s velikou dĤvČrou na posly kutnohorské a proto
také psali úĜedníci v duchovenství arcibiskupství pražského
kutnohorským: ponČvadž již v vČcech náboženských mnohé Ĝeþi
ve schĤzích byly praveny, podávány a rozjímány, zvláštČ co se
podávání velebné svátosti dítkám a þeského zpívání dotýþe, že
však bez nich niþeho nebylo uzavĜeno a prostami obdrženo na
králi, aby k suchým dním nejprve pĜíštím k poradám božím /232/
pĜíchylní svČtští i duchovní mohli se sejíti do Prahy pro jisté
potĜeby nynČjší i potomní. Protož pro þest a pro chválu napĜed
Boha milého i zákona jeho, pro þest této koruny þeské i pro
dobré krále, pána našeho, pro þest vašich pĜedkĤv, naši i
budoucích i pro spasení vaše prosíme snažnČ, žádáme pokornČ
i napomínáme vČrnČ, znajíce již, jaká jest toho potĜeba, raþte z
sebe jisté osoby, také i knČze faráĜe vašeho k tomu snČmu
vypraviti, abychon aspoĖ jsouce vespolek u vČtším poþtu, mohli
s boží pomocí, co obmeškáno, napraviti a co v nebezpeþí jest, z
toho vyjíti.215 Spoléhání toto o vydatnou pomoc pĜi rozhodování
o tak dĤležitých otázkách na posly kutnohorské mČlo dvojí
podklad: pĜednČ kutnohorští horlivČ lpČli pĜi þistém utrakvismu,
kompaktáty koncilia Basilejského potvrzené, a druhé Pražané
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Dlužní úpis tento jest charakteristickým pro dobu tuto, neboĢ
pĜesvČdþuje nás o tom, že v dobČ té ztČžka dalo se docíliti pĤjþek a
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vČdČli, že Kutnohorští mČli veliký vliv na krále Vladislava. A
protož bezpeþnČ mohli doufati, že oni také krále Vladislava k
potvrzení uþinČných usnesení pĜimČjí. Však snČm tento nedošel
vytknutého cíle a byl proto ustanoven snČm jiný ke dni sv. JiĜí,
však o tom neví se vĤbec, sešel-li se kdy.
Mezi tím udály se však v Praze mnohé výstupy pohoršlivé
mezi stranou Ĝímskou a horlivými kališníky, které krále Vladislava pĜimČly k tomu, že opustil Prahu a osídlil se v oblíbené
jemu HoĜe Kutné. A zde opČt po delší dobu s celým svým
dvorem se usaditi zamýšlel souditi se dá z toho, že psal ve
þtvrtek pĜed sv. Vítem r. 1480 z Prahy Kutnohorským: VČrní
naši milí! Za to máme, že vás tajno není, že bohdá pĜíjezd náš
vždy v sobotu nejprv /233/ pĜíští do Hory šĢastnČ bude. Protož to
vČdouce, pĜikazujem vám s pilností, abyste se již k tomu mČli a
voly, telaty, skopci a jehĖaty s jinými všemi potĜebami, což k
kuchyni naší pĜísluší, nás v tom slušnČ zaopatĜili, tak abychom
pĜijedouc, skrze vás v tom žádného nedostatku nemČli a takž co
se soboty dotýþe, abyste nás i dvoĜany naše rybami k stolu
našemu nakoupíc vždy opatĜili, tak aby žádného pokĜiku na
dvoĜe pro ten nedostatek nebylo. A hnedle druhý den na to píše
opČtnČ: PĜikazujíce, abyste 100 zl. uherských zjednajíce kde
mĤžete, i dali je Ambrožovi zlatníkovi na pozlacení vČcí našich,
kteréž nám dČlá, aby vždy to, což udČlá, nám i pozlatil prve než
pĜijdem a také abyste jemu dali ještČ z mince naší k dČlání
potĜeb našich 10 hĜiven stĜíbra. A ovsa také nakupte k pĜíjezdČ
naší.
RozhoĜþení Vladislavovo na Prahu stalo se hlavnČ z té
pĜíþiny, že pĜes zápovČdi na snČmu svatováclavském uþinČné,
kterouž všeliká polemická a popudlivá kázání, jakož i všeliké
písnČ, kteréž stranám náboženským dávati mohly podnČt k
nevoli, se zapovídaly, toho uposlechnuto nebylo, ano skoro jako
zúmyslnČ proti tomu jednáno bylo, þímž strana utrakvistická
jaksi Vladislava k dodržení odpĜisáhnutého závazku jeho
donutiti se snažila, jelikož pĜesvČdþení, že Vladislav stranČ pod
jednou velice nadržoval a strany pod obojí proti hanlivým
kázáním strany pod jednou nikdy opravdovČ se nezastal, nabylo
vrchu. Nejvíce však horlil král Vladislav proti zpívání písnČ
utrakvisty oblíbené: VČrní kĜesĢané, silnČ doufejme, o KristovČ
veþeĜi nepochybujme atd., jížto strana Ĝímská katolická urážena
a tupena býti se považovala. Zpívání písnČ té popudilo
Vladislava tak velice, že zjímati, muþiti, ano i usmrtiti kázal ty,
kteĜí zpíváním písnČ té zapovČdi jeho /234/ se zprotivili.
I stalo se, že v oktáv Božího TČla, když král Vladislav bral
se z chrámu sv. Jakuba v HoĜe Kutné, jeden švec píseĖ tu zpívati
poþal, zaþež z rozkazu králova jat a do vČzení uvržen byl a ještČ
i jiní s ním. Aþkoliv Vladislav byl v HoĜe velice oblíben,
nicménČ nevþasná tato pĜísnost byla pĜíþinou, že pĜes 500 havíĜĤ
se shluklo a s korouhvemi svými na Vlašský dvĤr pĜitáhli a o
propuštČní zajatých usilovali. Vladislav, jsa ve velikých
rozpacích, kázal k sobČ povolati šepmistry a rady na dvĤr a
kázal jim oznámiti: Jakož Václav, AlderĤv zeĢ, a jiní s ním
upadli byli v hnČv JKé Mti, pro nČjž byli trestáni, že ten hnČv
ráþil jim odpustiti, rozkázav šepmistrĤm a radČ, aby jim toho
nebylo vzpomínáno a nebylo jim ke škodČ na þasy budoucí a
vČþné. A páni, slyševše vĤli krále JMti pána svého, oznámili jsou
obci starší a pro budoucí þasy kázali zapsati.216
Král Vladislav za pobytu svého svolal snČm nový na poþátku
þervence do Hory Kutné, kamžto vypravili i konšelé pražští
nČkteré z nejhorlivČjších kališníkĤ, z úmysla prý, aby se jich
zbavili, neboĢ ti po svém zjímání, jako zejména Jan Sosnovec,
Matouš Šerlink, Jan Žiš Ĝezník a Martin od zlatého kola, vezeni
byli na Hrádek (KĜivoklát) do vČzení. Dva z nich: Matouš
Šerlink a Martin od žlutého kola zmuþeni a tĜetí Šejnoha pekaĜ
na skĜipci pĜetržen. A to se jim i jiným stalo pro þeská zpívání
217
/235/ té písnČ VČrní kĜesĢané! atd., kterou král byl zapovČdČl.
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Memorabilie v archivu mČstském. - Srovnej též: Martin
Kuthen: Kronika o založení zemČ þeské. - Veleslavína: Historický
kalendáĜ str. 320 - StaĜí letopisové ýeští str. 216. - Palacký: DČjiny
národu þeského V. þást 1. str. 200.
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PamČti Mikuláše Daþického z Heslova list 25. Jelikož Mikuláš
Daþický ve svých PamČtech o události té, jak obyþej mívá, blíže a
obšírnČji se nezmiĖuje, jest nejpatrnČjším dĤkazem, že ani on, jako
spisovatel tČch PamČtí, ani pĜedkové jeho, po nichž, jak udává,

Mezi kolínskými a kutnohorskými nepanovalo asi roku toho
nejlepší pĜátelství, neboĢ Hynek kníže Minsterberské domlouvá
tČmto listem z PodČbrad (fer V vigilia Petri) zaslaném, že nemají
žádného práva kolínské mČšĢany v HoĜe stavovati. ByltČ, jak již
praveno, Hynek kníže Minsterberský též spolu soused kutnohorský a pánem na PodČbradech, obdržev od krále Vladislava
za jeho pobytu v HoĜe právo hraniþní, jakož i právo meþe a to
nejen na panství PodČbradském, nýbrž i nad kovkopy kutnohorskými, a trest jím vynešený, nechĢ pro viny náboženské
neb politické i v /236/ nepĜítomnosti královČ považován býti
musel za platný. Jaké pikle proti nČmu as vedeny byly a ze které
strany, nelze blíže povČdíti, vysvítá to však z listu, jejž poslal
kutnohorským v sobotu po sv. BartolomČji r. 1480, kdež píše:
Tajno vás nebuć, že jsme dosáhli nČkterého zloþince, kterýžto na
naše zlé najat byl. Ježto ten vyznává na Vojtka a na nČkteré,
kterak jsou o nás nešlechetnou lest skládali na nČkterém zámku.
Ježto nám se zdá, že se to žádnému nedČje v této mírné zemi a
pokojné, aby taková lest mČla o kom skládána býti, jako o nás, i
žádáme vás s pilností, že to pro nás uþiníte a dva z pánĤv k nám
vyšlete tento þtvrtek na noc na PodČbrady k vyslyšení zlého
lotra, na þem umĜe. I znajíce v tom naši takovou znamenitou
potĜebu, vždy vám vČĜíme, že to pro nás uþiníte, jakož bychom
my chtČli pro vás všecko nám možné uþiniti, když byste nás v
þem potĜebovali. SvČdþíĢ to, že kutnohorští konšelé k výslechĤm
útrpného práva i jinam povoláváni bývali a že na jejich výrok
jistá váha se kladla.
Že mČsto Hora Kutná v dobČ té již na stupni vyšší
vzdČlanosti býti muselo, tomu nasvČdþují nejen veškeré události,
o nichž nám až doposud vypravovati bylo, dokazujeĢ to spolu i
ta okolnost, že zde hnedle v nejprvnČjší dobČ po vynalezení
knihtisku knihtiskárna zaĜízena byla, kdež roku 1480 Esopovy
bájky tiskem vyšly, a nato již r. 1489 velmi nákladné vydání
svatého písma Starého i Nového zákona a sice nákladem
knČhtiskaĜe Martina z Tišnova.218
nČkterá poznamenání psaná mČl, události té ještČ co oþití svČdkové
pĜítomni nebyli, nýbrž, že prvopoþáteþní zprávy své kutnohorské
sbíral nazvíce z povČstí. NeboĢ þeho sám býval oþitým svČdkem, to
popisuje vždy podrobnČ. PĜichází však také rodina Daþických z
Heslova v HoĜe Kutné teprve poþátkem první þtvrti XVI. století, a
slula dĜíve KĜivoláþek nebo KĜivoláþek-Daþický, pak Daþický z
Barchova a na Veltrubích (r. 1566) a na to teprv Daþiþtí z Heslova,
kterýmžto predikát a erb obdržel teprve ýenČk Daþický z Barchova
a na Veltrubích, když s císaĜem Ferdinandem proti TurkĤm bojoval.
MáĢ erb Daþických ve štítČ cimbuĜí, z nČhož ruka šíp z luþištČ
vypouští a nad tím spuštČné hledí s trojím chocholem.
218
Knihtisk pomocí pohyblivých písmen prvnČ vynalezen byl r.
1440 v Mohuþi Janem Gutterbergem. Událost tato není tak nepatrná,
že by nezasloužila bližšího povšimnutí, neboĢ /237/ vynálezem knihtisku rozšiĜovati se poþala osvČta a vzdČlanost stĜelhbytČ na vše
strany. To bylo také pohnutkou, že vynálezce knihtisku poþali si
rĤzní národové pĜivlastĖovati jako rodáka svého a vlastence. Velmi
mnoho bylo již o tom napsáno, bez patrnČjšího však výsledku, odkud vlastnČ pocházel Guttenberg rodem. A kdežto již od pradávných
dob nejstarší a nejslovutnČjší spisovatelé takĜka s jistotou dovozovali, že Jan Gutterberg byl rodákem kutnohorským, snažili se zase
NČmci to vše popĜíti. NejvČtší o vČci té spor veden byl v listech
þeských r. 1840, kterýžto spor povstal z pojednání pánČ Jaroslava
Vrtátka Historicko-kritická úvaha týkající se vynálezce umČní
knihtiskaĜského, kteréž byl ve Vlastimilu dílu I. uveĜejnil. DĤkaz
svĤj zakládal na výroku neznámého spisovatele tĜídílnéno latinskoþeského slovníku ze XVII. vČku, v díle tom tČmito slovy uvedeném:
Tum vero Boëmi linguam suam specialiter auxerunt, posteaquam
Artem libros imprimendi invenenit Joannes Kuttenbergius, natione
Boëmus, patria Kuttenbergensis, prius Joannes Faustus nominatus,
qui circa annum 1421 bella Husitica fugiens in Germania abiit
Strasburgise Kuttenbergium a patria (ex more ejus temporis et
simul ut suam Patriam ab inventione Typographiæ comendavitit)
compellavit. T.j.: Tehdáž ýechové Ĝeþ svou zvláštČ rozšíĜili, když
umČní knihtiskaĜské vynalezl Jan Kuttenbergius, kmenem ýech,
rodem KutnohoĜan, dĜíve Jan Faust jmenován, který okolo roku
1421, obávaje se válek husitských, do NČmecka odešel a se ve
Strasburku od své otþiny (dle tehdejšího obyþeje a aby spolu rodištČ
své vynálezem umČní knihtiskaĜského odporuþil) Kuttenbergium
(Kutnohorským) se jmenoval. Aþ NČmci pro sebe mnoho byli

/237/ 1481 Po obnovení a sazení rady uþinili jsou páni svolení
mezi sebou a zapsati rozkázali: Nejprve: Když by který soused
pro které provinČní pĜišel pĜed soud, aby ne hned krutostí práva
byl souzen, ale aby páni práva se držíce k milosti prohlédli kdež
sluší vedle spravedlnosti. It. Když v soudu sedí, aby žádný
ižádnému pĜed nimi se soudícímu hĜbetu nedržel, ani jeho pĜe
opravoval pro pĜízeĖ ani pro nepĜízeĖ ani pro kterou jinou vČc
proti své pĜísaze: Než chce-li kdo za koho držeti pĜímluvu,
vstana z lavice a slyšení sobČ uproše, s pĜítelem vstoupČ mĤž zaĖ
pĜímluvu uþiniti, když jest slušné. It. Má-li kdo z pánĤv co
pĜednášeti druhému, aby o nČm nikdež nemluvil, ani naĖ útoku
þinil, než vstana z rady a slyšení uproše mluv potĜebu svou
poctivČ bez kĜikĤv, jakož na úĜedníky sluší.
Jaká obČtavost k ústavĤm dobroþinným mČstským mezi
mČšĢany kutnohorskými panovala, pĜesvČdþuje nás opČtnČ
štČdrý dar mČšĢana kutnohorského Jana z Trojanovic, který svou
ves Veletov /238/ špitálu sv. KĜíže byl daroval. Úpis toho
darování, jím samým vystavený, zní: Já Jan z Trojanovic a na
PašinČvsi vyznávám tímto listem vĤbec všem, kdež þten nebo
þtoucí slyšán bude, jak mám jeden majestát nejslavnČjšího
knížete a pána, pana Sigmunda císaĜe Ĝímského a uherského i
þeského krále, kterýž svČdþí nČkdy slovutnému Mikulášovi
DivĤþkovi z Kladrub na ves Veletov s luhy, jezerem a což k tomu
pĜísluší, v zástavČ a zápisu ve dvú stú kopách grošĤ pražských
stĜíbrných dobrých, tak aby týž Mikuláš a dČdicové i námČstkové
jeho potomní ves s pĜíslušenstvím jejím drželi a toho požívali
dotud, dokudž by JCá Mt neb Jeho Mti budoucí králové þeští,
jimž by ta výplata pĜíslušela, svrchupsaných 200 kop gr.þ. jemu
neb potomním držitelĤm nezaplatili groši hotovými, þtvrt léta
vČdČti dadouce, jakož týž majestát ty i jiné vČci šíĜe v sobČ drží a
zavírá, jehož datum svČdþí v Praze léta božího 1436 i s tou
dobrou vĤlí, kterouž týž knČz JetĜich jménem svým i svých pĜátel
udČlal mnČ Janovi prve psanému. Item. Druhý list, kterýž mnČ
svČdþí od nejjasnČjšího knížete a pána pana JiĜího krále þeského
na svrchu psanou ves s jejím pĜíslušenstvím, v kterémž mnČ
zvláštČ na svrchupsanou sumu pĜipsáno svČdþí 200 kop gr.þ.
penČz dobrých, které JMti pĜipujþil na tu ves k výplatČ vedle
prvnČjšího majestátu, jakož týž list to ukazuje, jehož datum
svČdþí v Praze r. 1465. Item. TĜetí list, kterýž mám na potvrzení
svrchu psaných listĤv od nejjasnČjšího knížete a pána pana
Vladislava krále þeského JMti, v nČmž mnČ z milosti nad držení
sumy 100 kop gr. širokých þeských aneb 200 kop gr. drobných
penČz pĜipsati jest ráþil beze všeho splacování té vsi s jejím
pĜíslušenstvím do dvou životĤv, kteréhožto listu datum v Praze r.
1473. /239/ Item. ýtvrtý list, kterýž mám také od nejjasnČjšího
knížete pána pana Vladislava krále þeského, v kterémž listu JMt
vedle seznání osvíceného knížete pána pana JindĜicha ráþil jest
mi pĜipsati 100 kop gr. þes. širokých nad dĜevní sumy zapsané,
takže suma tČch všech listĤv drží a zavírá v sobČ 400 kop gr.
þeských širokých k placení té vsi Veletova s jejím pĜíslušenstvím,
kteréhož listu datum svČdþí v Praze léta božího 1480, jakož ti
listové to v sobČ šíĜe drží a zavírají. Já svrchupsaný Jan z
Trojanovic svrchupsané listy s dobrými vĤlemi i s životy i vše
právo, kteréž svČdþí mnČ i mým dČdicĤm, vydal jsem v moc, a
tomu dobrou svobodu a vĤli dávám a ustupuji poctivým pánĤm
šepmistrĤm a radČ na Horách Kutných k jich špitálu s plným a
celým týmž právem, kteréžkoli mnČ i budoucím tu svČdþí, niþeho
nepozĤstavuje, tak, aby oni i budoucí jich toho všeho práva
mohli užívati jakožto já jsem užíval bez pĜekážky. A toho na
svČdomí já Jan svrchupsaný peþeĢ svou pĜirozenou pĜivČsil
jsem, sprosiv urozeného pana Beneše z Veitmille, purkrabí na
KarlštejnČ a mincmistra na Horách Kutných, a urozených
panoší Jana HrabanČ z PĜerubenic a na Suchdole, Petra
Plútvice PubČnČ a na ChotouchovČ, Prokopa Mirka z Solopisk a
na Peþkách, by vedle mne peþeti své pĜivČsili k tomuto listu.
Jenž jest dán a psán na Horách Kutných léta od na rození Syna
božího 1481. v úterý den svatých apoštolĤ Filipa a Jakuba.219
Takovéto znaþné odkazy, o nichž již kolikráte mČli jsme
pĜíležitost se pĜesvČdþiti, pĜispívaly znamenitČ k rozmnožení

dovodili, dostateþnČ hodnovČrnČ nedokázali ještČ, že by Guttenberg
z kmene nČmeckého pocházel, naprosto ani nebudou moci dokázati.
219
Archiv mČstský.
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nadací a zaopatĜení schudlých spolumČšĢanĤ.
Události povšechné v zemi, které nejvíce mysl veškerého
/240/ obyvatelstva zaujímaly, týkaly se hlavnČ neuspoĜádaných
posud pomČrĤ náboženských a když král Vladislav v kvČtnu r.
1481 snČm valný veškerého království do Prahy byl svolal,
snČmovní strana pod obojí, tvoĜící velikou vČtšinu, odepĜela dáti
se v jednání o pĜedlohách královských, pokudž by stížnosti
náboženské její nebyly vyĜízeny. Protož tu niþeho sjednáno
nebylo a svolán byl opČtnČ snČm nový ku dni sv. OndĜeje. Na
snČmu tom pĜedložil král Vladislav shromáždČným stavĤm
království, jež dluhy bylo stíženo, pĜedlohu, jak by dluhové ti
mohli býti splaceni. I svoleno, aby ze všech pivovarĤ v mČstech
královských, panských i rytíĜských i také každého, kdož by na
zemi mČli a vaĜili, dávali z každého strychu, džberu, korce,
kbelce, jak jest kde která míra a drží se, po groši þeském bílém z
každé takové míry, aby dáno bylo prve, nežli by zapálil pod
pánví, pod hrnci neb pod kterýmkoli jiným nádobím, chtČ vaĜiti,
tČm úĜedníkĤm, kteĜí k tomu budou ustanoveni. A takové dání
má býti beze všech fortelĤv a zadržování, vaĜ na prodej nebo k
své potĜebČ, kromČ knížat, pánĤv a rytíĜstva, což by k svým
dvorĤm vaĜili, ti z toho dávati nemají, leþ by kdo na prodej vaĜil,
aby též povinen byl uþiniti tu pomoc. A takové vybírání má se
vybírati napĜed v mČstech královských, aby purkmistr to
opatroval a Ĝídil, by z toho poþet uþiniti mohl a každého þtvrt
roku tČm pánĤm odvedl, kteĜí jsou na vyvoleni, aby peníze do
Prahy pĜinesli. A má trvati a vybíráno býti do úplného roku.
Dále usneseno, což se dotýþe obilí ze zemČ vození, bućto na
zemi nebo po vodČ, takto jest zĤstáno: aby žádný ten, kdož by
potĜeb jiných do zemČ nepĜivezl, jakožto soli, železa a jiných
potĜeb, ten aby obilí ze zemČ nevezl. Pakli by to pĜes to uþinil,
má jemu pobráno býti vĤz i konČ /241/ i jiné vČci, kteréž by mČli.
It. V každém mČstČ a mČsteþku aby to bylo konšely a úĜedníky
opatĜero, aby chléb a pivo na míru slušnou bylo postaveno, tak
aby chudina pĜíliš obtČžována nebyla.
Kutnohorští však vzpouzeli se platu tohoto snČmem
ustanoveného odvádČti, odvolávajíce se na svá stará práva a
výsady, že k žádné berni zemské nikdy pĜidržováni býti nemají.
A pĜesto, že jich král Vladislav zvláštním listem upomínal, aby
plat ten v mČstČ byl vybírán, odepĜeli tomu, nechtíce tak práv
svých zadati a na mČsto v budoucnosti nebývalá bĜemena
uvaliti. Že však bernČ této král velice potĜeboval, snažil se
nejvyšší mincmistr Horníky k tomu nakloniti, aby se
snČmovnímu usnesení podrobili. Horníci mČli nČco za lubem,
þeho dosíci chtČli, aby si berni na nich požadovanou opČt jiným
spĤsobem nahradili, a protož prohlásili: dá-li jim král Vladislav
ujištČní, že bernČ ta nebude na újmu svobodám jich, že se pro
tentokrát podrobí snesení snČmovnímu. I stalo se ujištČní to
následujícím listem: My Vladislav král þeský atd. Oznamujeme
všem: Jakož knížata, páni, rytíĜstvo i mČsta naši vČrní milí,
hledíce na nás jakožto krále þeského, pána svého dČdiþného i
tudíž sami na se a na obecné dobré, aby tím snáze koruna naše
þeská mohla z dluhĤv vyvedena býti, i svolili jsou k tomu
dobrovolnČ, aby všickni k tomu pomoc uþinili a ta pomoc aby
trvala od Nového léta nejprv pĜíštího až do plného roku poĜád
zbČhlého, jakož pak cedule obecnČ na to vydaná ty vČci šíĜe v
sobČ zavírá. Že pak opatrní šepmistĜi a rada i všecka obec mČsta
našeho Hory Kutné, vČrní naši milí, vedle již psaných knížat,
pánĤv, rytíĜstva i mČst, našeho mnohými milostmi a svobodami
obdaĜení a osvobození od pĜedkĤv našich /242/ králĤv þeských,
ježto my tČch milostí jim potvrdili, avšak proto žádných takových
vČcí pĜed oþi neberouc, ale hledíce na obecné dobré, i tudíž na
nás jakožto krále þeského, pána svého dČdiþného, i tudíž na své
a obecné dobré, i svolili jsou k takové pomoci s prvními, však
tak prosíce nás, abychom je v tom opatĜiti ráþili, aby ta vČc a to
svolení bylo jim v þasech budoucích bez újmy a škody na jich
právích. My pak hledíce k povolnosti a zvláštní pĜíchylnosti,
kterouž k nám mají již psaní šepmistĜi, rada a obec již
jmenovaného mČsta našeho Hory Kutné, i chtČjíce je v tom vedle
žádosti jich, jakož pak hodné a slušné jest, opatĜiti, s dobrým
rozmyslem a radou vČrných našich, mocí královskou, slibujem
slovem naším královským za nás i také za budoucí naše krále
þeské již psaným šepmistrĤm, radČ i také obci jmenovaného
mČsta Hory Kutné, nynČjším i budoucím za tu vČc, co se již
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psané pomoci dotýþe, nemá jim býti k žádné újmČ, škodČ,
ublížení neb obtížení na jich právích, nebo to, což jsou uþinili a
svolili, ne z práva, ale z dobré vĤle, a že My ani budoucí naši
králové þeští nemáme ani budem takové pomoci na nich více
žádati vedle práva. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou
kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v Praze v pondČlí pĜed
Novým létem 1481 království našeho jedenáctého.220
1482 Že však povolnost tuto ke svolení bernČ Kutnohorští
jinakým zpĤsobem od krále Vladislava nahrazenu míti se
pĜiþinili, lze se snadno domýšleti, jelikož podobných pĜípadností
vždy k prospČchu svému hledČli využíti. MČliĢ Horníci doby té
mnohou svízel ohlednČ vybírání cla na silnici od Kolína k
ýáslavi vedoucí a v MalínČ umístČného, kteréž jim majestátem r.
1394 král /243/ Václav udČlil, neboĢ majestát ten se jim ztratil.
Proto žádali krále Vladislava o tu milost, by udČlený jim
majestát na clo malínské nejen vyhledati naĜíditi ráþil, ale i novČ
potvrdil, odvolávajíce se pĜi tom na majestát udČlený jim
císaĜem Sigmundem, jímž se naĜizuje: jestliže by se doptali
Kutnohorští kdy jakých privilegií a zápisĤv bývalých, že i
budoucí krále þeské zavazuje, by oni pĜi tom zĤstaveni a jim
znovu potvrzeni byli. Proto Vladislav splnil prosbu
Kutnohorských majestátem daným v pátek po hodu Božího
narození, v nČmž praví: I prosili jsou nás, abychom je v tom
opatĜiti ráþili, aby potracení toho listu, ponČvadž jest
registrovaný nalezen v registĜích kanceláĜe naší, škodni nebyli.
My hledíce k jich vČrným službám a ustaviþným, kteréž nám
þinili, þiní a þiniti nepĜestávají, nás od poþátku králování
našeho vČrnČ, právČ a stále jakožto krále þeského pána svého
dČdiþného se pĜidržujíce a potom tím lépe aby mohli a mČli nám
sloužiti, þímž nás milostivČjší k sobČ poznají. I jsouce v tom k
prosbČ jich milostivČ naklonČni, s dobrým rozmyslem a radou
vČrných našich, mocí královskou svrchupsaného listu ve všech
kusech, þláncích, artikulích a klausulech potvrdili jsme
jmenovaným šepmistrĤm, radČ i obci mČsta Hory Kutné a tímto
listem potvrzujeme milostivČ, tak aby oni i budoucí jejich té
milosti, kteráž v tom listu se vypisuje, což se silnice týþe,
požívali, tak jako by mČli na to celý a neporušený list již
psaného krále Václava, a to bez naší i budoucích našich králĤ
þeských i všech jiných lidí všeliké pĜekážky.
RovnČž hledČli Kutnohorští si zjednati narovnání mnoholeté
rozepĜe, ježto byly o sklad tuních ryb a slaného zboží s
Kolínskými /244/ vedli a která již þastokráte k nemilým vystupĤm
mezi tČmito dvČma mČsty byla pĜíþinu zavdala. Proþež
pĜedloživše vČci ty sporné králi Vladislavovi k rozhodnutí,
dostali následující odpovČć: My Vladislav z boží milosti král
þeský atd. Oznamujem tímto listem všem, jakož nČkterá rĤznice
byla jest mezi opatrnými šepmistry a radou na Horách Kutných,
vČrnými našimi milými s strany jedné a mČštany kolínskými a
slovutným JindĜichem Amchou z Borovnice na místČ rychty
téhož mČsta Kolína s strany druhé, co se dotýþe skladu herynkĤv
i jiných ryb tuních a slaných, jakož pak obojí strana o srovnání
tČch vČcí stály jsou pĜed námi a radami našimi. My pak slyšíce s
radou naší žalobu i také odpor a dĤvody i také prĤvody obojí
strany i chtíce, aby obojí strana pĜi tom zachována byla, pĜi
þemž která strana má zachována býti. I uþinili jsme s radami
našimi mezi nimi výpovČć, kterážto jest v rejstĜích dvoru našeho
zaznamenána, kteroužto výpovČć s dobrým rozmyslem a radou
našich vČrných mocí královskou pro budoucí pamČĢ již psaným
HorníkĤm kázali jsme k prosbČ jich pilné v tento list náš vepsati
a takto od slova k slovu se vypisuje: V té pĜi a rĤznici, kteráž jest
mezi mČšĢany kolínskými a JindĜichem Amchou na místČ rychty
s jedné a poctivými Horníky Hory Kutné s strany druhé a to o
sklad herinkový i jiných ryb tuních i slaných, tak jako oni
kolínští i rychtáĜ vedli jsou pĜi svou i listy ukazovali pĜedkĤ Jich
Mtí králĤv þeských, že byl a má býti sklad tu v KolínČ, kromČ
poctivých Pražan, kteĜí se v tČch listech zvláštČ vymiĖují a
vyhražují, že ti, což vezou té koupČ, nemají tu skládati. Tu král
JMt /245/ se pány slyšev jich s obou stran pĜe a dĤvody, takto jest
ráþil rozkázati a rozkázal: aby oni Kolínští pĜi tom skladu byli
zĤstaveni a každý, kdož by s takovou koupí jeli tou silnicí z
Prahy, tu skládali tu koupi, kromČ Pražan, však tak, aby každý
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kdož složí, mČl tu svobodu krátce neb dlúze té koupČ tu nechati a
mimo to aby nebyl tištČn, uþinČ to, co uþiniti má, podle vysazení
té vČci a to proto, že listové jich jmenovaných Kolínských ani
rychtáĜovi neukazují þasu, kterak by ta kúpČ mČla ležeti. Také
oni Kolínští a rychtáĜ mají to popatĜiti a ty pacholky pohotovČ
míti, kdož by skládali a nakládali, aby tudy lidé tím nebyli
obtČžováni, meškáni a zdržováni ke škodČ Hory, ani jiným
mČstĤm. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou kázali jsme
pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v Praze v pátek po Božím kĜtČní léta
1482.221
V minci královské byl asi toho þasu opČt veliký nedostatek,
neboĢ listem daným v pondČlí pĜed sv. Filipem a Jakubem
naĜizuje král Vladislav, aby se pregéĜĤm plat zadržel a dĜíve
nevyplácel, dokud by do Hory nepĜijel nejvyšší mincmistr Beneš
z Veitmille, a to, což vám od nČho rozkázáno bude, tak se
zachováte.
Že v pĜípadČ nepĜítomnosti nejvyššího mincmistra šepmistĜi
mČli dohled na správu mince a jim v dobČ té úĜedníci mince byli
podĜízeni, vysvítá ze dvou dopisĤ krále Vladislava k dotþeným
šepmistrĤm, když úĜedníci mince Jan z Nizova a ZachaĜ z
Božetína, nemajíce v minci penČz bČžných k zapravení výdajĤ,
sáhli k penČzĤm pro potĜeby zemské ve skĜíních (stolech) chovaných, což pĜísnČ zakázáno bývalo. Protož naĜizuje Vladislav
listem z Prahy v pátek po Vstoupení PánČ psaným: Jakož Jan z
Nízova /246/ a ZachaĜ z Božetína, uĜedníci mince na Horách
Kutných, vzali peníze se stola bez vĤle královy, protož pĜikazujeme pĜísnČ, by tČch vzatých penČz 200 kop gr.þ. v sobotu pĜed
sv. Duchem bylo na místo dáno a naĜizujeme šepmistrĤm a radČ
na Horách Kutných každého z nich k tomu pĜidržeti.
Rozkaz ten hledČli ovšem šepmistĜi zachovati, museli však
uznati nemožnost tak rychlého splacení a proto žádali krále o
prodloušení ustanovené lhĤty, naþež došla jich tato odpovČć:
Jakož nám píšete, pĜimlouvajíce se o ty, kdož jsou peníze z stolu
zdvihli, abychom jim k tomu další prodlení dáti ráþili, srozumČli
jsme. I víte sami, proþ se ty peníze do stolu kladou a z které
pĜíþiny, ježto bez znamenité a pĜílišné potĜeby odtud hýbány býti
nemají. A ponČvadž my sami k svým pilným potĜebám toho
neþiníme a nehýbeme jimi, divíme se tomu, že takovou
všeteþnost svévolnČ smČli jsou bez vĤle naší uþiniti, ježto jest
nám to nelibo a od tak dávné þasy nepoložili. Protož
pĜikazujeme vám pĜísnČ, abyste je k tomu pĜidrželi, aĢ je
koneþnČ na ten þas zase do stolu položí, znajíce v tom vĤli naši.
V Praze ve stĜedu pĜed slavným hodem Ducha svatého. Jest se
þemu diviti, že Vladislav pĜeþinu toho dle svého obvyklého
spĤsobu a dle pĜísných zákonĤ horních trestati nekázal trestem
nejtČžším, neboĢ hnedle brzy na to užil v pĜípadu podobném,
však ménČ tČžkém, pĜísnosti jiné, neboĢ listem daným v pátek
den sv. Lukáše naĜizuje šemistrĤm a radČ: Vzneseno jest na nás,
že nČkteĜí z havéĜĤv propadeni jsou v zlodČjství a u vazbČ sedí a
již mnoho takových vČcí se jest dálo a vždycky jest bez káznČ
prominuto. Pak nezdá se nám toho odlehþovati ani více komu
trpČti. Protož pĜikazujeme vám s pilností, abyste jim právo
uþinili vedle obyþeje horního, tím nedlíce. A což se toho /247/
erckauféĜe (rudokupce) dotýþe, kterýž jest utekl, statek jeho
všecken opatĜte k ruce naší, aĢ se niþím nehýbe až do našeho v
tom dalšího rozkázání.
PĜes to, že kutnohorští pĜipovČdČli se ku placení snČmem
usnesené danČ z vaĜení piva, váhali pĜedce s náležitým
odvádČním a byvše o ni upomínáni vícekráte i samým králem,
zdráhali se pĜedce, takže Vladislav listem daným v pátek po
Božím vstoupení k tomu jich již s rozhorleností napomíná, aby
daĖ dávána a složena byla, takto: NeboĢ jste s prvními k tomu
svolili, aby dávána byla a my to od vás vdČþnČ pĜijali a list vám
náš na to dali s nČkterými milostmi nad jiná mČsta. A pakli
byste toho již neuþinili a skrze to na nás nČkteré škody pĜišly,
vČztež, že by ty škody naše nebyly, ale vaše. Tím se spravujte.
VýhrĤžka tato pomohla, že Kutnohorští se rozkazu podrobili.
Na snČmu svatoondĜejském, minulého roku odbývaném,
kníže Minsterberské pĜísnČ domlouval se na Vladislavovi o své
dluhy, jež zaplaceny míti žádal. I poukázán byl s požadavky
svými na minci kutnohorskou. Že však, jak již vícekráte

uvedeno, zde potĜebných penČz vždy po ruce nebylo, nebylo
vždy možno vypláceti, takže kníže koneþnČ opČtnČ na nepoĜádné
vyplácení u krále si stČžoval, kterýž pak ve vČci té úĜedníkĤm
mince pĜísnČ naĜídil, aby rozkaz na výplatu daný zachovávali, a
psal: Vznesl jest na nás urozený ýenČk Kuna z Kunštátu, že
byste jemu nČkteré peníze, kteréž jemu každý týden z mince naší
vydávati máte, zadrželi. Protož pĜikazujeme vám, což jemu jest
kolivČk zadržáno, abyste to opatĜili, aĢ jest jemu hned dáno k
jeho nynČjší potĜebČ, nebo chce zase do Moravi z zemČ naší
þeské s svou þeledí se navrátiti a což mĤžme znáti, že penČz na
cestu nemá. /248/ I znajíce to, již tudy opatĜte, aĢ jsú jemu ty
peníze z mince naší zadržaní dáni bez meškání, byste pak mČli
více zdlužiti, vĤli naši v tom znajíce.
Mezi událostmi roku 1482 poutal k sobČ nejvČtší pozornost
úkaz ovšem nebývalý a neobyþejný, že pĜijel do ýech biskup
obĜadu Ĝímského, aby propĤjþil se církvi kališnické v potĜebách
jejích. ýechové pod obojí nemohouce nikterak dovolati se
slíbeného arcibiskupa domácího ani v cizinČ biskupĤv, kteĜíž by
ochotni byli svČtiti žáky jejich na knČžství, pomýšleli již dávno
na prostĜedky proti nouzi té a hledali dlouho takového, až
koneþnČ naskytl se v osobČ Augustina Luciana biskupa
Sankturienského, kterýž, slitovav se nad ýechy, jichž ovšem
neuznával za kacíĜe, ale pro zachovalost a þitotu mravĤ vysoce
jich si vážil, vydal se na cestu do ýech. I vysílala k nČmu mnohá
mČsta posly své, pĜijímajíce jeho za biskupa a slibujíce, že jeho
nechtČjí opustiti, než vedle nČho hrdly i statky svými státi. A on
tu hned na Lipnici pĜi hodu Ducha sv. poþal svČtiti knČží.222
Událost tato neobyþejná a netušená vzbudila též neobyþejné
pohnutí mysli v ýechách a sám král Vladislav, pĜekvapen jsa
pĜíchodem tím tak neobyþejným, byl na rozpacích, jak by se k
pĜíchozímu chovati mČl.
PonČvadž horlivost kališnická bedlivou ostražitostí královou
v hlavních dvou mČstech, v Praze a v HoĜe, byla pĜitlumena,
vynikla nyní, pĜíchodem biskupa Augustina posilnČna, svým pĤsobením povČstná dvČ stará ohniska husitismu v Žatecku a v
Hradecku a jednotily se v nich zásady politické s náboženskými.
/249/ Ke dni 2. þervence svolán byl sjezd podobojích do mČsta
Nymburka ze všech krajĤv, aby biskup Augustin ode všech ĜádnČ uznán a pĜijat byl za duchovní hlavu, i aby stalo se potĜebné
zĜízení k opatĜení osoby jeho. Jediní, kdo k tomu nejevili valné
ochoty, byli vyslanci z mČst Pražských a z Hory Kutné. Znali se
sice také horlivČ ke kalichu, ale pro jakousi nevþasnou úslužnost, kterouž se chtČli zalichotiti králi, nechtČli se dáti v nijaké
závazky nové. PĜi všech tČchto událostech neosvČdþil se král
Vladislav zjevnČ a upĜímnČ ani pĜítelem ani nepĜítelem a jen tím
osvČdþil péþi svou o uspoĜádání pomČrĤ v zemi, že svolav v létČ
do Prahy snČm, vedl k tomu, aby obČ strany, Ĝímská i pod obojí,
vyvolily ze svého stĜedu každá urþitý poþet osob, ježto by s
plnou mocí rokovaly o koneþné urovnání a smíĜení všech sporĤ.
Úplného dorozumČní však docíleno nebylo.
1483 SnČmování na rozliþných místech, jako ve Slaném a v
Nymburce, nevedlo k žádoucímu cíli. Když pak i krutý mor,
který se na mnoha místech v ýechách objevil, pĜekážel dalším
sjezdĤm, takže i král Vladislav pĜed ním z Prahy nejprve do
PlznČ, pak do TĜebíþe na Moravu byl odjel, udály se v Praze
výstupy krvavé, že nesvorností stran došlo k bouĜi proti
konšelĤm, králem ustanoveným a bezuzdná lúza udeĜila na
kláštery, mnichy z mČsta vyhnala a pak na Židy se oboĜila a je
hanebnČ zloupila. Krále Vladislava uvrhl pĜevrat pražský u
veliký zármutek a hnČv, ale i v nemalé nesnáze. Pych takový
žádal pomsty. Poþal proto sbírati vojsko až do 8000 lidu
branného a kázal mu obsaditi Horu Kutnou, aby snad obec tamní
nenásledovala pĜíkladu pražského. Horníci, nejsouce si vČdomi
žádné viny a tímto neoþekávaným opatĜením /250/ na své cti
uraženi, zavĜeli mČsto pĜed vojáky a postavili proti rozkazu a
hrozbám takovou sílu, že vojsko, netroufající si hnáti outokem
na hradby mČstské, ustoupilo nazpČt k ýáslavi. Vtom pĜišel sám
král, jejž kutnohorští podvolili se pustiti do mČsta, ale jen s
malým poþtem dvoĜanĤ. Odtud svolal král Vladislav celý národ
do ýáslavi na snČm ke dni 23. Ĝíjna. Král vedl tu žalobu na
StaĜí letopisové ýeští. - O pobytu biskupa toho v HoĜe Kutné
bude pozdČji vypravováno.
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Pražany, žádaje na knížatech, pánech, zemanech i mČstech rady
a pomoci, ale nedošlo k vyĜízení nijakému. K žádosti Pražan
složil pan Jan Tovaþovský celé stranČ pod obojí sjezd do Prahy
ke dni sv. KateĜiny, na nČmž Pražané slibovali králi, když
pĜijede opČt, že mu vynesou klíþe mČsta vstĜíc a pokleknou na
jedno koleno i splní jiné výminky. Za to slíbili všichni pĜítomní
kromČ HorníkĤv, LitomČĜických a KouĜímských, že nikomu, ani
králi, proti nim pomáhati nebudou.
Král Vladislav meškal mezi tím v HoĜe Kutné. I vypsal
snČm valný do téhož mČsta listem daným v HoĜe v úterý pĜed
narozením Panny Marie, znČjícím slovutnému JarohnČvu z
KútĤv: Jakož tebe tejno není, kterak ty všecky þasy od zbouĜení
mČst pražských mnohá a þastá jednání byla jsou o tu vČc a
prostĜedkové nalézáni mnozí i skrze snČmy obecné, kteĜíž pĜi nás
držáni jsou, i také skrze osoby zvláštní, pĜi kteréžto vČci My,
jakožto král þeský a panovník této koruny nic jiného pĜed oþima
jsme nemČli aniž máme, než aby pokoj, Ĝád a jednota v této zemi
zachována byla, pokudž nejdéle na nás jest, a cožkoli nám
razeno jest, buć ode všeho snČmu nebo od tČch osob, kteréž jsou
o tom jednaly, ve všem dali jsme se dobrovolnČ najíti, nehledíce
v tČch vČcech na ponížení a zlehþení naše, ani na naši škodu,
oblibovali jsme více, než jest nám pĜíslušelo oblíbiti. A to všecko
þinili jsme a /251/ þiníme ne pro jiné, než upĜímnČ pro dobré a
zachování pokoje v tomto království. Že pak nyní skrze nČkteré
pány, rytíĜstva i mČsta podáni jsou nám nČkteĜí prostĜedkové
sepsaní a pĜi tom prošeni jsme od týchž jednatelĤv, abychom k
tomu svoliti ráþili, kteĜíž nám tak koneþnČ povČdČli, že Pražané
ty všecky vČci držeti chtí a mají. A protož, aby ty vČci tím snáze k
dokonání a konci pĜivedeny byly a býti mohly, pokládáme snČm
obecný do Hory Kutné ke dni sv. Mikuláše. A tobČ vČĜíme, že na
již jmenovaný den a místo k nám pĜijeti neobmeškáš a pĜátely
své k tomu obešleš, aĢ s tebou pĜijedou, žádného neþekaje, aĢ
aby již ty vČci s pomocí Boží a radou Tvou i jiných poddaných
našich k slušnému konci pĜivedeny býti mohly, neb nám, dá-li
BĤh, což k dobrému bude též nyní jako prve nic nemá sjíti
slušného.223 Pro neslýchané spousty snČhu, tehdáž všude
napadlého, snČm ten jen od nemnohých byl navštíven a nemohlo
tedy na nČm to, co ustanoveno bylo, projednáno býti, proþež
odroþen byl opČt až do Hromnic roku pĜíštího.
Král Vladislav sídlel pak i nadále stále v HoĜe Kutné. Tu
stČžovali si šepmistĜi kutnohorští do knížat Minsterberských, že
oni dávají raziti peníze na Kladsku, kteréž však pĜijímati
šepmistĜi zapovČdČli a jelikož toto ražení penČz je nepravé a král
zavedl právČ nový ráz grošĤ na sedm penízĤ, zakázal Vladislav
knížatĤm další ražbu a požádal je o pĜedložení výsady na ražení
mince. My na to pohlédnouc s radami našími, povážíc pĜi všem,
k þemu spravedlnost máte, úmysl náš jest vás pĜi tom zachovati.
Kutnohorským však král povolil k jich potĜebČ dáti zdČlati
mince z vlastního stĜíbra do padesáti hĜiven.
/252/ Bylo již praveno, že Horníci mČli ve svém držení mnoho
pozemkĤ od kláštera Sedlckého. Opat sedlecký použil této
pĜítomnosti královy v HoĜe a stČžoval si do Kutnohorských na
nepravé držení nČkterých luk, naþež král vyzval Horníky, aĢ se
vykáží listinami, dle kterých louku Špitálku, Ovþárnu,
Ferdinandku a JehnČþí v držení své získali. Zdaž a jak se z toho
zodpovídali nelze povČdíti pro nedostatek pramenĤ.
Naproti tomu Horníci stČžovali si u krále do toho, že v
klášteĜe Sedlckém nemají žádného kazatele þeského, žádajíce
toho za nápravu. Král vyslyšel jejich žádost a psal opatovi mezi
jiným: A také vČzte, že jsme od dávné chvíle staráni od
nČkterých od Hory, abychom kazatele þeského do kláštera dáti
ráþili. I vČztež, že jsme již podali tu do kláštera kazatele dobrého
a zachovalého a tak jsme jemu rozkázali, aby on slovo boží
svobodnČ kázal a lidi z hĜíchĤv trestal, ale hanČní, útržek i všech
stranných vČcí aby nechal. A jestliže by se událo a k tomu
požádán byl, aby s TČlem Božím šel, to chceme, aby svobodnČ a
volnČ bez pĜekážky þinil, protož to vČdouce, jestli by pak o to
kdo chtČl mluviti aneb které pĜekážky þiniti, abyste toho
nedopouštČli. Toto jest vĤle a rozkázání naše. List tento svČdþí,
že i do kláštera Sedlckého kvĤli Kutnohorským knČz pod obojí
byl dosazen.
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PĜes všechny obtíže, s jakými Kutnohorským bylo zápasiti,
pokraþováno bylo pĜece usilovnČ na stavbČ velikolepého chrámu
sv. Barbory, þemuž nasvČdþuje okolnost, že v pátek pĜed sv.
BartolomČjem r. 1483 Jan Alder šepmistr a Prokop Kroupa s
jinými Horníky založili jsou první kámen nad ochozem kostela
toho a položili na základní kámen dva zlatá a deset grošĤv þ.224
/253/ 1484 Že v pĜítomnosti královČ v HoĜe Kutné o
potĜebách horních mnoho bylo pojednáno a že se hledČlo pĜijíti
na pramen a pĤvod toho, co by asi bylo pĜíþinou, že býval v
minci nedostatek stĜíbra, lze snadno se dohadovati. PĜíþiny byly
asi rĤzné. A když vrchu nabylo pĜesvČdþení, že nutno odstraniti
mnohé neĜády a nepĜíslušnosti, tu král, znamenaje nedostatek
hor, ráþil jest pĜistoupiti k tomu a milost svou ukázati, o kteréž
není slýcháno o žádném z pĜedkĤ, aby taková milost se stala,
kterouž þiní, aþkoliv s svou velikou škodou. Však JMt Ká sobČ
toho neváží (poznamenává zapisovatel události té) znamenaje k
sobČ povolnost obce této a vČrnost upĜímnou, i ráþil jest tuto
lásku a milost uþiniti a za každou hĜivnu stĜíbra ráþí dávati po
pČti zlatých neb po 3 kopách gr. a to tak dlouho, pokud se JMti
zdáti bude, a to tak, aby všecka stĜíbra napoĜád v jednostejném
placení k minci šla, z mČdi, frištuková i jiná stĜíbra, kteráž
obecnČ k minci pĜicházejí. Frištuková proto se v jednostejném
placení kladou, aby sobČ mohl jeden každý z tČch, kdož dČlají,
svobodnČ k tomu cíli kyzy kupovati a taková díla beze všeho
pohoršení dČlati a také aby ze všeho domnČní výmluv byli. Což
se mČdi dotýþe, kterouž by kdo v kterékoliv huti udČlal, bućto
huti fryštukové neb v jiné, ten aby ji nesmČl prodati, než k minci
JKé Mti a on ráþí rozkázati úĜedníkĤm mince, aby každému jeho
mČć zaplacena byla ve þtyrech nedČlích a to tak podle proby,
cožkoli která mČć držeti bude, za každou hĜivnu dáno bude pĤl
tĜetí kopy grošĤv.
Pakli by kdo z erckauféĜĤv, neboli z tČch, kdož s tím vokol
jdou, bućto z bohatých neb chudých, jinak uþinil a v této milosti
se nezachoval, že by se jinak od JMti Ké odchyloval a mČć
kterou neb stĜíbro jaké neb kterékoli vČci hutní jinam /254/ neb
komužkoli jinému prodával, mimo minci, ten aby byl cti zbaven
a k tomu hrdla i statku a za takového aby se žádný nesmČl
pĜimlouvati pod nemilostí královskou.
MČdČ, kteréž se dČlati budou, ty aby tak dČlány byly beze
všech fortelĤv, nic do nich nekladouce, žádných pomocí ani k
probČ ani k váze. Pakli by kdo byl postižen, že by jinak uþinil,
ten bude trestán bez milosti.
VizmutĤv žádný aby v šajvy nelesoval, než aby je tak
pronášel a je též zdČlal, jakož k tomu naĜízeno. Pakli by kdo
jinak dČlal, toho bude dĤvod, že tu u takového upĜímnosti žádné
není a takový bez milosti bude trestán.
Také, ponČvadž JMt touto milostí svou sobČ velikou škodu
þiní, aby také všickni obyvatelé zdejší na Horách Kutných k
pavování pĜistoupili podle starodávného práva a tím pilnČji
pavovali nežli prve, a perkmistĜi vedle rady a nauþení svrchních
štejgéĜĤv, kdež by hodná a slušná místa vČdČli a znali, aby
havéĜe se štejgry opatrovali, aby se mohli držeti a dČlati.
Tuto milost, kterouž jsme uþinili, uþinili jsme ji k žádosti a
pilné kutnohorských prosbČ s svou velikou škodou, však proto,
aþ by se kdo naleznouti mohl, aby se žádný tomu protiviti
nesmČl. Pakli by kdo proti tomu byl, ten hned buć trestán bez
milosti.
Toto se také JKé Mti za spravedlivé zdá. Což se prodávání a
kupování rud na obojích horách dotýþe, aby tu všudy u všech
dolĤv o všecky hrsti a všecky hromady mohli šeptati všickni a
perkmistr žádný aby sobČ nic nepozĤstavoval, žádné hrsti,
žádných /255/ hromad, a zvláštČ ti perkmistĜi, kteĜí sobČ veltwerk
vedou. Neb jest to škoda nákladníkĤm bućto dolovým nebo
lenšaftním, když uprodada hromadu nebo dvČ, ostatek sobČ beĜe,
ježto by mohlo lépe prodáno býti.
Také škodu JKé Mti þiní ten, kdo vezma mnoho kyzĤ,
pojednou nezdČlá jeho ve mnohých nedČlích, ježto kdyby na
rĤzno prodáno bylo, spíše by bylo zdČláno a tak JKé Mti k užitku
spČšnČjšímu by pĜivedeno bylo. A všickni erckauféĜi aby chodili
do kaven osobnČ k prodeji ke všem dolĤm pod pokutou
starodávní, a kdo by se tak nezachoval, aby bez milosti pokuta z
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nČho vzata byla.
O prodavaþích zdá se JMti míti, aby bylo zachováno podle
starodávního obyþeje, aby urburéĜ JKé Mti prodával, neb aby
byl jeden prodavaþ všudy, aby prodával bez všech fortelĤv k
žádnému žádnou vlastností se nenachylujíc. Pakli by byl
postižen ve viném prodávání, buć bez milosti trestán, i ten, kdož
by takovým fortelem kupovati smČl.
Také aby všecko postranní prodávání i kupování pĜestalo na
horách stĜíbrných, aby všecky hrsti na stĤl šly na truþkách a na
huntech. Pakli by kdo jináþe byl posazen, buć bez milosti
trestán bez kterýchžkoli pĜimlouvání osob, ale aĢ se dČje tak
bohatému jako chudému.
Jakož jsme mnoho zĜení þinili s radou a povolením vaším a
proto držána a zachována nejsou, protož pĜikazujem šepmistrĤm
a konšelĤm, hofmistrovi i jiným úĜedníkĤm, aby k tČm vČcem s
pilností pĜihlédali, aby tyto vČci skuteþnČ zachovávány byly bez
pĜerušení všelikého pod zachováním milosti naší královské a
uvarování našeho tČžkého hnČvu.
/256/ Také pĜi tom toto jest svoleno: kdož by kolivČk koupil a
nemČl kým ruþiti, aby ta ruda byla do královské huti zdvižena a
toho škodu, kdož koupil, zdČlána. Pakli by jemu svČĜeno bylo bez
rukojmí a on nezaplatil první týden polovici a druhý týden ostatek i na KaĖku vedle prvního zĜízení, tedy aby hofmistr, šepmistĜi a konšelé ke všemu statku jeho beze všeho prodlení pomohli.
Z ustanovení toho patrno, že rudokupci zdČlané stĜíbro ĜádnČ
do mince královské neodvádívali a je tajnČ jinam prodávali, což
bývalo nejen k újmČ mince, nýbrž i na újmu a ke škodČ nákladníkĤv horních. A tím ovšem k úpadku hor dojíti mohlo.
BČhem þasu a hromadČním se v mČstČ a v okolí rĤzného lidu
docházelo ke mnohým nešvarĤm. Vysvítá to z usnesení obecních starších, kteĜí v uterý po Božím TČle 1484 pĜišedše na radní
dĤm, povolali k tomu rychtáĜe pĜedmČstské i konšely a všechny
cechy pĜísežné i starší nad havéĜi a vznesli na nČ: kterací neĜádové, svády, šibalstva, mordové a bouĜe v této obci od nČkterých
svévolných se dČjí, ježto skrze takové vČci mohlo by JMti Ké k
žalu a nám ku škodČ býti, oznámivše pĜi tom, že takové svévolné nČkteré u vazbČ drží a žádají radu, kterak by se k takovým
mČli míti. I zdálo se nČkterým, aby, kdož co zasloužil, hned
vedle práva jemu se stalo. A tak o tom mnohém rozmlouvali a
zĤstali na tom všickni jednostejnČ, aby tato vina nynČjší jim
odpuštČna byla, nekvapíc pomstou. Než potom, kdožkoliv, buć
z havéĜĤv, z hutníkĤv, z mincíĜĤv i ze všech jiných cechĤv
usedlý nebo neusedlý, jestliže by se þehokoli dopustil, což by
bylo proti Pánu Bohu, králi JMti a pánĤm a to naĖ provedeno
bylo, aby takový hned bez milosti trpČl, buć jich víc neb jeden,
což /257/ za právo buć a jakž sluší. Toho také pĜidávajíce, aby
žádný za takového se nepĜimlouval pod trestáním znamenitým.
Dále rozmlouvali, kterak se þasto pĜiházívá, že nČkdo usedlý
zadluží se a lidi zavede, umĜe neb ujde pryþ. Potom hosté (cizí)
zvČdouc, pĜipovídají se ke statku jeho, chtíc k svému uhoditi, a
domácí nČkteĜí o tom nevČdouc, bez svého bývají. I zĤstali na
tom jednostejnČ: pĜihodila-li by se taková vČc kdy, aby domácí
napĜed k svému pĜišli pĜede všemi hostmi, mČjte pĜípovČć nebo
nemČjte, a potom hosté vedle své pĜípovČdi jedenkaždý staniž se
jim spravedlivČ. A to aby za právo držáno bez pĜerušení bylo
budoucnČ a vČþnČ.
Tak jak hledČli šepmistĜi a rada spravedlnost a právo prokazováti každému, jak to z þastých usnášení se jich poznati pĜíležitost jsme mČli, tak se opČtnČ tvrdošíjnČ vzpouzeli židĤm na jich
dlužníky v HoĜe výroky þiniti a k spravedlnosti jim dopomáhati.
Pro tu pĜíþinu židi opČt pohánČli Horníky pĜed jiný soud, tam
ovšem Horníci dle svých práv dostaviti se odpírali a židi proto
ke škodám pĜicházeli. Na podkladČ mnoha stížností naĜídil král
Vladislav, aby šepmistĜi židĤm tak jako kĜesĢanĤm ortele vyĜíkali a což jim kdo podle práva povinen uþiniti má, aby uþinil.
Na snČm valný do Hory ke dni Hromnic 1484 svolaný pĜijeli
také poslové z mČst Pražských, avšak jen po ubezpeþení listy
prĤvodními, ježto posavad obávali se pĜísnosti Vladislavovy.
I poddali se tu králi u pĜítomnosti knížat a celého snČmu. Na
témž snČmu kutnohorském svolilo se všecko rytíĜstvo s mČsty
aby zapsali se všichni za jednoho þlovČka proti pánĤm a nedali
kĜivdy od nich si dČlati, buć o práva a svobody své, buć o cla a
jiné vČci, neb ty þasy veliké ouzkosti þinili páni rytíĜstvu i

mČstĤm, v jich právech a svobodách je utiskujíce.
/258/ V mČsících kvČtnu, þervnu i þervenci nepĜestával král
Vladislav volati k sobČ do Hory Kutné snČmovníkĤv obojí strany, usiluje vždy o jejich mezi sebou narovnání. Ale pan Zajíc z
Hasenburka, Jaroslav z Šternberka, Bohuslav z Švamberka i
Vok z Rožmberka namítali, že by jim nebezpeþno bylo jezditi
do Hory, kde lid prý vždy na bouĜce stál, neb ponČvadž prý
poddaní nČkteĜí odvážili se tak velikých vČcí proti králi, pánu
svému, že by též proti nim uþiniti mohli. Teprve dne 24. záĜí
pĜijal král Vladislav v HoĜe Kutné smlouvu od Pražan, kamž oni
za ním neustále byli dojíždČli, a 29. záĜí na to pĜijel sám do
Prahy a byl co nejslavnČji uvítán.
1485 Proslula-li Hora Kutná tou veledĤležitou událostí, že
zde Vladislav byl zvolen za krále þeského, proslula ještČ více
roku 1485, kdy po nesþíslných rozbrojích a krvavých pĤtkách,
do kterýchž pĜedky naše zavedlo náboženské horlení, po
žalostném úpadku mocné nČkdy a slavné koruny þeské a
nekoneþném hanČní národa þeského, takĜka vykvetl utČšený
kvítek novovČké osvČty, snášenlivosti a lásky kĜesĢanské. Král
Vladislav položil totiž snČm stavĤ království þeského opČt do
Hory Kutné a ten trval od 13. do 20. bĜezna. Rokováno na nČm o
víru, o pokoj, o svornost mezi stranami pod jednou i podobojí a
smluveno králem, aby strana strany nehanČla ani neutiskala, buć
z svČtských neb duchovních, ale obojí lásku k sobČ zachovali.
KnČží kterékoli strany pod kterýmikoli knížaty, pány, rytíĜstvem
neb mČsty jsou, slovo Boží svobodnČ kažte, žádný žádných
nekaceĜuje ani hanČje. A knížata (JindĜich starší a JindĜich
mladší, jinak Hynek Minsterberský, synové po králi JiĜím), páni,
rytíĜstvo i v mČstech královských, ti kteĜí jsou pod jednou a mají
pod sebou knČží, lidi a poddané své, pĜijímající tČlo a krev
Krista Pána podobojí spĤsobou, žádných /259/ jim útiskĤv
neþiĖte, ani je haĖte, ani jim braĖte svého spasení hledati podle
jich víry a zvyklostí. Též páni, rytíĜstvo i mČsta, pĜijímající
podobojí, ku poddaným svým a knČžím, ježto pĜijímají pod
jednou, týmž spĤsobem k nim se zachovati mají bez útisku.
Kompaktáta a smlouvy koncilium Basilejského na své míĜe
stĤjte a v své moci zĤstaĖte. Kdokoli proti tomu zaviní, má
považován býti jako rušitel obecného dobrého, svornosti a
pokoje, jako zprotivilec krále pána svého i obce království
þeského. A neopraví-li dle nálezu králova a 24 osob k nČmu na
to pĜidaných, má cti své odsouzen býti a trpČti pokuty náležité.
A bude-li se zdáti stranČ pod obojí o kompaktáta poselství k otci
svatému, mají jak král tak strana pod jednou pĜiþiniti svou
pilnost a péþi, aby to dosaženo bylo, þeho žádati budou. Ta
smlouva trvati mČla do let tĜidcíti a jednoho a zapsána do desk
zemských památných.225
Tak tedy v mČstČ tom, z nČhož uþinČn byl první útok nepĜátelský na Husity a které takĜka první zavdalo podnČt k válkám
husitským, ukonþen byl dávno již toužený mír náboženský.
Když se snČmovníci rozcházeli, mohli sobČ dáti svČdectví, že
dokonali dílo dobré odklidivše dávné závady ve spoleþenském
životČ národa a klestivše cestu další prospČchĤm všestranným,
praví Palacký /260/ ve svých DČjinách národu þeského.
Za pobytu svého v HoĜe naĜídil král Vladislav, by každého
týdne na stavbu hradu Pražského z mince kutnohorské 20 kop
gr. þes. vypláceno bylo, což se dálo od roku 1485 až do
podzimku r. 1511.
Následkem usnesení loĖského musela mince opČt uvedena
býti v dobrý rád, neboĢ Vladislav opČt v potĜebách svých ukazoval na mincovnu kutnohorskou. Tak psal z Prahy v kvČtnu fer V.
post Sofie: Poslal jest nám nyní urozený Beneš z Veitmille dva
vozy soli a šedesát kop czupek, protož uþiĖte tak a ty peníze
mČjte tomu kupci, kterýž huĢ naši olovem fedruje, pohotovČ, když
tam pĜijede, aby mu dány byly, totiž za sĤl 23 kopy gr. bíl. a za
czuby 8 kop. Také vám porouþíme, abyste OndĜeje Ĝezníka k
tomuto úterku nyní pĜíštímu do Nymburka na trh vypravili a tu
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aĢ nám koupí tĜidceti neb þtyĜidceti volĤv, kteréž vy z mince naší
zaplaĢte.
Z Prahy fer V. post Viti píše: Posíláme vám po Chvalkovském 300 zlatých, kteréž pravé váhy nemají, ježto my snad škodu
na nich vzíti mohli bychme. Protož máte-li vy za olovo neb za
voly a jiné vČci komu dávati, spíš toho mĤžete odbýti a to vašemu rozumu porouþíme, již uþiĖte s nimi, jakž se nejlépe k užitku
našemu vám zdáti bude. Tento rozkaz o vydávání penČz nevážných mČl však špatné následky, neboĢ peníze úĜedníky vydané
nechtČl lid bráti, do þehož i samému Vladislavovi bylo stČžováno, naþež týž psal šepmistrĤm: Slyšíme, že veliká závada a nesnáz v penČzích jest u vás z té pĜíþiny, že mnozí obyvatelé vaši,
dávajíce lidem od sebe peníze, potom jich sami od nich bráti
nechtí a skrze to veliká zádava mezi lidmi jest, neb se zde zjevnČ
mluví, že vy nadČlavše sami u Hory penČz, že jich bráti nechcete.
/261/ I jest slušné, abyste tu vČc opaĜili, aby se to nedČlo.
Jak rozmanité potĜeby král Vladislav z mince platiti kázal,
tomu svČdþí list, poslaný z Prahy v den poþetí Panny Marie: Slovutní vČrní milí! UþiĖte tak a kupte nám osm húní na naše konČ
a pošlete nám je což mĤžete nejspíše. A což se volĤv našich dotýþe, ty pošlete na MČlník, neb jsme rozkázali, že tam mají chováni
býti. Také vČzte, že jest vĤle naše i rozkázání, abyste sekretáĜovi
našemu šubu lišþí koupili podbĜiškovou, neb sme jemu jeho
novou vzali a dali jsme ji Janovi Turkovi. A když mu ji koupíte
nebo peníze dáte, to napište tomu Trnkovi na jeho službu.
Zmatek nastalý v nedostateþné hodnotČ penČz vyžadoval
dĤkladného opatĜení. Zejména vedeny stížnosti, že tehdejší
kanon mincovní, zlatí uherští (asi nynČjší c.k. dukáty), poþítány
byly na groše þeské velmi vysoko a peníze vydávány byly tak
špatné, že jich lidé v té urþité cenČ bráti nemohli a nechtČli. Není
pochyby, že v tČchto i v pozdČjších létech v HoĜe jak pĜi
dolovaní tak i pĜi mincování nepanovala zvláštní správnost a
bezúhonnost. Jednotliví mincíĜi a mČšĢané bohatli nad míru
rychle, kdežto král vČzel ustaviþnČ v nedostatcích. Zavedeno
vyšetĜování v tom smČru a stalo se obecné svolení pĜi sv.
VáclavČ na snČmu držaném, což se mince a penČz braní dotýþe,
že knížata, páni, rytíĜstvo a i mČsta jsou pĜedsevzali zĜízení
slavné pamČti krále JiĜího a také jest zĜízeno a dskami zapsáno o
to takto: že groš þeský má jíti, a tomu groši sedm penČz
rovných, jakž se nyní dČlají, mají za ten groš platiti. A tyto
prvnČjší peníze Horské, kteréž v haléĜi jdou, tČch má jíti þtrnácte
na þeský groš a dva ta haléĜe za tento peníz má platiti. /262/ A po
dnešní den nemají více slúti ani peníze ani haléĜe, a tak aby pĜed
se již v haléĜi šli, a již má ty haléĜe každý bráti, za nČ kupovati,
prodávati. A tak v každém mČstČ aby to bylo opatĜeno úĜadníky,
aby týž haléĜ pĜed se na též míĜe šel, jako prve, aby zaĖ nebylo
dráže kupováno, ani prodáváno a také páni a rytíĜstvo i jiní
všichni mají ty haléĜe v úrocích od svých lidí bráti a þtrnácte za
groš, kteĜíž by lidé nemČli þeských grošĤv a neboližto penČz,
aby mohli svých pánĤv haléĜi odbýti. Také znamenitČ svoleno,
uherský zlatý má platiti bez jednoho pĤl kopy gr. þes. a též
penČz bez jednoho pĤl kopy gr. þes. a haléĜĤv za týž zlatý
uherský padesát osm grošĤv. A rýnský má platiti 22 grošĤv
þeských a penČz tolikéž 22 groše a haléĜĤv 43 groše. A jestliže
by kdo toto svolení pĜerušil a z nČho vystoupil, buć
kdožkolivČk, král JMt, knížata i s pány a rytíĜstvem i s mČsty
ráþí se proti takovým míti jako proti rušiteli obecného dobrého.
Gerlické peníze, kteĜíž mají, aby jich žádný více nebral a
Kladská mince, ta se zapovídá bráti. A to v každém mČstČ aby
bylo provoláno.226
Té doby byli by Horníci málem pĜišli do sporu s králem
Vladislavem, jelikož on potahovati se poþal na vesnice Újezdec
a Zibohlavy, kteréž vesnice byly majetkem obce kutnohorské,
král však po prokázání Ĝádného nabytí majetku toho listinami
upustil od svého úmyslu.
1486 MĤže se Ĝíci, že Hora doby té byla na nejvyšším stupni
své slávy, pĜedþíc v mnohém ohledu i samu Prahu, k þemuž
nemálo /263/ pĜispívala zvláštní pĜízeĖ a náklonnost krále Vladislava. Obþanstvo požívajíc vezdejšího blahobytu a oplývajíc
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líĜské a jim podobné a z doby té pocházejí hlavnČ památky
stavitelské, kterýmž naše doba s úctou se obdivuje. Povšimnutí v
ohledu tom zasluhují nejen nádherné budovy veĜejné a proslulostí svou již vĤbec známé, nýbrž i stavení soukromá, posaváde
v svém pĤvodním rázu uchovaná. Jest pravda, že tito dávní
pĜedkové naši nestavČli samých nádherných a náklaných stavení
o mnoha pokojích, neboĢ oni spíše spokojili se s jednou prostrannou jizbou spoleþnou, vedle níž bývala klenutá síĖ neb
komora, a pak prostrannou pĜedsíní a dobrým sklepem. Tím
spĤsobem upravena byla obydlí nejbohatších a nejslovutnČjších
mČšĢanĤ kutnohorských. Velmi málo domĤ z doby té až posud
uchovaných nalezne se, v nichž by úzký komínek nevedl ze
sklepa až nad stavení, a po bedlivém ohledání toho pĜesvČdþíme
se, že ve sklepích bývaly tajné tavírny soukromé, kdež buć
nákladníci sami, havíĜi, ano i rudokupci a vĤbec kdo jen mohl a
dovedl si opatĜiti rudu, tajným spĤsobem stĜíbro tavili, þímž
ovšem mince královská znamenitou újmu trpČla, jelikož tajnČ
tavené stĜíbro také tajnČ se buć ze zemČ neb jinam odstraĖovalo
a ani pĜísné zákony horní ani tresty nebyly sto vypleniti nešvar
tento.
VidČli jsme již pĜi roce 1484, že v tomto smČru král
Vladislav mnohou nápravu byl naĜídil. Že však to všecko nepostaþovalo, vydáno bylo opČt r. 1486 nové naĜízení královské,
kterak se na horách zachovati mají:227 /264/ Jakož na nás þastokráte žádáno jest o opatĜení hor, i cedule nám dávány od pavovníkĤv i havéĜĤv obojích hor, aby bylo opatĜeno, což se nákladníkĤv neb kverkĤv dotýþe, chceme, aby kverkové každého dolu,
buć dva nebo tĜi nebo þtyĜi neb víc, aby byli pĜi perkmistru pĜi
každých prodajích a aby pĜihlédali buć k rudČ neb k kyzu vedle
perkmistra, a komuž by oni co svolili dáti buć na záduší aneb na
které slušné poĜádky, hanštány vysaditi na obojích horách, to
aby mohli uþiniti, ale bez svolení perkmistra a tČch pĜidaných
kverkĤv aby žádný nic, žádných hanštánĤv nevysazoval ani které
rudy vybíral. A pokudž by svolili komu co dáti, ten to nes na stĤl
a to na stole prodej. A opČt perkmistr s kverky mČjte vĤli sníti
neb nesníti.
Item. Aby všecka stranní prodávání pĜestala i kupování na
horách stĜíbrných, aby všecky hrsti šly na stĤl na truþkách i na
huntích. Také i to prodávání a kupování, kteréž se dČje, když od
stolu vstanou erckaféĜi, jako po všem prodaji, kteĜíž hunty
pĜipravují zvláštČ buć perkmistĜi neb havéĜi neb kteĜížkoli jiní,
to aby pĜestalo všecko, ale všecko aby se na stole prodávalo,
aby urburéĜ až do hĜivny a tak výše, jakžby která koupČ platila,
jináþ aby žádný nesmČl uþiniti ani koupiti ani prodati, než jakož
nahoĜe psáno stojí, a to pod milostí naší královskou.
It. Aby v percích nedali klopovati.
It. Drobné a rejl aby byl s pilností prodáván a perkĤm
dolovým v sumu jich užitku aby byl kladen.
It. Na stole aby žádný rudy nerozdával, než ohledaje, zase
položil. Perkmistr k tomu pĜihlídej a sám se prvotnČ uchovej.
It. Který havír místo které pĜijme a osadí, aby, když se osadí
na místČ kdež chce dČlati, hned na perkmistra vznesl, chce-li /265/
s ním pavovati a to tĜetí den po slezení do dolu. A perkmistr má
to hned kverkĤm dáti znáti, budou-li chtíti k dolu polovici tálĤv
vzíti, mohú to z práva uþiniti. A pakliby se jim nezdálo, aby pĜed
skrze hutmana všem kverkĤm povČdíno, chce-li který kverk na
své tále vzíti to, co k nČmu pĜíleží, aby to dal do tĜetího dne
vČdČti. A kterýkoli kverk dolový neb jiný s nimi bude tak þiniti,
tehdy aby se též spravovali kverci lénšaftní, jakož o dolových se
píše.
It. Perkmistr s pĜidanými kverky vedle rady své a stejgéĜĤv
mají hodná místa slušnými šteury opatrovati.
It. Perkmistr s kverky pĜidanými mají také opatrovati na
lénšaftích, aby se kverkĤm lénšaftním spravedlivČ dálo od havéĜĤv, aby namilostníci a robenci tím spĤsobem byli, jakož od
starodávna obyþej jest, aby bylo bez škody kverkĤv lenšaftních.
It. Také havéĜi své šichty vedle hodin od starodávna vysazených aby vyhlédali a spravedlivČ dČlali.
It. Také chceme, aby se havéĜĤm spravedlivČ dálo buć na
horách stĜíbrných neb na KaĖku, aby všude u všech dolĤ o všec227
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ky hrsti i o všecky hromady všickni vĤli mČli šeptati i o všecky
hanštány. A perkmistr aby žádný sobČ nic nepozĤstavoval, žádných hrstí na stĜíbrných horách dĜíve, než by erckaféĜi sešli se,
aby nic prve nekupoval, než též na stole, jako jiní. A na KaĖku
žádných hromad, ani hanštánĤv a zvláštČ ti perkmistĜi, kteĜíž
sobČ waltwerk vedou, neb jest škoda nákladníkĤm dolovým neb
lénšaftním, když uprodává hromadu anebo což se mu zdá,
ostatek béĜe, ježto by mohlo lépe prodáno býti.
It. Což se pĜikazuje o stĜíbrných horách, v též míĜe aby KaĖk
zachován byl, aby všecka kupování i prodávání pĜestala kyzĤv,
/266/ hanštánĤv i klopĤv po domích i všudy po stranČ, než toliko
kupování i prodávání aby bylo v kavnách, jakož jest obyþej a
Ĝád od starodávna, aby urburéĜ i dolový písaĜ v registra mohli
všecko zapsati.
It. UrburéĜ pĜi všech prodajích bývej a ke všem vČcem
svrchupsaným pilnČ pĜihlížej, aby se jináþ nedálo, než tak, jak se
svrchu píše. A také byla-li by potĜeba perkmistru, kverkĤm neb
havéĜĤm, aby jim tu raden i pomocen byl.
It. Kdož co koupí na horách stĜíbrných, aby první týden
zaplatil polovici a druhý týden ostatek.
It. Což se KaĖku dotýþe, kdož by koupil kyz za hotové, zaplaĢ
hotovými bez prodlévaní, a kdož koupí na dluh, aby koneþnČ ve
þtyrech nedČlích zaplatil.
It. HavéĜi, na koho fierunky mají, aby jim bez prodlévání ty
fierunky placeni byli. A když napomínat jdou erckaféĜĤv, aby jim
neláli, než laskavČ a pĜátelsky k nim se mČli a platili. Pakliby
kdo beze lsti hned tak náhle zaplatiti nemohl, hleć se s nimi
pĜátelsky smluviti.
It. HavéĜi též, když jdou upomínat, aby upomínali slušnČ,
jako na dluh sluší, nelajíc ani kterých pohrĤžek þiníc. Jestliže by
erckaféĜ nezaplatil na ten þas, jakož by zaplatiti mČl, a havéĜ
neb dolový najínaþ jemu þekati nechtČl, máte úĜedníky naše
mincmeistra a hofmistra i konšely, vzneste na nČ a ti vám spravedlivého dopomoci mají, neb jest to vĤle a rozkázání naše.
It. KteĜí mají znamenité a veliké šteury na stĜíbrných horách
neb na KaĖku, aby hlubin a hodných míst dobývali podle rozkázání a nauþení svrchních štejgéĜĤv. Pakliby se kdo v tom obmeškal aneb nedbal toho uþiniti, takovému JMt Ká ráþí šteur /267/
zdvihnouti. Také i ti, kteĜíž šteurĤv nemají, toho neobmeškávejte
pod milostí naší královskou.
It. Reitunky všech dolĤv aby byli drženi v pátek zde na dvoĜe
u veliké svČtnici, jakož jest obyþej od starodávna, pĜed hofmistrem a urburéĜem od každého perkmistra najmČ s kverky pĜidanými. A kdož by toho uþiniti nechtČl, ten aby trestán a šteur aby
jemu byl zdvižen.
It. Což se erckauféĜĤv dotýþe, ti aby na horách stĜíbrných
slušnČ kupovali i na KaĖku a platili jakož se svrchu píše a tak
aby dČlali, jakož od starodávna obyþej a právo jest, buć rudy
neb kyzy, cožkoli dČlati budou, aby cigovali jakž býti má, vizmutĤv, auštichĤv aneb pleigštivĤv aby pĜes nČkolik nedČlí nezachovávali. Jestliže by pak kdo tČch vČcí þím pronésti nemČl každý
týden, ale schovej to s vČdomím hutreitéĜĤv aby to tak v cele
mohlo nalezeno býti bez všech fortelĤv a tak i zdČláno.
It. Chceme také, aby erckauféĜi zachovávali se podle starodávného Ĝádu a obyþeje, tak aby mezi se nekaždého lehce pĜijímali, než lidi dobré a zachovalé, kteĜíž by ten obchod tak vésti
chtČli, jakož nahoĜe psáno jest.
It. Také pĜikazujem, aby poĜádek svĤj s pilností spravovali
starší erckauféĜští, každý mČsíc nejménČ jednou tovaryše své
obsílajíce, aby se spolu scházeli a mezi sebou rozjímali užiteþné
i škodné vČci pĜi tom obchodu. A jestliže by z erckauféĜĤv
nedČlal neb neumČl toho hutního díla, jakž by dČlati mČl, aby mu
nedopouštČli, aby i tudy užitkové naši nehynuli.
It. Což se šlichĤv dotýþe, chceme, aby hofmistr a urburéĜ o
nich vČdČli, co kterého þasu z kterého lizofu vyjde, koliko mČchĤv neb hýlí a kdo vezme k dČlání, aby urburéĜ náš umČl v registra zapsati a nám povČdíti. A také i šlichové kaĖkovští i jiní aby
/268/ psáni byli v registra urburní.
It. To také pĜikazujem pod nejvyšší pokutou hrdla i statku,
aby žádný nemČl žádné rudy i žádného stĜíbra ven z zemČ vézti,
buć zagrovaného neb kterého jiného, aneb které jiné vČci, ježto
by v sobČ stĜíbra mČlo, neb hutní neb která jiná vČc, než aby
všecko neseno bylo k minci naší. Pakli by se kdo dopustil jináþ,

než jest toto naše rozkázání, dopusĢ se na své právo.
It. Toto propouštíme, kdož by koho postihl, an stĜíbro neb
rudu neb kterú vČc stĜíbrnou z zemČ by nesl aneb vezl, buć
kupec, žid aneb kdožkolivČk, ten aby jej vzal a z toho stĜíbra
vzatého od nČho aby sobČ vzal polovici a druhou polovici králi
JMti aby dal. A ten, komuž by bylo pobráno, aby byl s hrdlem i
statkem na milosti naši.
It. Toto se nám také spravedlivé zdá, jakož zde na Horách
obyvatelé slují a slúti chtČjí Horníci a všichni svobod a vysazení
hor užívají a užívati chtí: protož pĜikazujem pod milostí naší
královskou všem, aby jeden každý skuteþnČ k horám pĜiþinil a
jich se skuteþnČ dotýkal. A netoliko obyvatel zdejší, ale i ti
obývajíce jinde a zde na Horách užitky majíce.
It. Jakož jsme mnohá zĜízení s radou a povolením vaším
þinili a proto držána a zachovávána nejsou: a protož pĜikazujem
mincmistru, šepmistrĤm, hofmistru, urburéĜi i jiným úĜedníkĤm,
aby k té vČci s pilností pĜihlédali, aby tyto vČci skuteþnČ zachovány byly bez pĜerušení všelikterakého pod zachováním milosti
naší královské a uvarováním hnČvu našeho tČžkého. Pakliby
mincmistr, šepmistĜi, hofmistr, urburéĜ a jiní úĜedníci zanedbávali pĜihlídati, znajíc a vČdouc pĜestoupení buć v kavnách, v
dolích aneb v hutech, a to pĜehlídli a prominuli, a My se toho
dozvČdČli do jednoho každého zvláštČ neb do všech /269/ spolu, že
k nim o to hledČti a je trestati, takže nám líto toho nebude.
Z ustanovení tohoto seznáváme celé tehdejší zĜízení horní a
v jakém pomČru lid k horám a k horám pĜíslušející vespolnČ k
sobČ stáli. Spolu však seznáváme zcela urþitČ z posledního
odstavce, že šepmistĜi v úĜední hodnosti po mincmistrovi šli
pĜed úĜedníky horními a mincovními a že oni (šepmistĜi) byli po
mincmistrovi prvními, kdo záležitosti horní spravovali.
Majestátem daným v Praze v pátek po sv. KateĜinČ udČlil
král Vladislav HorníkĤm právo k držení jarmarku o Novém létČ,
tak aby týž jarmark každý rok na hod Nového léta poþnúc, se
þtrnáctimi dni poĜád sbČhlými trval.228
Listem daným v Praze v den sv. Valentina (sub signeto
simili mei) psal Vladislav úĜedníkĤm mince: jakož nám posíláte
na každý týden 45 kop gr.þ., vČztež, že nám na potĜeby dvora
našeho vystaþiti nemohou. I znajíce vČc, posílejte nám již na
každý týden po 50 kopách gr. nikoli toho jináþ neþiníce.229
Rok 1487 stal se hlavnČ z té pĜíþiny pro ýechy památným,
že dávné usilovaní šlechty þeské uvésti lid selský v porobu se
koneþnČ zdaĜilo a dovršeno cestou zákonodárnou. BylaĢ toho
roku zĜízena komise z knížat, pánĤv, rytíĜstva i mČst k ohledání
/270/ a sepsání všech práv a svobod zemských, ku kterémužto cíli
mČla jí pĜedložena býti všecka stará registra kanceláĜe královské
i všecky dsky zemské. Z naĜízení snČmovního vyzvána byla také
všecka knížata, páni, rytíĜstvo, Pražané i jiná mČsta, kteĜí mČli u
sebe buć listy neb registra neb pĜípisy aneb knihy jakékoliv,
vztahující se ku právĤm a svobodám zemským, aby jich
ustanovené této komissí pĜedložili pro své i obecné poctivé
dobré. PĜi té pĜíležitosti zajisté i Kutnohorští svých nabytých
práv hájiti a zastávati neopomenuli.
Bylo již praveno nČkolikráte, že Horníci velmi horlivČ
pĜidržovali se náboženství pod obojí, pĜesto, že jim pĜízní svou
naklonČný král Vladislav stranČ pod obojí nepĜál. PĜesto však k
žádosti jich posavadní dČkanství pĜi chrámu sv. Jakuba povýšil
na arcidČkanství a jako prvního arcidČkana ustanovil Svatomíra
ZrĤbka z Újezda, který dĜíve býval dČkanem u sv. ApolináĜe v
Praze. Dosud však nepodaĜilo se nalézti jakoukoli stopu toho, že
dobou tou v ýechách usazený již po více rokĤ a knČžstvo pod
obojí svČtící biskup Augustin Sancturienský do Hory byl zavítal,
o þemž však ani dost málo pochybovati nelze, aby byl již dĜíve
mČsta tak proslulého a náboženství podobojí pĜíchylného
nenavštívil a potĜebných pro mČsto knČží zde též nesvČtil.
Teprve pĜi roku tomto jeví se toho první jistá zpráva, neboĢ þasu
228
Tento výroþní trh byl pak pozdČji pĜeložen na první pondČlí v
postČ.
229
Archiv horního úĜadu Tom. I. - Rok pĜedtím ustanovil si Vladislav na týhodní potĜeby dvoru svého onČch zmínČných 45 kop gr.,
kdežto dĜíve toliko 40 kop jemu zasíláno bylo, pravČ: že nám ta
suma vystaþiti nemĤže, aniž se tČmi penČzi potĜeby spraviti mohou,
neb obrok velmi drah jest.
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toho dČlo se jisté vyjednávání mezi Pražany a Horníky, jak
vysvítá z listu Pražan HorníkĤm: My purkmistĜi a rady Starého
a Nového mČst Pražských opatrným pánĤm šepmistrĤm a radČ i
vší obci na Horách Kutných, pĜátelĤm našim milým, službu svou
vzkazujíc oznamujem a na vČdomí dáváme, že vedle výjezdy
nynČjšího dĤstojného v Bohu otce a pána Augustina /271/ biskupa
Sancturienského etc. posíláme k vám opatrného Jana od ýápĤv,
spolupĜísežného našeho na radČ, listu tohoto ukazatele, jemu o
pilné potĜeby s vámi mluviti poruþivše. Protož, cožkolivČk týž
Jan v tomto poselství od nás s vámi mluviti bude, žádámeĢ vás
za to s pilností, aby jste jej dobrotivČ vyslyšíce, jemu toho vČĜili
úplnČ a dokonce, jakož bychom my mluvili s vámi osobnČ. Na
svČdomí toho peþeti menší mČst našich nadepsaných kázali jsme
pĜitisknouti k tomuto listu. Dán tu stĜedu po Rozeslání svatých
apoštolĤ léta 1487.
Vyjednávání toto týkalo se pĜesídlení biskupova z Prahy do
Hory, neboĢ v Memorabilien nacházíme krátké poznamenání o
poslech vyslaných z Hory naproti biskupovi. PĜišel-li tenkrát
biskup Augustin do Hory pouze na návštČvu aneb k delšímu a
stálému pĜebývání, nelze Ĝíci. Že však pozdČji v HoĜe stále bydlel a zde i roku 1494 zemĜel, dosvČdþují nám nČkteré listiny a
zápisy bezpeþnČ. V knize archivu mČstského Manuale Consistorii Cuttenberg na prvním listČ uvádí se Ecclesila in
Montibus Cuttnis quæ est ad divi Jacobi sive ad editionem,
Cathedralis olim dicebatur propter duas causas.230 1. že na onen
þas dva biskupové zde svou residencí mČli a 2. že tu také
konsistoĜ od mnoha let ustanovena jest. Jelikož o poslednČjším
na jiném místČ vypravováno bude, zbývá ještČ k odĤvodnČní, že
biskup Augustin v HoĜe sídlel, uvésti, že v archivu mČstském
nacházejí se tĜi bully papeže Sixta IV. s peþetČmi, dané v ěímČ
dne 17. Ĝíjna 1477 a svČdþící biskupovi Augustinu Sancturienskému a pak vlastnoruþní poslední vĤle téhož biskupa.231
230

Což v pĜekladu zní: Chrám v HoĜe Kutné jenž jest u sv.
Jakuba, nČkdy katedrální slul z dvojích dĤvodĤ.
231
První ustanovuje se knČz Augustin na uprázdnČnou stolici biskupskou církve Sancturienské v Mirandole k Ĝízení a správČ diecése
té. V bulle té vychvalují se jeho dobré vlastnosti /272/ a zásluhy biskupa toho co nejvýše, pro které svatý otec rozhodl se povýšiti jej na
stolici biskupskou. Druhá bulla svČdþí kapitule Sancturienské a pĜikazuje pĜísnČ, aby poslechnuto bylo všeho, cožkoli by on ku spasení
duší jemu svČĜených za potĜebné uznal naĜíditi a to bez reptání a
vzpouzení se. TĜetí bulla svČdþí veškerému duchovenstvu a vČĜícím
diecése Sancturienské, téhož obsahu, jako pĜedešlá. Poslední vĤle
biskupa tohoto, latinsky psaná, má obsah následující: ZávČĢ nejdĤstojnČjšího pana biskupa Augustina Sancturienského, knČze etc.,
poslední, kterou se všecky dĜíve napsané závČtČ odvolávají. Ve jménu Božím. Amen. Biskupskou milostí od poþátku ustanoveno jest,
aby každý živoucí þlovČk zemĜel, takže nad smrt nic jistšího není.
PonČvadž ale nevíme kdy a kde zemĜeme, napomíná nás spasitel a
dí: „Hotovi bućtež, neboĢ syn þlovČka pĜijde v hodinu, v kterou toho
tušiti nebudete.“ Protož já, Augustin Lucian, bídný hĜíšník a nehodný biskup Sancturienský, chtČje urovnati záležitosti domu svého
vþas, aby po smrti mé žádná nesnáz nevznikla, uzavĜel jsem tuto
svou poslední vĤli, aby v tomto vlastní rukou psaném zápisu všem
známa byla, odvolávaje a ruše všecky dĜívČjší závČti mnou psané a
ustanovené, zvláštČ však odvolávám onu závČĢ, na níž byla peþeĢ
pánĤv Starého mČsta Pražského a znovu porouþím duši svou svrchovanému Bohu, jenž ji stvoĜil, tČlo své však zemi, kteréžto tČlo pohĜbeno bude na místČ, jež zvolí nížepsaní poruþníci (comissarii) a v
kterém chrámu pohĜeb bude, naĜizuji, aby tomu chrámu zmínČní
poruþníci dali 50 kop gr. míš. Nejprve volím za vČrné poruþníky své
pány kutnohorské, totiž pana Prokopa (Aldera) pĜítele svého a
jiného z pánĤv, /273/ jejž páni sami zvolí; s nimi volím Mistra JiĜího a
Mistra Jana z Opoþna a vČrného kaplana svého Václava, jimž na
svČdomí kladu, aby poslední tuto vĤli mou dokonale vyplnili, beze
všeho prĤtahu a podvodu. A nejprve odkazuji všecky k úĜadování
biskupskému potĜebné klenoty pánĤm kutnohorským, totiž dvČ infule
perlami a stĜíbrem zdobené, pozlacené, rovnČž berlu v cenČ pČti
hĜiven stĜíbra, rovnČž þtyry stĜíbrné a pozlacené a jeden stĜíbrný
kalich, aby si to dle libosti rozdČlili ku potĜebČ v svých chrámích.
RovnČž nazaĜizuji, aby všecko náĜadí mé, totiž troje lože a šatstvo a
roucha prodána byla a peníze rozdČleny mezi chudé a potĜebné,
kromČ roucha kuního, jež odkazuji kaplanu svému Václavovi. Knihy
mé nechĢ rozdČlí se mezi dobré knČží, kromČ biblí pergamenové,
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Tím zajisté úplnČ je potvrzeno mínČní naše, že týž biskup v
HoĜe nejen delší þas žil, HorníkĤm velice pĜál, odkázav jim
klenoty své biskupské, þímž takĜka poukazoval, že již tenkrát
Hora zasluhovala býti sídlem biskupským.
1488 PĜi Hodech letniþných þili svátcích svatodušních pĜijel
král Vladislav do Hory a pobyl zde opČt po delší dobu. Za jeho
pobytu v mČstČ zemĜel zde primátor mČsta a spolu i horní
hofmistr Mikuláš z Skalice, který po více jak dvacet let stále
mezi prvními šepmistry volen býval a tudíž o prospČch a blaho
mČsta nemalých zásluh si byl dobyl. Na jeho místo za hofmistra
horního ustanoven byl pak slovutný Michal Smíšek z VrchovišĢ.
Doby té byl již král Vladislav v držení panství Kolínského a
jsa velikým pĜítelem honby, pĜál si co možná nejvČtšího hájení
zvČĜe a proto psal Kutnohorským z Prahy pĜi Všech svatých:
Dáváme vám vČdČti, že všem myslivcĤm svým rozkázali jsme,
aby všech myslivostí s rukávníky neboli se psy okolo Kolína a
Hory pĜestali a naĜizujeme, byste trhem provolali, aby obyvatelé
Horští i jiní kdož myslivost vedou s rukávníky neb se psy aby
nehonili, že my sami takové lovy pro svou kratochvil chceme
sobČ zachovati.
/275/ 1489 DvČ dĤležité události sbČhly se roku toho pro Horu
Kutnou zvláštČ výhodné, jež nejlepší svČdectví podávají o
zvláštní pĜízni krále Vladislava k mČstu tomu. Nejprve událo se,
že páni a zemané, kteĜí mČstĤm královským nepĜáli udČlených
jim svobod, vzpouzeli se platiti HorníkĤm cla mČstská a tito
nemajíce výsady a práva, králem Václavem jim r. 1394 udČlených v rukou, prosili jsou krále Vladislava, by jim právo toto
obnoviti ráþil, což on uþinil majestátem následujícím: My Vladislav z Boží milosti král þeský, markrabČ moravský atd. Oznamujem tímto listem všem k vČþné pamČti. DĤstojenství královskému
pĜísluší vČrnou stálost a upĜímnost zachovalou a nepohnutou
poddaných svých milostmi a obdaĜeními svými zvláštními
odplacovati, aby tČmi a takovými vČcmi potČšeni jsouce, hotovČji
a povolnČji u víĜe a stálosti trvajíce, pánĤm svým slúžili.
Kterakožto My shledali jsme poctivé šepmistry, radu a všecku
obec na Horách Kutných, vČrné naše milé, že oni u víĜe a
poddanosti a prostálosti k pĜedkĤm našim, králĤm þeským
šĢastné pamČti, zachovali jsú se podle nich ve všech potĜebách,
hrdel i statkĤv svých k vyzdvižení hor nelitujíce a skrze to
mnohých milostí obdarování od nich jsú došli, v kteréžto víĜe a
stálosti od poþátku našeho králování též k nám, jakožto k králi
þeskému pánu svému dČdiþnému se zachovávají ve vší hotovosti
a povolnosti, sami sebe i statkĤv svých pro nás i pro obecné
dobré vší koruny naší þeské dobrovolnČ nelitujíce. I prošeni
jsme jménem již psaných šepmistrĤv, rady i vší obce, abychom
je clem obdaĜiti ráþili, kteréhožto jakož svČdomím hodným pĜed
námi ukázáno jest, prve jsú požívali a je vybírali, aby to jim
listem naším vyzdviženo, upevnČno a utvrzeno bylo. My, hledíce
k již psanému /276/ zachování jich k pĜedkĤm našim i tudíž k nám,
i jsouce k té prosbČ, jakož hodné a slušné jest, zvláštní milostí
naší naklonČni, aby oni milost naši takovou znajíce, tím volnČji a
ochotnČji v þasech budoucích nám mČli a mohli sloužiti v
/274/

kterou Václavovi, kaplanu svému, odkazuji. Ostatní však z penČz a
klenotĤ svých dali jsme zmínČným poruþníkĤm svým, jak to jest (in
police) rukou mou napsáno, aby to jak sluší, rozdČlili mezi pĜátely a
služebníky mé. Na stvrzení toho všeho napsal jsem to vlastní rukou,
aþkoli nemocen tČlem, ale z boží milosti mysli zdravé. Dáno v Praze
v sídelním domČ našem dne 12. bĜezna 1494 pod mou okrouhlou
peþetí, a k vČtšímu potvrzení požádal jsem dĤstojného M. JiĜího a
M. Jana z Opoþna, by peþeti své pĜiložili vedle mé. Budiž Bohu
chvála na vČky. Amen. Já, týž Augustin Lucian biskup Sancturienský, podepsal jsem vlastní rukou. Jaká jiná pĜíþina byla by biskupa
toho mohla k tomu pĜimČti, aby v poslední vĤli své Kutnohorské tak
štČdĜe obmýšlel, nežli vlídné a štČdré pohostinství, kteréž mu Horníci za jeho pobytu v HoĜe prokazovali. Bydlíval za pobytu svého v
domČ na Zelném trhu, nyní panu Doušovi patĜícím. /274/ O úmrtí
téhož biskupa podávají zprávu StaĜí letopisové þeští na str. 249:
Roku 1493 ten pátek pĜed pĜenesením sv. Václava umĜel dĤstojný
otec knČz biskup Augustin Sacturienský a pochován v kostele u
Matky Boží v TýnČ u oltáĜe, kdež lecturu þítají založení sv. Lukáše
evangelisty. Kámen hrobovní vytesal Matouš Rejsek, kterýž novou
vČž stavČl. Dle poslední vĤle biskupovy jde tu o patrný omyl v roce
úmrtí v letopisech.

nepohnuté víĜe trvajíce, aby potom skrze to dalších milostí
našich od nás dojíti mohli. Protož s dobrým rozmyslem a radou
vČrných našich mocí královskou clo v artikulích dolepsaných
jim a budoucím jich z milosti naší královské dali jsme a tímto
listem mocnČ dáváme a vysazujeme. (Následuje výsada cla úplnČ
a zcela, jak od krále Václava r. 1394 HorníkĤm udČlena byla,
vČta za vČtou, jak v díle I. na str. 36. uvedena jest.) Kteréžto clo
tak a vedle toho spĤsobu, jakž se svrchu píše, chceme, aby jmenovaní šepmistĜi, rada i všecka obec nahoĜe psaná, nynČjší i budoucí, mČli, drželi, je vybírali a jeho požívali bez naší, budoucích králĤ þeských i všech jiných lidí všeliké pĜekážky, nyní i po
všechny þasy budoucí. Protož pĜikazujem všem úĜedníkĤm a
poddaným našim vČrným milým a zvláštČ mincmistru našemu na
jmenovaných Horách Kutných, nynČjšímu i budoucím, aby v
držení, vybírání a v požívání svrchudotþeného cla tak a vedle
toho, jakož se svrchu píše nahoĜe dotþeným šepmistrĤm, radČ i
vší obci jmenované Hory Kutné, nynČjším i budoucím, nepĜekáželi, ani pĜekážeti dopouštČli, ale je i budoucí jich pĜi tom zachovali bez pĜekážky, nyní i v þasech budoucích, jináþ toho
neþiníce, pod uvarováním hnČvu a tČžké pomsty naší a
budoucích našich králĤv þeských. Toho však znamenitČ vymiĖujíce, že páni a rytíĜstvo v dávání svrchupsaného cla mají od
nahoĜe psaných šepmistrĤv, rady i vší obce svrchudotþené Hory
Kutné, nynČjších /277/ i budoucích, pĜi svých svobodách zachováni býti, tak jako od nás i od jiných poddaných našich, kteĜí cla
svá mají, zachováni bývají takovýmto obyþejem: komuž by
kolivČk z pánĤv neb rytíĜstva co hnáno neb vezeno bylo k jeho
potĜebČ vlastní skrze svrchupsané mČsto, že z toho cla dáti
nemá. Také toto otevĜenČ vyslovujem, že všudy, kdež zmínka nahoĜe o penízi jest, ten peníz míníme, kterýchž nyní sedm se dává
na þeský groš. Tomu na potvrzení, na pevnost a na svČdomí
peþeĢ naši královskou kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán
na hradČ Pražském v pondČlí den sv. OndĜeje apoštola božího
léta PánČ tisícího þtyrstého osmdesátého devátého, království
našeho roku devatenáctého. Mohla-li vČtší pĜízeĖ a náklonnost
krále Vladislava k HoĜe být projevena, nežli jak v úvodu k
majestátu tomuto jest vytknuto. A to je nejlepším dĤkazem stálé
vČrnosti HoníkĤ ke svému králi.
Druhé bylo, že Kutnohorským popírána byla práva a svobody dané HorníkĤm Václavem I., PĜemyslem, Karlem a Zikmundem, o nichž již v I. díle tohoto dČjepisu stala se zmínka. I obrátili se Kutnohorští ve vČci té do Jihlavi, kde purkmistĜi a rada
dali jim svČdectví, že práva ta jim udČlena byla jako mČstu
hornímu, v užívání jich byli vždy zachováváni. PĜestalo pak
proto všeliké jich v tom zkracování.
1490 Dne 4. dubna 1490 zemĜel Matyáš král uherský a dne
15. þervence dle úmluvy již dĜíve stalé zvolen byl Vladislav za
krále uherského, kamž se byl s mocí váleþnou odebral. Horníci,
znajíce obtíže, s jakými bylo zápasiti Vladislavovi, poslali mu
list soustrastný, na který odpovČdČl Vladislav z Prešpurku. Z
listu toho vychází, v jak dĤvČrném pomČru s Horníky žil, neboĢ
píše: Poctiví vČrní milí! Psaní vaše nyní nám uþinČné vidČli /278/
jsme a jemu vyrozumČli, z kterýchžto vČcí našich nynČjších
zvláštní potČšení majíce, mnoho nám dobrého vinšujete, kteréžto
a upĜímnosti vaší k nám vdČþni jsouce, vám velmi dČkujem, nebo
dobré jest znamení lásky upĜímné tu, kdež poddaní v štČstí pána
svého se radují a v neštČstí se rmoutí. Jakož pak my po všecky
þasy od poþátku králování našeho vás vždycky k nám upĜímné a
k službám našim hotové jsme nalezli, pro kteroužto vČc úmysl
náš jest v budoucích þasích vším dobrým a milostí vám to s
prvními vzpomínati. Jakož žádostivi jste vČdČti, kterak se nám v
této míĜe v království našem uherském vede, i vČztež, že z daru
Pána Boha všemohoucího vČci naše na dobro postaveny jsou,
aþkoliv od nČkterých soused našich okolních nesnáze proti nám
povstávají. Proto ku Pánu Bohu nadČji máme, že s pomocí jeho
sváru tomu všemu odoláme. Dán v Prešpurku v sobotu po Všech
svatých let království našich uherského prvního a þeského
dvacátém.
PĜes nové starosti, které Vladislavovi nabytím koruny uherské nastaly, nepĜestal pĜedce pamČtliv býti Hory Kutné a zvláštČ
hor, ježto užitku z nich nyní tím více bylo mu potĜebí. Záleželo
mu na tom, aby jeho poslední zaĜízení a ustanovení ohlednČ hor
pĜísnČ bylo zachováváno, a proto psal z Budína úĜedníkĤm

horním: Nepochybujeme o tom, že vám v pamČti jest, kterak jsme
my nČkterý þas prve, nežli jsme z zemČ vyjeli, ceduli, v kteréž
jsme všecky vČci a potĜeby horní, jak se kdo pĜi þem zachovávati
má, sepsati a vám ji dáti kázali, poruþivše o tom, aby se všecky
vČci pĜi tČch horách podle toho pĤsobily a jináþe nic. Potom
jsme vám i odtud psaní nČkteré, kteréž nám se týmž horám
potĜebné a užiteþné zdálo, uþinili. A majíc s nČkterými potĜebami stateþného Jana z Roupova v.n.m. do království þeského
/279/ vypraviti, poruþili jsme jemu, aby se tu u Hory stavil a takli
se podle té cedule a psaní našeho Ĝídí, všecko to aby ohledal a
nám to znáti dal, kterýž jest nám psal, že jest tak, jak jsme mu
poruþili, uþinil a ty vČci pĜehledl. PĜitom nám oznamuje, že se
témČĜ nic podle té cedule a psaní našeho nedČje a neĜádové
mnozí jsou nám i tČm horám velmi škodní. Protož My vám s
pilností porouþíme a pĜikazujem, abyste, vezmouc k sobČ hofmistra našeho horního, ihned to pĜed se vzali a v ty ve všecky vČci
potĜebné nahlédli, je zĜídili a k tomu pĜivedli, aby se pĜi tČch
horách nic jináþ nedČlo ani pĤsobilo, než podle svrchu psané
cedule, kterouž jsme vám dali a podle psaní našeho, kteréž jsme
vám odsud uþinili. Pakli by se toho nestalo, již bychom jinému
nerozumČli, že na tom niþímž jiným neschází, nežli nedbanlivostí
vaší, ježto bychom na to jinak pomysliti a to opatĜiti musili. Tak
slyšíme, že by se u nČkterých stranČ stĜíbro pálilo, z kteréžto
vČci (bylo-li by tak), nemalá by nám škoda pĜicházela. Protož
vám i v tom s pilností porouþíme, abyste hned rozkázali všecka
taková pálení stĜíbra, buć u zlatníkĤv neb kupcĤv a židĤv neb
jinde kdekoli pod ztracením hrdla a statku zapovČdíti. A nalezl-li
by se kdožkolivČk, ježto by pĜes to naše všecko rozkázání jináþ
þinil, ten aĢ je trestán tak, jak dotþeno jest.
Již tedy vidČl se král Vladislav nucena úĜedníky horní kárati
z nedbalosti, a vČru, jen nedbalosti této, pohodlnosti a podobným nectnostem úĜedníkĤv horních pĜiþísti lze úpadek hor kutnohorských, jak další vypravování blíže osvČtlí.
Když Michael Smíšek z Vrchovišt stal se horním hofmistrem, jsa spolu i bohatým rudokupcem a majitelem dvojí huti
na potoce Bylance, ujal se horlivČ stavby chrámu sv. Barbory, a
znaje proslulost v stavitelství pražského bakaláĜe MatČje Rejska,
povolal /280/ jej ku Ĝízení stavby té do Hory. Ale kameníci horští
vzpouzeli se pĜijati jej mezi sebe a takĜka nad sebe, tupíce ho, a
podali proti nČmu i stížnost ku mistru Bendiktovi (z Loun) na
hrad Pražský. Kameníci pražští Rejska se ujali a vzali jej ve
svou mocnou ochranu proti kĜivým náĜkĤm naĖ vedeným.232
232
Považuji list kameníkĤ pražských pro dČjepis umČní za velmi
dĤležitý a proto jej celý zde podávám: Vzácné opatrnosti pánĤm
šepmistrĤm a radČ na Horách Kutných, pánĤm nám pĜíznivým. V.
Mtem tajno není, když jste Mistra Rejska na své dílo vzali za mistra,
pĜi tom pak tovaryši s nČkterými jinými psali list k mistrĤm hradským a když jsme my to zvČdČli, mistrĤm hradským majíce za zlé,
mluvili jsme, že by tČch vČcí stranních nemČli pĤsobiti proti mistrĤm
a cechu našemu a jmenovitČ proti mistru Rejskovi. A oni vymluvili
se, že nic ke škodČ ani k hanbČ mistru Rejskovi není. A my pĜesto
péþi vždy dosaváde majíce a toho chtíce grunt zvČdČti, uptali jsme
se, že jest to z vašich všecko pošlo. I dáváme to VMti znáti, že jsme
pĜed nedávným þasem sepsali k cechmistrĤm kameníkĤm mČsta
vašeho, i odepsali nám, kterémužto psaní porozumČli jsme, kterak k
cechu našemu se mají a kterakú poctivost nám zachovávají a kterakú také k mistrĤm hradským. A pĜi tom listu k nám psaném psali
také ihned k mistru Benediktovi na Hrad. A my, když jsme to zvČdČli,
i zamlþeli jsme toho málo. Tento pak týden nyní minulý mistr Benedikt napĜed psaný pro svou potĜebu pĜišel pĜed nás s Pehmem, krále
JMti úĜedníkem, a mluvili jsme k nČmu o mistra Rejska a on nám k
tomu povČdČl takto, že bychom my proti mistru Rejskovi nic nehýbali, než že nám píší z Hory, a jmenoval mistra Blažka, že jest jemu
psal list, ztazuje se, co by mČlo držáno /281/ býti o mistru Rejskovi, a
my jsme v požádali na mistru Benediktovi toho listu, kterýž jest
Blažek s jinými psal. I odpovČdČl mistr Benedikt, pravČ, že jsem
jemu tak odepsal, že ty s Rejskem byl jsi z mladosti, já na nČho nic
nevím, a k tomu list, který jest mi poslal v svém listu, zase jsem jemu
poslal do Hory. Protož vaše milost, páni nám pĜízniví, pĜepis tento v
tomto listu zavĜený pĜeþtouc, seznati moci budete, kterak vaši
hradské mistry vyvyšují a cech náš, kterýž podle práv našich jakožto
z hlavního mČsta spravuje všecky cechy našeho Ĝemesla po celém
království þeském, jakoby v nČm Ĝádové slušnČ se neĜídili, potupují.
I s plným doufáním vaší milosti prosíme, vČĜíme, že dílo vaší milosti,
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/281/ V témž roce byly dvČ brány kamenné pĜi mČstČ HoĜe
Kutné, Kolínská a KouĜimská, dostavČny a cihlami pĜikryty.233
/282/ 1491 Na snČmu zemském, toho roku v mČsíci únoru
odbývaném, svolena byla opČtnČ daĖ z vaĜení piva po 1 gr. þeském z každého džberu na celý rok. Aþkoli vyslaní Kutnohorští
jako dĜíve pĜedtím ku placení danČ té na snČmu byli svolili,
nicménČ neuþinili toho dĜíve, pokud jim král Vladislav nevydal
úpis, že toto þiniti povinni nejsou z práva, ale dobromyslnČ a
dobrovolnČ že pomoc tu dosti znamenitou k obranČ veškeré
koruny že jsou uþinili, což jim nemá býti k žádné újmČ, škodČ a k
kterému zlehþení jich právĤm, milostem a svobodám, obdaĜením
a vysazením, kteréžto mají od pĜedkĤv králĤv þeských, jak list na
to daný v úterý pĜed sv. ěehoĜem o tom svČdþí.
NČkterá obecní usnesení ve prospČch obecný zavedená dopĜejí nám opČtnČ nahlédnouti v ducha þasu doby té a jelikož na
poznání tohoto druhu v každém dČjepisu hlavnČ záleží, nutno též
pĜi sepisování obrazu minulosti mČsta ke všemu podobnému
hledČno býti, co pomČr spoleþný nám objasniti mĤže. Protož
dopídiv se vzácných zápisek podobných, nemohu jináþe, než
podati je þtenáĜstvu jak k úvaze, tak i k pouþení. Jsou to zrnka
dávno již nepovšimnutá, pro kulturnČ historický obraz každého
vČku však veledĤležitá. Tak poznamenáno:234
Páni šepmistĜi se pány v radČ (fer 3 Oculi) pováživše nespĤsobu pĜi šenkování piv pĜespolních i domácích, tudíž i vína,
kterak jsou o to mnohokráte pracovali a péþi mČli a proto svolání þastá þinili pánĤv obecních a starších a nikdy jsou šenkýĜi v
tom netrvali, ale vždy se k svým fortelĤm navracovali. /283/ I slitovalo se pánĤm šepmistrĤm a pánĤm toho, povolali jsou pánĤv
obecních a starších, drahnČ pĜi tom jim nedostatkĤv oznámivše,
a to zvlášĢ, že když kdo v pokutu tu upadne, že houfem pĜítele
pĜijdouce, žádají pánĤv za prominutí té pokuty, a jestiže by byli
oslyšáni, tedy o to repcí. Protož jest jim pánĤm skrze pana
Prokopa Kroupu (šepmistra téhož mČsíce) povČdČno napĜed,
aby se toho nedopouštČli, aby za prominutí pokut neprosili, pod
touž pokutou propadení, kdož by se pĜimlouval, aby s nČho bez
milosti byla vzata. Tomu jsou páni obecní a starší povolili a
žádali pánĤv, aby to tak zachováno bylo a aby se neráþili v
lehkost dávati. Potom hned ve stĜedu obesláni jsou šenkéĜi a jich
cechmistĜi a tu jest jim povČdČna panská vĤle obecních a starších v širokých slovech, kterak se mají zachovati, a míry jsou jim
vydány a povČdČno jim, nezachová-li se kdo v tom jednou i
druhé, páni vezmouc pokutu, koneþnČ obchod stoþí takovému.
Dále pĜi tom þasu spĤsobeno skrze pány šepmistry a radu a
pánĤv obecních a starších povolení, aby hokynČ, kdež jim ukázáno bylo, tu stávaly, jakož jich všech povolavše, poruþeno jest, a
páni na to ukázání vydáni jsou k tomu zĜízení, kde a kterak se
mají zachovati, aby více v Rakovské ulici zádavy nebývalo
vozĤm a svobodnému chození 235 a pĜitom veškeren spĤsob hokynČm a tržným oznámen, pokud se mají chovati pĜi pĜekupování.
Též pernikáĜĤm, kde mají stávati, poruþeno a Ĝezníci poþali
stávati k prodávání masa v nových masných krámích na KoĖském trhu.236
/284/ PekaĜĤm, mouþnicem, pernikáĜĤm a koláþníkĤm rozká-

k kterémuž mistra Rejska ráþili jste spĤsobiti, opatĜíte a tudíž téhož
mistra Rejska, aby VMti to dílo skrze pĜíþinu vašich a jich dýmání
se nemeškalo a mistr Rejsek také aĢ by skrze nČ takových pĜekážek
nemČl. A my, co na nás jest, se vší pilností naší jakožto pro pány
nám pĜíznivé chcem se tak pĜiþiniti, aby mistr Rejsek mohl dílo vaší
milosti dČlati bez pĜekážek takových. A toho VMti žádáme odpovČdi
psané, abychom se vČdČli þím spraviti. Dán ten den po nalezení sv.
ŠtČpána 1490. CechmistĜi a mistĜi Ĝemesla kamenického Starého a
Nového mČsta Pražského.
233
PamČti Mikuláše Daþického. Z prvnČjší jsou až dodnes ještČ
nČkteré poslední zbytky, které poukazují k tomu, že brána ta padacím mostem opatĜena byla. Druhá sesula se r. 1813 právČ v tu chvíli,
když krajská stavitelská komise stavební její chatrnost ohledala a
protokol podepisovala, /282/ že brána ta ještČ dlouhé vČky potrvá.
PohĜbila v sutinách svých bydlící v ní osoby. Nyní je vše odklizeno
a není ani stopy, kde stávala.
234
Dle Memorabilia ab Anno 1490.
235
SvČdþí to, že hokynČ sedávaly pod masnými krámy blíže nynČjší Kamenné kašny.
236
PamČti Mikuláše Daþického.
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záno nejprv: aby spoleþnČ cech mČli všickni, když jaká potĜeba
pĜijde, aby to slušnČ od cechmistrĤv nalezeno bylo vedle spravedlnosti, co by mČli dáti, a aby všickni v krámech prodávali. A
nemohli-li by se smČstnati v krámech, tedy okolo krámĤv vedle
ukázání panského a aby žádný krám pust nestál. PĜitom mlynáĜĤm tu stojícím rozkázáno a starším pekaĜĤm, aby to spĤsobili
mezi sebou, aby vedle starodávného obyþeje poĜád každému
bylo mleno ne k osobám hledíc, ani že by kdo dal tovaryšĤm na
pivo, aby toho nedopouštČli a v tom se zachovali vČrnČ a ve
všem, což jest povČdČno, pod kázní panskou.
NaĜízeno též, aby nikdo vína ani piva dráže neprodával,
nežli jak páni je sadí, a též všecky míry, buć žejdlíky neb konve
poloupinetní, od šenkýĜek byly zdviženy a nové dČlány spravedlivé, tak aby konváĜi v tČch mČrách hĜebíþky dČlali od kraje
na prst neb na dva. Pakliže by kdo v tom postižen byl, jináþ þinČ,
tomu každému aby obchod složen byl.
CechmistĜi kramáĜští vstoupivše do rady oznámili, kterak
nČkterá Ĝemesla jim zádavu v živnosti jich þiní, prodávajíc ty
vČci, kteréž jim pĜináleží a o ležácích také dotekše, že po sklepích váží i na lokty prodávají, ježto toho nikdež ani v Praze není.
A podavše cedule sepsané obyþeje starodávního pražského prosili pánĤv, aby vedle toho zachováni byli. Páni vyslyševše ceduli
a ji pováživše, že slušného žádají, povolení jim v tom davše, aby
vedle té cedule nyní tak se zachovali do dalšího rozkázání a z
starých register vyhledání, kterak od starodávna bylo, rozkázali
ji zapsati v ta slova takto: Co se ležákĤv /285/ (Lagerhälter) dotýþe, nesmí žádný nic prodávati, kromČ jarmarku, aniž domácím
nic prodati ale všecko nésti a vážiti u váhy a ménČ libry nic,
pepĜe ménČ než pĤl vČrtele. Co se dotýþe domácích kupcĤv, ti
mohou hostem prodávati, ale také musí všecko u váze vážiti a
žádný kupec domácí i host vah v sklepČ aby nemČli a na lokty
aby nekrájeli a to pod panskou pokutou, leþ by který cech mČl s
kramáĜi, ten mĤž doma vážiti co chce. Pakli by ležák nebo host
toho nedodržel a v tom shledán byl, že by hostem prodával,
anebo kupci domácí, že by doma co vážili, anebo na lokty prodávali, tedy ta koupČ, co jest prodal, nejprve ztracena jest a
potom mají páni jemu sklep (krám) zamknouti a z nČho panskou
vinu vzíti bez milosti.
Co de dotýþe kramáĜĤv hostinských, aby žádný neprodával
vedle obyþeje starodávného, ani nevykládal, než v trhový den v
úterý a v pátek.
Co se dotýþe švadlí a nČkterých z krajeþĤv suken, nebo oni
krájejí na lokty harasy, kmenty, tykéty, tafety, barchany a haklíky, stuhy a jiné vČci, což kramáĜĤm pĜísluší, nejsouc s nimi v cechu a proto na pĜekážku živnosti jich, aby toho nebylo. Jen k tomu páni povolení dali takové, aby švadlím nebránili od kupcĤv
kupovati kmentĤv tČm, kteréž košile a perkytle (bílé kápČ
hornické) šijí, než aby na lokte prodávali.
PĜízeĖ, lásku a náklonnost k HoĜe projevil král Vladislav
hlavnČ tím, že jí vyhradil zvláštní právo, aby pro sebe a svou
potĜebu mohla si dáti raziti peníze v minci královské a na to dal
jí tento majestát: My Vladislav atd. Oznamujem tímto listem
naším, že znamenavše i vkutku mnohé vČrné a ustaviþné služby
pilné, které jsou nám hned od poþátku králování našeho v
ýechách poctiví šepmistĜi, rada i všecka obec na Horách Kutných, vČrní naši milí, vskutku þinili a ukazovali a až /286/ dosavád
nám se službami svými velkou a upĜímnou poddaností slíbili. A
nepĜestávajíce, nad to se zachovali, jsouce vždycky ve všech našich užiteþných potĜebách nám volni a k uþinČní hotovi s pĜedními beze vší odpornosti. I chtíce jim, jakož hodné a spravedlivé
jest, takové jich stálé, platné a ochotné služby, kteréž nám
upĜímným úmyslem a vČrným srdcem þinili jsou a þiniti nepĜestávají, milostí naší královskou odplatiti a dobrým nahraditi, s
dobrým rozmyslem a radou vČrných našich, mocí královskou,
jakožto král þeský, takovouto milost a obdarování již psaným
šepmistrĤm, radČ i vší obci na Horách Kutných, nynČjším i
budoucím, uþinili jsme a tímto listem þiníme a mocnČ dáváme,
tak aby oni i jich budoucí mohli a svobodu mČli každý rok od
dání listu tohoto tisíc hĜiven stĜíbra, koupíce za své peníze, do
mince naší na Horách Kutných dáti a položiti spoleþnČ anebo
rozdílnČ, rozdČlíce to na þtyry, pČt neb šest verkĤv, kteréž stĜíbro
od nich aneb od jich budoucích tak, jakož se svrchu píše, do
mince naší dané, chcem a tímto listem ustanovujem, aby jim a

neboližto budoucím, jak na tu naši minci, kteráž by ty þasy na
Horách Kutných dČlána byla, na takovou též aby jim a neboližto
budoucím jich svrchudotþených tisíc hĜiven stĜíbra v minci naší
zdČláno bylo nyní i v þasích budoucích a to bez naší, budoucích
králĤv þeských i všech jiných lidí všeliké pĜekážky. Toto však pĜi
svrchu dotþené milosti naší znamenitČ a prvotnČ vymiĖujeme, že
již psaní, šepmistĜi a rada i všecka obec na Horách Kutných,
nynČjší i budoucí, nemají, ani moci míti budou svrchudotþených
tisíc hĜiven stĜíbra z tČch stĜíbr, kterážby z tČch hor na Horách
Kutných pĜišla byla, ani také tČch stĜíbr, kteréž by do komory
naší a mince pĜíslušeti mČlo, kupovati a do mince naší /287/ na
Horách Kutných takové stĜíbro k dČlání dali a položili, tehdy
hned, jak by taková vČc na nČ shledána v pravdČ byla, mají této
naší milosti a obdarování zbaveni a prázdni býti a více nikterak
neužívati. Také kdyby kolivČk svrchudotþených tisíc hĜiven stĜíbra koupili, mají to stĜíbro, když je koupí, úĜedníkĤm mince na
Horách Kutných oznámiti, a to proto, aby skrze takový spĤsob
snáze podezĜení a svrchudotþené pokuty uvarovati se mohli. A
protož pĜikazujeme mincmistru našemu i jiným úĜedníkĤm mince
naší na H.K., nynČjším i budoucím, aby podle našeno jmenovaného obdarování, když by jim kolivČk do mince naší nahoĜe
dotþení šepmistĜi, rada a obec na H.K., nynČjší i budoucí, tČch
tisíc hĜiven stĜíbra každý rok dali a na zdČlání k svému užitku
položili, spoleþnČ nebo rozdílnČ, však nic více, než toliko každý
rok tisíc hĜiven stĜíbra, ty aby od nich do mince naší pĜijali a
jim je na groše, na peníze a neboližto na tu minci, kteráž by ty
þasy dČlána byla, zdČlati dopustili bez zmatku i všeliké odpornosti, nyní i po vČþné þasy budoucí. Tomu na svČdomí peþeĢ naši
královskou kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v království
našem uherském na zámku PalatČ blíž vojska našeho v stĜedu
den sv. BartolomČje apoštola PánČ léta 1491, království našich
uherského v druhém a þeského v jedenáctém roce.237 Zda a v
jaké míĜe Horníci výsady této používali, nelze udati, aniž o tom,
zda jim z privilegia toho jaký prospČch vyplýval.
Téhož roku zemĜel v HoĜe Kutné syn knížete Hynka Minsterberského a hrabČte Kladského, který pak pohĜben byl v
bývalém chrámu ss. Filipa a Jakuba v ohradČ kláštera Sedlckého
u samého /288/ velkého oltáĜe vlevo.238
1492 Za tak mnohá dobrodiní, která král Vladislav HoĜe
prokazoval, uvolili se téhož roku šepmistĜi, rada i všecka obec
dobrovolnČ podle svolení všeho království þeského ku pomoci
králi Vladislavovi z vaĜení piva do roka poĜád zbČhlého. Vladislav listem daným v BudínČ v den sv. ěehoĜe 1492 dal pak
HorníkĤm opČtné ujištČní, že ani on ani budoucí králové þeští
více takové pomoci na nich žádati nemají.
Jak velice Horníci Vladislavovi v každém ohledu šĢastné a
pokojné panování pĜáli a v každé jej potkavší nehodČ jemu
soustrastnČ pomoci hledČli a kde nebylo to možno hmotnČ,
aspoĖ duchem osvČdþili své pĜesvČdþení, tomu nasvČdþuje okolnost, že v pondČlí po památce sv. Bonifácia r. 1492 z naĜízení
šepmistrĤv a pánĤv uložen v HoĜe veliký a pĜísný pĤst a v týž
den uþinČno slavné procesí ke kostelíku sv. MáĜí blíž KaĖku nad
klášterem Sedlckým s prosbami za zdar zbraním krále Vladislava proti Turku, kterýž ležel v UhĜích na KosovČ poli s velikým
vojskem.239
Roku téhož založena a postavena byla prvnČ kašna vodní na
Rybném trhu pĜed Vlašským dvorem.
/289/ Pavování množilo se doby té na všechny strany a jelikož
nákladníkĤm vynášelo znaþné zisky, byla tu snaha ještČ více
vytČžiti a proto hledány rudy jen mocnČjší a chudšími opovrhováno, þímž provozováno bylo tak zvané loupeživé pavování. V
roce tom havíĜi, dobývajíce starých dolĤ, do kterých nČkdy
NČmci vmetali vČrné ýechy, pĜijímající tČlo a krev Pána Ježíše
pod obojí spĤsobou, dobyli v tČch dolech i kosti tČch ubohých.
Tu také nalezli tČlo, aþ necelé, ale toliko prsy s žebrami, a to tČlo
Archiv horního úĜadu, Tom I. þ. 434.
Eusebius Kapihorský uvádí též nápis náhrobní, který znČl:
Anno Domini MCCCCXCI fer IV ante festum Ste Catharinæ obiit
illustrissimus Ducis et Domini Domini Hinconis Ducis Minsterbergensis, Comitis Glaczensis filius, natali nomine Hinco. Hic sepultus
est. Se zboĜením a zrušením chrámu toho poþátkem století XIX.
zniþen i tento kámen náhrobní.
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PamČti Mikuláše Daþického.
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je jest tak þistou a libou vĤni mČlo, jakožto myrha výborná. To
jest všudy u Hory vČdomo bylo. A tak se domýšleli, že by to tČlo
bylo knČze Jana ChĤdka, faráĜe KouĜimského, kteréhož NČmci
prve sĢali a pak do šachty hodili.240
NastalaĢ jest byla opČt nesnáz o braní penČz horských.
Protož když o tom králi Vladislavovi zpráva dána byla, psal
úĜedníkĤm mince z Budína v úterý po sv. MáĜí MagdalenČ:
Jakož nám píšete, že páni zemští k tomu nikoli svoliti nechtí, aby
se více a déle drobné peníze mincovaly, žádajíce v tom nauþení
našeho. I vČztež, žeĢ jsme my ty drobné peníze dČlati a mincovati
více pro užitek a dobré tČch hor i všeho království, nežli pro náš
zisk, rozkázali, znajíce chudobu a nedostatek tČch hor až do
božího nadČlení, neb by toho nebylo, už by byly musily dávno
upadnouti a tak státi, ponČvadž o nich žádné péþe míti a jich
opatĜiti nechtí. A protož kažtež ty peníze drobné dČlati tak jako
prve vždy pĜedse mincovati, až do našeho zvláštního vám v tom
rozkázání. Nebudou-li je chtíti bráti, dobĜe tomu cestu a
prostĜedek nČkterý najdeme, jak ta vČc bude pĜedsevzata.241
/290/ 1493 Již na tĜetí rok nebyl král v ýechách, þemuž ýechové však nebyli zvyklí. A proto mnoho vČcí ustanovených
þtyrmi hejtmany královskými zĤstávalo nerozhodnuto. V podobnou pĜi uvedeni byli Kutnohorští s klášterem Sedlckým, kterou
hejtman královský sám neodvážil se rozhodnouti. Šlo o vČc pro
celou obec velmi dĤležitou, totiž o vedení vody do mČsta. Posavadní studánka SvatovojtČšská, ze které voda od nepamČtných
dob do mČsta pĜicházela, neposkytovala toho roku dostatek
potĜebné vody, a proto ku rozmnožení vody této použili
Kutnohorští a pĜipojili ku prvnČjší ještČ výše ležící studánky u
Bylan, kteréž však ležely již na gruntech bylanských, tehdy
klášteru Sedlckému patĜících. Klášter nechtČl dovoliti HorníkĤm
užívání studánky té a proto oni zvláštními posly obrátili se o
pomoc ku králi Vladislavovi, dĤvČĜujíce, že on jich v potĜebách
jich neopustí. Král vydal jim ochotnČ na užívání té druhé
studánky zvláštní majestát a tak Horníky zbavil nepĜátelského
stíhání klášterem Sedlckým. Majestát ten zní následovnČ: My
Vladislav z Boží milosti uherský, þeský, dalmatský, chorvatský
král atd. Oznamujem tímto listem všem, že jsou spravili nás
poctiví šepmistĜi a rada mČsta našeho Hory Kutné, vČrní naši
milí, skrze nČkteré starší své, kterak by byla studnice na obci
bylanské u vsi Bylan, kterážto ves pĜísluší k klášteru Sedlckému,
z kteréžto studnice oni od nČkterých þasĤv do mČsta vodu k svým
potĜebám vedou a té vody z té studnice užívají, pĜi tom prosíce
nás, abychom je pĜi vedení a užívání té vody zĤstaviti a jim toho
pĜíti a potvrditi ráþili. K kteréžto prosbČ pro dobré a užiteþné
téhož mČsta svolili jsme a svolujem, je pĜi vedení a užívání té
vody z té studnice zĤstavujem milostivČ, chtíce tomu, aby oni,
/291/ když by se jim kolivČk zdálo a líbilo podle prvnČjšího
zpĤsobu tu vodu z té studnice k svým ke všem potĜebám vedli a
vésti i té vody užívati mohli a moc mČli tak, jak by se jim nejlíp a
nejužiteþnČji zdálo a vidČlo a to bez naší, budoucích našich
králĤv þeských i také opata a konventu jmenovaného kláštera
Sedlce všelikteraké pĜekážky nyní i v þasech budoucích.
Dále doplĖujeme týž majestát tímto: Také jsou nás zpravili
již psaní šepmistĜi a rada, že by mezi nimi v obci nesnáze bývalyi, což se dluhĤv pozĤstalých dotýþe po tČch osobách, kteréž
jsouce mezi nimi, z tohoto svČta smrtí sejdou a po sobČ dluhy
pozĤstaví, pĜi kterýchžto vČcech s pilností jsou nás prosili,
abychom mezi nimi na budoucí þasy porovnání uþinili. K kteréžto prosbČ jsouce naklonČni, takto mezi nimi o tom ustanovujem a na budoucí þasy mocnČ tímto listem pĜipovídáme: když by
se pĜihodilo, že by který súsed neb obyvatel na Horách Kutných
z tohoto svČta sešel, a dluhy, které po sobČ zĤstavil a zápisy za
svého zdravého života v knihách neb v rejstĜích tu na Horách
Kutných uþinil, ty aby v cele zĤstaly. Což se pak dluhĤv jiných
dotýþe: nejprve, jestliže by ten, kdož by umĜel, nám do komory
naší který dluh dlužen zĤstal, ten aby prvotnČ zaplacen byl z
statku jeho. Což se pak uhléĜĤv, dČlníkĤv, za olovo aneb obecného dluhu dotýþe, ti dluhové aby placeni byli podle horních
práv hned po dluzích našich. A což se domácích a hostinských
dlužníkĤv dotýþe, domácí pĜed hostinskými aby k svým dluhĤm
240
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StaĜí letopisové ýeští str. 249.
Archiv horního úĜadu.
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pĜicházeli, a cožby pĜes to statku toho umrlého zĤstalo, z toho
aby dlužníkĤm hostinským placeno bylo. Tomu na svČdomí peþeĢ
naši královskou kázali jsme pĜivČsiti k tomuto listu. Dán v
BudínČ v pátek pĜed sv. KateĜinou léta /292/ Božího 1493 království našich uherského þtvrtého a þeského tĜímecítmého.242
Téhož roku založena byla nová kašna vodní nad starým rathauzem, totiž nynČjší Kamenná kašna. PĜi její stavbČ pĜál si pan
Michal Smíšek z VrchovišĢ, tehdejší majitel Hrádku, aby mu též
do tohoto domu povoleno bylo vésti vodu od kašny jmenované.
K tomu když svoleno bylo, dal týž Smíšek z VrchovišĢ nynČjší
Kamennou kašnu svým nákladem od mistra Rejska, kterýž té
doby stavbu chrámu sv. Barbory Ĝídil, v roce 1495 vystavČti.243
/293/ Zlatníci kutnohorští, majíce spory mezi sebou, požádali
šepmistry, aby jim k uspoĜádání jich Ĝemesla potvrdili pravidla
jimi sestavená, aby se jimi k pĜíštímu spravovati mohli. ŠepmistĜi potvrdili pĜedložený jim Ĝád cechovní a naĜídili jej zachovávati následujícím usnesením: My šepmistĜi a rada na Horách
Kutných oznamujeme tímto listem všem, kdež þten nebo þtúcí
slyšán bude, že pĜedstoupivše pĜed nás do rady naší mistĜi a
starší Ĝemesla zlatnického, sousedé naši milí, podali jsou nám
nČkterých artikulĤv, nás snažnČ prosíce, abychom jim v tom
povolení své dadouce, jich na þasy budoucí potvrdili, kteréžto
slovo od slova takto se popisují: Nejprve: Kdož by chtČl na Horách Kutných svĤj byt míti anebo mistrem zlatnickým se osaditi,
ten má nejprv pánĤm JMti se opovČdíti. It. Kdož by chtČl zlatnickým mistrem býti, ten má slúžiti u jednoho mistra tĜi léta aneb u
dvou mistrĤ þtyry léta. It. List zachovací má pĜinésti rodu svého
a kde jest se uþil a jak se zachoval, v Ĝádném-li cechu nebo po
hradech. It. Žádný tovaryš svobodný aby se neosadil, leþby se
oženil s manželkou poþestnou. K tomu aby mistrovství ukázal tĜi
kusy: kalich, prsten zlatý a peþeĢ stĜíbrnou. It. Aby do cechu dal
pĤl druhé kopy grošĤ a všecka pavování, zlá i dobrá, aby trpČl s
nimi. It. Aby se zachoval v stĜíbĜe dČlání a v klenotech tak, jako
se v jiných zemích a v Ĝádném cechu zachovává, beze vší falše a
/294/ jestliže by se dopustil falše nebo jakého zlodČjství, aby byl
trestán vedle své zásluhy. It. O þeleć: tovaryš, když by chtČl od
mistra odjíti, má dáti mistru napĜed vČdČti dvČ nedČlí a mistr též
zase má dáti dvČ nedČlí tovaryši napĜed vČdČti, když by ho míti
nechtČl. It. Kdož by pojal mistrovu dceru neb mistrovu vdovu,
ten nic do cechu nedá, ale mistrovství aby okázal a list zachovací aby pĜinesl. It. MistrĤv syn aby mČl tu svobodu po otci, aby
nic po otci nedal, ani mistrovství okázal, ale poþestnČ aby se
zachoval. It. Uþedník aby pĜijat byl na Ĝemeslo skrze své pĜátely
a pĜed nČkterým mistrem zlatnickým aby pĜijat byl. It. Když by
se uþedník vyuþil a zachoval se poþestnČ, ten aby zapsán byl v
cech a dvČ libĜe vosku aby dal. It. MistĜi aby jeden druhému
tovaryšĤv neloudil. Když by chtČl tovaryš odjíti k jinému mistru,
tehdáž ten mistr má s druhým mluviti, kterak se u nČho zachoval.
It. Aby žádný odjinud sem do Hory klenotĤv nevozil, krom jarmarkĤv, a to kdyby chtČl prodávati, aby bylo ohledáno skrze
mistry zlatnické vedle panského rozkázání. It. HanštánĤv aby
zlatníci nepĜepalovali. Byl-li by kdo v tom postižen, ten aby na
královské milosti s hrdlem i statkem byl. My k jich snažným
prosbám jsouc náchylni, rozváživše s pilností, že nic neslušného,
ale vše poctivé svého Ĝemesla žádají, zdálo se nám, aby v svých
242
Sbírka výsad mČstských. - Že nikdy nebývá radno vzdávati se
práv a výsad jednou nabytých aneb þasem je promeškati, v tom nabyla obec kutnohorská zkušenosti pĜi této studánce. BČhem þasu,
když prvnČjší studánka SvatovojtČšská opČtnČ dostatek vody mČstu
poskytovala, upuštČno bylo od užívání studánky horní na pĤdČ bylanské, což trvalo dlouhá léta. Když pak v letech 1853, 54 a 55 pĜíliš
veliká sucha panovala a vody do mČsta se nedostávalo, vzpomenuto
bylo zase nČkdejší studánky hoĜejší a položeny spojovací vodní roury k ní. Proti tomu však jak obec bylanská tak i na potoce Bylance
usazení mlynáĜi obrátili se proti obci kutnohorské žalobou. Že však
výsada výše uvedená mČstu jednou udČlená všemi po Vladislavovi
následujícími panovníky byla potvrzena, zĤstala až podnes v platnosti a žaloba zmínČná minula se cíle.
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PamČti Mikuláše Daþického z Heslova uvádČjí ještČ k r. 1494:
V úterý pĜed památkou Nanebevzetí Panny Marie vyhoĜela tvrz
Lorec v pĜedmČstí Hloušeckém. PatĜilaĢ tvrz /293/ ta panu Václavovi
Loreckému z Elkuše. Jest to první zmínka o šlechtické rodinČ té v
HoĜe tehdáž žijící.
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slušných prosbách oslyšáni nebyli. Protož my pĜedepsaní šepmistĜi a rada téhož mČsta Hory Kutné ty všecky artikule pĜedepsané mocí listu tohoto jim tvrdíme a upevĖujem, pĜikazujíce, aby
kdožkoli téhož Ĝemesla zlatnického na þasy /295/ nynČjší i potomní
chtČl by v mČstČ našem osadČ se to Ĝemeslo dČlati, ten aby ty
artikule pĜedepsané všecky podnikl a koneþnČ podstoupil bez
pĜerušení všelijakého, aþ se chce hnČvu našeho a trestání varovati i našich potomních. Toho na svČdomí a potvrzení k jich žádosti peþeĢ mČsta našeho pĜivČsiti jsme dali k tomuto listu. Dán
od nárození Syna božího léta 1493 ten þtvrtek pĜed slavným
hodem Všech Svatých.
1494 O suchých dnech postních roku toho byl v Praze snČm
pánĤv a þeských a moravských. I vyjednáváno bylo o poselství,
kteréž papež Alexander VI. králi Vladislavovi byl uþinil ohlednČ
jednoty a svornosti v naboženství a u víĜe, neboĢ pĜed tím Pražané obojího mČsta a Horníci uþinili psaní ku papeži, dávajíce
na sobČ znáti, že by se rádi v lĤno svaté matky církve a k stolici
Ĝímské navrátili a že k jednání tomu, nesouce se s pány a rytíĜi,
oratory (pĜímluvþí) své do ěíma že vypraviti chtČjí, oþekávajíce
toliko na pĜíjezd krále svého. I zĤstáno na tom, aby král poslal
ku papeži o srovnání vedle kompaktát, jakož byl jest legát
Nicolo Cola v BudínČ pĜítomen, a tam k nČmu jezdili M. JiĜík z
Tejna, M. Jakub a M. Prokop kancléĜ staromČstský, ale málo
zjednali.244
Téhož roku poþaly povČstné bouĜe havíĜské v HoĜe Kutné,
kteréž v následcích svých pro hory staly se velmi osudnými.
Chceme-li vyhledati jich pravý pĤvod, najdeme jej u samého
nejvyššího mincmistra Beneše z Veitmile, kterýž takĜka ke všem
tČm hrozným bouĜím a jich smutným následkĤm podnČt zavdal,
kterýžto, aþ byl diplomat výborný, byl na druhé stranČ þlovČk
náramnČ hrdý, pyšný, ctižádostivý, pokrytecky pobožný a nesvČdomitý /296/ utlaþovatel chudiny, který horní dČlný lid považoval za otroky a k nČmuž utiskovaný lid tento, rady a pomoci
hledající, pĜístupu nemČl. PĜesvČdþili jsme se již vícekráte, jak
podnČcoval proti šepmistrĤm a radČ, kterak svým pĤsobením
vyvedl havíĜstvo z poslušnosti k obecním starším, snímaje tČmto
volbu a ustanovení starších cechu havíĜského, což pĜi povolení a
zĜízení cechu toho pĤvodnČ bylo ustanoveno a tím dal špatný
pĜíklad i ostatním úĜedníkĤm horním, že i oni s lidem horním
nezacházeli šetrnČ, a proto bylo potĜebí v posledních dobách tak
þasto opravovati zákony horní. BouĜe lidu horního poþaly roku
1494 a nebylo možno upokojiti je zcela po více let, ano až si i
krvavých obČtí vyžádaly. Ku porozumČní vzniku bouĜí tČch
nutno si uvČdomiti, že rudy, kterých kovkopové dobývali, mČly
dle Ĝádu horního, jak z pĜedu povČdíno bylo, bez výminky dodávány býti do kaven (boudy havíĜské pĜi štole neb šachtČ) a
skládány býti na stĤl. Tam a ne jinde mČli je kupovati rudokupci
od nákladníkĤv tajným šeptáním (domlouváním se šeptmo), pĜi
þemž kdo podal nejvíce, obdržel koupi. Hofmistr horní Michal z
VrchovišĢ mČl nad tím bdíti, aby nikdo pĜi tom škody netrpČl
neb zkrácení. Dle vypravování té doby velice váženého mČšĢana
kutnohorského, Bartoše z PráchĖan245 /297/ jako oþitého svČdka,
244
Veleslavín: Historický kalendáĜ str. 95. - Palacký: DČjiny národa þeského V. þást 1. str. 351.
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Bartoš z PráchĖan, velmi zámožný Horník a mincíĜ, byl prvním pĤvodcem zápisĤ, které známe pod názvem PamČti Mikuláše
Daþického, v nichž pozdČji pracoval jediný syn BartošĤv, Mikuláš
z PráchĖan. Zápisy tyto pĜešly pak na zetČ Mikulášova, OndĜeje
Daþického z Heslova, který mČl dceru Mikulášovu Dorotu z PráchĖan za manželku. OndĜej zápisy tyto doplĖoval a pak syn jeho Mikuláš až do roku 1626 dovedl a ukonþil. Jmenovaný Bartoš z PráchĖan, primátor mČsta, /297/ mČl rohový dĤm na Dolejším rynku (nynČjší tak zvaný dĤm Krulišovský na Panském námČstí þp. 318). Zanechal jediného syna Mikuláše, který pak mČl za manželku Justýnu
z Hor, a dvČ dcery, Kristinu, která provdala se za Abrahama Zygele
z Chocemic, a Apolonii, provdanou za Petra Škrovada ze ŠkrovadĤ.
Rodina pánĤ z PráchĖan byla po meþi i po pĜeslici spĜíznČna s rodinami Janovských z Soutic, RabenhauptĤ ze Suché, SlonĤ z Chvalešova, ŠkrovodĤ ze Škrovod, Loreckých z Elkuše, KábĤ z RybĖan,
Šatných z Olivetu, Olbramovských z Olbramovic, pánĤ z Podivic
atd. PĤvodní zápisky Bartoše z PráchĖan chová u sebe rodina pana
Daþického z Heslova, c.k. krajského komisaĜe na odpoþinku v
Praze.

který vČc z vlastní zkušenosti nejlépe mohl posouditi, stalo se
dne 6. záĜí v pátek po sv. Jiljí, že jistý havéĜ, Ĝeþený Opat, mluvil
z opilství, že pan Michal z VrchovišĢ zrádnČ a nešlechetnČ þiní
pĜi tČch horách, zaþež brat jest týž Opat do vČzení na rozkaz
pánĤ šepmistrĤ. Na den památky Narození Panny Marie sebrali
jsou se havíĜi a šli na radnici k pánĤm, aby jim Opata havéĜe
pustili z vČzení, pakli nepustí, že ho mocí vezmou. V sobotu pak
pĜed památkou povýšení sv. KĜíže sešli se havéĜi u kostela sv.
Barbory a bylo jich na þtyry sta. A tu sobČ spisovali nČkteré
artikule o nepravostech, kteréž se dČjí na Horách Kutných,
potom se rozešli. Dále v nedČli z rozkázání pánĤv šepmistrĤv
sešli jsou se havéĜi na Vlašský dvĤr, aby svou potĜebu pĜed pány
osvČdþili a povČdČli. Tam však vrátný tehdy, zdaž z vyššího naĜízení neb z /298/ vlastního pudu poþal dveĜí vrátných zavírati pĜed
zvČdavými a dotČrnými pacholaty a havéĜi udČlali pokĜik, že
dveĜí zavírají, jakoby jich snad zatknouti chtČli. I bČželi ze dvoru
každý pro zbraĖ, shlouþivše se se zbranČmi k rynku proti Pavlovi 246 a tu se jich mnoho set sbČhlo a byla taková vĜava, že by byl
kdo jediný poþal, hrozné vraždy byly by se staly. V tom páni
šepmistĜi a nČkteĜí páni spoluradní vyšli jsou ven mezi nČ, krotíce jich. A Prokop Kroupa (téhož mČsíce první šepmistr), mluvil
k nim, žádaje jich, aby šli na hĜbitov k kostelu sv. Barbory, k þemuž sotva svolivše šli a tu jim þtli svĤj spis na pana hofmistra
horního a na ten þas ukroceni jsou skrze knČze Svatomíra.247 A
koupili jim páni nČkolik sudĤ piva, i rozešli jsou se na ten þas.248
V sobotu pak pĜed památkou sv. Matouše (20. záĜí) na obdrženou zvČst o bouĜení se havíĜstva pĜijeli do Hory Kutné páni
Vilém z Pernštejna, Mikuláš Trþka z Lichtenburku a pan Jan
Špetle na Žlebích /299/ ku spokojení tČch zbouĜených havíĜĤv. V
nedČli pak pĜed památkou sv. Havla pĜijeli jsou pánové zemští
ze snČmu a havéĜi sešli se na Vlašský dvĤr a tu jest pan Michal z
VrchovišĢ úĜadu hofmistrství horního zbaven a zavázán vČzením
králi Jeho Milosti, což s ním uþiní. NeboĢ dokázáno bylo na
nČho, že dle zákona všecka ruda ku prodaji na stĤl do kaven
nedocházela a on jen svého prospČchu hledČ, lepší rudy jinam
bráti a klásti dopouštČl. PĜi šeptání pak né na ty, kteĜí více
podávali, ale na sebe a své pĜátely ohled bral, a tím veliká se
kĜivda dála pĜedem králi a vší korunČ, pak i havíĜĤm a nákladníkĤm. Protož on maje úĜad hofmisterský na tČch horách od
krále JMti poruþený, aby hory v svých právích starodávných
zĤstaly a tak držány byly, a kdožkoliv by z tČch ĜádĤ vystoupiti
chtČl, aby ta vČc jím napravena byla, þehož on podle úĜadu
svého byl zanedbal a sám na sobČ neĜád ukazoval.249
/300/ ByliĢ pak vysláni soudcové ze snČmu zemského k
upokojení bouĜí tČch a k uspoĜádání záležitostí horních ze stavu
panského osm, rytíĜského šest a mČstského þtyĜi, kteĜí k právĤm
králem Vladislavem r. 1486 udČleným a ustanoveným tyto
artikule pĜidali, aby nadále zachovávány byly: Cedule (práva),
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NámČstí horní, kde nyní Kamenná kašna, nad bývalou radnicí.
KnČz Svatomír ZrĤbek z Újezda, králem Vladislavem r. 1480
ustanovený arcidČkan v HoĜe. Býval pĜedtím dČkanem u sv. ApolináĜe v Praze. ZemĜel r. 1508.
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PamČti Mikuláše Daþického list 26. dodávají: že nadepsaný
Kroupa, když mluvil hlasitČ k tČm havéĜĤm, maje Ĝíci však vám páni
nic zlého nepĜejí, i snad ze strachu neb leknutí Ĝekl: však vám páni
nic dobrého nepĜejí. Protož se ti havíĜi více bouĜili, kĜiþíce: Však
my to, hrome, prve víme! Z þehož vzešlo poĜekadlo: A ten Prokop
Kroupa, povČdČl slovo z hloupa, stoje u kamenného sloupa.
249
Jak dlouho a kde pan Michal z VrchovišĢ u vČzení byl držán,
nelze udati. Máme však pĜed rukama listinu, jež nasvČdþuje tomu,
že ani rok uvČznČn býti nemohl a mocné pĜímluvþí u samého krále
nalezl, kteĜí o jeho propuštČní usilovali, neboĢ v Manualu k roku
1495 na str. 9-14 nachází se poznamenání: Pan Michal z VrchovišĢ
erckauféĜ žádal pĜi pánech, aby pro pamČĢ budoucí list krále Vladislava vložen byl do knČh mČstských tohoto znČní: Slovutnému
Michalovi z VrchovišĢ, vČrnému milému našemu. Jakož jsi z nČkteré
pĜíþiny nám i korunČ naší slibem zavázán, z kteréhožto slibu k pĜímluvČ nČkterých pánĤ a rad našich i také pro službu Václava
Hydráka, ujce tvého, rozkázali jsme tebe z toho /300/ slibu propustiti i
také pĜi statku tvém tebe zĤstavujem. Protož to vČda, budiž nákladĤv
na hory tím pilnČjším, abychom My, znajíce tvou pilnost, mohli pánem tvým milostivým býti. Dáno v BudínČ v nedČli den sv. OndĜeje
let království našich uherského pátého a þeského þtyrmecítmého.
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kteráž králem JMtí jest vydána, ta aby od každého zachovávána
byla a zvláštČ aby šafáĜ krále JMti býval na stĜíbrných horách i
na KaĖku u všech prodejích. It. PerkmistĜi, hutmané, štejgýĜi,
písaĜi doloví, anklopéĜi, ti bućte zachováni vedle práv horních,
má-li jim pĜísaha dána býti. It. Když hutmané z dolĤv ven lezou
a hanštány s sebou nesou, pravíc to pánĤv potČšení, ale kverkĤm
zase k tesknosti, neb toho nepoživou, to aby zastaveno bylo. Neb
když Pán BĤh ráþí nadČliti a na stole ruda bude, to spoleþné
potČšení bude všem kverkĤm. It. Jakož havéĜi sobČ chovali tré,
þtvero pacholat, to aby také zastaveno bylo, než hutmané aby se
zachovali vedle horních práv a pachole jedno mČl. It. Jakož
pacholata prodaje mívají, ježto mohly by býti ke škodČ kverkĤm,
tomu vrchní štejgýĜi s perkmistry i s kverky aby pĜihlídali, aby
se pĜitom újma kverkĤm nedála, než pacholatĤm aby placeno
bylo vedle jich zásluhy. It. Perkmistr aby žádných hrstí ani
handštánĤv nekupoval, než na /301/ štole, a tak se zachoval vedle
cedule krále JMti. It. Jakož povČdíno, že by nČkteĜí z erckauféĜĤv pravili, bych žádné koupČ nekoupil za dvČ neb za tĜi léta,
mám co dČlati, k tomu buć úĜedníky krále JMti pĜihlídáno, aby
tím králi i horám žádná újma nebyla neb tudy vzdalují se do
kaven choditi a naprosto všickni, leþ by hodná byla pĜíþina, aby
do kaven chodili. It. Kdož by se kolivČk vraždy dopustil a ušel,
ten nemá nikdež bezpeþenství žádného míti, než aby k nČmu
hledíno bylo, jakž zasloužil. It. Z obyvatelĤv zdejších aby žádný
pána jiného sobČ nebral, než krále JMti a zĜení mČl ku pánĤm
svým. It. Jestliže by kdo kradenou rudu koupil, buć rudokupec
neb kdokolivČk, k takovému prodávajícímu i kupujícímu má k
statku i k hrdlu hledČno býti. It. Co se stĜíbra horního dotýþe,
jestliže by kdo stĜíbro jinam prodával, než do mince krále JMti,
k takovému jednomu každému, prodávajícímu i kupujícímu, má k
statku i k hrdlu hledČno býti. Než pĜitom aby tak zachováno bylo
vedle cedule krále JMti, kteráž jest vydána. It. MČć, která se v
hutech dČlá, ta aby trhána byla, ne na veliké šejvy dČlána. A
jestliže by která šejva tlustá byla, ta buć pĜetínána na náklad
toho, þí by mČć byla. It. Pecí žádných ani furnelĤv v domích u
žádného aby nebylo ani žádného spĤsobu k pálení stĜíber a
žádných prĤb na kapelli ani sobČ ani jinému aby stĜíber nepálili,
ovšem žádné rudy i grece neb k dílu hutnímu co by bylo
podobného, aby všeho nebylo, i také u zlatníkĤv zvláštních
furnelĤv aneb postranního pálení, než zjevnČ a vidomnČ v
krámích k dílu svému. /302/ A kdož by se jinak dopustil, k tomu
bude hledíno k hrdlu i k statku. It. Bude-li se komu zdáti o
stĜíbru nebo o mČdi, že by mu probéĜi JMti krále, tudíž i
zemským, újma stala, tedy chce-li kdo proti nim prubovati,
prubuj zde na dvoĜe (Vlašském) a jinde nic. A kdož by se jinak
dopustil, k tomu bude hledČno k hrdlu i k statku.250
Král Vladislav meškal až posavad neustále v Uhrách.
DozvČdČv se o tom, co se v HoĜe bylo sbČhlo, psal šepmistrĤm a
radČ následovnČ: Poctiví vČrní milí! Jakož nám píšete, kterak sú
se havíĜi proti perkmistrovi pozdvihli, dávajíc jim z nČkterých
kusĤv vinu, ježto jsme tomu z psaní vašeho všemu dobĜe
porozumČli, i dČkujeme vám napĜed z pilnosti a práce té, kterouž
jste pĜi tČch vČcích mČli, toho hledíce, aby ta vČc v dobrý konec
uvedena byla. A ještČ vždy na vás žádáme i vČĜíme, jestliže by
jste znali které rĤznice mezi tČmi havéĜi povstávající, že v tom
práce své i pilnosti litovati nebudete, než takové vČci, pokud na
vás bude, zastavíte, nebo my nyní také o tom píšeme tČm pánĤm
a osobám, kterýmž jsme byli prve poruþili, aby tu do Hory jeli a
všecky potĜeby, nesnáze a rĤznice horní ohledali, i též jim nyní
všecku tuto vČc, kteráž jest povstala, zvláštČ oznamujem,
porouþejíce, aby k nim což nejspíš býti mĤž pĜihlédli a ji
rozvážili a jestli jest se co stalo z kterékoliv strany, to aby
srovnali a napravili. Protož se již tím spraviti moci budete, jak
ta vČc pĜedsevzata a opatĜena jest. Dán v Temešváru v nedČli po
sv. Františku.
Z toho patrno, že králi Vladislavovi na usmíĜení lidu horního
záleželo a že si pĜál, aby vše v dobrotČ a pĜátelství se vyrovnalo.
K tomu vedla i snaha pánĤv vyslaných ze snČmu. /303/ Žel bohu
však že pro pĜíkrost úĜedníkĤv horních, s jakou se neustále k
lidu hornímu chovali, nebylo docíleno smíru trvalého.
1495 PĜesto, že lid vzbouĜený v první dobČ byl ukrocen a
250

TallenbergĤv Codex v ýeském Museum v Praze.
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spokojen a zákony horní byly obnoveny a doplnČny, v nich však
nikde o nČjakém nadlepšení neb ulehþení lidu pracujícímu ani
zmínky se nenacházelo, trvala nespokojenost v lidu horním neustále a v pondČlí po památce sv. ěehoĜe r. 1495 strhla se opČtnČ
veliká bouĜe mezi pány a havéĜi, pĜi níž si havéĜi tak zbČsile
poþínali, jakoby chtČli všecko zbíti. V nedČli pak po památce sv.
Benedikta rĤznice ta byla urovnána, takže obČ strany sobČ
odpustivše, vešly v koneþný mír, což zapsáno na rathúze.251
V sobotu po památce sv. apoštolĤv Petra a Pavla pan Beneš
z Veitmille, mincmistr, pan podkomoĜí s pány Horníky uvázali
jsou se v PodČbrady k ruce krále JMti dle smlouvy mezi králem
/304/ Vladislavem a knížetem JindĜichem Minsterberským v
BudínČ dna 30. dubna 1495 uzavĜené. K jichžto výplatČ obec
kutnohorská 300 kop gr. byla zapĤjþila.252
Toho roku v podzimek poþali mĜíti lidé u Hory, takže po
padesáti tČl mrtvých za den pochovávali a tak od památky sv.
Martina až do památky Narození Krista Pána zemĜelo lidí okolo
tĜi tisíce.253
1496 Ve þtvrtek den památky sv. MatČje apoštola svolal
mincmistr pan z Veitmille slovem krále JMti obec valnou na
Vlašský dvĤr a tu jest horním hofmistrem uþinČn pan Jan ze
Skalice.
Upokojení havéĜĤv kutnohorských, jež se stalo jak pĜed dvČma roky, tak i roku minulého, neukázalo se býti trvalým, neboĢ
již zase roku tohoto v nedČli pĜed sv. Markétou havíĜi pĜipravivše se v odČní, vytáhli na vrch Ĝeþený Špimberg u KaĖku,
chtíce spravedlnost hájiti, jíž se jest napĜed králi JMti nedálo,
tudíž tím ménČ chudým havíĜĤm, a chtČli jsou radČji zemĜíti,
nežli by se tomu déle dívali. I vyšli jsou proti nim s zbranČmi
Horníci (t.j. obec kutnohorská) a obeslavše Kolínské a
ýáslavské i hejtmana královského z PodČbrad, obklíþili je. Ale
kteĜí jsou byli znamenitČjší z havíĜĤv, jakožto Šimon s bratrem
svým, PrĤša, KĤžel a jiní, uþinili moudĜe, nechtíce, aby se stalo
krveprolití, dali se dobrovolnČ u vČzení, žádajíce míti slyšení u
krále. Ale nestalo se tak, než zjímavše deset havíĜĤv þelnČjších,
prve jmenovaných, vČzeli je na PodČbradech. A tu zmuþivše je,
nic nemohli na nich míti. Potom v pátek po památce sv. VavĜince z rozkázání /305/ královského stínáni jsou tíž vydaní havíĜi na
PodČbradech, totiž: PrĤša, bratr jeho, MatČj ýerný z Hlúšek,
Opat, Viktorýn, Hana, Duchek Bláznice, KĤžel, Mládek, o nichž
praveno, že jsou byli pĤvod a pĜíþina té pĜe poznamenané, bouĜky a rĤznice v HoĜe Kutné. Co jsou žádali pĜed smrtí, tČlo a krev
boží, nechtČl jim toho dopustiti protivník kalicha Kristova, ten
hejtman. A jdouce na smrt, ohlašovali jsou, „že jsme se ohlašovali a zasadili o spravedlnost, kteráž se nedála u Hory, pĜi rudČ
králi i zemi ani nám skrze úĜedníky, za to trpíme“, a velmi nábožnČ jsou se Pánu Bohu modlili pĜi smrti. Poslední z nich,
kteréhož kat nejposléze sĢal, prose Boha Ĝekl: „Vylej Bože a dejž
déšĢ, aĢ tuto nevinou naši krev smyje!“ Ihned pršal déšĢ ve dne i
v noci za tĜi dni, že povodeĖ veliká byla a škodu nemalou i u
Hory uþinila, neb prve nČkolik þasĤv deštČ nebylo. NejposlednČjší pak katu se ubránil. Jinak pak o nich praveno, že jsou bez
viny stínáni byli a bez vyslyšení pĜi králi omluveni, což zĤstává
ve spravedlivém soudu božím. Pak od té chvíle hory nešly dobĜe
za nČkoliknácte let a témČĜ vždy dále na mizinu šly.254
251
Memorabilia v archivu mČstském k roku 1495, act. fer II post
Sophiæ: VáĖa havéĜ, Ĝeþený Zvoník, pokradl byl rudu v dole
Zyghard a proto vzat byl do vČzení a dle toho mČl na hrdle trestán
býti. Ale k pĜíluvČ dobrých lidí a havéĜĤv nČkterých rozkázáno jemu
v plné radČ u pĜítomnosti vrchních štejgýĜĤv a starších nad havéĜi,
aby od mČsta šel pryþ, davše jemu pĜíroþí, aby do téhodne se
vyhostil. Pakliby potom kde postižen byl, což jej nyní potkati mČlo,
to že by jej potkalo, a v tom aby pokoj zachoval a žádných rot
nesbíral. On slíbil tak úþiniti. Z toho možno poznati, že krádeže
horní mezi havéĜstvem se zmáhaly, a lze souditi, že když z té
pĜíþiny proti provinilcĤm pĜísnČ bylo zakroþováno a zákona se vší
pĜísností užito, havíĜi bouĜili se pro ty vČci.
252
Memorabilia archivu mČstského.
253
PamČti Mikuláše Daþického.
254
Tolik o vČci té vypravují StaĜí letopisové ýeští na str. 253 a
PamČti Mikuláše Daþického list 27. - Historický kalendáĜ VeleslavínĤv na str. 417 uvádí kromČ již povČdČného ještČ: Horníci podali
jich sedm na PodČbrady a tĜi na KĜivoklát do vČzení, slíbivše, že jim
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/306/ Z vypravovaného seznati lze, že odsouzení zastávali se
vČci spravedlivé a zasazovali se o zlepšení pomČrĤ pracovního
lidu horního. Jelikož však zle se dálo pĜi horách hlavnČ nešlechetností a nelidskostí úĜedníkĤv horních, jak ke zkáze krále, tak
na záhubu lidu dČlného, jemuž nebylo dopĜáno vyslyšení a pĜednešení spravedlivých a odĤvodnČných stížností, aþ se všemožnČ
dovolávali Ĝádného soudu. Králi samému v zemi nebydlícímu
podána byla zpráva ve smyslu pĜání a mínČní úĜadĤ a to hlavnČ a
vĤbec úĜedníky samými, proti nimž se lid bouĜil. Protož není se
co diviti tomu, že král rozkázal trestati jemu jmenované havíĜe,
což také ti, kdož k bouĜi té hlavní pĜíþinu zavdali, pospíšili
vykonati s pravým násilím, než by snad ku náležitému vyšetĜení
vČci dojíti mohlo.
Úpadek hor, o nČmž se výše zmínka dČje, nepovstal však nijak z nČjaké snad klatby, ale z pĜíþiny té, že mnoho havíĜĤ, kteĜí
nechtČli dále snášeti útrapy jim þinČné, odešlo z Hory pryþ. Král
Vladislav dozvČdČl se teprve pozdČji o pravém stavu událostí a
chtČje aspoĖ nČjak opraviti nevþasnou pĜísnost svou pĜi trestání
buĜiþĤ, odhodlal se usnadniti návrat odešlých havíĜĤ tím, že
naĜídil uchovati jim statky jejich k svobodnému s nimi vládnutí,
neboĢ psal šepmistrĤm z Budína ve stĜedu pĜed sv. /307/ Sergiem
1496 takto: Jakož jsme vám prve nejednou psali, což se tČch
osob havéĜských, kteréž v tu bouĜku u Hory od svých statkĤv
odešly, dotýþe, pĜikazujíce vám, abyste jim jich statky, kteréž
tam mají, jim neb komuž by oni na svých místech poruþili
prodávati a pobrat, komuž by se jim zdálo, nebránili a odtud se
jim beze vší pĜekážky vystČhovati dopustili. A také jsme vám
psali o to, abyste na nČ tak hanlivých, jim k lehkosti, Ĝeþí
žádných nedopouštČli. Nyní pak vzneseno jest na nás, že jste vy
se pĜes takové psaní naše a pĜikázání nezachovali, než ještČ víc
o nich zle mluviti a netoliko mluviti, ale i rozpisovati dopouštČli,
jakož pak i to psaní, kteréž jest vyšlo o nich, vidČli jsme, ježto
tomu sami rozumČti mĤžete, že taková vaše nepovolnost nemĤž
nám než proti mysli býti. A protož vás tímto psaním naším k
tomu napomínáme a pĜikazujeme i koneþnČ tak, jakož jsme vám
prve psali, míti chceme, abyste to uþinili a jim k jich statkĤm
pĜijíti a o nich vedle zdání jejich zĜízení uþiniti nebránili a více
po tento þas všeho hanČní zanechati pĜikázali. Jestli pak že byste
toho vždy uþiniti zanedbali, již bychom to musili jiným spĤsobem
pĜetrhnouti a zastaviti. Ale takž se zachovejte, jakož vám píšeme.
Dán v BudínČ ve stĜedu pĜed sv. Vítem 1496. Též opČtnČ druhým
listem daným den pĜed sv. Šimonem a Judou pĜísnČ pĜikazuje
Vladislav šepmistrĤm, abyste o nich žádných hanlivých a útržþiných Ĝeþí mluviti nedopouštČli, ani sami mluvili.
V nedČli den památky sv. Augustina 1496 umĜel mincmistr
Beneš z Veitmille, také Veitmilar zvaný, byv mincmistrem
království þeského bezmála dvacet pČt let, po jehož smrti ještČ
téhož roku nastoupil Jan Horstorfer z Malesic.
/308/ HavíĜi byli si úplnČ vČdomi své neviny jakož i nespravedlivého odpravení svých druhĤ a doufali, že dojdou spravedlnosti a zadostiuþinČní a snažili se jich dojíti odĤvodnČným pĜednešení stížností svých pĜed samým králem. Tomu nasvČdþuje ta
okolnost, že po stČtí havíĜĤ na PodČbradech havíĜi Švýcar,
Duchek a horní písaĜ Václav tajnČ vypravili se za králem Vladislavem do Budína k usvČdþení nevinnosti odpravených, jakož
i k pĜednesení žádostí svých vlastních. Sotva že se o tom úĜedníci horní, šepmistĜi a konšelé dozvČdČli, vyslali ihned rychlého
posla ku nejvyššímu kancléĜi království þeského Janovi z Šellenberku se žádostí, aby havéĜĤ tČch pĜed krále nepĜedpouštČl,
nýbrž aby je jako zbujníky jim zpČt odeslal, þímž hledČli se
vystĜíci všeho dalšího zodpovídání se. List kutnohorských došel
však již pozdČ, když havíĜi byli již slyšení pĜed králem Vladislavem obdrželi. Že zpráva pĜednesená havíĜi o pomČrech horních
a o pĜíþinČ vzbouĜení se havíĜstva znČla zcela jinak, než prvnČjší
zprávy úĜední, lze se snadno domysliti. A že Vladislav zprávami

nic hrdlu býti nemá až do pĜíjezdu královského. Avšak potom byli
stínáni, dva na Hrádku (KĜivoklátČ) sĢati a tĜetí se katu obránil. A
od toho þasu ruda stĜíbrná u Hory nejde v té hojnosti, jakoby se s
tČmi nevinnými ztratila. /306/ Na popravišti u PodČbrad postaven byl
brzy potom nákladem havíĜĤv kutnohorských a kaĖkovských kostelíþek na památku neblahé té události. - Josef Kajetán Tyl zpracoval
událost tuto v drama pod názvem Krvavý soud. - V dobČ novČjší
pojednává o události té obšírnČ þasopis Svoboda r. 1873 þ. 2.

tČmi úplnČ pĜesvČdþen byl jak o nevinČ utracených havíĜĤ, tak i
o nešlechetném jednání úĜedníkĤ horních s lidem dČlným, to
vysvítá z listu jeho šepmistrĤm a radČ zaslaného, danéno v TatČ
v nedČli po sv. Jiljí 1496, kdež píše: VČztež, že jsme vidČli list
váš, kterýž píšete urozenému Janovi z Šellenberka, nejvyššímu
kancléĜi království þeského, oznamujíce jemu, že jest vás došlo,
kterak by Švýcar havéĜ, Duchek malý a Václav písaĜ, lidé nešlechetní, k nám se vypravili, chtíce sebe i ty, kteĜí na PodČbradech
smrt vzali, zastávati a tarasovati, a pĜi tom na nČm žádajíc,
pĜišlo-li by k tomu, že by nám jakou zprávu dávati chtČli, aby
nás jménem vaším prosil, abychom takovým zlým lidem a /309/
zprávČ jejich vČĜiti neráþili, kdež jsme všemu tomu dobĜe porozumČli. I vČztež, že jsou již psaný Duchek a Václav písaĜ sami od
sebe beze všeho obsýlání do Budína pĜijeli, vysoce se skrze nČkteré znamenité osoby vymlouvajíc, že jsou oni proti nám nikdá
žádných zlých ani kterých škodných vČcí neþinili, ani toho komu
pomáhali, neb vždycky se ve všem vČrnČ a právČ zachovali, jako
na dobré sluší a z té pĜíþiny že jsou nyní sami dobrovolnČ pĜijeli,
bez všeho osýlání, jsouce sebou jisti, že jsou proti nám nikdá nic
zlého a škodného nejednali ani jednati pomáhali, prosíce nás s
velikou prosbou, ponČvadž je za zlé a nešlechetné máte a míti
pravíte, abychom je s vámi sami slyšeli aneb nČkomu poruþiti
rozkázati ráþili a najdou-li se na nČ v pravdČ které takové neslušné vČci, kterýmiž je viníte a nazýváte, k tomu se podávajíc,
abychme je hned beze vší milosti trestati kázali tak, jako zlé lidi
sluší. A pĜitom toho dotýkajíc, že jsou nČkteĜí z vás ve zlou vĤli a
nelásku pro nic jiného nepĜišli, než že nČkde vidouc od nČkterých naše škodné vČci, nechtČli toho zamlþeti ani tajiti. A dále
nás prosíc s velikou prosbou, abychom, neráþíme-li toho sami
slyšeti, nČkterým to pánĤm k slyšení poruþiti ráþili a tak pravíc,
že chtí toho dovésti a to ukázati, jak jsú se nám na tČch horách
škody, nepravosti a krádeže od mnohých dály a tím zavírajíc,
najde-li se pĜed tČmi pány, že jsou oni co proti nám nešlechetného a škodného þinili a jednali a druhé, nedovedou-li toho a v
pravdČ hodným svČdomím neokáží, které jsou nám se škody,
krádeže a nepravosti pĜi tČch horách od mnohých dály, tehdy
abychme hrdla jejich pobrali a s nimi uþiniti kázali, jako na
takové zlé lidi /310/ sluší, však toho dotýkajíc a za to prosíc, když
by sme to k slyšení a rozeznání pĜipustiti chtČli, aby sme vám
psáti a poruþiti ráþili, abyste jim tČch osob, buć z Hory nebo z
KaĖku, kteréž k svČdomí potĜebují a vČdí, nebránili, ani jim pro
tu pĜíþinu kterých pohrĤžek þinili aniž þiniti dopouštČli. A nad to
také aby pĜed tČmi pány ty osoby stály, kteréž oni vČdí a jmenovati budou, nČkteré pro svČdomí a nČkteré že z nich viniti chtí.
Kteroužto žádost i takové jich podávání slušné a spravedlivé
nezdálo se nám toho zavrci, než k tomu jsme pĜistoupili a koneþnČ na tom zĤstali, že tu vČc k slyšení a k rozeznání nČkterým
znamenitým pánĤm z rytíĜstva poruþíme a zvlášĢ pro takové
škody a krádeže, kteréž se tam, jakož oni praví a toho dovésti
chtí, mnohé znamenité dály a dČjí, aby se to ohledalo a v to
nahlédnuto bylo. Nebo jakož my škody a kĜivdy vĤlí a vČdomím
naším žádnému netoliko sami neþiníme, ale ani jiným þiniti
nedopouštíme, též zase bylo by nám velmi líto a neradi bychom
se toho dopustili, aby nám se od koho díti mČlo a zvlášĢ od tČch,
kterým jsme toho svČĜili, nepochybujíce od vás, že byste nám
toho nepĜáli. A protož dáváme vám o tom v brzkém þase znáti,
kterým pánĤm tu vČc k slyšení a ohledání, který þas a na kterém
místČ poruþíme, ježto se tím dostateþnČ spraviti moci budete, porouþejíc a pĜikazujíc vám, abyste na Duchka, Václava písaĜe,
Kolesu, Holého, BuĜáka, Ježka, KováĜíka, Kalivodu a Švejcara
na hrdla ani na statky jejich nesanali, ani komu sahati dopustili,
ani základu od rukojmí jeho nebrali. Pakli jste vzali, tehdy jej
jim zase vraĢte a ode všech hanlivých Ĝeþí o nich pĜestaĖte a to
dotud, dokud ta vČc mezi nimi a odpornou stranou slyšána a
rozeznána nebude. Item, jestliže kterých osob /311/ k svČdomí již
psaní Duchek a Václav s tovaryši svými buć z Hory anebo z
KaĖku potĜebovati budou, tČm abyste toho beze všech pohrĤžek,
pĜekážek a ústrkĤv na jich cti svobodnČ dopustiti a zvláštČ tČm,
byli-li by kteĜí, ježto jsou slibem zavázáni pode ctí a pod vČrou,
aby proti ouĜedníkĤm nebývali a nemluvili, na ten þas aby toho
sproštČni byli na ten spĤsob, aby volnČ a svobodnČ znali a povČdČli, což by kolivČk škodného pĜi gruntech našich hor vČdČli,
kteréžto jejich znání nemá býti žádnému ke škodČ ani kterému

úrazu cti jeho. Pro kteroužto pĜíþinu kažte list tento všem vĤbec
þísti, aby všichni znali, jakáž jest v tČch vČcech vĤle naše. Item,
jakož praví, že k okázání a dĤvodu takových škod našich, osob,
kteréž vám zejména v ceduli posíláme, potĜebují nČkterých k
svČdomí a nČkteré z nich že viniti chtí, pĜikazujem vám všem,
kteĜíž se v té ceduli vypisují, kteĜížto usedlí jsou a statky tam
mají, slibem pode ctí a vírou a pod ztracením statkĤv i hrdel
zavázali a kteĜíž usedlí nejsou a statkĤv tam nemají, na rukojmČ
dobré dali, aby stáli pĜed tČmi pány a rytíĜstvem, kterýmž to k
slyšení a rozeznání porouþíme na ten þas a na tom místČ, když
vám a jim poruþeno bude. Proto znajíce v tom takovou vĤli a
rozkázání naše, tak se v tom zachovejte, jakož vám píšeme.
Nemáme žádných dalších dokladĤ, jak by vyšetĜování u vČci
té bylo se dálo a jak skonþilo, komu a kde by se bylo svČĜilo.
Vychází však najevo, že poprava havíĜĤ stala se neprávem a
vinu jim pĜiþítanou sluší hledati u osob jiných a jen svévolné
násilí a hanebné a nepravé udání úĜedníkĤv horních bylo pĜíþinou smrti tolika nevinných.255
/312/ 1497 Žádoucí pĜíjezd krále Vladislava po víceleté nepĜítomnosti do ýech udál se v uterý po sv. MatČji, v kterýžto den u
veliké nádheĜe do Prahy pĜijel s 5000 koni a tĜemi uherskými
biskupy, kteĜížto konČ zlatem a stĜíbrem, perlami a drahým
kamením mČli ozdobené a lidé zlatem a aksamitem odČní sedČli
na nich.256
Mnohé a dĤležité záležitosti zemské byly v pĜítomnosti královČ vyĜízeny. Také Kutnohorští vyslali ku králi své posly, aby
zdání své projevil, jak se zachovati mají k tČm, kdo v pĜedešlých
bouĜích z mČsta byli odešli. I odepsal jim Vladislav z Prahy v
sobotu pĜed sv. Filipem: Jakož jste nČkteré osoby k nám vyslali,
davše nám skrze nČ pĜedložiti, jestliže by ti, kteĜíž jsú prve z
mČsta vyšli v pĜedešlých bouĜkách, mČli zase do mČsta puštČni
býti, že by skrze to mnoho zlého budoucnČ mohlo té obci se státi.
A ponČvadž vy to sobČ stČžujete, my vás k tomu nenutíme, však
tomu chceme, abyste v obci všem to oznámili, aby všech hanČní
o nich zanechali a také bylo-li by komu co z nich vzato, aby jim
bylo vráceno neb zaplaceno. Domy také, kteréž by mČli, ty aby
mohli svobodnČ rozprodati skrze pĜáteli své a za nČ peníze
vyzvednouti bez pĜekážky.
/313/ Ten týden pĜed sv. Markétou vyjel král Vladislav z Prahy do Hory, kdež se až do 22. þervence zdržel. Horníci darovali
mu koflík v cenČ 42 kop gr., þímž jej k prosbám svým nakloniti
chtČli, majíce mnohé žádosti, jež toliko osobou královou vyĜízeny býti mohly, a tak hned po pĜíchodu královČ ten pátek pĜed
sv. MáĜí Magdalenou dal král své svolení ku zĜízení mezi
úĜadem purkrabství hradu Pražského a mezi šepmistry a konšely
mČsta Hory Kutné i vší obcí mČsta toho následovnČ, aby: Cedule, kteréž by Horníci na se udČlali pro dluhy pod peþeĢmi na Horách Kutných, ty aby souzeny bývaly pĜed panem mincmistrem a
konšely tu na Horách Kutných. Pakli by pĜítomného mincmistra
nebylo, tedy konšelé a šepmistĜi to rozeznejte. It. Listové hlavní s
peþeĢmi vysutými s dvČmi neb tĜemi, kteréž na se pro dluhy
udČlali by aneb v listech jako rukojmČ byli, ti bućte souzeni purkrabím pražským. It. Listové zatýkací aby na horníky a obyvatele
na Horách Kutných vydáváni nebyly, leþ by se kteĜí zvázali peþeĢmi v listech hlavních. It. Jiní, kteĜíž by pĜíchozí byli, ježto by
tu z obyvatelstva na Horách Kutných nebyli, ti mohou zatýkáni
býti a toho šepmistĜi a konšelé brániti nemají. A vedle listu zatýkacího se mají zachovati pĜi takových. It. ZápisĤv žádných nemají dopouštČti židĤm. Chtí-li komu židé na základy pĤjþiti, toho
se jim nebrání. It. Jestliže by cedule pod peþeĢmi HorníkĤv kterýchkolivČk osob na dluhy kdokolivČk mČli, ty cedule nemají ke
škodČ býti zápisĤm a právĤm králi JMtí, dluhĤm obecním i obyvatelĤm tu na Horách Kutných, by pak ta cedule prve pĜedešla
nežli dluhové nahoĜe psaní, nic ke škodČ býti nemá. Tyto vČci
jsou proto zĜízeny, aby tak na vČþné þasy státi mohly, /314/ aby od
255

Dle listin v archivu mČstském. - Pubitschka ve své kronice /312/
vypravuje však, že král Vladislav pĜi svém pĜíjezdu r. 1497 do ýech,
když se byl v HoĜe zdržoval a úplnČ se pĜesvČdþil, že celé vzbouĜení
havíĜstva sbČhlo se pouze vinou úĜedníkĤv horních a popravení
proto smrt podstoupili nevinČ, rozhorlil se z té pĜíþiny velice, dal
pĤvodce zajistiti a tĜi uĜedníky horní stíti. - Srovnej též: Graf
Sternberg, Geschichte der böhmischen Bergwerke.
256
PamČti Mikuláše Daþického.
105

úĜadu purkrabství hradu Pražského Horníci zachováni byli
podle toho spĤsobu, jak nahoĜe se píše. A to zĜízení má býti
vepsáno v mČstČ HoĜe Kutné v registra memorabilní pro vČþnou
pamČĢ, též také v registra purkrabství hradu Pražského, tím
potom aby se každý spravovati mohl.
Téhož roku stavČna byla nová radnice na dolejším námČstí a
vzato na stavbu z mince na dluh za králem Vladislavem 84 kop
gr.257
1498 Hornictví poþalo již valnČ klesati a to nepochybnČ
následkem vystČhování se mnoha lidu dČlného v uvedených
vpĜedu bouĜích, neboĢ mince nemohla vypláceti poukázaných na
ni výplat. Že pak hlavní podpora na stavbu hradu Pražského z
mince kutnohorské vycházela a kdyby té nebylo, stavba ta snad
musila by býti zastavena, proto zastavil král radČji služné
osobám, které z mince je dostávaly, nežli by byl dopustil, aby
zastavena byla stavba, jak list jeho úĜedníkĤm mince z Budína
fer. 4 post Hieronymi svČdþí: Porouþíme, by se tČch penČz,
kteréž se z mince na dílo stavení hradu Pražského vydávají,
dotýþe, aby tu sumu vždycky každý týden tak, jakž jest prve
poruþeno, vydávati kázal bez umenšení a což jest jim zadržáno,
aby se to, nemĤž-li najednou, ale pomalu dávalo, až do
vyplacení té sumy zadržalé. /315/ A mezi tím, dokavád se hory
neopraví a nepolepší, aĢ se pozadrží stojecí (stans), kteréž
vydáváme rozliþným osobám z mince naší, tak aby to dílo na
hradČ Pražském meškáno a pĜetrženo nebylo. Než když se zase
brzo opraví a polepší, rozkážeš, aĢ se každému stojecí jeho dává
a platí podle obyþeje prvního a k tomu, co bude jednomu
každému zadržáno, aby také pomalu dáno a zaplaceno bylo.
ZároveĖ mČlo též dČlání haléĜĤ v minci kutnohorské býti
zastaveno, ježto proti minci té ve vší zemi reptání bylo, jako by
pĜíliš lehká byla. Že však páni a rytíĜstvo k tomu svolili, aby
haléĜe i dále mincovány byly do Suchých dní pĜíštích letniþných, bylo i nadále v ražení pokraþováno.
Aby zabránČno bylo prodeji stĜíbra navenek a tím více
stĜíbra do mince královské se scházelo, kázal král Vladislav
listem v Prešpurku v pátek pĜed sv. KateĜinou daným, podle
obyþeje v HoĜe po tĜi dny trhové provolati dáti, aby žádný
pagamentĤv stĜíbra ani zlata pĜekupujíc, ven z zemČ nevyvážel
ani nosil, ale každý, kdož by co takového prodati mČl a chtČl, do
Prahy do veksle aneb do Hory do mince nesli neb dodali, má jim
to podle slušnosti zaplaceno býti. Kdož by ze zemČ vezl neb nesl,
má jemu pobráno býti a kdokoli pobral, má polovici toho což
pobeĜe a druhou polovici do mince dáti.
1499 Nejvyšší mincmistr Jan Horstorfer neudržel se dlouho
v úĜadČ svém a snad ani v pĜízni královČ, neboĢ po pouze dvouletém a 14 nedČlním úĜadování v nedČli pĜed sv. JiĜím r. 1499
sproštČn byl úĜadu a po nČm stal se nejvyšším mincmistrem
Bohuš Kostka z Postupic. V úĜad uveden byl nejvyšším
kancléĜem panem z Kolovrat v sobotu pĜed sv. Magdalenou.
/316/ K žádosti nového mincmistra dali páni v plné radČ povolení své k tomu, aby tok vody z roury vodní, kteráž jde ku kašnČ
na Rybný trh, pojat byl díl proti koutu kostela Vysokého a veden
do domu pana mincmistra,258 však bez škody obecní, tak, když by
pan mincmistr nynČjší i potomní pĜítomen byl, aby voda šla do
domu, a když by pĜítomen nebyl, tehdy voda aby zastavena byla.
A také, když by se vody v mČstČ nedostávalo, aby také tu chvíli
nebylo sváženo do domu. Ale ne z práva puštČna voda ta, ale z
lásky a dobré vĤle, kterúž páni a obec ta k panu mincmistrovi
mají. Act. fer 2 post Jacobi.
Ve stĜedu po památce sv. Augustina poþali páni šepmistĜi a
konšelé souditi v nové radnici a hnedle v pondČlí zaþali sedati
257
BylaĢ to ona povČstná krásná radnice, která r. 1770 úplnČ vyhoĜela. Stávala na nynČjším Panském námČstí, pĜíþnČ proti nynČjším
domĤm obchodníka p. Josefa Fischera þís. 157 a dolejší lekárnČ U
jednorožce þís. 94. Hlavním prĤþelím vedl krytý prĤjezd, v nČmž
krámy pro rozliþné obchodníky byly upraveny. Ku chrámu sv. Jakuba byl úzký prĤchod uliþkou, kde nyní dĤm obchodníka ŠantrĤþka
þís. 93 stojí.
258
DĤm mincmistrĤv bývalo stavení mezi Vlašským dvorem a
nynČjším arcidČkanstvím a až do zrušení c.k. horního hejtmanství r.
1872 bydlíval tam horní komisaĜ. Dle znaku na stavení tom dalo by
se souditi, že vystavČno bylo za doby nejv. mincmistra Horstorfera,
jehož znak se tam nalézá.
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prodavaþi suken v krámích v též radnici.259
1500 Na snČmu obecním o Suchých dnech letniþných v Praze odbývaném svolena byla králi opČtnČ pomoc z piv z každého
korce co se svaĜí groš þeský, a též ti, kdož peníze na úroky
uložené mají, aby po jednom úroku pololetnČ dali, k þemuž i
Kutnohorští /317/ pĜes pĜedešlé úpisy svolili, ovšem že opČt s výhradou, že jim to pro budoucnost nemá za právo a povinnost
kladeno býti.
Mezi nákladníky horními byl chvalitebný obyþej, že z
nadČlení horního pro chrámy jistou þást rudy dobré (kusy zvané
hanštány) dávali, kterážto ruda když nastĜádána byla, bývala pak
zdČlána a výtČžek vynakládán na úþely stavby chrámĤ. Proti
tomuto starobylému a obvyklému obyþeji poþal však nejv. mincmistr Bohuše Kostka z Postupic þiniti námitky. Horníci však
chtČjíce tento obyþej uchrániti, vyslali posly své ku králi do
Budína, od nČhož pak bylo následovnČ rozhodnuto: Co se
hanštánĤv ve jméno boží dávání dotýþe a od nákladníkĤv a
dČlníkĤv k záduší, toho jim ještČ pĜíti ráþíme, aby ty rudy
zdČlány bývaly a stĜíbro dáváno bylo do mince naší na 3 kopy
gr.þ., však s tou výminkou, aby mincmistr a jiní všichni úĜedníci
k tomu pĜihlíželi, aby se nám skrze takové hanštánĤv dávání
žádná škoda nedála, jakož pak mincmistr jakž se to Ĝídí nás o
tom zpraví.
Kutnohorští velice pĜísnČ dbali své samosprávy obecní. To
jevilo se v tom, že hledČli, aby dávka ze všech nápojĤ do mČsta
dovážených (clo), jedinČ obci kutnohorské byla odvádČna a ani
kaĖkovským nedovolili, aby vína na sudy a drejlinky kupovali a
prodávali, neboĢ svolili jsou jen k tomu, kdo by chtČl vína si
koupiti, nechĢ koupí si jen v HoĜe. Toliko co posvícení kaĖkovského se dotýþe, mohou si k þasu tomu koupiti vína na sudy i
drejlinky a je doma prodávati. KaĖk byl té doby považován za
pĜedmČstí kutnohorské a rychtáĜ i konšelé bývali vždy stanoveni
pĜi obnovení rady kutnohorské na rathúze v HoĜe.
/318/ ěevnivost Ĝemesel panovala v dobČ tehdejší v mČstech v
míĜe svrchované. Proto toho všudy neradi vídávali, když nČkdo
cizí ku nČjaké práci, a to zejména práci zvláštČ vynikající, do
mČsta byl volán. Jak již z pĜedu bylo povČdČno, z téže pĜíþiny
MatČj Rejsek mnoho zápasĤ musil v HoĜe prodČlati. Když pak
pronásledování a osoþování jeho neustávalo, ba spíše rostlo, a
on v povolání svém pĜál si pokoje, utekl se stížností svou k šepmistrĤm, o níž následovnČ poznamenáno: Matyáš Rejsek, mistr
Ĝemesla kamenického, maje s nČkterými z téhož Ĝemesla nesnáz,
obeslal všecky mistry, tovaryše i uþedlníky kamenické, též i z
zedníkĤv a stojíc pĜed pány, vinil z nich nČkteré, že by o nČm
neslušné mluvili Ĝeþi k jeho hanbČ, že by mistr pĜijatý nebyl,
druhé, cejchu mistrovského nemČl, i také že by pro nČho nČkteĜí
jinde pokutováni byli. Kteréžto žaloby když slyšeli, odpor tomu
uþinili takový, že z nČkterých jiných ty Ĝeþi vyšly. Tehdy v tom
Rejsek okázal jest listy poþestné, prvotnČ pánĤv Pražan Starého
mČsta na pergamenČ s visutou peþetí, druhý se dvČma peþeĢmi
od mistrĤv kamenických obou mČst Pražských, v kterýchžto
listech znamenitČ zní, že Rejsek od mistrĤv Pražských za hodného a dospČlého mistra jest pĜijat a také že jemu cejch dán jest
mistrovský. ZvláštČ pak co se tovaryšĤv neb uþedlníkĤv Rejskových dotýþe, že již žádný v niþemž žádné pĜekážky ani hyndrunku
kterého þiniti nemá, ale že všudy fedrováni býti mají, a to všecko
pĜed spolutovaryši jest þteno, ježto toho z nich mnozí prve jsou
neslyšeli. Páni šepmistĜi se pány jim skrze pana Bartoše z
PráchĖan povČdČti rozkázali: „Což jsou listĤv slyšeli, aby umČli
to všecko v pamČĢ vzíti, Rejska žádný niþímž, co škodlivého cti
jeho, aby nesmČl dotýkati, ani /319/ jeho tovaryšĤv neb uþedníkĤv.
Pakli by kdy kdokoliv se vytrhl, takového páni bez milosti
trestati budou. Protož všickni k mistru Rejskovi abyste dobrou
vĤli mČli i k þeledi jeho.“ Potom jsouce smíĜeni pĜed pány, a
niþímž aby sobČ zlým toho více nevzpomínali, jim pány rozkázáno jest. Act. fer 2 post Luciæ.260
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Uvážíme-li z nákresu a rozmČrĤ tehdejší radnice, které se na
naši dobu uchovaly, rozsáhlost, prostoru a krásu budovy, uznati
musíme rychlost stavby té, když ve dvou letech byla skonþena.
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Závist tato proti Rejskovi povstala hlavnČ se strany kameníkĤv
kutnohorských, protože byl Rejsek k dostavČní chrámu sv. Barbory
z Prahy povolán a kromČ toho svČĜeno mu bylo provedení též jiných

Uzavíraje tyto dČjiny jednoho století mČsta Hory Kutné, v
dobČ, kdy mČsto takĜka na nejvyšším stupni slávy své a svého
blahobytu se nacházelo, nemohu pominouti ještČ v krátkosti
vzpomenouti toho všeho, o þem posud vypravováno bylo.
Seznali jsme, že veškerá proslulost mČsta mČla svĤj pĤvod
jedinČ ve vydatnosti hor a aby tyto stále zkvétati a užitek
vydávati mohly, k tomu nesla se veškerá snaha jak obce, tak i
vlády zemské: neb když hory klesaly, ubývalo i blahobytu
obþanského. Seznali jsme dále, že samospráva obecní bedlivČ
pĜihlížela ke všem potĜebám obecním, pozorovali jsme
obČtavost obþanstva k šlechetným a dobroþinným úþelĤm, jakož
i neoblomnou vČrnost k panovníkĤm. /320/ VidČli jsme, jak stále a
neústupnČ snažili se staĜí Horníci zachovávati svá mČstská práva
a jak jim þasto zápasiti bylo a násilím a úskoky, na práva jejich
smČĜující, a že jen jednomyslná svornost proti všem podobným
podnikĤm zvítČzila. SpatĜili jsme Horu v nejvČtším úpadku, v
utrpení, v nejtČžších strastech, a seznali jsme, že snaživost,
pĜiþinlivost a šetrnost hlavnČ pĜispČly k vymanČní se z útrap
jmenovaných a k dosažení nejvyšší slávy a blahobytu. A byĢ tu
a tam objevily se nČkteré pĜípady zpupnosti a rozpustilosti, vždy
však bylo jasno, že pĤvodcem jich byl sprostý, surový a
nevzdČlaný lid, kdežto na druhé stranČ zase nalezeno sdostatek
pĜíkladĤ vzdČlanosti obþanstva, živností svých si hledícího a o
rozkvČt mČsta peþujícího. SmČsice rozmanitého obyvatelstva
pĜinášela již sama o sobČ úkazy podobné. Nelze však v celku
upĜíti, že šlechetnost vždy podržela vrch.
Z rodin pĜednČjších a slovutných v dobČ té v HoĜe
pĜebývajících uvedeny bućtež aspoĖ nČkteré: Prokop Alder z
Lošan bydlel v domČ na Rybném trhu. Bílejovští z Bílejova, Jan
a MatČj, bydleli nČkde na Dolejším mČstČ. Bartoš z Kúta, bohatý
rudokupec, mČl svou huĢ za Kolmarkem nedaleko rybníþka.
Burian Trþka z Lípy mČl dĤm v MincíĜské ulici, nyní þís. 30,
patĜící panu Homrovi. Augustin Dlouhoveský z Dlouhé Vsi mČl
dĤm na Tarmarce, nyní þís. 38. Daþický z Heslova mČl dĤm na
Vinné ulici U zlaté husy, nyní pĜestavČný hostinec pana Krehana
þís. 151. Hanuš Glencl, rudokupec, mČl huĢ svou u Grunty a u
Bylan. Janda rudokupec mČl dvojí huĢ v nynČjších Rozškvarkách, s rybníþkem. Janovský Petr, rudokupec, mČl dĤm na
KoĖském trhu, nyní þís. 61. František z Kotvice a Litošic,
Koudele ze Žehušic, Kuneš Kozel /321/ z Olbramovic mČl dĤm v
MincíĜské ulici nyní þís. 29. Kralický z KĜesovic mČl dĤm pĜed
KouĜimskou branou, nyní pánČ ZettlĤv, po vyhoĜení r. 1871
pĜestavČný, þís. 31. Mikuláš Libák z PojedČ mČl dĤm na
Tarmarku. Lorecký z Elkuše Václav a Jan, sedČním na tvrzi
Lorci. Mlýnek Jan, bohatý rudokupec, mČl dĤm pod Tarmarkem, nynČjší opatrovna þís. 16. Ptáþek konváĜ a zvonaĜ mČl dĤm
na Tarmarku, nyní zcela pĜestavČný, þís. 39. Bartoš z PráchĖan,
primas, mČl dĤm rohový na dolejším rynku, nynČjším Panském
námČstí, þís. 318. Jan z Radiþe, dvorní rychtáĜ mČst královských, byl v držení Nových mlýnĤ. Smíšek z VrchovišĢ Jan,
Václav a Michal: Jan vystavČl dĤm na Tarmarku, nyní þís. 41,
Václav dal vystavČti Kamenný dĤm a Michal byl majitelem
Hrádku. Beneš Mirek z Solopisk mČl dĤm proti Kamenné kašnČ,
nyní þís. 143. Jan ze Skalice mČl dĤm na Rybném trhu. Štollar
Mikuláš, bohatý soused, mČl dĤm na Svatém JanČ. VĜesovec z
VĜesovce mČl dĤm v MincíĜské ulici, nyní þís. 33. Jan Zygel z
Neškaredic, držitel Neškaredic, mČl veliký pivovar na Kolmarku, dĤm nyní u PanenkĤ zvaný.
Konec dílu druhého.

Královské horní mČsto
HORA KUTNÁ.
Díl tĜetí.
DČje od roku 1501 až do roku 1600.
1501 DĜíve nežli zaþneme popisovati další dČje mČsta,
poohlédneme se v povšechných dČjinách zemských, jelikož jimi
mnohé události, o nichž pozdČji mluveno bude, se povyjasní.
V popĜedí veškerých záležitostí veĜejných i soukromých byly
rozepĜe mezi šlechtou a stavem mČstským povstalé, neboĢ stav
panský hledČl utlumiti, obmeziti a snad i dokonce zrušiti práva
stavu mČstského, neboĢ nejednou bylo vysloveno, že privilegia
dĜívČjších králĤ þeskych, daná stavu mČstskému, nemají míti
právní platnosti, jsou-li na újmu svobodám šlechticĤv. Proto
vzrostl odpor mČst proti stavu panskému a z té pĜíþiny stal se
dĤležitým zápis všech mČst královských v ýechách v jednostejné, pravé a upĜímné a kĜesĢanské spolupĤsobení, jímž mČsta
nemínila sice niþeho podnikati proti králi a pánu svému milostivému, jemužto všechnu vČrnost zachovati chtí a mají, ale zavázala se k tomu, že kdožkoli jiný z lidí smrtelných chtČl a smČl by
co zaþínati proti nás všech mČst aneb jednoho z nás kteréhokoli
svobodám, právĤm, ĜádĤm starodávním a zvýklým obyþejĤm
utiskati nás kterakkoli svévolnČ neb potahovati k nČþemu neobyþejnému, že nemáme sebe v tom zĤstaviti, ani kterak toho lehþiti,
ale máme v tom sobČ všickni radni a pomocni býti jedni druhým,
od sebe se neroztrhujíce, nikoho nepĜipouštČjíce, ani statkĤv ani
hrdel svých v tom nelitujíce. A tomu na pĜekážku nemá nám býti
ani víra, ani jiná kterákoli vČc. A jestliže by kdy ta potĜeba
pĜišla, že bychom sebrati mČli vojsko a vydati po jistém poþtu
lidí z mČst, vyjímáme v tom jediné pány Horníky, kteĜíž od
starodávna mají ta práva, že na vojny nemají lidem žadným
pomoci þiniti, jehožto na Horách vždy množství jest potĜebí, aby
dolové a hory, k veliké nám i vší korunČ škodČ, zapuštČny nebyly. Ale jinak nás nikterak opouštČti nemají, nýbrž pĜi nás a s námi státi, jako pĜedkové jejich. A kdyby Pán BĤh krále JMti
neuchoval smrti, mají s mČstem svým neuchylovati se k žádnému
jinému, nežli k nám, a my jich zase v niþem opouštČti nemáme.
Též žádný mČštČnín mČštČnína nemá pohánČti pĜed soud zemský
ani komorní: pakli by který pohnal, že mu se máme z mČsta
rozkázati vyprodati a do jiného mČsta pĜijat býti nemá. I tež to
slibujeme sobČ, byl-li by kdokoli z nás a u nás od kohokoli
pohánČn z nČþeho jiného, že k takovému pĤhonu žádný nemá
státi. A což by koli pro takové nestání mČlo naĖ pĜijíti, v tom jej
všichni zastati a opatĜiti máme.261 Proto hned na prvním snČmu
r. 1500 v Praze odbývaném octli se stavové v bouĜlivých mezi
sebou hádkách a pĤtkách, když stavem panským vypracované a
Vladislavem schválené zĜízení zemské þteno a ku pĜijetí pĜednášeno i odporuþováno bylo. Tu protestovala mČsta jednohlasnČ a
dĤtklivČ, že ona toho za zĜízení zemská neuznávají a nepĜijímají,
aniž jim Ĝídit se budou, jelikož tam mnoho položeno, /4/ co k
újmČ cti a práv stavu mČstského smČĜuje, a vynecháno, což by
bylo jemu dobrého. Stavové panský a rytíĜský vedli stížnost ku
králi, který poslal proti mČstĤm velmi nemilostivé psaní a
naĜídil, aby ke dni 6. ledna 1501 vydali ze sebe lidi hodné do
Prahy k jednání s pány a rytíĜi pro zachování dobré lásky,
pokoje a svornosti. Ale ani tu nebylo niþeho projednáno, jelikož
se strany pánĤv a rytíĜstva sešel se velmi malý poþet a ti k
žádnému narovnání pĜistoupiti nechtČli, o þemž pak mČsta krále
spraviti si pospíšila, žádajíce spolu pokornČ, aby o nich k sobČ
žádných nepravých zpráv nepĜipouštČl.
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nákladných budov. Tak pĜestavČl pro Smíška z VrchovišĢ tvrz
Hrádek s obČma krásnými arkýĜi, pro bratra téhož vystavČl Kamenný dĤm, chrám Svaté Trojice, zhotovil Kamennou kašnu, kapli sv.
Václava ve Vlašském dvoĜe, stavČl chrám sv. VavĜince na KaĖku a
m.j. více. Nelze ani dost málo pochybovati, že pĜekrásná stará
radnice, aþ z vČtší þásti dĜevČná, vystavČna byla za jeho pobytu v
HoĜe a snad i dle jeho nákresĤ.

Zápis tento vĤbec málo známý chová se v archivu mČstském a
jest to takĜka jediná toho druhu známá listina. MČsta, jež ve svazek
ten vstoupila, byla: Praha Staré i Nové mČsto, Hora Kutná, Hradec
Králové, Žatec, PlzeĖ, LitomČĜice, KouĜim, BudČjovice, Louny,
Klatovy, Chrudim, Tábor, ýáslav, Nymburk, StĜíbro, Domažlice,
Sušice, Vysoké Mýto, Most, KadaĖ, Ústí nad Labem, JaromČĜ, DvĤr
Králové, Písek, VodĖany, Brod ýeský, Kolín Nový, MČlník, Slané,
Beroun a Poliþka.
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Poznovu urþen byl snČm ke dni 5. bĜezna. Ten však nebyv
dostateþnČ rozhlášen nesešel se v dostateþném poþtu, byla však
na nČm pĜedce snešena ta znamenitá vyhoda, kteráž i do desk
zemských byla vložena: aby dČdiny svobodné mČšĢanĤm Kutnohorským tak jako PražanĤm do desk zemských kladeny byly
bez relace, tj. bez zvláštního k tomu královského povolení. Tyto
rozepĜe s mČsty nedaly se ani na pozdČjších snČmích nižádným
zpĤsobem urovnati a proto usnesla se mČsta spojená na tom, že
vyšlou své posly za králem Vladislavem do Budína k urovnání
svých stížností. Tak se i stalo. Poslové kutnohorští, jimž þekání
v BudínČ na rozhodnutí zdálo se býti dlouhým, ježto vČc
pletichami ze stramy stavu panského þinČnými zbyteþnČ se protahovala, však vybídli posly mČst ostatních a spoleþnČ odjeli
pĜed vyĜízením záležitosti té, zaþež však Vladislavem bylo jim
listem daným v BudínČ v nedČli den sv. Prokopa 1501, pĜísnČ
domluveno a spolu oznámeno, že snČm zemský, na den sv.
Jakuba urþený, odkládá se na den sv. OndĜeje, a král pĜipovídá,
že sám se k nČmu dostaví, a píše: /5/ Což se pak tČch rĤznic dotýþe, kteréž jsou mezi vámi a pány a rytíĜstvem království þeského,
k tomu vás napomínáme, abyste hotovi byli se všemi potĜebami,
což vám k tomu potĜebí jest, že vás pĜi tom snČmČ s nimi chceme
srovnati, chceme vás i spravedlivým rozsudkem o to podČliti a
konec mezi vámi uþiniti. Také vás k tomu s pilností napomínáme,
abyste všichni vojensky pohotovČ byli a lidi své poddané k tomu
zĜídili a to beze všeho prodlévání. A když byste obesláni byli,
všichni veĜejnČ vzhĤru povstali vojensky a to z tČch pĜíþin,
jestliže by cizinci do zemČ vtrhli anebo vtrhnouti chtČli z kterékoliv strany, aby jim s pomocí boží odepĜeno bylo. A tak, chtČl-li
by kdo který neĜád v království þeském bez vĤle naší zaþíti aneb
se právu protiviti, proti takovému aby bylo povstáno. A také vás
všechny napomínáme a pĜikazujem, aby žádný nic svévolného
ven z zemČ nezaþínal až do našeho snČmu o sv. OndĜeji.
ChystalĢ se král Vladislav vypovČdíti válku Turku.
Tento spoleþný závazek mČst byl jistČ také toho pĜíþinou, že
když nejvyšší mincmistr Bohuše Kostka z Postupic radu dle
dávného obyþeje obnovoval, pĜede vší valnou obcí z vĤle
královské to znamenité ohlásil, že JMt král tak míti ráþí, aby
žádný z sousedĤv zdejších pánĤ jiných za pány nebrali, ani
útoþištČ v svých potĜebách mívali, krom krále JMtí, pana mincmistra a pánĤv šepmistrĤv a konšel mČsta tohoto. A pakli by
kteĜí páni kterékoli pĜikázání mČli, ti aby odpuštČní koneþné od
nich vzali. Pakli by kdo pĜes toto naĜízení tak se nezachoval, aby
žádnému toho trpČno nebylo.
Jak pĜísnČ dbáno bylo plnČní povinností obecních starších,
tomu nasvČdþuje svolení a zĤstání panské se pány obecními a
staršími: když by koli posláno bylo pro starší z obce, aby šli na
radnici pro obecné potĜeby a nemohl by kdo pĜijíti, má se panu
šepmistru /6/ opovČdíti a svou potĜebu pĜedložiti, pro kterou by
nemohl pĜijíti, aby jej odpustil. Pakli by kdo nepĜišel, jsa obeslán, takový aby na rathúze zĤstal od jitra až do veþera.
PĜes všeliké dosti pĜísné stávající zákony horní nebylo pĜedce vždy zdČlané stĜíbro vČrnČ odvádČno do mince královské,
takže nejvyšší mincmistr nucen byl použíti této pĜísnosti zákona
a v pátek po památce ZvČstování Panny Marie kázal zjímati
Hanstroje, HansmĤra Jandu a Jana HanykýĜe rudokupce a nČkolik hutrajteĜĤ. Potom po památce Filipa a Jakuba apoštolĤ hutrajtéĜi obČšeni a nČkteĜí u pranéĜe zmrskáni a cejchy dány. Z rudokupcĤ nČkterých vzal pokuty. Janda musel dáti 5000 kop,
HanykýĜ 2000 kop, Hanstroj 400 kop i nČkteĜí jiní rudokupci a
šmelíĜi.262 Jakýsi Alexandr pro dČlání a odbývání falešné mince
byl upálen a statek jeho k rozkazu královu pĜipadl JiĜíkovi z
ChrudimČ, registrátoru krále Vladislava.263
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Rudokupci, erckauféĜi, šmelcováním (tavením) ohnČm prudkým z rud a kyzĤ stĜíbro dČlali, kteréž rudy a kyzy skupovali od
nákladníkĤ hor a o koupi tajnČ šeptali. Kdo v tom šeptání nejvíce
podal, ten koupi obdržel. Tavením tím rudokupci nemálo bohatli.
StĜíbro vyrobené prodávali pak za urþitou cenu do mince královské.
Místo, kde rudy tavili, bylo za branou mČstskou ýáslavskou nedaleko šibenice, kde až posud mnoho hald z toho tavení zbylých se
spatĜuje. PozdČji tavení bylo ujato k ruce královČ a pĜevedeno jinam.
Za rudy placeno bylo podle výsledku naĜízených prub, dle toho
kolik stĜíbra která ruda mČla a vydala. PamČti Mikuláše Daþického.
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Bližší pomČr, v jakém Kutnohorští byli ke knížatĤm Minsterberským /7/ nelze si nijak ujasniti. Byl to zajisté pomČr
dĤvČrný a pĜátelský, neboĢ když r. 1501 bratĜi Albrecht, JiĜí a
Karel, knížata Minsterberská a hrabata Kladská, jakémusi OldĜichovi Prašenkovi Kladsko byli prodali, þinČny jim byly od
HorníkĤ dĤtklivé domluvy a výþitky, že þást koruny þeské odprodali cizozemcĤm, proti kterýmž domluvám a naĜknutí však
knížata Minsterberská se ohradila listem (dato Frankstein die
Margarete 1501), že dĜíve dČdictví své nabídli králi Vladislavovi
a když on pro nedostatek penČz nabídku tu odmítl, prodali Prašenkovi, který ostatnČ králem Vladislavem za poddaného a pána
þeského byl pĜijat a tedy že cizozemci dČdictví své neprodali.
1502 Dlouho toužebnČ oþekávaný král Vladislav pĜijel
koneþné v nejkrutČjší zimČ r. 1502 do ýech a dne 25. ledna do
Hory, odkud pak po krátkém pobytí již dne 29. ledna do Prahy
se odebral, aby dle svého vyjádĜení pĜetrhl a srovnal rĤznice
mezi stavy, království tomuto velice škodné a co den nebezpeþnČjší, a rozepsal snČm obecný na hrad Pražský ke dni 21. února,
na kterémž pĜistoupiv ku zĜízení zemskému, stavem panským a
rytíĜským vypracovanému, zavrhl poždavky stavu mČstského.
Tak byla mČsta vylouþena z tĜetího hlasu na snČmČ, což ovšem
velmi bolestnČ nesla, ježto potom podrobovati se musela bez
výminky, jakýmkoli dekrétĤm stavu panského a rytíĜského.
Když pak na to král po dlouhou dobu usiloval smíĜiti stavy
panský a rytíĜský se stavem mČstským po pĜátelsku, bylo tak
nadarmo a potkával se všude s velikou neústupností a došlo i k
tomu, že jako mocný smluvce mČl je podČliti o spravedlnost a
obČ strany zavázaly se, že co JMt mezi nimi vypoví a za spravedlivé nalezne, to mají a chtČjí všichni pĜijmouti, oblíbiti a
držeti i zachovávati neporušitedlnČ. I aþkoliv /8/ vzal Vladislav
úĜad ten na sebe se slovy: zavázáni jsme vysoce, zĤstaviti každého pĜi právích a svobodách, v tom nevezmeme jednČm, ani dáme
druhým, pĜedce jen rozsudkem svým ukĜivdil mČstĤm, takže
poslanci jich odsouzeni a zarmouceni Ĝekli jsou: Králi milý!
Dajtež nám naše majestáty, kteréž jsme vám okázali na naše
svobody, aĢ pĤjdem domĤv, a s tím se rozešli.264 Toho král se
zalekl a nevydal rozsudku svého nikdy ku platnému provádČní,
aþ páni a rytíĜstvo nepĜestávali o to usilovati.
NejvČtšího úspČchu došla na snČmu tom žádost králova o
pomoc na válku tureckou a stavové závodili takĜka mezi sebou
ve svolení všeobecné a znamenité danČ s hlavy, takže panský
stav uložil na své osoby mužského i ženského pohlaví po 30
gr.þ., rytíĜský po 14 a s dČtí po 1 gr.þ., mČšĢanĤm hospodáĜĤm
uloženo po 10 gr. obojímu pohlaví, s þeledi po 1 gr., kupci v
mČtech mČli dáti po kopČ gr. se sklepu (krámu), proboštové,
opatové, kanovníci a faráĜi po 15 g., i kdo peníze na úrocích
mČli, povinni byli dáti ze sta kop jistiny po 6 gr. K vybírání danČ
té ustanoveny byly zvláštní osoby a peníze sebrané mČly se
ukládati u hejtmanĤ krajských a na radnicích mČst královských,
dokud by výbor od zemČ zvolený penČz k sobČ nepĜijal.
Kutnohorští zdráhali se berni tuto proti jich vĤli svolenou
platiti a vybírati, tehdáž však Vladislav nezajistil HorníkĤm
povinnost ku dani té žádnou listinou, nýbrž naĜídil krajskému
hejtmanu Janu Špechtlovi z Pardubic a na Žlebích, by v pĜípadČ
neuposlechnutí podle práva berního na Horníky /9/ sáhl a je ku
placení pĜimČl, jakož i ty z obyvatel Horských, kteĜí mají peníze
po listech zástavních, ku složení poplatku uloženého pĜivedl.
Však dĜíve ještČ pĜed tím psal Vladislav Kutnohorským a
varoval je pĜed následky neuposlechnutí a proto oni, aþ dosti
neradi, uposlechli rozkazu toho. Za vynucenou tuto povolnost
potvrdil však Vladislav HorníkĤm loĖské usnesení snČmovní o
kladení ve dsky zemské bez relací.
Podle rozkazu královského bylo v HoĜe naĜízeno, kdož by
koli jiné pány mČli, nežli krále Vladislava, aby od nich
odpuštČní vzali v þase urþitém a pakli by se komu nezdálo to
uþiniti, aby se v témže þase z mČsta vyhostil. Dále bylo též
pĜísnČ naĜízeno, aby Horníci mezi sebou žádných pikhartĤ
netrpČli a jsou-li kteĜí na úĜadČ konšelském z nevČdomí a omylu,
aby byli sesazeni. A kohokoli takového by se doptali a vyhle264
Spor tento a rozsudek mezi stavem panským a mČstským
vylíþil spisovatel dle listin archivu kutnohorského v ýasopise
ýeského Musea r. 1847. sv. II.

dali, v kázeĖ a trestání aby brali a podle práva trestati dali.
Ten týden pĜed sv. Václavem svadili se uhlíĜi s Horníky a
bylo se jich sešlo na Harách na deset tisíc aneb i více. I zalehli
cesty na horách a nedali uhlí vézti k HoĜe. Vysláni jsou mezi nČ
pan Prokop Kroupa hofmistr horní Jan z Skalice a JiĜík Lorecký
s hejtmanem krajským Janem Špetlem z Prudic. Kdyby toho
bylo nebývalo, byli by pány Horské zbili. I uþinil pan Špetle a
mincmistr Kostka mezi nimi narovnání slušné, že zase uhlí k
mČstu voziti poþali.265
Téhož roku oženil se kral Vladislav a pojal za manželku
knČžnu Annu, sestĜenici krále francouzského. Byl stár již 46
rokĤ.
1503 Horníci nikdy nevČĜívali pouze slovĤm a slibĤm královským, /10/ nýbrž dbali vždy toho, aby veškeré milosti a pĜípovČdi mČli pojištČny. Z té pĜíþiny vymohli si u krále Vladislava
majestát na všeliké jim v pĜítomnosti královČ roku loĖského
dané pĜípovČdi, kterýž zní: My Vladislav atd. Oznamujem tímto
listem všem, že, ponČvadž nám to podle dĤstojenství našeho
dobĜe pĜísluší, þím vČtší slávou, božskou milostí a povýšení obdaĜeni jsme, tím vČtší a zvláštní milostí k poddaným našim všech
stavĤv, kteréž k sobČ a vČrné poddanosti shledáme, ukazovati
máme, na tom jsouce vždycky, abychom laskavČji a dobrotivČji k
nim se naklonili, aby tudy vČrní poddaní odplaty a milosti naší
mimo jiné jsouce obdaĜeni, k nám a ku potomkĤm našim tím
pevnČjší a stvrzenČjší v poddanosti své býti a jiným pĜíkladem
takovým živi jsouce, dobrého a chvalitebného jména aby s prospČchem sobČ zasluhovati mohli. Protož My, shledavše mnohé
vČrné, pilné, hotové i platné služby poctivých šepmistrĤv, konšelĤv a vší obce Hory Kutné, vČrných našich milých, v kterýchž
pĜedkĤm našim i k nám vždycky upĜímnČ a vČrnČ jsú se zachovali a poddanČ a služebnČ se ukazovali a podnes skuteþnČ se
ukazují, nechtíc, aby k nám i k pĜedkĤm našim, králĤm þeským,
jich poddaná upĜímnost odplaty milostivé nésti nemČla, ale s
dobrým rozmyslem a radou vČrných našich, mocí královskou v
ýechách, tyto dole psané milosti jim HorníkĤm na Horách
Kutných þiníce, na vČþnost jsme dali a tímto listem dáváme, aby
oni, þímž nás milostivČjšího pána k sobČ poznajíce, tím tužší a
pevnČjší v své víĜe jsouce, k nám a k budoucím našim králĤm
þeským v stálosti, kterouž jsou v sobČ vždycky mČli, zĤstali a
upevnČni byli. Jakož pak oni proti nám ani pĜedkĤm našim v
žádné strany, punty, zápisy neb výtržnosti nikdy jsú se nedali, a
pak, jako vČkové lidští též také lidé v nich se mČní, protož aby
potomci jich budoucí pĜed oþima majíce, co /11/ jim od nás skrze
jich pĜedkĤv vČrnou poddanost a zachovaní užitkĤv a svobody
pĜineslo, jich následujíce, aby panĤv svých vČrnČ, stále a služebnČ se pĜidrželi, kteréžto milosti v tomto listu psané jim dáváme.
Nejprve, milostí a mocí naší královskou týmž mČšĢanĤm HorníkĤm našim tuto milost þiníme, aby oni k žádným vojnám ven z
zemČ ani v zemi od nás ani od budoucích našich králĤ þeských
taženi nebyli, nebrž je vysvobuzujem pĜed námi i budoucími králi þeskými i všelijakými lidmi. Než toliko hor našich tČch pilnČ
obhajovati povinni jsouce budou, pĜede všemi lidmi, kdož by
užitky naše a koruny té kaziti chtČli a to podtud, pokudž nejdéle
jich možnost staþiti bude, tak aby tíž mČšĢané naši nám i na budoucí þasy všech vojen prázdni byli, než toliko hor našich všech
a mČsta toho proti každému obhájce byli snažní podle svého
všeho pĜemožení, jakož nepochybujeme o nich, že i s budoucími
svými se tak zachovají. Item. Týmž mČšĢanĤm našim pĤjþujem a
dáváme, že oni i potomci jich místa a hlasu svého hned po
mČstech Pražských napĜed pĜede všemi jinými mČsty v království þeském užívati mají v chození, stání, sedČní, hlasu
svého oznámení, jakož pak tak vždycky od pĜedkĤv našich i za
nás zachováni jsou byli. Ale My za tu jich víryhodnost, chtČjíce
je v tom lépe ujistiti, tímto obdarováním a zvláštní milostí naší
královskou je upevĖujíce, pĤjþujeme jim a na vČþné þasy
dáváme, aby toho tak uživali a užívati mohli v þasech budoucích
beze vší pĜekážky všech lidí. /12/ Item. Tato milost jim další pĜi
tom þiníce, aby k žádným snČmĤm obsíláni nebyli, kromČ, když
by z dopuštČní božího se trefilo a král þeský volen býti mČl, k
tomu když by obesláni byli, a podle jiných mČst hlasu svého
hned po Pražanech užíti mají a jsouce k tomu obesláni, v tom
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mají a povinni jsou hotovi se míti a k takovému obeslání pĜijeti
beze vší omluvy. Item. Chtíce ještČ, aby þím od nás mocnČjšími a
štČdĜejšími milostmi a dary obdaĜeni budou, tím horlivČji v víĜe
své k nám i budoucím králĤm þeským zĤstali a se napotom
zachovali, z berní, kteréž nám a budoucím králĤm þeským z
práva povinni jsou, o kterých zemČ þeská nám a budoucím
králĤm þeským z práva povinna jest, z tČch a takových berní je a
mČsto jejich nyní i na budoucí þasy vynímáme a z nich mocí
královskou vysvobozujem milostivČ. PĜikazujíce všem pánĤm,
rytíĜstvu a PražanĤm i jiným mČstĤm i vší povahy lidem a zvlášĢ
úĜedníku našemu, mincmistru království þeského nynČjšímu i
budoucím vČrným našim milým abyste je Horníky svrchu psané,
naše vČrné poddané, ve všech milostech tímto listem jim daných
a pĤjþených zachovali a pĜes to na nČ nikoli nesahali, aþ se
hnČvu a nemilosti naší i budoucích králĤ þeských uvarovati
chcete. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou rozkázali jsme
pĜivČsiti k tomuto listu. Dán na BudínČ v pondČlí po TĜech
králích léta božího tisícího pČtistého tĜetího, království našich
uherského tĜináctého a þeského tĜidcátého druhého.
/13/ Již þastČji pĜipomenuta byla neobyþejná štČdrost obyvatel
kutnohorských ke chrámĤm mČstským a ještČ více povČdČno
bude pĜi podrobném popisu jednotlivých chrámĤ. Mlþením však
nelze pominouti toho, že v pondČlí po KvČtné nedČli r. 1503
mČšĢan kutnohorský Michal Prégl dobrovolnČ ke cti a chvále
boží a též i mČsta toho následující klenoty: kalich poctivý stĜíbrný s pozlatitým knoflíkem, na kterémž jest erb jeho, a tĜi poctivé
pušky stĜíbrné, z nichž na každé jsou þtyĜi evangelistové, také
stĜíbrní, daroval, z kterýchž klenotĤv s panským povolením rozkázal jest dáti k záduší kalich a jednu pušku k sv. BarboĜe, k
Vysokému kostelu pušku druhou a k NámČti pušku tĜetí, žádaje
za to pánĤv, aby to zachováno bylo k vČþné pamČti za jeho a
jeho pĜedkĤv duše.
Dosud nevyhynula v lidu horním smutná památka neviného
utracení havíĜĤ, a všeliká vina toho svádČna byla na tehdejšího
arcidČkana Svatomíra, jakoby on krále Vladislava k pĜísnosti té
byl mČl ponuknouti. ArcidČkan stČžoval si proto u krále a ten
bera jeho v ochranu svou, psal o tom Kutnohorským následovnČ: My Vladislav atd. Oznamujem tímto listem, že jest nám od
jistých a hodnovČrných osob došlo, kterak by nČkteĜí lidé duchovní a svČtští na Horách Kutných i jinde mluviti a rozprávČti
mČli, jakož jsme pĜed nČkterými léty nČkteré z havíĜĤv pro jejich
bouĜky, svévolnost, vzpouru a všeteþnost, v kteréž jsou se proti
nám a úĜedníkĤm našim na psaní a poselství naše, kteréž jsme k
nim þinili nedbajíce, skuteþnČ našli a shledali, rotu sobČ shledavše a shromáždivše k zkáze a k spustošení hor tČch, na PodČbradech trestati rozkázali, že by ti jistí buĜiþi a svévolní lidé z
žaloby a ponuknutí poctivého knČze Svatomíra arcidČkana na
Horách Kutných nábožného našeho milého, trestáni býti mČli,
kteréžto vČci slyšíce a nechtíce, /14/ aby on, niþímž v tom vinen
nejsa, za takového jmín, držán a nespravedlivČ vyhlašován býti
mČl. To seznáváme, že jsme My nadepsané osoby pro takové jich
svévolnosti a bouĜky, v kteréž se ne tejnČ, než z jevnČ a skuteþnČ
dali, a v nich nalezeni a postiženi jsou, trestati rozkázali jakožto
svévolné a neposlušné, kteĜí se ani na naše poselství, ani na psaní, kteráž jsme jim milostivá a povlovná þinili, neobrátili, nechtíce aby oni ani kdo jiný k zkáze a spustošení hor tČch jakou pĜíþinu dávati aniž se o to pokusiti smČl tehdáž ani budoucnČ. A protož, kdož by téhož knČze Svatomíra kolivČk tím dotýkati aneb o
nČm to mluviti a rozprávČti smČl, jako v tom, že by se jím nebo
jeho ponuknutím, návodem nebo jeho pĜíþinou stalo, kĜivdu by v
tom jemu a krátko þinil, jako tomu, který tím nic vinen není. Kteréžto vČci na svČdomí peþeĢ naši královskou k tomuto listu pĜitisknouti jsme pĜikázali. Dán v BudínČ po sv. Janu KĜtiteli léta
božího 1503 a království našich uherského tĜináctého a þeského
tĜicátého druhého! PĜiznává se tudíž tímto listem král sám k
þinu tak ukrutnému, který památku jeho nikdy ctíti nebude.
1504 Spor, kterýž mČsta královská vedla se stavem panským
a rytíĜským, nebyl dosud vyrovnán. ObČ strany pĜi každé pĜíležitosti stály proti sobČ velice pĜíkĜe, takže mČstĤm bylo se co
obávati, aby páni ještČ pĜísnČji nedokraþovali na držení jich statkĤ pozemských. Protož Horníci, chtČjíce držení svých statkĤv
pozemských si zajistiti, poslali posly své za králem Vladislavem
do Budína, žádajíce na nČm potvrzení práva na držení nČkterých
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vesnic, jež udČleno jim bylo již dĜíve následujícím majestátem:
My Vladislav atd. Oznamujem tímto listem všem, že jsou pĜed
nás pĜedstoupili slovutný Prokop z Chocemic, hofmistr, s jinými
posly od šepmistrĤv, /15/ konšelĤv, starších i vší obce na Horách
Kutných, vČrných našich milých, vysláni jsouce, zpravujíce nás,
kterak mají a drží ves Zybohlavy s jejím pĜíslušenstvím, od krále
JiĜího, pĜedka našeho, v jisté sumČ zapsanou, a druhou ves Veletov, kterouž koupili od Jana Pašinky s zápisy a spravedlnostmi
jeho, kteréž na ní zapsané mČl, prosíc nás, abychom jim pĜi
držení a požívání tČch vsí, kteréž podle znČní listĤ a zápisu krále
JiĜího mají a drží, nČkteré další milosti dáti a uþiniti ráþili, tak
aby to volnČji, svobodnČji i bezpeþnČji míti, držeti a toho požívati mohli. K jichžto snažné prosbČ naklonČni jsouce pro služby a
vČrnost, v kterýchž se nám jakožto ku pánu svému povolnČ a
hotovČ mají, okazují a zachovávají, s dobrým rozmyslem a naším
jistým vČdomím mocí královskou v ýechách tuto jsme nadepsaným šepmistrĤm, konšelĤm, starším i vší obci HoĜe Kutné,
nynČjším i budoucím pĜi držení a požívání vsí svrchupsaných
milost uþinili a tímto listem þiníme, chtíce tomu napĜed, aby ves
Zybohlavy se vším jejím a všelijakým pĜíslušenstvím mČli, drželi
a jí požívali, nejsouce z toho bez své vĤle od nás ani budoucích
našich králĤv þeských, ani od jiného žádného þlovČka až do tĜí
let poĜád sbČhlých splacováni. Též také i vsi Veletova po smrti
Sigmunda Pašinky do plných tĜí let poĜád sbČhlých. Než co se
Zybohlav dotýþe, po vyjití tČch tĜí let napĜed dotþených, chtČli-li
bychom My to od nich sami, neb budoucí naši králové þeští k
svému vlastnímu jmČní, držení, požívání vyplatiti, to uþiniti moci
budeme, dadouce jim podle znČní zápisĤv jejich napĜed vČdČti.
Též i ves Veletov po vyjití tČch tĜí let po smrti již psaného Sigmunda Pašinky poĜád sbČhlých, s tČmi osobami duchovními,
kterýmž ta ves spravedlivČ pĜísluší,266 /16/ však též když bychme to
s nimi k svému vlastnímu jmČní, držení a požívání vyplatiti chtČli, a jináþ nic. A dadouce jim za první i druhou ves s jich pĜíslušenstvím, když by k výplatČ pĜišly, sumy jich zápisné, kteréž na
nich zapsané mají, budou nám jich postoupiti povinni i list tento
i s jinými, kteréž by na nČ mČli, navrátiti bez zmatku a všeliké
odpornosti. Však výplaty na nich, na tČch všech obou, žádnému
jinému místo nČ dávati nemáme My ani budoucí naši králové
þeští, nyní ani potomnČ. Pakli bychom komu buć z omylu aneb
nepamČti výplatu dali, tu nemá proti tomuto našemu listu žádné
moci ani pevnosti které míti nyní ani na budoucí þasy. Tomu na
svČdomí peþeĢ naši královskou k listu tomuto pĜivČsiti jsme
kázali. Dán na BudínČ v pátek den sv. Apoleny léta božího 1504
a království našich uherského 14. a þeského 33.
Po dojítí majestátu tohoto naĜídil nejvyšší mincmistr Bohuše
Kostka z Postupic, aby peníze zádušní ze Zybohlav, když faráĜe
po mnoho let tam nebylo, obráceny byly k záduší kutnohorskému.267
V pomČrech církve þeské pod obojí zvláštní vzruch zpĤsobil
pĜíjezd biskupa Sidonského Filipa de Novavilla do ýech, starce
to již letitého, z šlechtického rodu z Vlach, který, jak pravil, z
pouhého soucitu a slitování nad útisky, kterých ýechové trpČti
musili ve svČcení knČží svých i v jiných biskupských výkonech,
dal /17/ se pohnouti ku kroku tomu a ku nastoupení cesty všelijak
nebezpeþné. V prĤvodu jediného mládence ýecha dostal se
šĢastnČ do ýech až do mČsta Tábora, odkuž pak Pražané pĜivedli
jej slavnČ do Prahy dne 29. kvČtna r. 1504. Biskup tento svČtil
žákovstvo, a knČžím novým sám podával pod obojí i lid
biĜmoval.268
S nemalou dychtivostí oþekávali pĜíchod biskupa tohoto i
Kutnohorští, neboĢ doby té byli tu již na školách vyuþováni a
pĜipravováni žáci ku stavu duchovnímu urþení a ti v nedostatku
biskupa, knČze strany pod obojí v ýechách svČtícího, musívali k
dosažení vysvČcení podnikati daleké cesty do NČmecka. Proto
pĜíchod biskupa Filipa do ýech byl i HorníkĤm velevítaným. Na
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Narážka na nČkdejší pĜíslušnost vsi té ke klášteru Sedlckému.
/16/ O rĤzných zápisech vsi té mluveno již pĜi létech 1436, 1473 a
1481.
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Obsluhování chrámu Zybohlavského knČžími kutnohorskými
trvalo až do polovice minulého století, kdy v Lošanech zĜízena byla
lokalie a k ní Zybohlavy pĜidČleny byly. SouþasnČ i Hora vylouþena
byla z arcidiecése pražské a pĜidána ku diecési královéhradecké.
268
StaĜí letopisové ýeští.
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mnohokráte opakovanou žádost pĜijel biskup ve stĜedu pĜed památkou sv. Jiljí do Hory. Horníci darovali mu na uvítanou mísu
grošĤ a bylo jich 50 kop gr.þ. Potom v nedČli pĜed památkou sv.
Matouše apoštola svČtil oltáĜ veliký Božího TČla v kostele Barborském, též oltáĜ sv. Trojice za mČstem.269 Jak velice Horníci
sobČ biskupa toho vážili, vysvítá z toho, že Václav Smíšek z
VrchovišĢ daroval mu svĤj nový, mistrem Rejskem vystavČný
dĤm, kterýž až podnes Kamenný dĤm sluje, a šepmistĜi a rada z
penČz z masných krámĤ vybraných ustanovili týhodnČ 3 kopy
gr. pro biskupa na stranu dávati.270
Chrám sv. Barbory nebyl ještČ té doby dostavČn, neboĢ v sobotu den sv. Ambrože (16. Ĝíjna) udČláno bylo teprve první okno
sklenné v chrámČ tom. Z protahování doby stavby lze souditi, že
se již HorníkĤm /18/ poþalo nedostávati prostĜedkĤ ku provedení
tak nákladné stavby, neboĢ v sobotu po sv. Václavu uþinili s mistrem Rejskem následující smlouvu: Mistr Rejsek v ostatek díla
kostela sv. Barbory se uvazuje, smlouvu takovou s pány uþinil
jest, takže dva uþedníky má sobČ chovati a na svém stojecím
polou kopy grošĤv má dosti míti a forgeltu (zálohy) žádného
nemá jemu dáváno býti. A to zadosti pro odplaty za tu práci pĜi
tom þasu pĜijav, v to dílo se jest zavázal a páni také na spĤsob
ten v dílo téhož chrámu jej jsou vpustili a za mistra vzali. A k
tomu to vymínili, pĜišlo-li by beze lsti, že by pro chudobu hor
kdy nemohla obec toho díla konati, aby Rejsek tím pánĤv nehonil, a také kdyby zase chtČli opČt to dílo stavČti, žádný jiný než
Rejsek nemá tu za mistra toho díla vzat býti.271 Z toho patrno, že
pokraþování ve stavbČ na nČjaký þas bylo zastaveno.
1505 Hora nemČla valného úþastenství v rozbrojích zemských doby té panujících a podobá se, že spor mezi stavy panským a rytíĜským a mČsty pĜiþinČním královým byl urovnán.
Proto vedla se i vČtší péþe o udržení poĜádku ve mČstČ a o odstranČní zahnízdČných nešvarĤv. Tak stalo se mezi obecními
staršími, šepmistry a konšeli usnesení o napravení spĤsobu pĜi
prodávání vína v mČstČ i o jiných vČcech následovnČ: Kteréž
koli víno bude pĜivezeno od šrotéĜĤ, buć popsáno všudy a k
tomu na všech dČrách a špuntích buć zapeþetČno, proto, aby
mícháno nebo opravováno nebylo. Aby, když se naþne, pĜi tom
bylo nalezeno a pánĤm oznámeno do vydání. A kdyžby vydávati
zapoþíti chtČl, šrotéĜi opČt ohledejte.272 PĜitom, zĤstane-li co,
ježto by nedodal kdo, to opatĜte a zapeþeĢte. /19/ Jestliže by
potom úmysl mČl to víno naþíti, na pány aby vznešeno bylo.
Bude-li hodnČ šenkovati, to pĜi tom zĤstaĖ. Pakli nebude, buć
pryþ vezeno z mČsta. It. SpoleþníkĤv u vínČ, buć jich cožkoli, aby
všickni jednu hospodu mČli a nic více. Pakli by byli dva sousedy
a mČli by oba domy pĜíhodné k šenku, ti sobČ mohou vína
skládati v domích svých. It. Žádný domácí s hostem u vínČ
spolku nemČj pod pokutou panskou, ale host což pĜiveze vína, na
trhu prodávej. It. Host, pĜiveze-li víno na trh a bylo-li by seznáno, že opravováno jest, kdožkoli v tom postižen bude, hrdlo i
statek buć na panské milosti. It. Páni, kteĜí ustanoví fachtéĜe,
tak aby ujištČni byli buć z šrotéĜĤv nebo jiných, aby se v tom
vČrnČ a pravČ zachovali ke každému a tak fachtovali, aby
šenkéĜi své vĤle s sousedy nemČli. It. Kdožkoli v obci jsa
dopustil by se þeho neslušného, jakožto vraždy, sekání aneb k
tomu vČci podobné, a ušel by z mČsta, aby takovým žádného
gleitu dáváno nebylo. A kdožby koli z obecních, pánĤv neb
starších za takového ku pánĤm se pĜimlouval nebo takového
stál, páni takového aby trestali, aby na takové svolení potom
pamatoval, pĜi þem se zachovati má. It. Soused, kterýž by koli
neĜádu v domČ svém dopustil, jakožto kurev anebo svodĤv
jakých aneb co k tomu podobného, každý takový má od pánĤv
trestán býti, jak se jich milosti zdáti bude.
Smrtí nejvyšího mincmistra Bohuše Kostky z Postupic, jenž
zemĜel v Litomyšli ve stĜedu po památce Obrácení sv. Pavla na
víru kĜesĢanskou, ztratila Hora mocného zastánce práv a výsad
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PamČti Mikuláše Daþického.
Memorabilia v archivu mČstském. - O pobytu a pĤsobení
biskupa toho v HoĜe Kutné podal spisovatel obšírnou zprávu v
Lumíru r. 1862. I. pĤlletí pod nápisem: NČkteré zprávy o biskupovi
Filipovi Sidonském.
271
Memorabilia v archivu mČstském.
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BývaliĢ šrotéĜi k plnČní povinností svých zvláštní pĜísahou
obci zavázáni.
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svých, jakož i vČrného rádce ve všelikých potĜebách obecních,
kterýž byl /20/ úĜad ten pĤl šesta léta a dvČ nedČle zastával. Na
jeho místČ ustanoven nejvyšším mincmistrem v HoĜe Bernard z
Valdštejna a uveden v úĜad skrze pana Albrechta z Kolovrat,
kancléĜe království þeského, ten pátek pĜed sv. MáĜí Magdalenou.273
Když r. 1505. panství Kolín, PodČbrady a HradištČ koupili
páni Albrecht z Kolovrat a na LibštejnČ, nejvyšší kancléĜ
království þeského, a Bernard z Valdštejna, nejvyšší mincmistr,
od pana Mikuláše Trþky z Lípy a na Lichtenburce pro království
þeské jako statky korunní, nemČli kupující grošĤv širokých, než
peníze drobné podvojné, které za široké mČly býti vymČnČny.
Uložili proto u obce 8000 kop gr.þ. penČz drobných na ten
spĤsob, aby v minci kutnohorské po celý þas, než by ta suma
byla vyplacena, toliko široké groše byly raženy a obec horská
konajíc výmČnu má panu Trþkovi odvádČti a odesílati až do
úplného vyplacení sumy svČĜené.274
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PamČti Mikuláše Daþického.
Jak pĜísnČ však obec kutnohorská ku plnČní výplaty penČz tČch
byla zavázána, tomu nasvČdþuje úpis v archivu mČstském, z nČhož
vychází, že mČsto ruþiti muselo za celou kupní sumu až do úplného
zaplacení. Úpis zní následovnČ: My šepmistĜi a rada, starší obecní i
všecka obec Hory Kutné vyznáváme tímto listem pĜede všemi, kdež
þten nebo þtúcí slyšán bude: Jakož smlouva jest uþinČna mezi urozeným pánem Albrechtem z Kolovrat a na LibštejnČ, nejvyšším kancléĜem království þeského, a panem Bernardem z Valdštejna, mincmistrem království þeského, s jedné, a urozeným panem a stateþným
rytíĜem panem Mikulášem mladším Trþkou z Lípy a na Lichtenburce, s strany druhé o sumu grošĤv, kteréž panu Mikulášovi Trþkovi za
výplatu Kolína, PodČbrad a HradišĢka dána a položena býti mČla,
takže nemajíce grošĤv širokých, nežli peníze podvojní, drobné, i
obdrželi jsú to na panu Mikulášovi, /21/ že peníze drobné pĜijíti má
na takový zpĤsob, že zase za tu sumu groše širocí jemu dáni býti
mají a ti penízi podvojní drobní k ruce nadepsaného pana Mikuláše
pĜijatí, mají na ruthúze v mČstČ našem v moc naši k ruce téhož pana
Mikuláše býti položeni a po tento þas více penČz drobných mincovati
nemají, než poĜád vždycky groše, do nČhož by za tu sumu svČĜenou a
v moc naši položenou groši zmČnČni nebyli. A za ty peníze groši
širocí nadepsanému panu Mikulášovi, kdykoli by sumy vší neb
nČkterého dílu požádal, vydáni býti od nás mají. Za to za všecko my
všickni panu Mikulášovi a strýci jeho i jich dČdicĤm a budoucím
máme slíbiti a dostateþnČ listem naším pod ležením i jinak všemi
pokutami ujistiti, kdež podle té smlouvy nadepsaný pan Mikuláš
mladší Trþka dal jest a v moc naši na rathúze k vČrné ruce položil
jménem svým a strýce svého pana Mikuláše staršího Trþky na
Vlašimi i jich dČdicĤv a budoucích neb jednoho z nich osum tisíc
kop gr. þes. dobrých stĜíbrných rázu Pražského. My pak chtíce
nadepsané pány Trþky i jich dČdice a budoucí v tom, aby svým jisti
byli, dostateþnČ podle té smlouvy ujistiti a zvlášĢ, ponČvadž suma ta
není nám pĤjþena, nežli svČĜena a k vČrné ruce položena, takovouto
jistotu jim þiníme, že všickni obecnČ vyznávajíc tímto listem slibujeme sami za sebe i za své potomní, že máme, i dobrou naší vírou beze
vší lsti slibujeme jednostejnou rukou spoleþnČ i všem nerozdílnou,
tak aby žádný z nás jeden od druhého dČliti se ani druh druhým
nikterak vymlúvati nemohl, vydati sumu jmenovanou bućto všecku
nebo díl kterýkoli sumy té, když bychom od nadepsaného pana Mikuláše staršího neb dČdicĤv i budoucích jich neb jednoho z nich na
zámku Lichtenburce, Velíši, Opoþnu neb na jiném kterémkoli zámku
nám jmenovaném položiti a to beze všeho odporu i všelijakého /22/
prodlévání dalšího. Pakli bychom toho neuþinili a sumy grošĤv širokých bućto vší aneb dílu, kterého by kdykoli na nás požádali, nedali,
a hned na ten þas v moc jejich neb jednomu z nich na kterémkoli z
jmenovaných zámkĤv, na který by nám jimi neb jedním z nich po
listu neb poslu neb ústnČ bylo rozkázáno neb jmenováno nevydali a
nepoložili, aneb že by se takové peníze dĜíve, nežli by suma nadepsaná všecka groši širokými vyplnČna nebyla, mincovali, tehdy pro
nevydání dílu kteréhožkoli kdykoli z sumy nadepsané od nás požádaného neb vší sumy aneb pro mincování penČz sumy i jakékoli
máme propadnouti a dáti jim aneb jednomu z nich pokutu 5000 kop
gr. širokých dobrých stĜíbrných rázu pražského, pro kteroužto jim
neb jednomu z nich tímto listem plnou moc a právo dáváme,
nepoložili, bychom jim pokuty nadepsané na nás vlehnouti beze
všeho k ležení nás obsílání a svého dobývati v mČstech PelhĜimovČ,
JiþínČ a Vlašimi aneb v jiném kterémkoli mČstČ neb mČsteþku odtud
v desíti mílích blíže neb vzdáli. A odtud z toho ležení nikterak
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1506 Král Vladislav sklíþen byl na poþátku roku 1506 tČžkou nemocí a poþal již také pomýšleti na smrt. I v této dobČ sklíþenosti pamatoval na milou a vČrnou jemu Horu, nechtČje, aby
snad na zcestí nezašla, odeslal opatrným úĜedníkĤm mince, šepmistrĤm, konšelĤm, erckaféĜĤm, pregéĜĤm, havéĜĤm i jiným
všem dČlníkĤm a úĜedníkĤm na Horách tento list: Opatrní, vČrní
milí. Porouþíme vám pĜísnČ, chtíce tomu koneþnČ, abyste se
podle první naší zápovČdi mČli a zachovali a mimo nás žádných
sobČ jiných pánĤv nehledali ani mČli, než k urozenému Bernardovi z Valdštejna, mincmistru království þeského, vČrnému našemu milému, na místČ našem o všecky vaše vČci a potĜeby
útoþištČ mČli a jím se ve všech vČcech spravovali. Pakliby kteĜí
jiné pány mČli, ten každý i ti všichni aby od dojití tohoto listu
našeho od tČch svých pánĤv ve þtyrech nedČlích poĜád zbČhlých
odpuštČní vzali a nás za pána majíce, k svrchu psanému mincmistru na místČ našem zĜení mČli. Jestliže by se pak kteĜí /25/ v
tom svévolnČ zachovali a poslušni býti nechtČli, již jsme mincmistru našemu poruþili, jak se k takovým míti a zachovati má.
Také, jestliže by nás Pán BĤh smrti zachovati neráþil a My
tohoto našeho zĜízení jináþ nezmČnili a také nadepsaný Bernard
v tom úĜadu zĤstal, chceme tomu, abyste se všickni k nČmu v tom
ve všem poslušnČ mČli a povolnČ zachovali a to až do budoucího
krále þeského tČch vČcí zmČnČní, a toho abyste jináþ neþinili,
znajíce v tom vĤli a rozkázání naše jisté. V BudínČ po svátku
žádným právem ani do dvú nedČl vyvedeni ani jiným vymyšleným
obyþejem nemají býti vyvozováni dotud a tak dlouho, do níž by jim
neb jednomu z nich suma svČĜená, na nás požádaná, díl neb všecka,
s pokutou pČti tisíc gr.þ. i se všemi škodami a náklady dána a v moc
jich položena nebyla docela a úplnČ. A k tomu jinými všemi
pokutami bućto nás i poddaných našich stavováním, škod všemi
obyþeji hnaním i jinak všelikterak na nás svého dobývati a upomínati aby mohli. Také máme i pode ctmi a vČrami i našemi dobrými
povČstmi slibujeme postaviti se v moc nadepsaným pánĤm TrþkĤm,
jich dČdicĤm neb jednomu z nich, od kteréhož bychom, napomenuti
jsouc z strany kterékoli a nevydali, pro každou postaviti se v moc
jich všickni neb které by z nás obeslali na zámek Lichtenburk, Velíš,
/23/ Opoþen aneb na jiný kterýkoli zámek, kde by kterým z nás toho
místo poukázali a den k stavení nám jmenovali, bućto ústnČ neb po
listu, a tu s námi se všemi aneb jedním každým zvlášĢ budou moci
þiniti aneb naložiti, což se jim zdáti a líbiti koli bude. A v tČch ve
všech i ve všelikých pokutách právo žádné ani rozkázání královské,
ani jací vývodové ani vyrukováni ani vymyšlení v svČtČ obyþejové
proti nim neb jednomu z nich nám ku pomoci žádné ani naší pĜi býti
nemá a jim ke škodČ. A tČmi pokutami všemi, závazky a sliby jim neb
jednomu z nich pĜi každé sumy požádání na nás dílu kteréhožkoli
neb vší sumy povinni pro nevydaní jí jim býti máme. A když by
nadepsaní páni, dČdicové jich, neb jeden z nich od nás sumu tu
všecku neb který díl pĜijali, má nám od nich neb jednoho z nich
kvitancí toliko na tu sumu, což by pĜijali z sumy nám svČĜené, krom
pokuty, škod a nákladĤv dáti pod peþetí svou, k tomu dvou neb tĜí
dobrých lidí na svČdomí. Toho také znamenitČ vymiĖujem, by pak
král JMt neb zemČ nám co v té sumČ rozkázati ráþili, proto na nic se
neobracujíc ani sobČ þeho ku pomoci berouc, zápisu svému dosti
uþiniti máme. Také mincí žádnou jinou jich nemáme odbývati, nežli
groši širokými þeskými dobrými stĜíbrnými rázu pražského, leþ z
nadepsaných pánĤv TrþkĤv jich dobrou vĤlí. A když by koli od nás
jim neb jednomu z nich tomu všemu, což se v tomto listČ píše, dosti
stalo, tehdy list tento nám zase vrácen býti má. A kdož by tento list
mČl neb míti bude z þastopsaných pánĤv dČdiþĤv a budoucích jich
neb jednoho z nich dobrou a svobodnou vĤlí, ten má a míti bude túž
moc i též plné právo ke všem vČcem v nČm položeným a zapsaným,
jakožto oni sami, a my, o kteréž se svolíme rukojmí jich s nimi a za
nČ slibujeme za to všecko i jednomu každému z kusĤv nadepsaných,
což se v tomto listu píše, od nich /24/ dosti státi se má tak a pod tČmi
všemi pokutami a závazky nadepsanými. Na potvrzení a zdržení toho
my všickni jistci i rukojmí nadepsaní peþeti naše vlastní s jistým
vČdomím i plným pĜiznáním dali jsme pĜivČsiti k tomuto listu
dobrovolnČ. Anno Domini MDV die Simonis et Jude.
O zápisu tom praví PamČti Mikuláše Daþického: Ve stĜedu den
památky sv. Šimona u Judy vyplaceno jest panství Kolínské od pana
Mikuláše Trþky z Lípy k ruce krále JMti skrze pana Bernarda z
Valdštejna mincmistra penČzi uchovanými v minci. A páni Horníci
pĤjþili k té výplatČ 5000 kop gr.þ. K té výplatČ pomohl dĤl horní
Ĝeþený Osel na Páchu pod kostelem sv. Barbory ležící, nebo v témž
dole na HruškovČ vortu veliký kheĖ stĜíbrných rud byl.
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OþišĢování Panny Marie 1506 království našich uherského 16. a
þeského 25.
Nelze upĜíti, že mezi Horníky k náboženství pod obojí se
pĜiznávajícími a mezi mnichy kláštera Sedlckého stranu Ĝímskou
þili pod jednou hájícími docházelo ku þastým hádkám a
rozbrojĤm. Rozpustilost nižších tĜíd však dostoupila v posledních dobách tak vysokého stupnČ, že opat Klement nucen byl
stČžovati si u šepmistrĤ. PíšeĢ: Páni milí. Vaší milosti na vČdomí
dáváme, že vþera v svatou nedČli, když se služba boží podle Ĝádu
kĜesĢanského dála a knČží svatou mši sloužili, v klášteĜe tehdy
pacholci nČkteĜí horní z KaĖku osadili vrata i dvéĜe u hĜbitova,
þekajíce na jiné, potom bili se a ranili jedni druhých pĜed
samým klášterem. Potom pĜibČhlo jich nČkolik v košilích s
nahými meþi a kordy, bČhajíc sem i tam po hĜbitovČ, po pustém
kostele i všude po klášteĜe, kdež se jim zdálo, a to jest proti
obdarování císaĜského a královského frejrunku, kterým jsme
obdarováni od starodávna, jakož VMti tajno není. Protož VMti
prosíme, jakožto pánĤv a pĜátel svých milých, že ráþíte tu vČc
opatĜiti, abychom my i ti lidé, kteĜí k nám k službČ boží jdou,
bezpeþni byli pĜed takovými a pokoje užívati mohli. NeboĢ VMt
mĤže rozumČti, kdyby taková vČc nebyla stavena, že by se nČco
/26/ horšího mohlo státi. A proto nepochybujem, že VMt ráþí nás
v té vČci opatĜiti, jakožto páni spravedliví. Jelikož z nČkterých
snesení obecních patrno, jak podobné výtržnosti a rozpustilosti
pod pĜísnými tresty byly zakázány, není pochyby, že i tenkrát
stČžujícímu si opatu dostalo se spravedlnosti. ByloĢ zajisté
pĜísnosti té také potĜebí, ježto v tČch dobách velmi þasté pĜiklady nezĜízených vášní soukromých se vyskytovaly.
Nesvornosti a rĤznice, které doby té i v celém národČ se
objevovaly, mČly do jisté míry též pĤvod svĤj v pĜíchodu a
pĤsobení biskupa Filipa Sidonského. V prvním okamžiku radosti nad jeho pĜíjezdem do ýech svČĜili jemu stavové pod obojí
správu nad svými knČžími a nad konsistoĜí, takže i sám král
uznal jej za þeského biskupa. Ale netrvalo to dlouho a ponČtí,
jaké biskup mČl o právu duchovním a správČ církevní, poþalo se
neshodovati s názory mistrĤ a knČží þeských. ýechové odvykli
si zejména hierarchické moci a panování a to jak knČží tak i
svČtští. Následkem potrestání M. Martina faráĜe Týnského v
Praze mocí svČtskou, totiž rychtáĜem mČstským, nejen biskup,
ale i vČtšina faráĜĤ mČstských rozhnČvalo se pro takové zlehþení
stavu duchovního úĜady svČtskými a ze spoleþného jich usnesení
zastaveny byly hned služby boží po celé Praze, takže po tĜi dni
nebylo nikde ani zvonČno, þímž povstalo reptání proti biskupovi, takže on požádal za bezpeþný glejt, aby se mohl vrátit do své
vlasti. Horníci zvedČvše o tom, co se v Praze dálo, a pĜejíce si
již dávno toho, aby biskupa Filipa v mČstČ svém sídlem míti
mohli, pĜijeli pro nČho, dovezli jej do mČsta svého s velikou
slávou a ctí a chovali jej poctivČ na svĤj náklad, koupivše mu
zvláštní dĤm a dávali mu každého týhodne 2 kopy gr. Do Hory
pĜijel biskup v sobotu po památce /27/ sv. Víta r. 1506 (19. þervna). Na ten den sv. VavĜince (10. srpna) vysvČtil novČ vystavČný
chrám na KaĖku ke cti a chvále sv. VavĜince. V pondČlí po památce sv. BartolomČje oddával ve Vysokém kostele slovutného
vladyku a mČšĢana kutnohorského Mikuláše z PráchĖan.
Aþkoliv biskup Filip byl v HoĜe þestnČ chován, pĜedce
znechutil se mu pobyt v ýechách již tak, že dnem i nocí
pĜemýšlel o návratu do Vlach. V pondČlí pĜed památkou sv.
AlžbČty (16. listopadu) v noci potají opustil Horu a ve skrovném
prĤvodu ubíral se do své vlasti. Horníci poslali za ním a dostihli
ho v mČstČ SobČslavi. Tu požádali pana Petra z Rožmbeka,
jemuž mČsto to patĜilo, aby jim pomohl biskupa zase získati. On
však odpovČdČl, aby si ho hledČli sami, že on ho u sebe držeti
nechtČl, aĢ prý jde kam chce. I dal se ubohý biskup namluviti a
vrátil se s nimi 4. prosince do Hory. Potom téhož léta ve þtvrtek
ŠtČdrého veþera koupili Horníci panu biskupovi jiný dĤm,
Ĝeþený Nyklovský na Tarmarce blízko staré radnice a uvedli jej
do nČho, nebo mu byl prvnČjší shoĜel.275
1507 Rozbroje mezi mČsty a stavem panským a rytíĜským
StaĜí letopisové ýeští. - PamČti Mikuláše Daþického list 88,
který dodává: ObyþejnČ vlast táhne k sobČ svého. A nebylo také
ýechĤm oþ státi, nebo þesky neumČl. Toliko že svátosti vČĜícím PánČ
pod obojí spĤsobou podával.
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posud zcela neutišené jednak a jednak péþe o to, aby Kutnohorští mČli zabepeþená a pojištČná veškerá svá práva dávná a
starobylá jakož i novČ nabytá, pĜimČla asi šepmistry, konšely a
obecní starší, že prosili Vladislava o nové potvrzení veškerých
svých výsad a práv, což on také majestátem uþinil: My Vladislav
atd. k vČþné pamČti budoucích þasĤv listem tímto známo þiníme
všem, že z povinnosti naší královské velebnosti jsme ti, že o všecky /28/ poddané naše péþi majíce, ve všech svobodách a jejich
zvláštních milostech a obdarování je zĤstavujíce a v nátiscích a
bezprávích jich opatrovati chceme a jináþ toho uþiniti nemíníme, však ty více a vejše v pamČti a obranČ své míti povinni
jsouce, kdež bychom v poddanosti naší vČrností utvrzenČjší a
pohodlností jich naší velebnosti potĜebnČjší a užiteþnČjší býti
poznali: Jakož pak poctiví šepmistĜi a konšelé, Horníci všichni
Hor Kuten našich v království þeském obyvatelé vždy v vČrnosti
a poddanosti naší stálí stojíce, netoliko nám a pĜedkĤm našim,
králĤm þeským, ale i vší korunČ þeské nemalé pohodlí dobré a
užitek skrze náklady své a své osvobození pĜivádČli jsou a v
þasech budoucích nadČje jest našim budoucím že pĜivádČti moci
budou. Ti pak Horníci pĜedstoupivše pĜed pĜítomnost velebnosti
naší, nČkteré svobody, privilegia a práva svá od slavných
císaĜĤv Ĝímských, králĤv a knížat þeských, pĜedkĤv našich, k
osvobození tČch hor pro dobré vší koruny þeské nadána a milostivČ jim pĜivlastnČná, nám ukázali jsú. Jakožto privilegium
nejprve osvíceného nČkdy knížete PĜemysla, syna krále þeského
Václava, pĜedka našeho, v nČmžto osvobozuje mezi jinými hormi
Horníky všecky a lidi poddané jich v mČstČ a kdežkoli krom
mČsta vnČ na jich panství obývající, tak jakož to privilegium v
sobČ potĜebnČji a svČtleji obšírnČ vysvČtluje a zavírá. PĜitom
také ukázali jsú nám to privilegium stvrzení a schválení králem
Václavem nČkdy králem þeským otcem knížete PĜemysla oznámeného uþinČné, kterýžto král Václav to privilegium a svobody v
nČm zavĜené dává a pĜivlastĖuje všem horníkĤm našim v království našem þeském, kdežkoli obývajícím.276 PĜitom také též ukázali jsú nám toho obojího i krále Václava stvrzení i privilegium
knížete PĜemysla stvrzení císaĜem Karlem králem þeským pĜedkem naším milostivČ uþinČné a plnou mocí stvrzené, žádajíce nás
jako pána svého dČdiþného a krále þeského, abychom My také
privilegia oznámená jim schváliti, potvrditi a mocí naší
královskou /29/ v ýechách upevniti a jim moc dáti ráþili. Kterážto
jich privilegia a práva pĜehledše, a artikule jim potĜebnČjší k
jich prosbČ z nich vybravše, v list náš tento je pĜijímajíc a moc
jim dávajíce vepsati jsme rozkázali, jichžto rozum a slovo od
slova znČní jest v tČchto slovích:
Najprve, aby žádný z urozených ani šlechticĤv neb z rytíĜstva, neb popravci neb dvoĜenín království našeho žádné všeteþnosti neb moci nesmČl uþiniti v tom mČstČ našem, aniž na
kterého þlovČka þin útoku, ani jeho jímej, ani jemu v které vČci
jeho pĜekážej bez vČdomí a dopuštČní soudce mČstského a
pĜísežných našich mČsta toho aneb úĜedníkĤv našich nad horami
ustanovených.
It. KteĜížkoli mČšĢané neb Horníci mají lidi neb statky své za
mČstem neb pod mČstem, o tČch sudí, popravce neb úĜedníci
zemští žádné moci súdní nemČjte, ani které právo zemské. Ale
jestliže na kterého mČštČnína Hory Kutné mají co žalovati, pĜed
soudci a soudem mČstským žalujte, též jako jiný spravedlnosti
své hledajíce.
It. Jestliže by který mČštČnín kterému pánu urozenému neb
rytíĜi statku svého neb kupectví svČĜil pod úmluvou do nČkterého
þasu neb dne pĜed pĜísežnými neb jinými lidmi dobrými, jestliže
by ten pan neb rytíĜ na ten den neb na ten þas toho nezaplatil,
tedy aby mohl ten mČštČnín toho pána svobodnČ stavovati, nebo
lidi a poddané jeho aneb statek jeho, leþ by ten, komu by
povinován byl, jistotu listovním obyþejem na peníze neb zápisem
pĜijal, ten se tak, jakož ten list a zápis svČdþil, s jakými pokutami, podle toho zachovej.
It. Chceme a pĜikazujem, cožkoli pĜísežní mČsta našeho, tež i
pĜísežní /30/ Horníci s vĤlí a povolením mincmistra našeho nynČjšího i budoucího k obecnému dobrému zĜídili a ustanovili, to
aby bez porušení bylo zachováno.
Nad to ukázali jsú nám opČt práva svá vlastní a jiné králem
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Václavem daná a stvrzená, a tak v tato slova píše: PĜidávajíce s
dostateþným rozmyslem, aby ode všech nepĜerušitelnČ zachováno bylo, aby, když by k tomu pĜišlo, že by od ortele a tak soudu
urbureĜĤ, pĜísežných a soudcí skutkem aneb jakýmkoli obyþejem
jiným bylo jinam odvoláno neb pohnáni, aby k žádnému jinému
neb k jiným, krom naší jasnosti neb znamenitému muži mincmistra našeho k slyšení víc nebylo oddČlováno ani pĜinucováno.
Protože v þasech potomních práva hornická ustanovili jsme, aby
slušnČji než kde jinde v moci naší zĤstala a k naší královské
opatrnosti všecko práva vydání, vyložení a jemu rozumu dání od
tohoto þasu aby žádnému nepĜíslušelo, žádné osobČ v tom, ani
mČstu kterému ke škodČ nic a kĜivdy neþiníce, protože žádnému
té kĜivdy neþiní, kdo svého práva užívá. My znajíce jich žádosti i
ty všecky kusy horní i jim také potĜebné, slušné a spravedlivé a
zvlášĢ, ponČvadž jim také pĜedky našimi králi þeskými taková
privilegia milostivČ dána a mocnČ jsú stvrzena, také že pĜedkĤm
našim jmenovaným králĤm þeským takovými milostmi je jiných
svobodnČjší se zdálo uþiniti, i nám nepĜíleží moci pĜedkĤv našich králĤv a knížat þeských rušiti a výsosti velebnosti jejich
nikterakž niþiti, jsouc k tomu také císaĜem Zikmundem králem
uherským a þeským, dČdem a pĜedkem naším, zavázáni v privilegium tom, kteréž pod majestátem HorníkĤm týmž našim jest dáti
ráþil, kdež uvozuje JMt Horníky zase na hory ty tehdáž válkami
zkažené a spuštČné a staré Horníky s novými spojuje, mezi jiným
nás i potomní krále þeské zavazuje a napomíná, aby všech
privilegií a svobod hornických, kterýchž /31/ by co své slušným
svolením aneb kterýmkoli hodným dovolením okázali, abychom
jim toho i naši budoucí králové þeští milostivČ potvrdili a jim túž
moc, jakoby v své celosti neporušena byla, dáti ráþili. My z
pĜíþin nyní jmenovaných znamenajíce jich žádost spravedlivou a
to znajíce, že nic spravedlivČjšího a velebnosti naší pĜíležitČjšího
není, než což þího jest, toho pĜi tom nechati a spravedlnosti
každého milostivým ochráncem býti: protož s dobrým, zdravým
a vČrným rozmyslem naším a radou rad našich vČrných milých,
mocí královskou jakožto král þeský, svobody, privilegia a práva
nahoĜe dotþená a vypsaná HorníkĤm našim od pĜedkĤv našich
milostivČ nadaná, schvalujeme, pĜijímáme a mocí naší obnovujeme, plnú moc jim dávajíce a je tvrdíme a ve všech punktích,
artikulích a v tom ve všem jich rozumu tak jakož od pĜedkĤv
našich HorníkĤm našim již oznámeným jsou v tomto našem listu
dána a milostivČ pĜivlastnČna mocí naší velebnosti královské
skuteþné, dokonale a mocnČ upevĖujem. A pĜi tom toto zvláštČ
rozkazujem a míti chcem, aby se všichni tak zachovali Horníci
naši v království našem þeském k nám, dČdicĤm našim a budoucím králĤm þeským, ponČvadž mají práva svá pĜedky našimi
stvrzená a zĜízená, z milosti nadepsané nyní jim tímto listem
stvrzená, kdež chudý jako bohatý mĤže spravedlnosti dojíti. I ponČvadž jsú toho snažnými prosbami na nás vyžádali, aby podle
svých práv a výsad zachováni byli a jinam soudy jinými neb
kterým obtížením mimo svobody tyto jim dané obtČžováni nebyli:
protož chceme, aby podle takového obdarování se ve všem
zachovali a jinam jedni druhých k soudĤm nepotahovali, než na
nadepsaném zĜízení dosti mČli a tu k dojití každý své spravedlnosti hledali a také mimo nás a dČdice naše a budoucí krále
þeské sobČ práv jiných nejednali, než k nám zĜení mČli a k
mincmistru našemu nynČjšímu i budoucím, kterýž by tu na tom
úĜadČ našem /32/ posazen byl. Pakli by kteĜí z poddaných našich
tak se nezachoval, chcem, aby nám i budoucím králĤm þeským v
padesáti hĜiven pokut upadl. Nad to také toho jim pĤjþujeme a
dáváme, aþ to císaĜem Karlem králem þeským dané, též i potomky Jeho Milosti i námi také stvrzené mají, aby, by cožkoli sobČ
tíž Horníci na zemi neb na dČdinách svobodných koupili, aby jim
to svobodnČ beze vší pĜekážky a odporu bez dotazu a povolení
našeho ve dsky zemské šlo a kladeno bylo, tak jako se to též
PražanĤm mČsta obojího Pražského dČje bez odporu. Protož
všem našim poddaným a pod mocí a správou velebnosti naší
postaveným pĜísnČ i mocnČ, jako pán jich dČdiþný a král þeský
pĜikazujem, aby Horníky naše v tom ve všem tak zachovali,
svobod privilegií a práv jich jim pĜedky našimi daných a námi
stvrzených nikterak nerušili ani proti nim co þiniti smČli pod
pokutou v témž jich privilegium od císaĜe Karla na to usnesenou, které od slova k slovu zní v tento rozum: Protož nižádnému
ovšem z lidí takových svobod a našeho jich stvrzení nesluší

pĜerušiti ani kterou všeteþnou smČlostí jim kterakkoli se protiviti
pod pokutou našeho tČžkého hnČvu a nad to padesáti hĜiven
zlata ryzího, kterýchž chceme požádati od toho, kdož by se smČl
tomu protiviti tolikrát, kolikrát by proti tomu uþinil bez všelikého odpuštČní, a toho polovici do komory naší královské a druhou polovici jmenovaným mČšĢanĤm a kĜivdu trpícím k užitku
budiž vydáno. Toho všeho na potvrzení a pevnost peþeĢ naši
královskou pĜivČsiti jsme rozkázali. Dán na BudínČ ve stĜedu
den sv. Fabiana a Šebestiana (20. ledna) léta božího 1507.
království našich uherského sedmnáctého a þeského tĜidcátého
šestého. BylĢ to dojista nejvyšší stupeĖ milosti, kterým Hora od
Vladislava byla obdaĜena.
PĜestože zákony o krádežích horních vynikaly pĜísností, /33/
opakovaly se krádeže tyto nicménČ opČtnČ, takže nejvyšší mincmistr Bernard z Valdštejna, používaje svého práva a moci své,
vsaditi dal nČkteré provinilé hutrejtýĜe do vČže na Kolín, kde je
zmuþili, a pĜivezše je do Hory, z mČsta je dali vyvésti.277 Když o
tom zvČdČl Vladislav, psal z Budína šepmistrĤm, by mincmistru
v potĜebách jeho nápomocni byli, by on, maje v tom pilnost, aby
se nám v požitcích našich a dĤchodech nic neukracovalo, nČkterých neslušných vČcí postihl jest a z tČch vČcí nechtČje polehþiti,
pro pĜíklad jiných lidí takovými osobami jest se ujistil a ty vČci
na nás vznesl, kde jsme jemu poruþili, aby tČch vČcí žádným
obyþejem nelehþil, nýbrž podle zákona zachoval. Z toho vidČti,
že potrestání stalo se s vĤlí královskou.278
Ve stĜedu po památce sv. Havla r. 1507 zemĜel jest v HoĜe
Kutné biskup Filip Sidonský. Horníci uþinili jsou mu slavný
pohĜeb a pohĜben jest u Vysokém kostele sv Jakuba. Potom léta
1511 mČsíce prosince dobyto jest z hrobu tČlo jeho, kdež bylo
pohĜbeno, a pĜenešeno slavnČ do chrámu sv. Barborského a v
kapli havíĜské v hrobČ z kamene opukového, pČknČ obrazem
jeho vytesaným ozdobeného, položeno.279
1508 Památným toho roku stal se snČm v Praze v mČsíci
bĜeznu držený, kde podaĜilo se prostĜedkovati dorozumnČní a
sjednocení mezi stavy, totiž o tĜetí hlas mČst na snČmích zemských, takže dne 22. bĜezna zapsáno bylo do desk památných
usnesení snČmovní následujícího obsahu: Pražané i poslové
mČst královských ze své svobodné vĤle jakožto tĜetí stav království tohoto, slíbili za se i za své budoucí podle panského a rytíĜského stavu práva obhajovati proti všem právĤm odporným tak
a pod tČmi pokutami, jakož panský a rytíĜský stav podle krále
JMti se sobČ zapsali. A páni a rytíĜstvo, kteĜí jsme zde pĜi
Suchých dnech postních spolu byli, také jsme pĜiĜkli od sebe i od
svých budoucích obhajovati práv a soudĤv jich mČstských proti
všem a každému, kdož by se jim protivil mocí a násilím. A když
by co jednáno býti mČlo skrze panský a rytíĜský stav, oni dle
jejich svobody jako stav tĜetí k tomu také mají zavoláni býti a
což by jim pomáhati náleželo, to bez nich zavíráno býti nemá.
Tímto usnesením vyĜízen byl v podstatČ své první a hlavní
þlánek stížností mČstských, ježto šlechta zĜekla se úsilí vedeného
již od r. 1479, kdy vylouþen byl stav mČstský ze pĜedního práva
politického, totiž z úþastenství úþinkovati svobodným hlasem v
zemském /35/ zákonodárství.
1509 Tak þasté rozmíšky, jaké se již po dávný þas v ýechách dály jak mezi jednotlivými stavy, tak i ku pohoršení veĜejnému mezi samými nejvyššími úĜedníky zemskými, vyžadovaly
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PamČti Mikuláše Daþického. Veleslavín: Historický kalendáĜ.
Že biskup Filip dĜíve v chrámu sv. Jakuba pohĜben a pak teprve po
þtyĜech letech do chrámu sv. Barbory pĜenešen byl, dá se vysvČtliti
tím, že chrám sv. Barbory teprv se dostavoval a že hrob ten na místČ
proĖ urþeném teprv upravovati se musil, neboĢ byl to hrob velmi
nákladný, kolem mĜíží práce mistrovské ohražen, kteráž opČt zvonaĜem Klabalem ulitými lvíþky þeskými ozdobena byla. Na kamenČ
náhrobním, na nČmž obraz jeho v životní velikosti se nacházel, byl
tento nápis: Extremum spirabit /34/ clarium ad æthera animum, die
Mercurii ante Undecim Milies Virginum Claris Præsul D. Philippus, episcopus Sidoniensis, as Vicecomes Palatinus, supremus Administrator Utriusque specii Anno Domini 1507. Když roku 1626 jezuvité do Hory dosazeni byli a jim chrám sv. Barbory do vlastnictví
odevzdán byl, odstranili hrob ten úplnČ a vyzvedli tam pohĜbené tČlesné zbytky biskupa toho, by tak každou upomínku na nČho zniþili.
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již nevyhnutelnČ pĜítomnosti královy v zemi, o niž také ustaviþnČ bylo usilováno. Proto na stálé naléhání oznámil Vladislav
1. ledna 1509 království uherskému svĤj odjezd do ýech pro
potĜeby království toho a stavĤm þeským pak psal: ponČvadž na
obecném snČmu ode všech stavĤv bylo svoleno, aby král Ludvík
(syn jeho) korunován byl na království þeské a žádáno pod
peþetí zemskou, aby pĜijel, proto že již vypravil se a jede k
dokonání toho.
Kutnohorští mČli toho jistou zprávu, že král pĜi pĜíjezdu
svém do ýech mČsto navštíví, a proto chystali dary jak králi, tak
kraleviþi, a radili se s nejvyšším mincmistrem, kdy by dary ty
odevzdati mČli. Týž dal jim radu: Co se té pocty králi mladému
JMti dotýþe, vČzte, že jsem se na to rozmyslel, abyste již radČji
pĜi korunování JMti tu poctu dali a abyste již radČji jako slušnČ
uþinili JMti ke cti a také sobČ, kdež jsem na to myslil, ponČvadž
jste to pĜed sebou mČli, že byste chtČli tu mísu a sto kop gr. dáti
a ten koflík abyste již pĜi korunovaci tím dostateþnČji se ukázali
a již se toho odvážili.
Vladislav pĜijel také skuteþnČ na poþátku mČsíce února do
Hory a slyše zde krásný a zvuþný hlas nového zvonu, na vČž sv.
Barbory zhotoveného, vyžádal si jej na Hornících pro chrám sv.
Víta do Prahy a pĜipovČdČl jim darovati potĜebnou zvonovinu na
zvon nový. Horníci darovali králi vyžádaný zvon ochotnČ.
Korunování mladého kralevice Ludvíka dálo se 11. bĜezna a
potom v pondČlí pĜinesli klenoty þisté králi Ludvíkovi páni
Pražané /36/ i jiná mČsta a darovali jemu. A tu i Kutnohorští se
svými dary se dostavili.
V sobotu pak pĜed sv. VavĜincem zavČšeny byly nové zvony
na vČž Svatovítskou v Praze, a sice veliký o 200 centnýĜích,
který slit byl skrze zvonaĜe NovomČstského Bartoše a OndĜeje
Ptáþka z Hory, kteréž aby vytaženy býti mohly, bylo potĜebí
provazĤ jeĜábních z Hory do Prahy zaslati. Když pak Kutnohorští hlásili se o králem jim pĜipovČzenou zvonovinu na nový
zvon, dostali od nejvyššího mincmistra Bernarda z Valdštejna
odpovČć: I vČztež, že jest již ta vČc obmeškána, ponČvadž ste tak
dlouho pro ni neposílali, neb se kanovníci a knČží kostela Pražského krále vždy odtud šĢárali, JMti za ni prosíc, až jsou ji
vyprosili, že jest jim dána. Než chci se rád o to starati, abyste
jinou, což by nejspČšnČji býti mohlo, opatĜeni byli a to dílo pĜed
se vzato býti mohlo. Neobdrželi však niþeho a nový zvon ke
chrámu sv. Barbory za darovaný opČt svým nákladem si poĜíditi
museli.
1510 Vladislav, chystaje se opČt do Uher a vČdom jsa si
nestálosti svého zdraví a v pĜedtuše, že již poslednČ byl v ýechách, usiloval všemožnČ o to, aby zanechal zemi co nejvíce
spoĜadanou a spokojenou. Proto rozepsal ještČ snČm do Hory ke
dni 13. února 1510, jinak první stĜedu v postČ, k nČmuž i sám
pĜijeti slíbil. Ježto pak na snČmu tom též o potĜeby horní
jednati se mČlo a aby veškeré potĜeby horní z jednostejné vĤle
pošlé Horníci králi podati mohli, sešli se poslední dny masopustní za pĜedsednictví nejvyššího mincmistra šepmistĜi, konšelé,
hofmistr, urburéĜ, úĜedníci mince, svrchní štejgýĜi, starší nad
havíĜí, erckaféĜi, starší mincíĜští, pregéĜi, starší šmelcéĜi, šlichéĜi, hormistĜi a pĜísežní konšelé všech pĜedmČstí i KaĖku, /37/
písaĜi doloví i všickni jiní nákladníci a horníci všech poĜádkĤv a
cechĤv a srozumČvše tomu, v jakých nedostatcích tyto hory jsou
a jaké nápravy požadují. I podali o tom o všem následující zdání
a žádost:
PĜednČ: NemĤž se jiného povČdČti o stĜíbrných horách, než
že se rud v nich málo seká a tudy nákladníci mnohými cupusy a
þastými obtíženi jsouce, sobČ stČžují a mČjí, že jim to ne Ĝádem
pĜichází, ano z dopuštČní božího. Kdež by nejlepší Ĝád byl, když
Pán BĤh nadČliti neráþí, tu žádný neubrání, aby cupusĤv nebylo,
kdež proto v tČch ve všech dolech se s pilností hledá a mnoho
míst hodných jest osazeno a jest þáka, že každou chvíli rudám
nadČliti ráþí. Však ty hory této nápravy požadují: aby chleba za
chlebem hledáno bylo, aby noví dolové v slušných místech
snímaní byli VKMtí a obyvatelĤv tohoto království i od cizozemcĤv, kdež my, abychom starých nepustili, tomu sami nic
uþiniti nemĤžem. To však známe, budeli VMKá ráþiti a podle
VMti všecka zemČ, že tyto hory beze vší veliké obtížnosti budou
moci vyzdviženy a k velikým užitkĤm pĜivedeny býti, skrze
kteréžto užitky VMKá bude moci nedostatky tohoto království
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napraviti a všem pánĤm jich náklady s znamenitým dobrým
nahraditi a že tudy ty všecky nebezpeþnosti, kteréž by na nČ a na
jich statky pĜijíti mohly, budou vysvobozeny. A takové dobré
pĜedsevzetí, þím se déle prodlévá, všecko hĤĜ.
It. Pro nedostatek tČchto hor do takového dalšího opatĜení
nám se zdá potĜebné a užiteþné, aby peníze pĜedce dČlány byly a
pĜi tom také pro chudinu aby peníz malý dČlán byl, neb již první
na vČtším díle jsou pominuly, že jich málo mezi lidmi jest, /38/
neb jest obtížno chudému pro všecko s bílým penízem jíti a tudy
žeby drahota na zem pĜišla, že co by vzal za malý peníz, musí
bílý dáti.
It. Toto se nám také zdá potĜebné VKMti oznámiti, aby na
snČmu uzavĜeno bylo, aby mince stĜíbrná všecka troje jednostejnČ berná byla a ty výminky aby minuly, kteréž sobČ ti, kteĜíž na
úroky penČz pĤjþují, vymiĖují a groš draží beze vší potĜeby, než
aĢ jest ten spĤsob, kdož groše široké nemá, aby mohl sedmi
penízi bílými odbýti. Pakli by nemČl sedm penČz bílých, ale
þtrnáct malých, a tak pĤjde mince rovnČ, že ji žádný nebude
moci sobČ povyšovati, a tak bude všem bez škody.
It. Toto se nám zdá za užiteþné, aby stĜíbra, kteráž ven jdou
v mČdích, v zemi zĤstávala, kdež neznáme, kterak by to jinak
spĤsobeno bylo, než aby zagrována byla, a tak by zde zĤstávala
stĜíbra i mČć k potĜebám VKMti a zemské.280
It. Rudokupci aby lépe na tČchto horách státi mohli, aby od
VKMti zakládáni byli podle obyþeje starodávního, Pakli by
VKMt znáti ráþila v tom své lepší komu pustiti, to buć z
obyvatelĤv zde na Horách neb jinde, a žeby se kdo v to vložiti
chtČl a podle proby aby stĜíbro dával do mince, v tom VMt vĤli
míti ráþí. Však bylo-li by komu puštČno, aby vždy pĜi tom
zĤstáno bylo, jak nahoĜe se píše, aby rudokupci zakládáni byli.
It. Toto se nám potĜebné a užiteþné zdá VMKé i zemi i
obyvatelĤm /39/ na tČchto horách, aby na všecky hory, které v
tomto království se nalézají, na nČ VMKá propĤjþky dávati
ráþila, aby se však dávali tak, jestliže by je Pán BĤh stĜíbrem
nadČliti ráþil, aby toho stĜíbra ven z zemČ neprodávali, než do
mince VMKé do Hory Kutné, a to aby se jim platilo po 3 kopách
dotuć, dokudž byste jim fristunk dáti ráþili, potom aby se s námi
srovnali, a tu aby se ta stĜíbra mincovala k užitku KMti i vší
zemi, aby jimi vČtších milostí mimo nás nedocházeli, neb nám
VMKá skrze pana mincmistra jiných fristunkĤv dávati neráþí,
kdež my zde na pavování a hledání znamenité náklady þiniti
musíme, a to proto, že jest všecko dráže, než jinde.
It. Tato jest žádost, aby VMKá jakožto pán náš milostivý
ráþila tu milost ukázati nákladníkĤm a rudokupcĤm, aby stĜíbra
všecka, kteráž na dvĤr jdou do mince, srovnána byla na 3 kopy
gr., aby též nákladníci, obdržíce takovou milost, tím snažnČji a
výše na horách kupovali, kdež se nám zdá, že by tudy všickni
nákladníci obojích hor pookĜáli, kteréž ustanovení, když by Pán
BĤh rudami zase nadČliti ráþil, VMKá zase zmČniti moc má.
It. Jestliže by se VMKé, co jsme v prvním artikuli položili,
nepĜíjemné zdálo, za to prosíme, aby vždy nČjaké milosti, nákladníci tČchto hor, rudokupci a jiní skrze nČ dosíci mohli, kdež
mají od šichty halední do 5 lotĤ, že se jim platí na 3 kopy gr.,
aby jim VMKá ráþila ještČ pĜidati do 4 lotĤ, kdež v tom neznáme
škody než spíše užitek, neb se mnoho roštverkĤv haledních najde, že se udČlá od šichty pČt hĜiven a to by tak leželo, neb toho
žádný na 2 kopy dČlati nemĤže pro veliký košt.
It. Za to VMti žádáme, abyste raþili v tom rudokupce srovnati, jakoužkoli jim milost uþiniti ráþíte, aby ji všickni spoleþnČ
užívali /40/ a stĜíbro jim jednostejnČ, jakž jednomu tak druhému,
placeno bylo a tudy aby rovnost v kupování, do kaven chození
nésti mohli. Neb pro takové nejednoty, kdy se jednČm výše platí
než druhým, mnohé rĤznice bývaly jsou, takže i do kaven mnozí
chodívati zanechávali jsou. Ale když mezi nimi taková rovnost
bude, nebudou moci žádných výmluv míti, než budou se do
kaven k prodejĤm scházeti.
It. V tom VMKou opatĜeni býti žádáme, že mnozí v poĜádku
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Naráží se tu na úmluvu, pro doly kutnohorské zhoubnou, kterouž byl nejvyšší mincmistr uzavĜel s kupci Norimberskými r. 1508.
a dle které veškerá v HoĜe výrobená mČć z ýech do Norimberka se
vyvážela. V ní ponecháváno bylo dosti znaþné množství stĜíbra a tak
dČly se podvody.

rudokupeckém, kteĜíž též veltverk k užitku VMti provozují, znamenitČ prodČlávají, nechtíc pokĜikĤv od nákladníkĤv hor dopustiti, že by lacino kupovali, znamenitČ v tom zacházejí všickni na
vČtším díle, kdež, kdož ten veltverk vésti chce, musí mezi rukama
míti nČkolik set kop gr., kdež málo jich jest, aby takový svĤj
náklad míti mohl, než musejí se dlužiti, jedno béĜe na základ z
mince VMKé, druhé od dolĤv písaĜĤv a jiných nákladníkĤv, kdež
i podnes znamenité sumy jsou k dolĤm dlužni. TĜetí dluží se za
uhlí u uhlíĜĤv, kdež mnohý, nemoha sobČ pomoci, vždy þím dál
více v dluhy zachází a tak nemohou sobČ nic uþiniti ode všeho
pryþ uteþe, a nČkterého smrt zachvátí, jakož teć v nedávném
þasu to obé se jest nČkolika pĜihodilo. Kdež tu úĜedníci mince,
pozĤstane-li co toho statku, pĜedkem k nČmu sáhnou, pravíce, že
dluh VMKé má napĜed jíti. PĜesto, jestliže co pozĤstane, jistČ k
tomu se utekou uhlíĜi, mluvíc, nebude-li jim dáno, že uhlí nepovezou a že zástavu udČlají. Kdež úĜedníci VMti, chtíli takových
škod ubrániti, musejí jim to pustiti pro jich nezbednosti, kteréž
oni nám ukazujou. A tak písaĜi doloví, kteĜí svými zakládají, a
jiní kverci doloví tudy o znamenité statky pĜicházejí i od pavování a nákladĤv pouštČjí, kdež v tom prosí za milostivé opatĜení.
It. Toto se nám zdá potĜebné pro uvarování dalšího záští,
které /41/ by skrze rudokupce na nákladníky tČchto hor pĜicházeti
mohlo, aby k tomu držáni byli, aby se tak zachovali, jakož cedule VMKé ukazuje, v kterémžto artikuli takto jest položeno: kdož
co koupí na horách stĜíbrných, aby první týden polovici zaplatil
a druhý týden ostatek. A co se KaĖku dotýþe, kdož by koupil kyz
za hotové, zaplaĢ hotovými bez prodlévání, a kdož koupí na
dluh, zaplaĢ ve þtyrech nedČlích. Kdež kdyby takové placení
bylo, nemohli by lidi o tak znamenité statky pĜipravovati.
It. Zato VMKé milostivČ prosíme, jakožto svého milostivého
pána, jaká na nás obtížení pĜicházejí skrze pĤhony k soudu zemskému neb komornímu, kdež jest to proti právĤm a svobodám,
kteréž máme od pĜedkĤ VMKé i také od VMti dána a stvrzena, že
nás v tom milostivČ a laskavČ opatĜiti ráþíte. NemĤže-li v tom
jiného opatĜení býti, nechĢ by bylo takové, již bychom my to
podniknouti musili, abychom k pĤhonĤm stávali. Však ta milost
aby nám uþinČna byla, aby hned páni jakž zasednou ty pĜe,
kteréž by se HorníkĤv dotýkaly, ráþili slyšeti a rozeznati, jestliže
by horní vČc byla, aby ráþili podle našich výsad a svobod to
zdvihnouti. Pakli by se toho nedotýkalo, zĤstaĖ pĜi tom poĜádku,
jako jiné pĜe. AþkolivČk páni JMti i páni rytíĜstvo mohou Ĝíci, že
jest to proti jich zĜízení, však pĜihlédajíce k našim pracem a
znamenitým nákladĤm a k užitkĤm, kteréž vší zemi provozujeme,
nechĢ by nám ta milost mimo jiné uþinČna byla, však JMti svých
práv mají moc pĜiþiniti i ujíti, kdež tato žádost naše jest každému bez škody, abychom my, takovou milost majíce, pĜi svých
nákladech a pracích bez dlouhého a þastého odtrhování zĤstati
mohli.
It. Toto se nám zdálo za potĜebné VMKé oznámiti, že tyto
hory niþímž nemohou býti vyzdviženy, než lidmi, kteĜíž by se jich
dotýkali /42/ a na nČ nakládali a pĜi nich ustaviþnČ byli, a podle
toho, þemuž by Horníci a jiní nákladníci domácí i pĜespolní
dosti þiniti nemohli, aby v minci VMti dĤklad dostateþný opatĜen
byl pro hledání, dobývání a snímání jiných dolĤv a podle toho,
jestliže by Pán BĤh na tyto hory nedostatek vČtší dopustiti ráþil,
aby mohly dodržány býti, až by noví dolové k užitkĤm pĜijíti
mohli.
It. Toto se nám potĜebné zdá, aby VMKá zastaviti ráþili a
toho nedopouštČli, aby se kdo o takovou vČc pokoušeti smČl z
obyvatelĤv a poddaných VMKé zde na Horách Kutných, aby se v
tom vytrhoval a vytrhati smČl ku pánĤm a rytíĜstvu, o horách
zlou zprávu þinČ, je plundruje a tudy mnohé nákladníky od pavování odvozujíce. Kdež páni a rytíĜstvo slyšíc to od takových
lidí, tomu nerozumČjíce a vČdomi nejsouce, víru pĜikládají, na
VMKou to vznášejí, pĜístupy k VMKé jednají, suplikací dávají,
kdež VMt skrze takové zprávy stranné, kĜivé a nedĤvodné mohla
by se k nám nČjakou nemilostí nachýliti a tudy by mohla zkáza i
pád na tyto hory pĜijíti, kdež naše práva tak ukazují, že o všelijaké horní vČci má jednáno býti na Horách Kutných a tu má,
co by dobrého neb škodného bylo, rozvažováno býti. NapĜed,
kdyby VMKá býti ráþila svou pĜítomností, pakliby VMKé nebylo,
ale skrze pana mincmistra VMti a jiné úĜedníky horní, kteĜí
horám rozumČjí a jim ta vČc náleží, to má rozvažováno býti.

Pakli by se tu komu zdálo, že by panem mincmistrem co scházelo, že by toho k nápravČ vésti zanedbával, co by naĖ tím poĜadem vznešeno bylo, teprv každý má toho svobodu na VMKou
jakožto na pána svého dČdiþného a nikam jinam vznésti. Kdežto,
ráþí-li VMKá mezi námi vidČti lásku a jednotu, raþte nás pĜi tom
zachovati a kdož by se z toho všeteþnČ vytrhal, takového každého
trestati. Neb VMKá jste toho již nejednou zkusiti ráþili, že skrze
/43/ takové zprávy postranní nic dobrého tČchto hor tady vyhlídati nemohli, než mnohé nesnáze a rĤznice ke zlému tČchto hor,
jelikož i nČkteĜí pro takové vČci na hrdlích trestáni jsou, kdež
bychom znali, že by tudy tím spĤsobem VMKé co dobrého a
užiteþného tČchto hor vyhledáno býti mohlo, toho bychom odpírati nechtČli. Ale neznáme, než škodné, z mnohých stran.
It. Židé z Kolína úkladnými a podvodnými zápisy mnohé z
obyvatelĤv a nákladníkĤv o statky jich docela a z úplna pĜipravují, takže již þasĤv tČchto mnozí o svá všecka jmČní tak lstivými
a tuhými zápisy pĜišli, VMKou za milostivé opatĜení žádáme, že
VMKá ráþíte rozkázati úĜedníkĤm panství kolínského i pánĤm
kolínským, nižádných zápisĤv, než na základ vypĤjþování na
spoluobyvatele naše nedopouštČti, neb horám tČmto jest k znamenité zkáze a nákladníkĤm k umenšení a velikému chuzení.
VMKou za opatĜení prosíme, aby tak škodlivá vČc tudy pĜetržena býti mohla.
K urþenému snČmu pĜijel král Vladislav i se svými dČtmi a s
Uhry do Hory a ze mnohých znamení souditi lze, že snČm ten
byl netoliko hluþný, ale i bouĜlivý. Však podrobných a postaþitelných zpráv o nČm nemáme, toliko to je známo, že nejvyšší
mincmistr Bernard z Valdštejna z úĜadu svého byl ssazen a na
jeho místo Jan z Potenštejna a na Žampachu ustanoven.281 /44/ Po
skonþeném snČmu odebral se král Vladislav i se svým dvorem
do Uher a více již do ýech se nevrátil.
Po odjezdu krále z Hory pan Lev z Rožmitála, purkrubí
hradu Pražského, z poruþení králova uþinil HorníkĤm odpovČć
na artikule o pomoci horám sepsané a králi podané takto: JMKá
ráþila jest mi poruþiti, i se pány vám oznámiti, jakož nČkteĜí
úĜedníci noví od JKMti zĜízeni a ustanoveni jsou, jako nejvyšší
mincmistr, hofmistr, urburéĜ, úĜedníci mince, abyste vy, šepmistĜi a konšelé svolání uþinili hned v nedČli neprv pĜíští všech
poĜádkĤv, obyvatelĤv a nákladníkĤv a tu z rozkázání krále Mti
aby pĜedloženo bylo vedle obyþeje starodávního, pokuć a kterak
ku panu mincmistrovi a jiným úĜedníkĤm zachovati by se mČli ve
vší poddanosti a poslušnosti, jakožto úĜedníkĤm na místČ JKMti,
neboĢ jim poruþeno, aby oni tČchto hor pilnČ s vámi vykonávali
a kohož by za takového seznali, že by se þeho neslušného
dopustil, aby ho trestali. A ti, kteĜí jsou byli výstupkové neb neĜádové (aþ jsou kteĜí byli), aby pĜestali. A kdož by kolivČk poddanČ a poctivČ se k úĜedníkĤm zachoval, že JMKá svou milostí
tČm a takovým nahražovati ráþí vším dobrým a užiteþným, ale
kdož by se v jaké neĜády dal, zaþínal, neb zaþaté bez pĜetržení
provodil, že JMt takové ráþí skuteþnČ trestati pĜísnČ, aþ by co
neĜádného pĜed sebe brali neb bráti chtČli. PĜitom též aby
zakoupení všem, kteĜíž živnosti své hledČti a hor se dotýkati chtí,
pĜáli, kteréžkolivČk zvyklosti a víry byli by, bućto pod jednou
nebo pod obojí, neb tyto hory nejsou od poþátku ýechy toliko a
obyvateli koruny této zaþaty a vyzdviženy, ale také i od cizozemcĤv z rozliþných zemí jakož i jména pĜi dolech a dílech horních
to zĜetelnČ ukazují, dovozují a vyliþují, že NČmci hory tyto zarazili, ponČvadž všecky /45/ potĜeby k dolĤm nČmecky se jmenují.
Protož kdož by kolivČk, buć NČmec neb ýech, chtČl se osaditi,
neb byt zjednati a s vámi se v svornosti, lásce a pokoji a dobrém
srovnávání snášeti chtČl, kterého pak koli obyþeje, víry, aby
jemu zakoupení živnosti, hor dotýkání a nakládání dopĜíno bylo.
Neb dochází zpráva JKMti, žebyste pod jedným spĤsobem
žádných k dotýkání hor pĜipustiti a domĤv zakupovati nechtČli
pĜíti, leþ by se s vámi v víĜe srovnal, ježto proti tomu obyþeji
rozkázání JMKé jest, neb toto mČsto není tak jako jiné, lidí po281

PamČti Mikuláše Daþického praví na listu 45.: O úĜady v minci
pĜišli na Horách Kutných Jan ze Skalice, Martin Vrabec a Prokop
Kroupa z Chocemic ssazen s hofmistrství horního a Jaroš Slon z
urburéĜství. A na to uþinČn Václav Krása z Vlkanova hofmistrem,
Jan Masník urburéĜem a pan Jan Žampach nejvyšším mincmistrem.
Potom brzy týž Václav Krása složen jest z úĜadu hofmisterství.
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tĜebuje množství a dČlníkĤv z rozliþných zemí a jazykĤv. Protož
kdož by v svornosti, lásce a v pokoji pod právem mČsta tohoto
živnosti své slušnČ a poctivČ hledČti chtČl, aby jemu dopuštČno
bylo osazení, bydlení, zakoupení a živnost. Také na ty odporné
strany, bućto opata, neb knČží i lidu obecního aby podstrkĤv
žádných þinČno nebylo, ale v pokoji abyste je zachovali, jakož
od pĜedkĤv vašich i od vás zachováni jsou. Co se odpovČdi na
artikule podané dotýþe, tu pĜislíbil, že na každý artikul odpovČć
sepsaná odeslaná bude.
A také pozdČji skuteþnČ došla do Hory odpovČć králova na
poselství jejich: Jakož na nás vznešeno, co se nákladĤv na hory
a na mČć dotýþe, že my o to péþi míti ráþíme, aby takový základ
uþinČn byl a pro potĜebu hor a k užitku našemu a dČdicĤv
našich. A ponČvadž pĜi nás mají býti z království þeského páni a
rytíĜstvo od zemČ vyslaní z plné moci, že my o to s nimi také
rozmluviti a na konci to postaviti chceme. Co se pak opatĜení
hor dotýþe k polepšení tČch hor a k vyhledání toho, což by jen
užiteþného našeho nalezeno bytí mohlo, my lidi k tomu zjednati
chceme, kteĜí by tomu rozumČli a kteĜí pĜi jiných horách znamenitých bývají. I také zemČ aby vybrala z sebe nČkteré osoby, i my
také /46/ na místČ svém ty osoby vyslati ráþíme, aby ti všichni to
ohledali, kterak by nejužiteþnČji to spĤsobeno a dČláno býti mČlo
k vyvýšení tČch hor a k užitku našemu a dČdicĤv našich v korunČ
þeské. Také vyjednati ráþíme s Turþím, aby nám to nauþení a
dČlníky dal, aby k ruce naší mČć zágrovali a mČć zágrovaná v
ýechách byla, neb znamenáme užitek náš a tČch hor.
Kdež jsme pak prošeni o práva a výsady HorníkĤv, k tomu
takto pravíme, že jsme na tom nikdy nebyli, abychom ta práva
rušiti mČli, nýbrž mnoho milostí HorníkĤm vždycky jsme dávali
a ještČ na tom jsme, že s nimi o tom jako král a pán jich milostivý þiniti a pĜi jejich spravedlnostech a svobodách je zanechati
ráþíme. Datum Posonii fer II post Procopi 1510.
Z toho patrno, že Kutnohorští s odĤvodnČnými svými
potĜebami odbyti byli pouze holými sliby a pĜípovČćmi a že k
opravdovému odstranČní nedostatkĤv horních valné chuti nebylo
a vše spoþinulo jen na libovĤli úĜadu horního, proti nČmuž úĜad
mČstský nezmohl niþeho, neboĢ z listu purkrabí pražského pana
Lva z Rožmitála vysvítá, jak pĜísnou poslušnost a poddanost k
úĜadu hornímu všem HorníkĤm naĜídil. Povstaly z toho pozdČji
veliké tĜenice, neboĢ úĜedníci horní osobovali si pak vládu i nad
správou vČcí obecních, ano chtČli se vytahovati i ze všech povinností obecních a Horníci stČžovali si u samého krále, však listem
daným v NitĜe den sv. Mauricia (23. záĜí) král žalobu jejich
nepĜijal a psal: že úĜedníkĤm mince takové obdarovaní a milost
spoleþnČ uþiniti ráþil, aby poctiví šepmistĜi, konšelé a obec tu v
HoĜe Kutné na týž úĜedníky žádnou mocí neboližto právem svým
pro nižádnou vČc nesahali, než chtČjí-li je neb jednoho z nich z
þeho viniti, aby pĜed mincmistrem nynČjším i budoucím neboližto pĜed námi vinČni /47/ byli a k nČmu o to hledČ, a tu se má každému pokudž spravedlivé bude dosti státi. Byli tudíž Kutnohorští
vydáni na milost a nemilost mincmistrovi a jedinČ on docházel
víry u krále a to, o þem úĜad horní podal zprávu.
V úterý po sv. JiĜí pĜijeli do Hory pánové zemští Petr z Rožmberka, Burian Trþka z Lípy a Matiáš ze Smrkovic, jimž
uloženo bylo ohledati veškeré potĜeby hor a opatĜiti, þeho by
potĜebí bylo. Není však známo, co provedli a co k dobrému hor
spĤsobili. Toliko když uhlíĜi, poddaní pánĤv a rytíĜĤv, dostavili
se pĜed pány a dožadovali se veškerých práv, jakých staĜí uhlíĜi
pĜi horách požívali (výsad od krále Jana, Václava, JiĜího, kteréž
jim i král Vladislav byl potvrdil), že kdež by koli les koupili, k
kterému mČstu neb mČsteþku království þeského blízký, jim z
takového mČsta neb mČsteþka aneb odjinud odkudžkoli ke stravČ
vČci potĜebné bez všeliké zápovČdi za jich peníze vydávány býti
mají a aby žádný z obyvatel království þeského, kdož by jim
uhlíĜĤm les prodávati mČli, toho lesa pod jinými výminkami a
roky neprodávali, než aby z uhlí prodaného jim penČzi za ten les
placeni byli, a platiti jsou mČli pod þasy. Také takového lesa
prodavaþ uhlíĜe toho, kterýž by ten les koupil, pro dluh svĤj stavČti nemohl více v tom, než zaþ by stálo uhlí na tom voze. Také
uhléĜe od sbírání obecních neb královských berní i všelijakých
pomocí a skládání nebo kterýchkoli daní a poplatkĤv chcem
vČþnČ svobodné míti. Žádosti jich však komisaĜi nevyhovČli,
pravíce, že obdarování i povrzení nevztahuje se na lidi osedlé,
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kteĜíž pod pány svými na gruntech sedí a uhlí pálí a vozí do
Hory, nýbrž jen na uhléĜe svobodné krále JMti k Horám Kutným
pĜíslušející, jakž i nejpĜednČjší obdarování ukazuje.
/48/ PĜísnČ hledČno bylo ku zachování povinností obþanských.
Když VanČk (Václav) Lorecký, koupiv huĢ od paní Jandové,
žádal šepmistry za potvrzení trhu toho, tu pĜipomenuli mu oni,
kterak on, prve živnost veda, zachoval se ku panu mincmistrovi
i ku pánĤm šepmistrĤm a úĜedníkĤm horním dosti nepovolnČ a
nesnadnČ, že ještČ podnes tČm nesnázkám konce není, proþež že
k žádosti jeho nepĜivolí. I žádal týž Lorecký opČtnČ o potvrzení
trhu a pĜipovČdČl, že chce rád a vČrnČ ku panu mincmistrovi, ku
pánĤm šepmistrĤm, ku panu hofmistrovu, ku pánĤm urburéĜĤm i
úĜedníkĤm mince vždycky povolnost zachovati, tak jakž práva
mČstská i horní v sobČ ukazují, a všecko podnikati tak, jako jiní
obyvatelé a obchodníci podnikají. Na držení toho a pro lepší jistotu peþeĢ svou vlastní pĜitiskl a zaruþili se ještČ za nČho Václav ze Štítného, JindĜich Kapoun z Svojkova a Bohuslav Janovský z Suchotlesk, naþež teprve žádost jeho byla splnČna. BylaĢ
takováto vzdorovitost obyvatel stavu panského v mČstech proti
úĜadĤm mČstským a osobám úĜad ten zastávajícím pĜirozeným
následkem chování se šlechty k mČstĤm vĤbec a podporováno
bylo takové nevážení si obvyklých ĜádĤ obecních i tím, že Vladislav odevzdal veškerou správu zemČ do rukou tak zvaných
správcĤ zemských, ze stavu panského a rytíĜského zvolených,
jichž náþelníkem byl Petr z Rožmberka, a tím stav mČstský ocitl
se v postavení ještČ nesnadnČjším a sklíþenČjším, neboĢ páni
jsouce nevalnČ pĜíznivi právĤm mČstským, vyĜizovali pĜedce
všeliké stížnosti mČst a lze se snadno dohádati, jak se v pĜípadech podobných dálo. Protož mČsta samosprávná kde jen mohla,
snažila se proti osobám stavu panského neb rytíĜského moci své
využívati, jak právČ v pĜípadČ Loreckého jsme vidČli.
V záĜí roku toho svolán byl správci zemskými snČm do Prahy, /49/ na nČmž mimo jiné jednáno bylo o dČlání mince u Hory,
aby se nijakž nelehþila, a spolu usnešeno, kterak by se lehká cizí
mince z království vytlaþila a jak by trestáni býti mČli falšovatelé mince.
Koncem roku 1510 zemĜel mČštČnín kutnohorský a primas
mČsta Bartoš z PráchĖan, kterýž zanechal po sobČ hojné statky
pozemské: Neškaredice, Kbel, Opatovice, Bylany, Horní a Dolní
Chvátlinu, Sobušice, Lhotu, Vidice, Albrechtice a Tuchotice a
mimo to jiné hotové zboží, jakož i podíly na dolech Hrušce,
Kráse, Švábích, ŠĢáĜe a Plimlích.
1511 Vedle sporĤ a nesnází politických nabývaly v tČchto
létech vrchu a vČtší opravdovosti a povážlivosti rĤznice náboženské. Korunovaþní revers ze dne 21. bĜezna 1509 byl dĤkazem, že duchovní potĜeby a záležitosti strany pod obojí byly
ještČ stále v popĜedí a nepĜestávaly býti hlavním pĜedmČtem
vlády zemské. Nejvyšší úĜedníci a správcové zemští ovšem z
pravidla bývali katolíky a nČkteĜí z nich vĤbec netajili se zjevnČ
nechutí svou ke stranČ pod obojí, pokládajíce utrakvisty za
kacíĜe. Ba i sám král, aþ stavČl se býti nestranným, choval pĜání
a hledal cesty, kterak by ýechové bez pohoršení do lĤnu církve
Ĝímské uvedeni býti mohli. Kališníky tížil pĜedevším opČt nedostatek knČží, když po biskupech Augustinovi a Filipovi nenašel se tĜetí biskup, který by svČtiti chtČl. Aby tomu nedostatku
nČjak bylo pomoženo a vĤbec aby se stalo nČjaké koneþné
snesení, položen byl snČm strany pod obojí na Nové léto r. 1511
do Hory, ku kterémuž snČmu však král svolení svého nedal. Proto z nČho sešlo, aþ bylo ho již velice potĜebí, a to tím spíše, že
nová /50/ sekta náboženská takzvaných bratĜí þeských proti stranČ
pod obojí pĜísnČ zaþala vystupovati. V jaké však opČt nenávisti
byli þeští bratĜí u pod obojích, nasvČdþuje událost následující:
OndĜej Polévka, mČšĢan kutnohorský, pĜiznávající se ku stranČ
þeských bratĜí, napomínal kališníky nahlas, když pĜed svátostí
oltáĜní klekali pĜi mši, aby toho neþinili, že je to modloslužba.
Byl za to od pod obojích k smrti odsouzen a veĜejnČ upálen dne
15. kvČtna 1511.
SnČm, který neuskuteþnil se v HoĜe, sešel se v Praze v den
sv. OndĜeje r. 1511, a tu usnesli se strany pod obojí, že nedají se
více utiskati a aby o to se stranou Ĝímskou jednáno bylo o Suchých dnech postních pĜíštích, by jim žákovstvo podle kompaktát svČtiti dopouštČli. Všichni stavové pod obojí slíbili si hrdly i
statky neopouštČti se, jestliže by taková vČc k místu nepĜišla, a

více ještČ je Ĝímští utiskovati chtČli. Horníci do Prahy na snČm
vyslaní byli si výsledkem tak jisti, že pĜijedouce domĤ, dali tČlo
biskupa Filipa, jež až posud v chrámu sv. Jakuba bylo pohĜbeno,
vyzvednouti, a pĜenésti se vší slávou do chrámu sv. Barbory do
schválnČ upraveného nového hrobu, jakž z pĜedu již stala se
zmínka.
1512 Roku toho zemĜela v HoĜe paní AlžbČta z Vlkanova,
jež o statku svém kšaftovala následovnČ: Co se dotýþe domu
mého u Hory, stolice pregéĜské a louky mé dČdiþné, svobodné, o
tom porouþím a ustanovuji a mocné poruþníky toho þiním pány
Václava bratra Burianova, Bohuslava Janovského z Suchotlesk
a pana Zacha, aby oni to prodadouce, koupili za to ves a ty platy
obracovali jednostejnČ upĜímo pro milý BĤh na kaplanství u sv.
Barbory, tak jakž oni mají tam poĜádek u Hory, jináþ toho
neþiníce. Naposledy /51/ oznanuji, že mám dvČ vsi, jednu zápisnou, Ĝeþenou Hlízov, s jejím pĜíslušenstvím, s listy, zápisy i dobrými volemi na ni svČdþící. O té vsi takto Ĝídím a ustanovuji poruþníky již dotþené, dávajíc jim plnou moc a právo, jakobych na
to zvláštní list dobré vĤle þinila, aby oni, když pĜijde výplata její,
ty peníze obrátili vedle jiných platĤv tu, kde se jim porouþí.
Druhou ves, Ĝeþenou KoĜenice, dČdiþnou a u vsi BoĜetici dva
þlovČky, také dČdiþné, jakž dsky zemské ukazují, ty také dávám a
odkazuji týmž poruþníkĤm, aby oni plat z toho vybírajíce, i také
pĜišla-li by výplata vsi Hlízova, to všecko obrátili pro milý BĤh
na skutky milosrdné, za spasení duše mé a manželĤ mých i
jiných duší vČrných kĜesĢanĤv, jinak toho neþiníce, jakož jim
vČĜím toho docela a úplnČ, a to aby þinili pro odplatu boží. Pakli
by toho neuþinili, Pán BĤh toho buć vČþná pomsta nad nimi. A
kdož jsou mi co dlužni chudí lidé, všem odpouštím. Na potvrzení
a budoucí pamČĢ toho prosila jsem Víta Šipeckého z Újezdce, v
ty þasy rychtáĜe, a slovutné opatrnosti pana Víta Starého
porybného a Daniele bakaláĜe z Tarmarku, konšelĤv pĜísežných,
že jsou peþeti své dali pĜivČsiti k listu kšaftovnímu, jenž jest dán
léta od narození Syna božího roku 1512.282
1513 Praveno bylo zpĜedu, že král veškerou moc vládní
vložil v ruce svých námČstkĤv neb správcĤv zemských þili
regentĤv /52/ království þeského. Když ale nad to král stal se
dlužníkem tČchto regentĤv, dal jim v zástavu všecky své jakékoli dĤchody v ýechách a tím možno Ĝíci že zbavil se veškerých
práv svých panovniþích, nepozĤstaviv sobČ niþeho, než pouhé
jméno, dav jim spolu i právo usazovati i sesazovati úĜedníky na
zámcích královských, ano i mincmistra v HoĜe Kutné, pĜijímati
od nich pocty a zavádČti opravy, které se jim potĜebnými zdáti
budou. Ano, král jen s jich svolením mohl z dĤchodĤ svých
þiniti jakékoliv milosti.
Že tito páni správcové neb regenti zemští všemožnČ snažili
se hlavnČ zabezpeþiti dluhy své a nad to i tČžiti z výhod jim
vyhražených, to plyne mezi jiným i z toho, že také výtČžku z hor
kutnohorských k zisku svému využitkovati se pokoušeli. Nemohouce násilím na majetek nákladníkĤv sáhnouti, pomáhali si
jiným zpĤsobem. Vymohli si na králi Vladislavovi zvláštní výhradu, kterouž nejlépe lze seznati z následujícího listu králova,
zaslaného Kutnohorským z Budína fer II post dominica Judica:
Oznamujem tímto listem všem, že jsme propĤjþili a listem tímto
propĤjþujem svobodnČ všecky haldy na horách našich zlatých a
ty všecky haldy a šlaky na horách našich stĜíbrných v království
þeském, a to ty, kteréž pusté a nepĜijaté leží až do tohoto dne
buć na Horách Kutných aneb jinde na gruntech našich, a to
urozenému Lvovi z Rožmitála a z Blatné nejvyššímu purkrabí
pražskému a Janovi z Vartenberka a na Velkém BĜeznČ a stateþnému Sigmundovi z Maltic a na Diplswaldu a opatrným Šimonovi Šverclovi z Rachotic a na Greifenberce, Petrovi Škreblovi z
Labšteina, Melchiorovi Šverclovi z Rachovic a v Oustí, a to jim i
jich dČdicĤm a budoucím propĤjþujem, tak aby takových hald a
šlakĤv žádnému jinému úĜedníci naši horní nepropĤjþovali ani
bez vĤle nadepsaných osob dČlati komu jinému dopouštČli. A /53/
nadepsané osoby všecka zlata do komory naší dávati mají lot po
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PamČti Mikuláše Daþického list 45. dodávají: Avšak po létech
potomci týchž poruþníkĤv sami sobČ ten statek zosobili dČdiþnČ, aniž
se výplata vsi Hlízova vykonala a tomu kšaftu se zadosti nestalo.
MČlaĢ táž AlžbČta z Vlkanova dva muže, prvního ěehoĜe krejþího v
HoĜe Kutné a po nČm HrabanČ z Vlkanova v Praze.

dvou kopách gr. þes., a též stĜíbro z tČch hald a šlakĤv nám
všecka do komory naší dávati mají, hĜivnu po tĜech kopách gr.
þes., a jinam mimo komoru naši zlata ani stĜíbra prodávati
nemají.
Také nadepsané osoby kdež by se jim koli líbila místa na
horách našich buć zlatých anebo stĜíbrných, buć nové doly zarážeti aneb starých dobývati, kteréž pusté a prázdné jsou, anebo
po vČcech svrchních klicht veĜejných neb flexových, i taková
místa prázdná ležící, kterážbykoli chtČli k dČlání ujíti, ta jim naši
horní úĜedníci propĤjþovati podle práv horních mají a jim v tom
žádných pĜekážek þiniti nemají dopouštČti nižádnému. A nadepsané osoby ta stĜíbra, kteráž by z hor byla, mají nám po dvou
kopách gr. þes. dávati hĜivnu jakožto i jiní tak dávají, kromČ z
hald a šlakĤ, ty mají po tĜech kopách gr. od nich hĜivnu bráti.
Kdežbykoli na gruntech našich místa pustá ležící ke mlýnĤm
anebo k hutČm sobČ oblíbili, toho jim tímto listem dopouštíme,
povolujem a dáváme, aby oni tu nové mlýny a hutČ sobČ a
dČdicĤm svým dČlati mohli a kdež by sobČ k takovým mlýnĤm a
hutem místa našli, to oznámiti mají úĜedníkĤm našim horním a
úĜedníci naši jim bez vší odpornosti toho dČlati dopustiti mají a
k tomu dílu mlýnskému strouhy k vedení vody a cest a stezek
svobodných a slušných místech jim dopustiti a v tom jich
obhajovati, tak aby od žádného pĜekážek nemČli a toho všeho
svobodnČ užívati mohli. Také na gruntech našich lesĤv k horním
dílĤm a potĜebám též nadepsaným osobám a jejich kverkĤm
dopouštíme užívati tak svobodnČ, jakž jiní nákladníci na horách
našich, pĜi kterých lesy máme, požívají.
Také k svým dílĤm a nákladĤm nadepsané osoby i s svými
/54/ kverky mají moc míti své úĜedníky a dČlníky usaditi, buć cizozemce neb domácí, a zase je ssazovati, kdož by se jim nelíbil,
podle vĤle své, i také je trestati. A požádali-li by našich kterých
úĜedníkĤv, aby koho z jich þeledi trestali pro neslušnou vČc, to
úĜedníci naši uþiniti mají a jim v tom radni a pomocni býti.
It. Nadepsaných osob a jich kverkĤv úĜedníci horní mají od
našich úĜedníkĤv pĜísahami zavazováni býti podle práva
horního.
It. Nadepsaným osobám a jich kverkĤm a dČdicĤm listem
tímto toho dopouštíme a povolujem, aby oni na svých dílech a
nákladech Ĝád sobČ moc mČli ustanoviti a registra anebo knihy
horní spĤsobiti, kdož by komu jaké tále dáti neb prodati chtČli,
anebo jak kdo a proþ tále by ztratil, i jiné potĜeby své horní aby
sobČ tČmi knihami aneb registry ujišĢovati a Ĝád horní uþiniti
mohli.
It. Nadepsané osoby z kverkĤv i také z jich dČlníkĤv, kteĜí
jsou neb budou cizozemci, ty my v svou obranu beĜeme, tak aby
v zemi naší þeské buć pĜi horách anebo v jiných místech
bezpeþni i svobodni byli, tak abychom na nČ žádnou mocí sahati
nedopouštČli, též i kdyby z zemČ ven anebo do zemČ jezdili anebo
chodili po potĜebách svých, a co se jim pĜihodilo též o nČ státi a
je zastati máme jakožto jiné poddané a obyvatele království
þeského.
It. Jestliže by z dopuštČní božího mor, válka, drahota vznikly
v království þeském a že by nahoĜe psané osoby i s kverky svými
na horách svých díla zanechati musili, i takové nedČláni z nahoĜe psaných pĜíþin jim ke škodČ byti nemá. Ale když by taková
rána boží minula, tehdy naši horní úĜedníci tu vČc osobám
nadepsaným oznámiti mají, aby zase dČlali a ku takovému dČlání
mají nadepsané osoby od oznámení rok celý fristunk míti a v tom
roce /55/ žádnému jich vČci propĤjþovány býti nemají. Pakli by
toho zanedbali a po vyjití toho roku nic že by nedČlali na svém
díle a že by všecko pusté leželo, tehdy ty všecky vČci zase v ruce
naše pĜejíti mají. Nežli, jestli by nahoĜe psané osoby kteréžkoli
pĜed vyjitím toho roku jim napĜed vČdČti daného co zase dČlaly,
buć málo aneb mnoho, tehdy mají pĜi svých dílech a tálích bez
pĜekážky zĤstaveny býti. A protož my znajíce dobré naše i dČdicĤv našich i užiteþné všeho království þeského, kdež by se hory
rozmáhati mohly, i nahoĜe položené osoby a jich dČdice i kverky
pĜi všech artikulích v tomto našem listu položených zĤstavujem a
jim to tímto listem upevĖujem, takže jim to všecko my i naši
dČdicové a budoucí králové naši ýeští zúplna a v cele a neporušitelnČ zdržeti máme beze všeho pĜerušení.
Tímto povolením zasazena byla HoĜe velmi citelná rána jak
v životČ sociálním, tak i v hornictví vĤbec. NeboĢ zavedeni byli
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na hory noví nákladníci, kteĜí výhod jim poskytnutých využitkovali hlavnČ k loupeživému pavování, shánČli se jen po bohatých
rudách a tím znamenitČ ku pĜíštímu pádu hor napomáhali. A
druhé, Hora byla již takĜka úplnČ zbavena živlu nČmeckého,
novým ustanovením bylo však do mČsta pĜivedeno mnoho
NČmcĤv a cizozemcĤv, kteĜí tu jen zbohatnouti hledČli, aniž by
jakkoliv obecní bĜemena nesli.
Proti tomuto královskému ustanovení snažil se nejvyšší
mincmistr Jan z Potnštejna a na Žampachu co nejúsilovnČji se
opírati a dokazoval králi, že je to ke škodČ jak horám, tak i králi
samému i vší zemi, ale tou patrnou pravdou a zastáváním se, aby
dĤchod královský tak i vší koruny nejdĤležitČjší zkracován
nebyl, /56/ dopomohl si jen k tomu, že pan Lev z Rožmitála neoþekávanČ pĜijel do Hory, dal svolati šepmistry, konšely, horní
úĜedníky, starší nad havéĜi atd. a oznámil jim: že JMKá pana ze
Žampachu mincmistrem míti nechce a jej propouští. Dosadil pak
za mincmistra JindĜicha Tunkle z Brníþka, fojta v Dolní Lužici,
kterýž také pánĤm regentĤm slib poslušnosti uþinil.
Ustanovení a povolení královo mČlo také i ten následek, že
hutníci ve všech hutČch se pozdvihli a pracovati nechtČli a také
napomínání šepmistrĤ, konšel i úĜedníkĤ horních na nČ úþinku
nemČlo. Když o tom šepmistĜi oznámili správcĤm zemským do
Prahy, odepsali tito: Jakož jste nám psali, kterak by hutníci se
zvedli a v žádné huti že nedČlají a skrze koho taková vČc pĜišla
jest, za to vás žádáme i s pilností porouþíme, že se na to a
takové, kdož jsou toho pĤvod, s pilností ptáti budete a doptajíce
se, v skuteþné trestání vezmete. Neb tomu rozumíme, že toho díla
zastavení z jiné pĜíþiny jest nepĜišlo, nežli že nČkteĜí, kteĜí jsou
neĜádu uvyklí, neradi by v Ĝád vstoupili. Ale my na tom nejsme,
bychom k tomu JMti krále ke škodČ takové vČci trpČti mČli, neb
tato vČc se nic vašich práv netýþe, aþkolivČk byli bychom my
mohli dobĜe takovou vČc, což se Víta HanykýĜe a jeho dČlníkĤv
na Horách dotýþe, poruþiti k místu a konci vésti. Ale ponČvadž
když tam najvyšší pan purkrabí byl, bylo jest se od nČkterých
osob znamenité pozdvižení stalo beze vší hodné a platné pĜíþiny,
a pro takovou vČc pĜikázali jsme tČm osobám, kteĜí jsou na
rukojmí byli dáni, zde na HradČ Pražském státi, aby bylo známo,
že my k takovému srocení nemíníme málo vážiti a že s pomocí
boží to chceme, co by bylo JMti králi škodného pĜetrhnouti a ty
hory k dobrému opatrovati. A za to vás žádáme, kterýchž se
kolivČk pĤvodcĤv v tom doptáte, /57/ že nám jich jména oznámíte.
Není nám sice známo, zdaž a jak zatþené osoby trestány byly,
lze však souditi, že ti, kteĜí veškerou moc v rukou svých mČli a o
jichž zisk se tu jednalo, obvinČných tak lehce nepropustili.
Téhož roku zemĜel v HoĜe proslulý zvonaĜ OndĜej Ptáþek a
pozĤstalé po nČm zvony prodány byly do Solopysk za 55 kop,
do Zbyslavi za 35 kop, do DobĜenČ za 35 kop, do Jeseníka za 28
kop a do Sukdola za 10 kop gr.
Konvent kláštera Sedlckého s opatem Klementem, když vidČli, že strana jim pĜíznivá má v rukou vládu zemskou, jakžkoliv
již dávno snažil se HorníkĤm nČjaké obtíže spĤsobiti, žaloval
nyní Kutnohorské, že užívají kamenného lomu na Ptáku, ze
kterého hlavnČ opatĜován byl materiál ke stavbČ chrámu sv. Barbory. Konvent vzpouzel se vždy proti takovému užívání, protože
pĤdu tu považoval za majetek svĤj, a když nyní nalezl podporu
ve správcích zemských, pohnal Horníky k soudu zemskému,
kam ale oni, odvolávajíce a spoléhajíce na práva a výsady své,
se nikdy nedostavili. Soud komorní nedbal výmluv Kutnohorských a nalezl, že Horníci pro nestání pĜed soudem v Praze
povini jsou zaplatiti konventu sumu, za lom ten pokládanou, pĤl
tĜetího tisíce kop gr.þ. a pak padesáte kop penČz útratních. Však
i tu neomeškali se Horníci a vyslali ke králi do Budína své posly
Prokopa Kroupu z Chocemic, Jana Nebozízka a Machka Libenického se stížností, že jim rozsudkem soudu komorního na
starobylá jich práva bylo sáhnuto.
1514 Výprava tato setkala se u krále s žádoucím výsledkem,
neboĢ pĜinesli poslové domĤ nový majestát, kterým HorníkĤm
stará práva opČt potvrzena slovy: Prohlédajíce k mnohým nákladným, vČrným, pilným /58/ a užiteþným službám poctivých
mistrĤv a konšelĤv i vší obce mČsta našeho Hory Kutné, kterýmiž jsou mnohé þasy dávné pĜedkĤm našim, císaĜĤm a králĤm
þeským a zvláštČ nám, jakožto králi a pánu svému, netoliko prací
životní, ale i také statky svými sloužili a podnes slouží, ježto
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taková jich povolná a k památce budoucí slavná zasloužení
nadáním a privilegiemi i mnohými milostmi pĜedkĤv našich i
také našimi majestáty jsou stvrzena a listy upevnČna. Pro kteréžto takové chvalitebné i vdČþné pĜíþiny našemu královskému
dĤstojenství za pĜíslušné jest, abychom ku pĜíkladu jiným
skuteþnou zásluhu poznajíc, k tČm, kteĜí toho zasluhují, zĜení
mČli: Protož nechtíce zvláštní naší lásky a milosti královské
umenšiti, ani kterou nepamČtí nésti, pro takové zásluhy již
psaných šepmistrĤv, konšelĤv i vší obce Hory Kutné a zvláštČ
proto, že nás a krále Ludvíka JMt a dČdicĤv našich ve všem
vČrnČ jsou se pĜidrželi, tuto milost pĜi právech, soudech a
ortelích jejich uþinili jsme, þiníme, je osvobozujeme a mocnČ
svobodíme, tak jak jsou prve z toho vysvobozeni, aby jinde ortele
nebrali mocí listu tohoto za právo jim to stvrzujíce a upevĖujíce
nepohnutČ k zachování vČþnému budoucího þasu, a míti to
koneþnČ tak chtíce, ponČvadž oni Horníci svrchupsaní od císaĜĤv a králĤv þeských a též i od nás všecka práva svá a privilegie
i jiné svobody mají, jsouce tím povinni vším námi se spravovati
a Ĝíditi a též pĜi soudech svých, aby již psaní šepmistĜi a konšelé
toto, což se v tomto listu píše, za Ĝád a právo mČli, a to neporušenČ drželi þasy vČþnými budoucími: Jestliže by kteréžkoli pĜe,
bućto v horských nebo v mČstských vČcech se pĜihodily (tak nyní
jakož i potom), že ty a takové pĜe všecky oni šepmistĜi a konšelé
tu, a ne jinde, na Horách Kutných podle svých práv horských
starodávních aby rozsuzovali a soudli, a plnost práva dokonalá
tu u nich aby se konala, a dále ortelĤv /59/ odvolávání na vyšší
právo pod žádným spĤsobem již více, mimo nás, dČdice a budoucí naše krále þeské, aby tudy a tak sproštČni byli a na tom právČ
pĜed šepmistry a konšeli, bućto host nebo domácí, každý dosti
míti má. Však pod takovouto výminkou, jestliže by v kterékoli pĜi
komu se zdálo, že by tím právem byl obtížen, že námi, jakožto
králi þeskými, nebo mincmistrem našim v HoĜe Kutné, kterémuž
bychom to na místČ našem poruþili, souzeni býti mají vedle práv
a ĜádĤv jich, a jakž to rozsouzeno bude a nález neb ortel se
stane, na tom strany odporné koneþnČ již beze všech dalších
odtahĤv a odvolání pĜestati mají a tomu všemu dosti uþiniti.
Pakliby se pĜes to kdožkolivČk mimo nás a budoucí krále þeské
neb mincmistra nynČjšího neb budoucího k jinému právu proti
právĤm a svobodám jich odvolal, ten každý aby 30 kop gr.þ.
pokuty do komory naší propadl, a k tomu aby ji dal, skrze
mincmistra a šepmistry aby pĜipraven byl.
Tím byli Horníci nejen sproštČni uložené jim pokuty, nýbrž i
uchránČni dalšího obtČžování klášterem Sedlckým.
PomČry obce kutnohorské byly zajisté tou dobou velmi
dobré. Vysvítá to z toho, že šepmistĜi s obecními koupili pro
obec od Viléma DobĜenského z DobĜenic ves Bylany za 880 kop
gr.þ. a od Martina Vrabce z Nedvojovic ves PoboĜ za 920 kop
gr.þ., jakož i ve vsi Blyni od Mikuláše z PráchĖan dva þlovČky
za 366 kop gr.þ. KromČ toho pĤjþila obec bratĜím Ježkovi a
Karlovi z Vesce 20 kop gr., za které jí dali jmenovaní do zástavy
lesy své v KrasoĖovicích k potĜebám hor a mČsta k mýtČní
dĜeva, po pĤl druhém groši dĜevo (kmen) až do zaplacení dlužné
sumy.
Téhož roku havíĜi hor stĜíbrných (t.j. dolĤ kutnohorských)
koupili si ku poĜádku svému dĤm Václavkovský283 a uþinili v
témž domČ novosedlí a sezvali k tomu pana mincmistra a nČkteré okolní pány, /60/ též i pány šepmistry.284
Také páni þeští nebyli valnČ mezi sebou svorni a mnohé
porovnávání jich nevedlo k žádoucímu cíli, aþ uznávaná byla
potĜeba svornosti. Tu hetmanu moravskému Janu MezeĜickému
z Lomnice podaĜilo se sprostĜedkovati pĜátelský sjezd do Hory
Kutné s jedné strany pánĤv Viléma z Pernštejna a Ladislava ze
Šternberka a s druhé strany pana Lva a Petra z Rožmberka,
JiĜíka Bezdružického z Kolovrat, Buriana i Mikuláše TrþkĤv a
Radslava z ŠebíĜova. Po nČkolikadenním rozmlouvání koncem
mČsíce þervna uklizena všeliká nedorozumČní, v zapomenutí
dány všeliké nechuti pĜedešlé a všichni ti páni slíbili sobČ státi
283
DĤm ten HavíĜský zvaný byl koupen obcí roku as 1823 a upraven na mČstskou radnici. Nyní jest v nČm umístČno c.k. okresní hejtmanství a c.k. mČst. deleg. okresní soud, neboĢ jej byla obec kutnohorská r. 1849 úþelĤm státních úĜadĤ darovala.
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spolu za jeden muž a podporovati se na vzájem ve všech
politických otázkách, kteréž v ýechách vĤbec na sporu byly.285
1515 Na den Nového léta 1515 ukojil Vladislav všechny stavy majestátem, kterým sliboval zachovati jak pány a rytíĜstvo,
tak i Pražany, Horníky i jiná mČsta království þeského pĜi všech
jich právích a svobodách, kteréž jim spravedlivČ náležely.
Jak pilnou práci vedli zástupcové obce o rozmnožení a
udržení jmČní špitálského, o tom pĜesvČdþuje nás žádost ku králi
Vladislavovi, aby Horníci smČli ke špitálu koupiti statky
pozemské, což jim majestátem daným v BudínČ v pátek po
Novém létČ 1515 povoleno: /61/ My Vladislav etc. Oznamujem
tímto listem všem, že jsme prošeni od poctivých šepmistrĤv a
konšelĤv i vší obce na Horách Kutných, vČrných našich milých,
abychom jim k tomu povolení naše dáti ráþili, aby k špitálu sv.
KĜíže u Hory Kutné pĜed branou ýáslavskou platu pozemského
za tĜi tisíce kop gr.þ. koupiti a k tomu obrátiti mohli, tak aby
chudí v tom špitálu lépe státi a tudy þest a chválu Pánu Bohu
vzdávati mohli. K kteréžto prosbČ slušné naklonČni jsouce, s
dobrým rozmyslem, jistým vČdomím, moc jim k tomu dávajíce,
aby oni šepmistĜi a konšelé na Horách Kutných, nynČjší i
budoucí, k témuž špitálu sv. KĜíže statku pozemského za tĜi tisíce
kop gr.þ. koupiti a k nČmu obrátiti mohli a moc mČli bez všech
lidí všelijakých pĜekážek a odpornosti: Protož pĜikazujem vČtším
i menším úĜedníkĤm desk zemských království þeského, nynČjším
i budoucím, vČrným našim milým, kdykoli tíž nahoĜe psaní
Horníci statek jaký pozemský, buć spoleþný neb rozdílný k
témuž špitálu za sumnu tĜi tisíce kop gr.þ. koupí a vás za to
požádají, abyste jim to všecko do svrchupsané sumy ve dsky
zemské kladli a vepsati rozkázali bez zmatku a všeliké
odpornosti. Tomu na svČdomí naši peþeĢ královskou k listu
tomuto rozkázali jsme pĜivČsiti.
Rozmíška panující mezi stranami stavĤ vyšších, panského a
rytíĜského, byla toho pĜíþinou, že král Vladislav ssadil nejvyššího mincmistra JindĜicha Tunkle z Brníþka, protože na nČho šel
náĜek, že by byl nejvČtší pĜíþinou rozmnožení zlopovČstné
mince gerlické v zemi, tím, že dodával do ZhoĜelce pro vlastní
svĤj užitek dobrou minci þeskou, která pak stala se vzácností
doma, kde vše zaplaveno bylo chatrnými penČzi zmínČnými, a
na jeho místo dosadil Viléma Kostku z Postupic, kteréž jmenování s radosti v lidu bylo pĜijato, aþkoliv nejvyšší úĜedníci zemští valnČ potČšeni nebyli. I vypraveni byli /62/ nejvyšší hofmistr
VojtČch z Pernštejna a nejvyšší komorník Jaroslav z Šelenberka
do Hory, vysláni jsouce od pánĤv zemských, kteĜí na ten þas v
Praze shromáždČni byli, aby nedopustili uvésti pana Kostku v
úĜad, ale obec kutnohorská, majíc od krále pĜísné poruþení o
tom,286 téhož pana Kostku pĜedce jen za mincmistra poctivČ a
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Výše zmínČné psaní krále Vladislava, HorníkĤm zaslané, zní:
Poctivým šepmistrĤm, konšelĤm, starším a poĜádkĤm i vší obci na
Horách Kutných, vČrným našim milým. Vladislav z Boží milosti
uherský a þeský král atd. Nebuć vás tajno, kterak z hodných pĜíþin
úĜad mincmistrĤv od urozeného JindĜicha Tunkle z Brníþka vzíti a
jej urozenému Vilémovi Kostkovi z Postupic a na Litomyšli vČrnému
našemu milému dáti jsme ráþili. Proto vČztež, že jest toto vzláštní
pĜikázání a vĤle naše, abyste vy ve všem poslušnČ a povolnČ se vší
poctivostí k témuž Vilémovi Kostkovi se zachovali a jeho, jakožto
mincmistra našeho, slušnČ poslouchali a jím se Ĝídili a spravovali,
proti každému tomu aneb tČm, kdož by jemu v tom jaké pĜekážky
aneb zmatky þiniti chtČl, jeho bránČ, jakož pak o tom poruþiti jsme
ráþili urozeným Michalovi Slavatovi z Chlumu a na Kostelci a Janovi Šperlovi z Janovic na BezdČzi a poctivým purkmistrĤm a konšelĤm i obcem našich mČst Pražských, též i jiným mČstĤm vČrným
našim milým aby témuž Vilémovi pĜi tom úĜadČ radni a pomocni
byli a jeho v niþem neopouštČli, ježto o vás žádné pochybnosti
nemáme, nébrž zvláštní nadČji, jakožto o vČrných našich poddaných,
že vy se pĜi /63/ tomto pĜikázání ve všem tak, jakž vám píšem, zachováte i zachovávati budete pro odplatu milostí našich královských. A
dále, že se vy již více na žádného obraceti nebudete, než téhož
Viléma Kostku jakožto úĜedníka našeho a mincmistra, kteréhož jsme
vám usadili a usazujeme z moci naší královské, jemu poslušni a ve
všech vČcech radni a pomocni budete, nikoli jinak neþiníce. A my,
když se tak zachováte, jakž vám tuto píšem, v milosti naší královské
netoliko nyní, ale budoucí þasy vším dobrým vám to skuteþnČ vzpo-

laskavČ pĜijala. Týž pĜijel do Hory o 300 koní a 4. bĜezna uveden jest na Vlašský dvĤr za mincmistra s množstvím panstva,
zeman a Pražan obojího mČsta i domácích HorníkĤv s velikou
ctí, zpíváním a veselím.287 /64/ Že se jednáním tím Horníci Vladislavovi zavdČþili, poznáváme z listu, který byl brzo nato jim na
podČkování zaslal.288
První prací mincmistrovou bylo, že jménem krále JMti sadil
úĜad šepmistrský a konšelský dle obyþeje a poĜádku starobylého.
A když k sazení starších nad havéĜi pĜijíti mČlo, naĜízeno k
rozkázání mincmistrovu a panskému, aby nejprve cedule do
kostela dána byla v ten rozum, aby se havíĜi obojích hor sešli na
Vlašský dvĤr, usedlí i neusedlí, což na kázání velikém po
kostelích oznámiti se má. Potom páni šepmistĜi pĜijdou ku panu
mincmistrovi do domu k tomu sázení a starší poĜádku
havíĜského z sebe osoby dvČ nebo víc vyšli, spis majíce vedle
zvyklosti a toliko pánĤm šepmistrĤm a pánĤm dají. A pĜi tom
volení starších obojích hor žádný z úĜedníkĤv horních ani z
mince býti mimo pana mincmistra a pány nemají, neb tíž starší
mínati ráþíme. Jakož pak dále poruþiti jsme ráþili nadepsaným panĤm a PražanĤm o tu vČc šíĜe mluviti, a protož cožkoli v té vČci na
tento þas s vámi mluviti budou a konati jménem a slovem naším a z
poruþení našeho, porouþíme vám, abyste tomu všemu tak dostateþnČ
a zúplna vČĜili, jakobychom sami osobnČ s vámi mluvili i to konali.
A i pĜi tom pĜi všem chceme, abyste se tak zachovali, nikoli jináþ
neþiníce. Jestliže by pak kteĜí z tČch nahoĜe dotþených nebyli, tedy
abyste vy tČm, kteĜíž by pĜijeli a pĜijedou s tímto listem naším, všeho
též vČĜili a na místČ našem, což v to slovem naším rozkáží, jich
uposlechli, tak jako by tu všickni spoleþnČ byli. Datum Budæ fer 5 in
vigilia Purificationis B.V. Mariæ Anno domini 1515. Vladislaus rex
Sub secreto.
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PamČti Mikuláše Daþického. - Obšírné popsání nepĜijímati téhož mincmistra Kostky mezi panem VojtČchem z Pernštejna a Jaroslavem z Šelenberka, jakož i opČtnČ o jeho pĜijmutí mezi pány Michalem Slavatou z Chlumu a na Kostelci a Janem Šperlem z Janovic
a na BezdČzi a veškerou obcí kutnohorskou nalezl jsem zaznamenanou v archivu mČstském v knize nadepsané Rubeus decretorum
str. 21, kdež zapisovatel k závČrku dodává: Potom do mince když /64/
mČl uveden býti, tehdy úĜedníkĤv mince nebylo, a potom když pĜišli,
žádného slibu panu mincmistrovi uþiniti nechtČli, ani v minci vpustiti, ani klíþĤv dáti, pĜíþinu toho kladouce, že jsou závazek uþinili
pánĤm regentĤm zemským vysoký a nejsouc z toho sproštČni, že
uþiniti nemohou, ani panu mincmistrovi slibovati a proti slibu svému což þiniti. I žádajíc, aby jim toho prĤtah byl dán, že to na krále
JMt vznésti chtí, jakož jim ten prĤtah dán do tĜí nedČl. Od obce
dána byla pocta panu mincmistrovi laku malvazu dva sudy, hostinského a dva sudy domácího piva. - StaĜí letopisové ýeští str. 382.
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PíšeĢ Vladislav takto: Poctivým šepmistrĤm, konšelĤm, starším
a poĜádkĤm i vší obci na Horách Kutných vČrným našim milým.
Vladislav etc. Poctiví vČrní naši milí! VČzte, že skrz jistú zprávu
tomu vyrozumČli jsme, kterak na rozkázání naše k urozenému Vilémovi Kostkovi z Postupic a na Litomyšli, nejvyššímu mincmistru
království þeského, vČrnému našemu milému, poslušnČ i také povolnČ zachovali jste se a tak jakž vĤle naše, poruþení a rozkázání jeho
za mincmistra pĜijali, ježto my i s dČdici našimi takovou vaši k nám
víru, podanost a stálost shledanou v pamČti majíce, netoliko nyní,
ale i potomními budoucími þasy vší milostí a dobrým vám to vzpomínati ráþíme a vás všecky i každého zvlášĢ v spravedlnostech a
potĜebách vašich, jakožto na vČrné sluší, obraĖovati a opatrovati. A
protož znajíce vy takovú jistú a dokonalú vĤli naši a že jeho Viléma
Kostku za mincmistra v tom úĜadČ pro dobré naše i dČdicĤv našich i
toho království a pro /65/ vyzdvižení tČch hor k užitku našemu míti a
nad vámi i také nad nimi svou obranu a královskou ruku držeti
ráþíme, nepochybujem o vás, jakožto o zvláštních našich poddaných, nébrž se vší pilností porouþíme a pĜikazujem vám všem i každému zvlášĢ, abyste vy se k témuž Vilémovi Kostkovi se vší povolností a poctivostí, tak jakož na mincmistra sluší, zachovali a jím se
spravovali a Ĝídili, tak jakž jsme vám o tom prve psáti a poruþiti
ráþili a vzláštČ pak pĜi tom úĜadČ mincmistrovi vedle listu našeho,
jemu Vilémovi Kostkovi na to daného, že jeho pĜed každým, aþ by
kdo chtČl jemu v tom pĜekážky aneb zmatky þiniti, obraĖovati
budete, neobracujíce se v tom na žádná jiná rozkazování a psaní,
kteráž by vám pĜišla bućto od nás, neb od jiných proti tomuto listu
našemu, aneb že by taková psaní byla ke škodČ jeho úĜadu, než již
vy se k témuž Vilémovi Kostkovi tak zachovejte, jakž vám tuto píšeme. Datum Budæ fer 2 die S. Gregori Anno 1515. Vladislaus rex.
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poĜádku havíĜského pĜed nižádným závazku neþiní a žádnému,
než /66/ pĜed pány šepmistry a pány v radČ. A tak když k tomu
osoby podle poþtu níž psaného vyvolené sepsány budou, tak a v
té radČ, jakž se nahoĜe píše, tedy podle pana mincmistra jdou do
svČtnice veliké havéĜské a tu starší pĜedešlého roku JMti a
pánĤm šepmistrĤm dČkují, že v potĜebách jich a tovaryšĤv ráþili
milostivČ vyslýchati a k pĜidaným starším a ke všem havéĜĤm
mluví, že se poslušnČ a poddanČ zachovali a ihned z místa svého
vystoupí a jiné osoby se jmenují, skrze písaĜe radního sepsané a
volené osoby žádají pana i pánĤv šepmistrĤv, aby ráþili jich i
jejich tovaryšĤv i všeho poĜádku potĜebách vyslýchati i opatrovati, též hory aby byly náležitČ opatĜeny.
Nesvornost stavĤ vyšších mezi sebou hrozila zkázou a
záhubou veškeré zemi. Proto mČsta Pražská vybízela jiná mČsta
královská k spoleþnému zápisu, k jednotČ a výpomoci vzájemné,
by na práva mČst saháno nebylo. Vladislav z poþátku nepĜál
valnČ zápisĤm takovým a zvlášĢ Horníky pĜed nimi varoval,
jakož jim psal z Budína fer III post Mathei: Porouþíme vám,
pĜikazujíc, jestliže by poctiví purkmistĜi, rady a obec mČst
Pražských nČco mocí a mimo Ĝád a právo pĜed se bráti chtČli,
abyste jim v tom nepomáhali a vedle nich nebyli, nobrž v tom
urozeným Zdenkem Lvem z Rožmitálu a z Blatné nejvyšším
purkrabím Pražským na na místČ našem podle Ĝádu jeho se
spravili, tak aby toho žádnému, kdož by co mocí mimo Ĝád a
právo pĜed se bral, trpíno nebylo. Kutnohoští nedali se tím však
zmásti a vypravili ke králi zvláštní poselství s vylíþením zloĜádĤ
v zemi zahnízdČných, jež pĜi svém návratu, snad jako odplatu za
slavné uvítání mincmistra, pĜineslo od krále následující nové
obdarování: Jakož nám píšete, oznamujíc spĤsob roztržitostí
nynČjších, které by se v království þeském mČly dáti, a pĜitom
žádáte nás, abychom vám k tomu povolení /67/ naše královské,
ponČvadž se jen námi a žádným jiným spravovati a zĜení míti
máte, dáti ráþili, abyste vy s Pražany a s jinými mČsty našimi,
nám beze škody, v pĜátelství vstoupiti mohli, a jestliže by jaká
protržka v zemi byla, abyste spoleþnost pĜátelskou majíce,
ponČvadž se jest to i prve dálo, tČchto hor lépe brániti mohli.
Jakož pak urozený Vilém Kostka z Postupic a na Litomyšli
mincmistr království þeského, vČrný náš milý, o též jest se k nám
za vás pĜimlouval, i ponČvadž pak známe na tom naše i dČdicĤv
našich zvláštní dobré i také užiteþné, aby ty hory pĜed
roztržením lidské nejednoty zkázu nevzaly, ale také jinak
opatĜeny býti mohly, jsouc k tomu naklonČni, na žádost vaši
povolujem vám a povolení naše královské k takovému spĜíznČní
dáváme, tak abyste vy s Pražany a jinými mČsty našimi v
pĜátelství vešli a vstoupili nám i dČdicĤm našim bez škody, tak
jakž jste to v svém psaní položili a nám psali. A tak tudy stojíce v
spĜíznČní a v pĜátelství spolu s nimi, našeho a dČdicĤv našich
dobrého a užiteþného hledČli, a jestliže by jaká protržka v zemi
byla, pro obranu tČch hor abyste se neopouštČjíce, radni a
pomocni sobČ byli. Však také takové spĜíznČní s radou již
psaného Viléma Kostky abyste uþinili, a pokudž on vám radu dá,
tak v tom abyste se zachovali. Jakož pak o tom spĜíznČní teć
píšem PražanĤm i jiným všem mČstĤm našim a vzláštČ též
podkomoĜímu, prokurátorovi i jiným všem úĜedníkĤm zámkĤv
našich, aby oni z rozkázání našeho vás a toho klenotu podle
mincmistra našeho skuteþnČ bránili. Datum Posoniæ fer VI ante
domenicam dne ne Longe annorum domini ste Anno 1515.
Opatrnosti té ohlednČ možného pĜepadení Hory se strany
protivné bylo zejména proto potĜebí, jelikož svržený mincmistr
Tunkl z Brníþka vyhrožoval, že mocí lidu svého Hory se
zmocní, k þemuž však nedošlo.
/68/ Téhož roku zemĜel bohatý rudokupec Pavel z KoĖského
trhu a uþiniv poruþníky mocné Martina Vrabce z Nedvojovic,
JiĜíka Hášu z Újezda na MalešovČ a ZachaĜe z ChrudimČ,
obyvatele horské, odkázal veškeren statek svĤj na skutky
milosrdné a poruþníci koupili plat a ves PoboĜ, kteráž obci
horské ve dsky vložena byla a lidé vsi té slibovati mají
þlovČþenství pánĤm šepmistrĤm na místČ vší obce a pĜi tom
skuteþnČ zachováni a zastaveni pod tou podmínkou, aby napĜed
dotþení poruþníci neb jich námČstkové plat z již psané vsi
vybírali, lidi spravovali a z téhož platu na skutky milosrdné
obraceli a vydávali a z toho platu o vydání aby poþet každého
roku þinili i potomci jich, kdož to poruþenství spravovati budou,
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pánĤm šepmistrĤm i vší obci.289
/69/ Poþátkem roku toho dostavily se v ýechách tak kruté
mrazy, že byl nedostatek v chlebČ, ježto nikde mleti možno
nebylo. Tím vČtší nesnáze objevily se mezi lidem horním. Ti
mrazové netoliko v ýechách, ale i v okolních zemích potoky
vysušovaly, Ĝeky znamenité umenšovaly, takže na nČkolik mil
vozili do mlýnu. Aby se nedostatku v HoĜe aspoĖ þásteþnČ
pĜedešlo, naĜízeno stavČti mlýny samotížné, koĖské i vČtrné.
Karel kníže Minsterberské a nejvyšší kanclíĜ posláni byli do
Hory, aby mincmistr slib uþinil þtyrem regentĤm, králem v
nebytí svém v království naĜízeným. Kutnohorští úsilovnČ tomu
bránili a proto také u pĜítomnosti vyslaných, jak bylo pĤvodnČ
ustanoveno, nebylo o nápravČ hor niþeho jednáno. PozdČji však
regenti s jinými pány zemskými chtČli to pĜedce k tomu pĜivésti,
aby mincmistr jim slib uþinil, avšak on v to vjíti nechtČl, aby
hory v jakou nesvobodu mČl uvozovati, pravČ, žeby hory a
mince žádného za pána nemívaly, než krále JMti. Potom poslány
/70/ byly králem z Budína dva listy, jeden mincmistrovi a druhý
HorníkĤm, jimiž dČkuje, že jsou k tomu slibu nesvolili.290
/71/ 1516 Zdraví krále Vladislava bylo již od nČkolika let
velmi chatrné. Král sám velmi záhy pĜedzvídal svou smrt a chtČje proto syna svého Ludvíka na trĤnu uherském i také þeském
upevnČna a ujištČna míti, dav jej již jako dítČ za krále þeského
korunovati, vydal krátce pĜed svou smrtí k národu þeskému
manifest, kterýmž u všech za krále þeského sliboval následovnČ:
My Vladislav etc. Oznamujem tímto listem vĤbec, kdež þten nebo
þtoucí slyšán bude, jakož jsou páni, rytíĜstvo, Pražané, mČsta i
289
Lib. memor. 1515 v archivu mČstském. - Desky zemské, kde
takto zanešeno: Albrecht Amcha z Borovnice pĜiznal se pĜed
úĜedníky Pražskými, že dČdictví své v PoboĜi, ves celou a dvory
kmetcí s platem i se vší zvolí, což k tomu pĜísluší, s plným panstvím i
to všecko, což jest tu sám mČl a držal, a také tak, jak jsú jemu ty
dČdiny na rozdílu od bratĜí jeho se dostaly, žádného práva ani
panství sobČ dále tudíž nepozĤstavuje, krom kováĜe, kterýž jest na
krþmČ pĜed svrchu dotþenou vsí, že toho neprodává, ale sobČ a svým
dČdicĤm ponechává, prodal šepmistrĤm a radČ i vší obci mČsta
Hory Kutné nynČjším i budoucím za 929 kop 35 gr. vše pražských,
úplnČ zaplacených. Roku 1698 pĜihlásil se konvent Sedlcký listem
ze dne 1. þervence, že r. 1340 vesnici PoboĜ opat Mikuláš i s celým
pĜíslušenstvím Mikulášovi Šramovi mČštČnínu kutnohorskému a dČdicĤm jeho ve 460 kopách gr. na výplatu na pČt let zastavil, a kdyby
vyplatiti nemohl, dále na pČt rokĤ postoupil. PonČvadž /69/ však dle
kontraktu solního mezi císaĜem Ferdinandem II. a papežem Urbanem VII. v pĜíþinČ odcizených duchovních statkĤ r. 1630 uzavĜeného výplata zastavených statkĤ všem duchovním a mnišským
klášterĤm vyhražena jest, že tedy po vyjití posledních pČti let, tedy v
roce 1690 takovou zástavní sumu 460 kop složiti a vesnici tu zpČt
míti chtí, þemuž však Kutnohorští pĜímo odepĜeli, ukazujíce k tomu,
že vesnici tu již od roku 1515 deskami zemskými zapsanou mají a
pokojnČ drží. Tím byli od dalšího stíhání se strany kláštera
Sedlckého uchránČni.
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PamČti Mikuláše Daþického z Heslova list 46. - Archiv mČstský, list HorníkĤm zaslaný zní: Poctivým šepmistrĤm, konšelĤm i vší
obci na Horách Kutných, vČrným našim milým. My Vladislav z boží
milosti uherský a þeský král etc. Poctivý vČrní naši milí. Psaní
vašeho, což se toho slibu dotýþe, kteréhož jest žádal osvícený Karel
kníže Minsterberský, ujec vČrný náš milý, na urozeném Vilémovi
Kostkovi z Postupic a na Litomyšli, nejvyšším mincmistru království
þeského, vČrného našeho milého, a též na úĜednících mince, všemu
dobĜe jsme vyrozumČli a též také i tomu, co jste témuž knížeti za
odpovČć dali, žádajíc nás pĜi tom, jakožto i prve, abychom vás pĜi
našem vlastním držení a nezávadném užívání a spravovaní míti a
nad vámi ruku svou královskou držeti ráþili, zĤstavíce vás pĜi svobodách vašich vedle našeho nedávného psaní. I vezte, že takové pĜipsání naše dobĜe v pamČti máme a toho úmyslu jsme i býti ráþíme,
abychom vás sami držíce a spravujíce, pĜi tom pĜipsání zĤstaviti
ráþili. A protož nic jste v tom, že jste toho slibu bránili a ubránili,
proti nám neuþinili a aniž uþiníte, když se tak budete zachovávati
vedle našeho psaní a jakž píšete, nás a krále Ludvíka syna našeho
nejmilejšího vČrnČ se pĜidržeti a na žádná jiná psaní se neobracujíce, než námi a mincmistrem naším a úĜedníky našimi se spravujíce.
A my vás také milostivČ opatrovati ráþíme i vším dobrým vám všem
a každému zvlášĢ to vzpomínati. Datum Budæ fer VI ante Martini
1515 regnorum nost. Hungariæ XXVI Bohemiæ XLV. Vladislaus rex
Ex comissione sub sigillo.

všecka obec království þeského s vĤlí naší volili a korunovali na
království þeské nejjasnČjší kníže a pána Ludvíka uherského
krále korunovaného syna našeho nejmilejšího z své svobodné
vĤle, nejsouc toho povinni uþiniti v živnosti naší. Také my chtíce
to opatĜiti, aby král Ludvík syn náš nejmilejší pánĤm, rytíĜstvu,
PražanĤm, mČstĤm i vší obci království þeského i zemím všem k
tomu království pĜíslušejícím dosti uþiniti ráþil po naší živnosti,
kdyžby, pĜijda k letĤm rozumným, v panování tohoto království
þeského a v zemí k nČmu pĜíslušející uvázati se chtČl, má jim to
všecko uþiniti, co jsou pĜedkové naši, císaĜové a králové þeští i
my také uþinili, že jest JMt též povinen uþiniti jako král þeský,
kdež my za JMt krále uherského a þeského voleného a korunovaného tímto listem slibujem, že má tomu všemu dosti uþiniti
po živnosti naší, jakož pak v tomto listu dále všecko napsáno
stojí, co má král Ludvík po naší živnosti uþiniti:
My Ludvík uherský a þeský král atd. PĜiĜkli jsme kompaktáta
mezi svatým konsilium Bazilejským a slavným královstvím þeským a markrabstvím moravským zjednaná a uþinČná, aby zase v
své pevnosti vstoupila a pĜivedena a skuteþnČ zachována byla, a
to máme zapsati podle všech zápisĤv pĜedkĤv našich králĤv
þeských a držeti a k místu pĜivédsti. A jestliže by kdo chtČl proti
tomu býti a království /72/ þeskému a markrabství moravskému to
rušiti, máme jich pĜi tom hájiti a brániti proti každému i pĜed
otcem svatým papežem o to jednati, aby ýechĤm a MoravanĤm
to bylo vskutku potvrzeno.
It. PĜiĜkli jsme, aby takový arcibiskup dán a spĤsoben byl
kostelu pražskému, kterýž by ýechy a Moravany pĜi kompaktátích zachovaval a držel, i také podle zapisĤ a ujištČní císaĜe Sigmunda slavné pamČti i jiných králĤv þeských až do krále Vladislava otce našeho nejmilejšího zápisĤv. A takový arcibiskup aby
brzy zjednán byl, stvrzen a posvČcen.
It. PĜiĜkli jsme korunu þeskou držeti a zachovati, všecky
pány, poctivá mČsta Pražská i jiná mČsta i všecku obec též
koruny pĜi právích, Ĝádích, privilegiích, svobodách, vysazeních,
obdarováních zemských i všech slušných starých i jiných zvyklých dobrých obyþejích, zvláštČ slavných pamČtí krále Otakara,
krále Jana, císaĜe Karla, krále Václava, císaĜe Sigmunda, krále
Albrechta, krále Ladislava, krále JiĜího, krále Vladislava otce
našeho nejmilejšího všecky zápisy dané a vyšlé až do jeho smrti
držeti bez odporu a zmatku všelikterakého a vskutku zachovati a
obhajovati.
It. PĜiĜkli jsme hradu Karlštejna, koruny, klenotĤv všelikterakých zemských i také desk i privilegií neporušiti ani svČĜovati
žádnému bez vĤle a rady pánĤv, rytíĜstva království þeského i
mČst Pražských pokud kteĜí právo mají.
It. PĜiĜkli jsme, kdybychom v panování skuteþné království
þeského vstoupiti mČli, že zachovati máme Ĝád a zvyklosti
starodávní království þeského.
It. PĜiĜkli jsme žádných cizozemcĤv duchovních ani svČtských na úĜady zemské, dvorské, ani mČstské ani duchovní nepĜijímati než ýechy, ani jimi zámkĤv a mČst koruny þeské osazovati a jim jich svČĜovati, /73/ a to máme rádi uþiniti. A též v okolních zemích k království þeskému pĜíslušících aby bylo držáno,
jakž jest to za císaĜe Karla i jiných králĤv pĜedkĤv našich
držáno a zachováváno bylo.
It. PĜiĜkli jsme, že nemáme žádných zemí, knížetství, mČst i
zámkĤv, hradĤv, manĤv i jiných všelikterakých zboží královské
þeské korunČ pĜíslušících od koruny odtrhovati ani odcizovati
ižádným obyþejem i ani žádnými vČny, ale což by od koruny
odtrženo bylo neb odcizeno, to máme zase spojiti a k korunČ
shromážditi.
It. PĜiĜkli jsme mince þeské žádným spĤsobem nepolehþovati
ani ponižovati bez vĤle vší zemČ, ale tak se zachovati podle
vysazení a privilegií koruny þeské, jakož právo jest.
It. PĜiĜkli jsme, což jsou pĜedkové naši císaĜové neb králové
þeští k tomu dali neb zapsali stavĤm, osobám neb osobČ, buć na
království neb na duchovenství neb na manství, že to máme
zdržeti a v celosti zachovati, však to aby nebylo proti milostem a
obdarování, kteréž jest král Vladislav otec náš nejmilejší dáti
ráþil všem stavĤm království tohoto.
It. PĜiĜkli jsme každý stav zvláštČ pĜi jejich právích, Ĝádech,
privilegiích, svobodách, vysazení, zvyklostech a obdarováních,
což k témuž stavu náleží, zachovati.

I my tímto listem slibujem a pĜiĜíkáme, kdyby koli král
Ludvík JMt syn náš nejmilejší po smrti naší, pĜijda k letĤm
rozumným, v panování své v království þeské uvázati se chtČl,
jim má to všecko uþiniti, což jsou þinili pĜedkové naši, králové
þeští, i my též uþinili jsme z povinnosti, že týž král Ludvík uþiniti
má vedle toho spĤsobu, jako jsme my jim list na to vydali pod
peþetí naší rukou naší vlastní v nČm se podepsavše, s takovouto
výminkou, že dokudž by jim král Ludvík, syn náš nejmilejší, tomu
všemu dosti neuþinil, jakož týž list náš od nás /74/ jim vydaný sám
v sobČ šíĜe drží a ukazuje, co povinni jsou þiniti králové þeští, že
oni také nebudou povinni ve vládnutí a panování téhož krále
Ludvíka JMt opustiti, dokudž by se tomu všemu dosti nestalo,
jakož se v tom listu od nás jim vydaném oznamuje a šíĜ zavírá,
než když by tomu všemu tak, jak píšeme a naĜizujeme, úplnČ
vyhovČno bylo od JMti krále Ludvíka syna našeho nejmilejšího
všickni stavové v království þeském i v jiných zemích k nČmu
pĜíslušejících povinni jsou a budou ve vší poddanosti, povinnosti
a službách se zachovati, jakožto ku pánu svému a králi þeskému
korunovanému.291
Poruþníky krále Ludvíka do jeho zletilosti ustanoveni pak
byli v zemích koruny þeské páni kníže Karel Minsterberský a
Lev a BĜetislav Švihovský z Rožmberka. Král Sigmund polský a
císaĜ Maximilián prohlášeni, aby pĜijali na se spoleþné vrchní
poruþenství jak nad králem tak i nad královstvími jeho do let
rozumných.
Král Vladislav zemĜel ve þtvrtek pĜed KvČtnou nedČlí (dne
13. bĜezna) 1516.
Když ta žalostná novina o smrti krále Vladislava pĜišla do
Hory, tehdy vedle povinnosti páni šepmistĜi a páni jakožto hospodáĜi i také proto, že po smrti krále JiĜího páni hned v minci
královskou na Vlašském dvoĜe se uvázali, tak jakž tu na ten þas
pĜipomenutí od lidí starých uþinČno pro obhájení hor, i na témž
byli jsou, chtíc se v minci království uvázati, jsouc k tomu napomenuti od obecních a starších a o tom s panem mincmistrem
mluvili dostateþnČ, pĜedloživše pĜíþiny pĜedepsané, i také že
jsou nákladové jich tu v minci, chtíc to opatĜiti, tak aby z pánĤv
osoby nČkteré pĜihledaly k tomu, což se do mince královské
schází a co jest v minci, aby vČdomost pĜíjmĤ a vydání mČli,
však tak, aby úĜedníci mince pĜi svém úĜadu jsouc toho pilni
zĤstali a tak se zachovali, aby nikam nic bezpotĜebnČ /75/ a jinam
mimo potĜebu horní vydáno nebylo, ani nikterakž ustíráváno,
než ponČvadž královská milost Ludvík dČdic a král korunovaný
aby JMti to dochováno a zachováno bylo, což by mČlo zachováno býti spravedlivČ a vČrnČ. Mincmistr však pouþil je, že závazek svĤj, kterýž uþinil králi Vladislavovi pobožné pamČti, uþinil
též jednostejnČ JMti králi Ludvíkovi, a ponČvadž král a pán náš
živý jest, žádal pánĤv, aby toho zanechali, pĜiĜíkaje jim, že nikam nižádné dluhy mimo potĜeby horní nikterakž vydati neráþí,
aniž na dluhy své v minci porážeti bude a nemá, ani úĜedníci
mince jakých dluhĤv sobČ vyvČĜovati ani pĤjþovati sobČ nemají,
než tak se zachovati úplnČ a vČrnČ, jako na úĜedníky náleží, a
nikam žádná vydávání aby nebyla, než což by ku potĜebČ horám
bylo. Sám pak mincmistr že se podle závazku svého, jako na
ctného pána náleží, úplnČ a vČrnČ zachovati chce a JMti králi
Ludvíkovi v tom upĜímnČ, jako ku pánu svému vedle pĜísahy
zachovati, i pilnost v všech dĤchodech mince míti, tak aby
žádné v tom újmy nebylo ani jaké domnČní.
Tu páni šepmistĜi a páni, vážíce závazek, kterýž jednostejnČ
a rovnČ ku králi Ludvíkovi jako ku králi Vladislavovi se vztahuje, a že rozdílnČjší vČc jest þasu tohoto nežli za krále JiĜího,
kdež žádný král ani dČdic nebyl korunovaný a kralující, jako
král Ludvík JMt jest král a pán korunovaný a dČdic, a že pan
mincmistr znamenitČ závazkem pĜiĜþení uþinil, že o to plnost
míti bude, aby nikam jinam nic mimo potĜeby horní vydáváno
nebylo, i tak pĜi tom a na tom pĜiĜþení, kteréž uþinil dĤvČrnČ, k
vĤli a žádosti uþinili a na to se netáhli, aby páni minci spravovali
a v minci se uvázali, však tak od toho pustili z dobré vĤle, aby
na potomní þasy tím honČni nebyli, také pod tou výminkou, aby
úĜedníci mince v tom upĜímnČ, vČrnČ a právČ, se zachovali ve
všem, pokudž jich závazky jsou, aby tyto hory, aþ by /76/ jaká
potĜeba neb potržka byla, opatrovány byly. A toto všecko se
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dálo z napomenutí a z vĤle obecních a starších k správČ na ty
þasy potomní, aþ by z dopuštČní božího král JMt a potomci bez
dČdicĤ a krále korunovaného z svČta sešli, aby jakž od starodávna bývalo, mince od pánĤv šepmistrĤv jako hospodáĜĤv opatĜena byla.292 Byl to poslední výkon šepmistrĤ kutnohorských toho
druhu, neboĢ potom nikdy více se jim toho þiniti nedopustilo.
Nejvyšší mincmistr Kostka z Postupic požíval u všeho obyvatelstva úplné dĤvČry a lásky, neboĢ nikdy nedopustil na svobody a stará práva obce Hory Kutné sahati, proto také obec úplnou svou samosprávu v každém smČru vykonávati mohla a
vykonávala. Byl také stejnČ oblíben u lidu horního, jak pracujícího tak u nákladníkĤ a rudokupcĤ, a to pro svoji nestrannost a
všemožné podporování hornictví. Tato jeho všeobecná obliba
pĜimČla bohatou mČšĢanku a majitelku hutí KateĜinu Jandovou k
tomu, že ona veškeren svĤj znamenitý statek jemu odkázala,
uloživši zároveĖ jemu za povinnost, aby chrám sv. Jana, který
stavČti byla poþala, z pozĤstalosti její dostavČl, knČzem opatĜil,
téhož potĜebnou výživou nadal a pro nČho dĤm zvláštní koupil,
ku kterémuž úþeli své vesnice ToušeĖ, Opoþen a Sedlov
odkázala.293
Bylo již dĜíve praveno, že obecní starší a šepmistĜi hledČli
využitkovati každé možné pĜíležitosti ku rozmnožení statkĤ
obecních. Tak ve stĜedu po sv. BartolomČji r. 1516 stala se jest
smlúva a trh dokonalý mezi urozeným vladykou panem Prokopem ýabelickým ze Soutic a na TejnČ s jedné a mezi šepmistry a
radou vší obcí Hory Kutné, strany druhé a to taková, že již
nadepsaný Prokop ýabelický /77/ ze Soutic prodal ves Lošany i s
tvrzí, s lidmi i s platem a podacím kostelním tu v Lošanech, i s
rybníky, potoky, lukami se vší zvolí a se vším panstvím což k
tomu pĜísluší, nic sobČ tu ani dČdicĤm svým nepozĤstavuje, tak
jakž on sám držal, jim nadepsaným pánĤm HorníkĤm a obci a to
jmenovitČ každou 1 kopu gr.þ. po 24 kopách gr.þ. cokolivČk tu
platu jest a ukázano bude, a k nČmu se lidé pĜiznávají, to se ve
dsky vloží. Toto jest vymínČno. Což jest koli penČz gruntovních,
kteréž jsou dČdiny od tvrze prodány, ty peníze aby panu Prokopovi vyšly podle toho trhu a smlouvy, kteréž s tČmi lidmi má a na
ty roky, jakž jest v registrách zapsáno. A páni Horníci mají ty
lidi pĜidržeti, aby z tČch gruntĤv placeno bylo za grunty. Toto
jest také vymínČno. Což se Duchka v Lošánkách dotýþe, jestliže
by jej pan Prokop kdy zastaviti neb prodati chtČl, že jeho nemá
žádnému jinému mimo nadepsanou obec Hory Kutné zastaviti
ani prodati, a též na nČm, což platí, 1 kopu po 24 kopách prodati
má a dráž nic, leþby páni Horníci koupiti nechtČli. Toto také
výmínČno, že tento úrok svatohavelský nyní nejprv pĜíští má pan
Prokop vzíti a sebrati na lidech v Lošanech. It. Za podací kostelní, za rybník a za druhý rybník, kterého se s loukou užívá, za to
mají dáti 60 kop gr.þ. It. Spraviti má svrchupsaný pan Prokop
ýabelický tím vším, což má aneb míti bude. It. Má ve dsky
nadepsaný pán koneþnČ vložiti pĜi svatém Václavu nyní pĜíštím.
It. Nyní mají zavdati páni Horníci 100 kop gr.þ. Ostatek penČz té
sumy, což bude seþteno, to pĜi sv. Havle pĜíštím aneb koneþnČ
dvČ nedČle po sv. Havle dodati a doplatiti mají. Toto jsou sobČ s
obou stran správnČ a kĜesĢansky zdržeti slíbili, /78/ jako dobĜí
lidé tomu všemu dosti uþiniti majíc, což sepsáno v této smlouvČ,
a na tu smlouvu uþinili jsme mezi sebou tyto vyĜezané cedule
léta a dne, jakož se nahoĜe píše.
Tim nabyla obec Kutnohorská opČt o jeden statek více v
majetek svĤj, což nejlépe svČdþí o prospČšnosti samosprávy
obecní niþím neomezované a o dobrém hospodáĜství dávných
pĜedkĤv našich.
Král Vladislav hned od nastoupení vlády své nalézal se vždy
ve velmi stísnČných pomČrech finanþních, o jichž trvalé zlepšení
po celý svĤj život marnČ se namáhal. Nepokojná doba jeho vlády vyžadovala velikých nákladĤv. Proto ku konci svého panování, kdy hornictví kutnohorské znaþnČ zaþalo klesati, uznal
toho potĜebu, aby pĜehlédl stav svých dluhĤ a naĜídil úpravu
jich. K tomu úþeli svolal zvláštní komisi a na splacení svých
dluhĤ postoupil jí veškeré dĤchody z mince kutnohorské, spolé292

Archiv mČstský: Rubea decretorum.
Archiv mČstský. - MČl to býti chrám sv. Jana KĜtitele na
Svatojánském plácku, který v husitských válkách sešel, nicménČ
však ani z odkazu toho více vystavČn nebyl.
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haje úplnČ na mincmistra Kostku, že se jemu podaĜí celý plán
uskuteþniti. Veškeré seþtené dluhy obnášely 208.910 kop pražských (tj. asi 2,100.000 zl.rak.þ.), z nich pak ještČ i pĜi smrti
VladislavovČ málo bylo splaceno, ježto pravČ výnos z hor kutnohorských byl již skrovný a také nemohl býti k naznaþenému
cíli úplnČ obracen, jakž patrno z posledního vyjednávání s
mincmistrem, jehož první péþí mČlo býti podporování hor a
zakázáno mu bylo obraceti peníze jinam.
Na nemalou újmu výnosu hor kutnohorských bylo povolení
Vladislavovo mČšĢanu kutnohorskému Janu Freyovi na prodej
veškeré vytČžené mČdi, kterýž opČt právo své postoupil norimberskému kupci Janu Nitschlovi, což i král Vladislav potvrdil,
jakož i stvrdil postoupení obchodu toho pro kupce Bernarda
Fichtla z Mnichova. Že obchod ten jak NorimberþanĤm tak i
Mnichovským znamenitČ prospíval, jest mimo /79/ vší pochybnost, neboĢ bratĜí Fichtlové zapĤjþili králi Ludvíkovi 10.000 zl.
a naproti tomu byla jim ponechána nadále mČć z rud kutnohorských a vymínČno, že kupci ti z každých 100 centĤ mČdi srazí si
150 zl. až do úplného zaplacení, a vyhražena zároveĖ vzájemná
dvouletá výpovČć.
1517 Vláda krále Ludvíka byla jak poruþnictvím stavĤ tak i
vrchních poruþníkĤv velmi obmezena, neboĢ král mohl konati
jen to, na þem se poruþníci ustanovili a snČmy snesly. K tomu
ještČ dále panovaly, ano i více vzrĤstaly, dávné kyselosti a rozbroje mezi stavy þeskými. Stav panský a rytíĜský dávaly všeobecnČ najevo dávnou svoji nepĜízeĖ k mČstĤm královským,
protože mČsta nechtČla jim býti na snČmích zemských povolna a
hájila svých práv, ano došlo i tak daleko, že pan Lev z Rožmitála nejvyšší purkrabí pražský poslal do všech krajĤ naĜízení,
aby celá zemČ vojensky se strhla na Kaþinu ke dni 4. záĜí, naþež
zase Pražané dopsali všem mČstĤm královským o potĜebČ celou
mocí brannou dostaviti se v den 3. záĜí do Kolína. Ježto pak obČ
vojska stahovati se mČla v nejbližším okolí Hory, záleželo jí na
tom nemálo, aby sebe i hor stĜežila a opatrovala a celou péþi
úkolu tomu vČnovala, avšak poselstvím krále Ludvíka zastaveny
byly pĜípravy váleþné obou stran a snahou starého pana Viléma
z Pernštejna podaĜilo se sjednotiti strany k jednotČ a koneþnému
míru.
Také havíĜi kutnohorští poþali se toho roku bouĜiti, a to
zejména pro stálé hádky náboženské. Stalo se však mezi nimi
narovnání a spokojení skrze knČze arcidČkana Jana Buchala,
knČze mistra Duchka, knČze Jana Cifru faráĜe od sv. Barbory a
knČze Jana od sv. JiĜí v pĜítomnosti pánĤv šepmistrĤv a nČkterých spoluradních, a ti havíĜi pro takové nešetrné a jim nenáležející hádky trestáni /80/ jsou vČzením šatlavním.
Jak pĜísnČ každá rozpustilost a svévolnost trestány bývaly,
dosvČdþuje nám vypravování Mikuláše Daþického: MČsíce Septembris r. 1517 dali v HoĜe Kutné utíti dvČma trubaþĤm ruce, že
na rychtáĜe mČstského sáhli jej posekavše, a ruce jich zutínané
pĜibity byly na pranýĜ uprostĜed rynku.
Téhož roku starší nad havéĜi hor stĜíbrných dali vystavČti
kostelík ke cti a chvále Pánu Bohu na památku popravených
havíĜĤv u PodČbrad, na tom místČ kdež stínáni byli, a pouĢ tam
uþinivše kalich stĜíbrný tam darovali.
1518 Nastává nyní nČkolikaletá doba, ve které Hora z veĜejného pĤsobení takĜka ustoupila a veškerou svou þinnost správČ
obecní vČnovati mohla a také jistČ vČnovala. Jest to dozajista
úkaz neobyþejný a pamČtihodný, že až posavad pĜi všelikých
promČnách politického a sociálního smýšlení osob správu obecních záležitostí Ĝídících pĜi všemožném pátrání ani jediného pĜípadu nebylo možno nalézti stížností do neĜádného a nepoctivého
plnČní a zastávání povinností v úĜadech veĜejných a pĜedce jak
veĜejná správa obecní, tak i soudnictví i právomoc spoþívaly
jedinČ v rukou spoluobþanĤ, dĤvČrou obþanstva k úĜadĤm tČm
povolaných. Pozorujeme-li pak obezĜetnost a rozvážlivost pĜi
rozsudcích, krátkost, urþitost a úplnost pĜi zápisech druhu všelikého vlastnictví a Ĝádnost i poctivost u vedení svČĜených jim
majetkĤ a fondĤ a þinČných z nich poþtĤ, musíme diviti se vysokému stupni jich vzdČlanosti, šlechetnosti a spolu i obČtavosti,
s jakou úĜadĤm svým se vČnovali, a proto zase po delší dobČ seznámíme se s osobami, kterým tehdy správa obce svČĜena byla.
Roku 1518 v den po Novém roce nejvyšší mincmistr Vilém
Kostka z Postupic obnovil úĜad šepmistrský a zvoleni byli: Sa-

muel Lahviþka, /81/ Jan HanykýĜ z Semína, Petr mincíĜ, Jan
Popelka z Vickovic, Prokop Prégl z Ylkuše, VavĜinec JoštéĜĤv,
Jan z PráchĖan, JindĜich Lauda, Burian VrbíkĤv, Jakub Sobol z
Vojkovic, Václav Zikeš, Jan Král, Václav Srna, BartoĖ mincíĜ,
Havel Píš Šafarský, JiĜík Rych, MatČj Chotusický a Jan FaráĜ
zámeþník. Konšelé a páni obecní: Matouš Libenický z Ruk
hofmistr, MatČj z Rybného trhu, Mikuláš z PráchĖan, Jan Zygel
z Chocemic, Jan Sus z Ježova a OndĜej kramáĜ. Mimo nČ voleno
ještČ 72 starších obecních. Povinnosti obecní rozdČleny jim byly
dle známého již Ĝádu obecního. RychtáĜové a konšelé obecní
voleni byli též i pro pĜedmČstí: pro Cech rychtáĜ a 6 konšelĤv,
pro Hloušky rychtáĜ a 8 konšelĤv, pro Pách rychtáĜ a 6 konšelĤv, pro Kolmark rychtáĜ a 4 konšelé a pro KaĖk rychtáĜ a 9
konšelĤv.
Starší cechĤm Ĝemeslnickým zvoleni: ĜezníkĤm 4, pekaĜĤm
4, nákladníkĤm piv 4, kováĜĤm 3, krejþím, krajeþĤm, postĜihaþĤm a rejfíĜĤm 7, soukeníkĤm 2, tkadlcĤm 2, kramáĜĤm 3, zlatníkĤm a konváĜĤm 2, kožišníkĤm 2, stĜelcĤm 1, zámeþníkĤm 2,
truhláĜĤm, bednáĜĤm a koláĜĤm 5, šenkýĜĤm 4, klobouþníkĤm 2,
ševcĤm 4, leflíĜĤm 2, koželuhĤm 2, lojovníkĤm, provazníkĤm a
olejníkĤm 3, hrnþíĜĤm 2, tandléĜĤm 2, lazebníkĤm 2. Nápadno
je, že cech mlynáĜský dosud se neuvádí, aþ þasu toho v okolí i v
mČstČ dosti mlýnĤ bývalo.294
Král Ludvík byl si dozajista vČdom dĤležitosti dolĤ kutnohorských a proto brzo po svém nastoupení vlády poslal z Budína
posla svého do Hory s následujícím listem: My Ludvík z Boží milosti uherský, þeský etc. král atd. Slovutným, opatrným HorníkĤm, šepmistrĤm i jiným všem úĜedníkĤm na Horách našich
Kutných, vČrným našim milým, milost naši královskou a všecko
dobré vzkazujem. VČrní naši milí! Oznamujem vám, že teć k vám
vysíláme stateþného ŽibĜida z Bobolusk služebníka našeho vČr294

Po volbách kladeny byly poþty osobami, jimž rĤzné úĜady
byly svČĜeny. Z poþtĤ tČch posouditi lze stav obecních dĤchodĤ a
fondĤ: Poþet obecní. Suma restat pĜedešlých poþtĤv v truhle
nalezená a vyþtená: 187 kop 12 gr. Suma pĜíjmĤv ungeltních do
truhly 63 kopy 9 gr. 4 den. Suma všech pĜíjmĤv postranních 342
kopy 55 gr. ýiní 593 kopy 16 gr. 4 den. /82/ HospodáĜský poþet,
jejžto þinili hospodáĜi obecní. Suma pĜíjmĤv z zisku z soli, z cla, z
zboží, z úrokĤv, þinže a z dluhĤv starých zupomínaných a po poþtu
k sobČ pĜijali hotových 283 kopy 2 gr. 1 den. Suma všech útrat 162
kopy 16 gr. 4 den. Zbývá 120 kop 45 gr. 4 den. a to jest ukázáno na
skladu soli v solnici ležící a sice 4 kopy 58 beþek malé soli po 17 gr.
a 43 beþky veliké po 22 gr. Poþet špitálmistrĤv. Suma všech
pĜíjmĤv 267 kop 28 gr. 6 d. Suma všech útrat 271 kopa 3 den.
Nedostává se 3 kopy 32 gr. 3 d., ty dodány jsou. Poþet z Rybného
trhu a ze skladu slaných ryb. PĜijato 66 kop 13 gr. 4 d. Vydáno 13
kop 44 gr. 5 d. Zbývá 52 kopy 28 gr. 7 d., položeno hotových. Poþet
Vysokého kostela. Suma všech pĜijmĤv 38 kop 1 gr. 6 d. Vydání 37
k 4 gr. Ostává za pány kostelníky 57 gr. 6 d. Poþet chrámu sv.
Barbory. Suma všech pĜíjmĤv 49 kop 12 gr. 6 d. Suma útrat i za
víno k službČ boží, varhaníku, kalkantovi a písaĜi 46 kop 29 gr. 7 d.
Ostává za pány kostelníky 2 kopy 2 gr. 3 d. Kostelníci od NámČti
toho roku poþtu neþinili, protože se chrám opravuje. Poþet chrámu
sv. BartolomČje. Suma všech pĜíjmĤv 42 kopy 9 gr. Suma vydání
20 kop 59 gr. 2 d. Zbývá 21 kopa 1 gr. 6 d., ty pĜijal jest pan
JindĜich bakaláĜ. Poþet úĜedníkĤv stavení kostela TČla Božího a
sv. Barbory. Suma všech pĜíjmĤv 365 kop 52 gr. 6 d. Suma všech
vydání 359 kop 55 gr. 1 d. Po poþtu hotových 5 kop 57 gr. 5 d.
pĜijali zase úĜadníci a tu pĜiznáno od Martina Vrabce z Nedvojovic,
že od sedmi let poĜád zbČhlých až do tohoto þasu vynaloženo na ten
kostel 3322 kopy 5 gr. 2 den. /83/ Poþet ze vsi PoboĜe od poruþníkĤv
Martina Vrabce z Nedvojovic, JiĜíka Háši z Újezda a pana Zacha.
Suma všech pĜíjmĤv a úrokĤv až do konce roku 132 kopy 16 gr.
Suma vydání na skutky milosrdné dle odkazu 118 kop gr. 6 d.
Zbývá 14 kop 15 gr. 2 d, což ostává za pány poruþníky. Mezi výdaji
úþtováno též 9 kop 54 gr. pannám Bekyním, což svČdþí, že až
posaváde v HoĜe byly usazeny. Poþet z úrokĤv a z lidí, obecním
hospodáĜĤm náležející, za pĤlletí svatojiĜské a svatohavelské. Z
Újezdce 14 kop 14 gr. Z Peþek 4 kopy. ýiní 18 kop 14 gr., ty pĜijaty
do pĜíjmĤ obecních od pánĤ šepmistrĤ. Poþet úrokĤ ze vsí ku
špitálu náležitých, a sice platilo se: ze SouĖova 14 kop 33 gr., z
TĜebonína 5 kop 17 gr., z PĜítoky 18 kop 19 gr., z Veletova 9 kop 17
gr., z PuchĜe 4 kopy, ze Zybohlav 17 kop. Uþiní 68 kop 26 gr., které
pĜijali páni špitálmistĜi pro potĜeby špitální. Tím spĤsobem vedena
byla správa obecních a nadaþních pĜíjmĤ.

ného milého, jemuž jsme poruþili s vámi o nČkteré naše potĜeby
pilné rozmluviti a vám je oznámiti. A protož toho na vás žádáme,
což prve jmenovaný ŽibĜid na tento þas od nás s vámi slovem
naším královským mluviti bude, že jemu toho vČĜiti budete tak,
jako bychom s vámi sami osobnČ mluviti ráþili. A vČda, že jest v
tom zcela naše vĤle, což vám oznámí, /84/ nepochybujeme o vás,
jakožto o vČrných poddaných našich milých, že se v tom tak
zachováte podle tohoto našeho rozkázání a jináþe nic. Tomu na
svČdomí jsme rozkázali peþeĢ naši královskou k tomuto listu pĜivČsiti. Datum Budæ fer V post festum scte Luce evangeliste anno
domini 1518. Co tento posel v HoĜe vyjednával, nikde poznamenáno se nenachází, ježto však týž ŽibĜid jako posel královský
dostavil se na snČm v Praze o stĜedopostí odbývaný, lze souditi,
že i v HoĜe jednal o pomoc na zaplacení dluhĤ královských. Jednalo se o to, jak by Hora i se svými dĤchody horními a podobnČ
i jiní zámkové královští pro dluhy královské zastaveni býti
mohli dle zápisĤv. Proto na snČmu svoleno bylo k dani a berni
velmi tČžké, jen aby králi z dluhĤ a zemi ze závad všelikých
bylo pomoženo.
1519 Vedle toho, kdež ode všech tĜí stavĤv panského, rytíĜského i mČstského stalo se svolení o dluhy královské, aby na
splacení jich bernČ dána byla, svolili se šepmistĜi a rada s volí
pánĤv obecních a starších ze všech statkĤ na zemi dČdiþných i
zápisných, jichž na ten þas byli v držení, k obci mČsta Hory Kutné pĜíležících a pĜíslušících, i také z lidí v nich sebravše, jakž
kdo a zaþ statku gruntovního mČl vedle trhu nebo spravedlivého
šacování z každé kopy grošĤv po pĤl groši þeském a to rozdílnČ
po krajích, jakž který statek k kterému pĜísluší kraji, tímto
spĤsobem: V KouĜimském kraji tito statkové: PoboĜ koupena za
929 kop 35 gr., bernČ na ten statek 7 kop 44 gr. 6 d. Zybohlavy,
Újezdec, KĜeþhoĜ zápisnČ, bernČ na nČ pĜišlo 2 kopy 13 gr.
BlynČ koupena za 346 kop, bernČ 2 kopy 53 gr. Lošany s
podacím za 950 kop 22 gr., bernČ 7 k 55 gr. 1 d. Lošánky malé
za 192 kopy, bernČ 1 kopa 36 gr. V týchž Lošánkách Kubík v
zástavČ ve 100 kopách, bernČ 50 gr. /85/ Veleletov zápisná vČc
dle majestátu, bernČ 3 kopy 20 gr. ýiní 26 kop 31 gr. 9 d. V kraji
ýáslavském: V Peþkách jeden þlovČk, bernČ z nČho 18 gr. V HoĜanech platu 198 k 24 gr., bernČ 2 kopy 6 gr. V Dolanech platu
260 kop, bernČ 2 kopy. SouĖov, TĜebonín z nichž vycházeti má
platu 29 kop, jedna kopa platu poþítá se za 18 kop, vypadá bernČ
4 kopy 21 gr. V PuchĜi platu 4 kopy, jedna kopa poþítá se za 20
kop, bernČ 40 gr. Z PĜítoky vychází platu 18 kop 23 gr., bernČ z
toho 3 kopy 4 gr. Z Kruntlíku vychází platu 4 kopy, jedna kopa
po 18 kopách, bernČ 36 gr. Suma vší bernČ ze všech statkĤ kraje
ýáslavského 12 kop 38 gr. V Chrudimském kraji: Ves Bylany
koupena za 890 kop, bernČ z toho 7 kop 20 gr. Uþiní tedy veškeré bernČ ze statkĤv obecních 46 kop 25 gr. 3 d. Z lidí podle
oznámení úĜedníkĤv nad týmiž lidmi ze všech vsí nahoĜe uvedených vypadlo bernČ 36 kop 59 gr. Jak veliká suma bernČ od
obyvatelstva mČstského a zda vybírána byla, nenalezl jsem
poznamenáno.
1520 Všichni tĜi stavové království þeského usilovali horlivČ
o to, aby mladý král pĜijel do ýech a v panování dle práva se
uvázal, tak aby všech vČcí dávno pohĜešovaný stav a bČh v
poĜádek uveden býti mohl. I vysíláni byli poslové do Budína,
aby krále mČli ku pĜíjezdu do ýech, a když na tyto slušné žádosti odpovídali UhĜi þetnými a nedĤvodnými pĜekážkami, hrozili
poslové þeští v nevoli, nebude-li král jim propuštČn dobrovolnČ,
že pĜitáhnou s brannou mocí a sami ho sobČ dobydou a nepĤjdeli ani tak, že sobČ zvolí krále jiného. A obrátili se v té vČci na
vrchního poruþníka Sigmunda krále polského aby pro uvarování
nesnází a bouĜí v ýechách nápomocen byl pĜíjezdu /86/ krále do
ýech. KoneþnČ bylo pĜipovČdíno, že král pĜijede do ýech pĜed
sv. BartolomČjem a stavové dle starobylého spĤsobu mČli jej
oþekávati na hranicích. Že však o Veliké noci vypukl v Praze
krutý mor a rozšíĜil se po celém království, jemuž množství lidu
podlehlo, sešlo pro ten rok z králova pĜíjezdu a slíbeno, že se tak
stane, jakmile okolnosti se zmČní. Stavové pak napomenuti, aby
aspoĖ v této ránČ boží sobČ usrozumČli a vešli opČt ve svornost a
lásku mezi sebou, pro dobré jak království, tak i své vlastní.
SnČm odbývaný po Novém roce v Praze, na nČmž z Hory
jako vyslaní se súþastnili Jan HanykéĜ z Semína a JiĜí Rych,
spoluradní, byl dosti bouĜlivý, jelikož nČkteĜí páni a rytíĜi, zvlá123

štČ strany pod obojí a celý stav mČstský, odepĜeli každému spĤsobu nových berní, pokud nenajdou se prostĜedky jiné a lepší,
aby dluhĤv královských skuteþnČ ubývalo. ZvláštČ Horníci jak
Ĝeþmi tak i pĜípisy k nejvyššímu hofmistru VojtČchovi z Pernštejna bránili se proti listĤm krále Ludvíka jim þinČným a je ku
placení berní vybízejícím, takže týž pan z Pernštejna listem
svým ze dne 5. února 1520 omlouvá se, že jim proti rozkazĤm
královským raden a pomocen býti nemĤže, ponČvadž práv a
výsad horských svČdom není. Dále píše: VyĢ jste ale rozumní
lidé, kteĜí vČc svou pĜed se bráti umíte, tak aby vám svobod
vašich neubývalo a svému pánu abyste poddanost zachovali,
jakož z nás každému pĜísluší. Pokudž jsme my povinni to držeti,
co jsme JMti slíbili, tolikéž nám JMt povinen držeti, což nám
slíbil neb slíbiti má.295 Proto však pĜedce povoleno k nové dani,
totiž, aby pĜi prodeji všeho movitého zboží v zemi z každého
groše kupní ceny dáván byl haléĜ na pomoc k zaplacení zmínČných již dluhĤ, a to po celý rok. Celý pak dluh královský rozdČlen byl na tom snČmČ tak mezi stavy, že stav panský a rytíĜský
/87/ brali na sebe dvČ tĜetiny a tĜetí ponechali stavu mČstskému.
Kdežto veškeré pĜíjmy z dĤchodĤ královských z Hory Kutné
dle ustanovení jen na dluhy královské mČly býti dávány, pĜedce
pan Lev z Rožmitála dĤchody ty obracel jinam, což mu však panem VojtČchem z Pernštejna velice bylo domlouváno a šepmistĜi voláni k odpovídání, jestliže by sami k tomu pĜipouštČli.
S klášterem Sedlckým nežili Horníci dosud v dobrém pĜátelství, neboĢ domlouvají jim zĜízené rady v království þeském
listem ze dne sv. Augustýna 1520, že knČz opat téhož kláštera
stČžuje si do nČkterých tČžkostí a posmČchĤ, jež se mu dČjí bez
provinČní a to z strany úĜedníka jeho, který k vám do Hory
svobodnČ bez gletu nesmí, i do mnohých jiných pĜíþin, na þemž
velikou tČžkost nese, že se k nČmu tak nesousedsky zachováváte.
Avšak, jakžkoli žádal jest nás k vám za pĜímluvu, abyste vy k
nČmu dobré sousedství zachovávali a pĜíþiny k nesousedství
nedávali ani jiným sousedĤm vašim toho nedopouštČli, že on
tolikéž uþiniti a k vám se sousedsky zachovávati chce. A ponČvadž slušné vČci žádá, jeho jsme v tom oslyšeti nemohli, nébrž k
vám se o nČho pĜimlouváme a za to žádáme, abyste jemu svobodu dopustili, aby on k vám do mČsta svobodnČ bez glejtu choditi
jako prve mohl, zachovali. PĜíþinou této pĜísnosti zĜízených rad
byly neustálé tĜenice, ku kterým klášter vedením sporu s obcí
kutnohorskou pro držení gruntĤ v Hlouškách a na Kamenné
stezce a pro lom na Ptáku podnČt zavdával.
V poslednČjších létech odkryty byly na panství Ostrovském
v Loketsku stĜíbrné doly tak bohaté, že v krátké dobČ jich
bohatství zastiĖovalo i starou slávu dolĤ kutnohorských, a novČ
tam zĜizované osadČ dáno jméno doly sv. Joachyma (Sct. Joachymstal). Pak na snČmu /88/ v Praze v lednu 1520 odbývaném
bylo pánĤm ŠlikĤm, jako držitelĤm kraje Loketského v zástavČ,
povoleno, že smČli na horách Jáchymovských bíti groše na zrno,
kterak na Horách Kutných se tepe, s týmž rázem i textem a s
malou promČnou co se tkne jich erbu, pak groše vČtší na þíslo
rýnských zlatých, a sice groše þtvrt- pĤl- a celozlatové. Na nejvČtších groších, platících celý zlatý rýnský, mČl býti na jedné
stranČ ráz krále Ludvíka s textem, na druhé stranČ obraz sv. Joachyma i erb pánĤv ŠlikĤv. Byl to poþátek grošĤv jáchymovských, pozdČji tolar zvaných až na naše þasy.
1521 V Ĝízení a správČ královské mince byly asi mezi úĜedníky mince a nejvyšším mincmistrem rozpory nemalé, þemuž
nasvČdþuje list krále Ludvíka daný v BudínČ na den sv. Doroty
r. 1521, svČdþící šepmistrĤm a radČ i vší obci Hory Kutné,
následujícího znČní: Vzneseno jest na nás, kterak by slovutný
Sankturýn z Nedvojovic, úĜedník v minci naší, vČrný náš milý,
skrze urozeného Viléma Kostku z Postupic z úĜadu, kterýž mu
skrze otce našeho nejmilejšího slavné pamČti v minci dán jest,
složen a k tomu zbit býti mČl, ježto jsme to neradi uslyšeli. I porouþíme vám pĜikazujíc, abyste vy na místČ našem jeho samotného v ochranu svou vzali a jemu mocí kĜivdy a pĜekážky žádné
neþinili ani þiniti nedopouštČli, a zvlášĢ proti tČm, kteĜíž by koli
jakou všeteþností chtČli jej obtČžovati, až do našeho bohdá šĢastného pĜíchodu do království tohoto. Tu pĜítomnosti naší jsouc v
tu vČc spravedlivČ nahlédnouti a ji rozvážiti ráþíme. I nepochy295
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bujem, než že se tak zachováte, znajíc, že nám v tom libost
zvláštní prokážete.
Co by bylo bývalo pĜíþinou tČch rozepĜí, nelze Ĝíci, že však
nejvyšší mincmistr následkem toho s úĜadu svého byl ssazen a
správa mince opČtnČ šepmistrĤm byla svČĜena, seznati lze z
pozdČjšího listu tohoto: /89/ Ludvík atd. Tajno vás není, kterak
pĜed þasem minulým ty hory, znamenajíce pĜi nich škodu naši,
vyslavše k vám znamenité posly, vám naši dokonalou vĤli oznámivše, tak aby nám, obyvatelĤm a nákladníkĤm užitek nésti
mohly, umínili jsme býti opatĜiti. Pokudž pak a kudy nám toho
zbránČno jest, není nám vČdomo. Nyní pak oznámeno jest nám,
kterak vyžádali jste od soudcĤv zemských a rad nejvyššího purkrabí pražského a stavĤv, aby ty hory naše, pĜedloživše pád jich,
nemeškajíce opatĜiti. I ponČvadž þasu pĜedešlého vĤli naši jste
vyrozumČti mohli, že my urozeného Viléma Kostku z Postupic za
mincmistra nemáme a míti neráþíme, vám pĜísnČ pĜikazujeme, a
tak koneþnČ míti ráþíme, abyste vy se toho Kostky nakonec
zbavili a jím se po dnešní den v niþemž nespravovali a to, což
pĜi tČch horách a pĜi minci naší mincmeistrovi pĜísluší, spravovali do dalšího našeho tČchto hor mincmistrem opatĜení poruþiti jsme ráþili a porouþíme poctivým šepmistrĤm, konšelĤm a
hofmistru na Horách Kutných vČrným našim milým spravovati,
také pĜi tom aby vám radni a pomocni byli a k vám dohlédali,
naše i tČch hor dobré obmýšlejíce, Ĝeditele dĤchodĤv našich. A
þemuž byste obojí dosti uþiniti nemohli, aby jmenovaní Ĝeditelé
tu vČc vznesli na nejvyššího purkrabí pražského, kterémuž jsme
poruþiti ráþili, soudcĤm zemským, radám i také všem tĜem stavĤm, aby oni skuteþnČ beze všeho odtahu, i hory naše, kde co
posud škodného poznali by a jiný spĤsob k dobrému a užiteþnému našemu a tČchto hor uvedli a napravili, pĜikazujíce všem
úĜedníkĤm a obyvatelĤm na Horách Kutných vČrným našim
milým, abyste se všichni jednosvornČ podle tohoto našeho rozkázání k nadepsaným ĜiditelĤm, šepmistrĤm, konšelĤm a hofmistrovi poslušnČ zachovali, znajíce v tom jistou, celou a dokonalou vĤli naši, jináþe toho nikoli neþiníce pod uvarováním
tČžké nemilosti naší, nebo my vás, jakožto pán váš dČdiþný, proti
každému obhájiti a zastati ráþíme. Dat. v PČtikostelích v úterý
po sv. Františku 1521.
/90/ Nato pĜi þasu sv. Barbory vysláni byli jménem krále
Ludvíka do Hory osvícený kníže Karel Minsterberský, Zdenek
Lev z Rožmitálu a z Blatné nejvyšší purkrabí pražský, VojtČch z
Pernštejna a na Pardubicích nejvyšší hofmistr království þeského, Jaroslav ze Šelenberka a na Kosti nejvyšší komorník království þeského a Václav Beþkovský z ŠebíĜova nejvyšší písaĜ
království þeského k ohledání všech potĜeb pĜi horách a pĜi
minci a dosadili za nejvyššího mincmistra opČtnČ JindĜicha
Tunkle z Brníþka.
V národČ þeském poþalo se za posledních let vzmáhati a
šíĜiti pĜesvČdþení, že veĜejné jeho záležitosti šly smČrem nepravým a zhoubným, že vĤdcové jeho a vladaĜi zemští, spustivše se
zĜetele k obecnému všech dobrému, obraceli více a více ku prospČchĤm soukromým. Hlavní pĜíþinou toho ovšem bylo zemdlení a malomocnost moci panovniþí, neboĢ na trĤnČ sedČl mladík
ne sice bez dobré vĤle ani snad ne bez schopností, avšak nedosti
þinný a beze všech zkušeností, bez skuteþné moci a bez pomocníkĤv a rádcĤv, kteĜí by se více starali o nČho, než o vlastní
dobré. A proto vlastenci þeští, v jichž þele byl pan VojtČch z
Pernštejna nejvyšší hofmistr zemský nevČdČli jiného prostĜedku
k nápravČ všeho zlého a všech neĜádĤv v zemi, nežli aby král
vrátil se do ýech a vyhnal z úĜadĤ a soudĤ zemských ošemetníky. Z téže pĜíþiny také na snČmu, který byl svolán do Prahy ke
dni 2. prosince, jednáno témČĜ výhradnČ o potĜebČ a spĤsobu
uvedení krále Ludvíka do zemČ. Vydáno po dvou osobách z
každého stavu, aby jely po Novém roce ku králi a králové do
Budína a pĜivedly je do ýech. Na vychování dvoru jich v Praze
svolil každý stav po tisíci kopách gr.þ. od sebe a mimo to mČlo
se vybírati po krajích od každého, kdo mČl statky pozemské z
tisíce kop ceny po kopČ a ze sta kop po 3 gr.þ.
/91/ 1522 Poslové ze snČmu ke králi vyslaní psali koneþnČ v
lednu 1522, že po mnohém mluvení a vyjednávání s králem a
královnou a pány uherskými dána jim byla koneþná odpovČć, že
král umínil proti všech pánĤv uherských vĤli a s velikým nebezpeþenstvím království uherského v desíti neb patnácti dnech vy-

praviti se na cestu do ýech, že nachýlil se k tomu z nemalého a
pilného pĜiþinČní královny Její Milosti a že již toho pro žádného
zmČniti neráþí, žádaje a doufaje, že ýechové ho v niþem neopustí. Vydal se však teprve 24. února na cestu a za Polnou u vsi
Arnolic (Janovic) na pomezí þeském uvítán jest od pánĤv Lva i
VojtČcha z Pernštejna v þele témČĜ veškerého panstva i hojného
rytíĜstva þeského, též i Pražan a jiných mČst, vše ozdobnČ pĜipravených v širém poli, s velikým všech oþekáváním. V NČmeckém BrodČ pobyl asi den. V ýáslavi vyhrnul se mu vstĜíc veliký
dav lidu nejvíce pĜi horách zamČstnaného, v nČmž málokdo byl
beze zbranČ, neb kdo nemČl brnČní a pĜilbice, nosil se s pavézou,
puškou neb kopím. OzdobnČji vítán byl v HoĜe samé, kde pobyl
dva dny.296 Odtud dne 28. bĜezna dorazil do Prahy, kde uvítán s
velikou slávou.
/92/ NávštČva krále Ludvíka v HoĜe, s nímž mnoho uherských
pánĤv jelo, mČla za následek, že pánové tito, poznavše tehdejší
již dokonalost mincovnictví kutnohorského, ku zlepšení mince
uherské najali skrze biskupa Vacovského Ladislava z Algaru
mincíĜe a pregéĜe z Hory do Nového mČsta v Uhrách k mincování penČz zlatých uherských. Ježto ti najatí živnost svoji zabezpeþenu a ujištČnu míti chtČli, uzavĜena byla mezi biskupem Vacovským voleným biskupem Jagerským nejvyšším kancléĜem
krále JMti s strany jedné a mezi urozeným panem JindĜichem
Tunklem z Brníþka a ZábĜehu nejvyšším mincmistrem království þeského s strany druhé následující smlouva: Jakož nadepsaný pan biskup ku potĜebČ krále JMti míti ráþí nČco mincíĜĤv a
pregéĜĤv a jiných dČlníkĤv od Hory Kutné, kteĜíž by v království
uherském v Novém mČstČ minci uherskou ku potĜebČ krále JMti
mincovali a dČlali a k tomu tam vysláni budou, takto od pana
biskupa opatĜeni a zachováni býti mají beze všeho pĜerušení.
Nejprv má týž pan biskup mincíĜe ty opatĜiti gysarem dobrým,
umČlým, zkušeným a verkmistrem, aby verk zĜízen byl a v cány
pĜiveden, tak aby mincíĜi pĜi díle meškáni nebyli. TČm, kteĜí by z
mincíĜĤv a dČlníkĤv do království uherského k témuž dílu jíti by
mČli, že jim za vejpravu dČlníkĤm po 4 zlatých uherských a
pacholatĤm po 1 zlatým zavdáno býti má, a jakž by jmenovaní
mincíĜi s jinými dČlníky na tu cestu vyjeli, má jim hned od toho
dne každý týden na jednu každou osobu dáváno býti po 1 zlatým
uherským a pacholatĤm dvoum po 1 zl.uh. po cestČ na jízdČ, a
na tom místČ, a to tak dlouho, dokać jim dílo, aby pracovati
mohli, opraveno nebude. Když zaþnou dČlati, má jim placeno
býti od každé hĜivny vsazené v verk mincíĜĤm po 3 groších a
pregéĜĤm po 2 groších vše þeských /93/ cožkoli zmincují a zdČlají
beze všeho zdržování a odporu. Také pĜi díle a pĜi potĜebách tak
pĜi nádobí jako z strany všeliké povinosti díla opatĜeni býti mají
nákladem téhož biskupa. Pakliby hyndrunk jaký týmž dČlníkĤm
byl a oni že by dČlati nemohli, proto jim každý týden tak jakž se
vypisuje jeden zlatý dČlníku každému a pacholeti pĤl zlatého
dáván býti má bez odpornosti, jakoby dČlali. Také na místČ jsouce a to dílo dČlajíce ode všech nátiskĤv a pĜekážek svobodni byti
mají a má jim osoba mocná ukázána a ustanovena býti, ku které
by oni útoþištČ míti mČli, tak aby pod ochranou téhož poruþníka
aneb osoby hrdlem i statkem každý ten dČlník mohl býti bezpeþen, a pakliby se jim co dálo k obtížnosti, to aby jim k nápravČ
slušné pĜivedeno bylo, aneb z pĜíþiny nČkteré bylo by jim obtížné
a nemožné snášeti a nČkterému dČlníku tam býti by se nezdálo a
on tomu, kdož je v obranČ a ochranČ bude míti oznámil a opovČdČl se a pĜíþinu položil, tedy mimo vĤli jeho udržán býti nemá,
avšak co by zdČlal, aby jemu úplnČ zaplaceno bylo a prĤvod aby
jemu dán byl, až zase na to místo, odkud vyšel, a placeno na té
cestČ zase bylo, jako se svrchu píše a prĤvod aby jim dán byl až
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Palacký: DČjiny národu þeského V. þást 2. - PamČti Mikuláše
Daþického na listu 48. praví: Mense Marcii král þeský a uherský
Ludovicus s královnou Marií manželkou svou pĜijeli do Hory Kutné
oba jezdecky na koních a od pánĤv HorníkĤv jsou pĜivítáni. A když
na dvĤr Vlašský pĜijeli, dáno jest jim ke cti jeden dreiling vína a
þtrnácte sudĤv piva a chleba dostatek. HavéĜi obojích hor dvČ laky
malvazu, erckaufeĜi jeden dreiling vína. Potom nazejtĜí prezentovali
JMti královské páni šepmistĜi dva koflíky, jeden vážil 12 hĜiven,
druhý pĜes 6 hĜiven stĜíbra, mincíĜi a pregéĜi mísu stĜíbrnou, vážila
8 hĜiven, a grošĤv tlustých stĜíbrných drahnČ. /92/ A královnČ dán
koflík, vážil 12 hĜiven, panu markrabČti též koflík, ten vážil pĜes 5½
hĜiven.

na místo, aby hrdlem a statkem bezpeþni byli. Ražení zlatých
mincí v Novém mČstČ nemČlo dlouhého trvání, neboĢ již roku
1525 Jan Hueb Ĝeditel královských hor v Kremnici povolal
dČlníky ty do Kremnice razit minci a z odešlých z Hory mincíĜĤ
ustanoven Jan Bartoš z Hory mincmistrem v Kremnici.297
DvĤr tak zvaný PĜedhorský, ležící v HoĜe na Senné ulici
pĜed branou KouĜimskou, patĜící dosud klášteru Sedlckému,
držel téhož þasu pod úrok a plat roþní ke klášteru Burian z Veltrub. Týž s /94/ povolením kláštera prodal od dvoru toho Matoušovi z PĜítoky dČdiny na BábČ s kusem louky.298
1523 V mČsíci lednu r. 1523 vyhledáni falšovatelé mince v
zahradČ KuklovČ, kde pod zemí skrýš svou mČli. Když je rychtáĜ
postihl, stĜíleli z ruþnic a zastĜelili syna pánČ Laudova, Štefka
šenkýĜe od KonváĜĤ a Trojánka pacholka rychtáĜova. I jsou
zjímáni LasĢoviþka a Polák a jiní v té skrýši ohnČm zdušeni.
VanČk VlašĢoviþka potom zmuþen a upálen.299
Úpadek hor, který þím dále tím více stával se patrnČjším, byl
toho pĜíþinou, že mnozí z obyvatel zpČþovali se dále ještČ nakládati na hory, a tak sami ku rychlejší zkáze hor podnČt dávali.
Když o tom zvČdČl král Ludvík, psal z Prahy HorníkĤm pĜísné
psaní v pondČlí po sv. Valentinu: co se obyvatelĤv tu na Horách
Kutných týþe, že to za slušné i spravedlivé uznáváme, ponČvadž
jich pĜedkové i také oni tu statkĤ jsou dobyli a živnosti své pĜi
horách našich vedou, aby také v tuto potĜebu a chudobu hor se
dotýkali skuteþnČ, aby s boží pomocí mohly zase vyzdviženy býti
a k lepšímu spĤsobu, nežli na tento þas stojí, pĜijíti. I srozumČli
jsme tomu, že se tomu vzpírají, na hory nakládati nechtČjí, /95/
více v tom svévole užívajíc, nežli jaké slušnosti a spravedlivosti.
I protož, že vy takovou vČc trpíte a jim toho dopouštíte mimo
naše prvnČjší poruþení a také našeho nejvyššího mincmistra i
vaše v tom poruþení, kteráž jste byli uþinili, že rušiti dáte, jest
nám to slyšeti do vás obtížné. Protož vám ještČ teć tímto naším
psaním pĜísnČ porouþíme a rozkazujem, abyste vy ty kverky hned
pĜed se obešlíc, to s nimi na místČ a na konec postavili, aby oni,
co jest na nČ uloženo, beze všech odporností to drželi a cupusy
zapravovali, a jestliže které naraženy jsou, ty také aby se daly.
A pakliby takového dobrého našeho a tČchto hor i také svého
kterékoli osoby odporny byly a svou vĤli v tom provozovaly, tedy
vám to pĜísnČ porouþíme a míti ráþíme, abyste je na dostateþné
rukojmČ vzali a když my vám oznámíme, pĜed námi abyste je zde
na hradČ Pražském postavili, již my dále budem vČdČti se k nim
kterak, jakožto k neposlušným a svévolným zachovati, a kteréž
bychme škody anebo ty hory skrze nČ vzali, na nich toho postihnouti. Protož na þem to postavíte to nám beze všeho prodlévání
zase oznamte, abychom se vČdČli þím spraviti, však pĜi tomto
psaní se zachovejte, jináþe nikoliv neþiníce, pod uvarováním
hnČvu a nemilosti naší.
Za pobytu krále Ludvíka v Praze bylo mnoho na snČmích o
potĜeby zemské rokováno, na kterýchž snČmích byli z Hory
pĜítomni JindĜich Charvát z Neþtin a JindĜich bakaláĜ, šepmistĜi
roku toho, kteĜí o každém snČmovním rokování a usnesení pilné
zprávy domĤ posílali. UvádČti tyto zprávy bylo by snad užiteþné, avšak pĜíliš obšírné. NicménČ však aspoĖ dva listy vyslancĤ
stojí za uvedení pro poznání doby a spĤsobĤ, do nichž mnohé
svČtlo vnesou.
/96/ Na novém snČmu, již sedmém a posledním za pĜítomnosti
krále Ludvíka v ýechách odbývaném, stalo se nové osazení nejvyšších úĜadĤv a soudcĤv zemských a všichni stavové rukou
dáním každý zvlášt poddanost i práva hájiti slibovali a v sobotu
po sv. ěehoĜi sadil král radu novou v mČstČ Pražském. V þase
tom dozvČdČli se poslové kutnohorští, že král Ludvík chystá se
již k odchodu z Prahy a že zajede též do Hory. Majíce proto péþi
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Memorabilia v archivu mČstském ad Anno 1519 etc.
Z tohoto nČkdy velikého dvora, od nČhož dČdiny þasteþnČ jak
ku PĜítoce tak i k BylanĤm odprodány byly, zĤstávaly r. 1669 toliko
tĜi ohražené zahrady zvané Nouzovská, Šustrkovská a Kochanovská
se dvČma místy zboĜeništi, kteráž od dosavadního majitele, kláštera
Sedlckého, koupil M.Dr. Erythræi za 600 zl.rýn.
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PamČti Mikuláše Daþického. - Tajné tavení stĜíbra (šmelcování) ve sklepích a slujích skalních dČlo se v HoĜe velmi zhusta a
podnes jest ještČ mnoho domĤ, kde se úzcí komínové v rohu stavení
ze sklepa až pod stĜechu nalézají, a ti právČ ukazují na nČkdejší tajné
šmelcování.
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o to, aby král v HoĜe dĤstojnČ i slušnČ byl pĜijat, nemeškali o
tom podati zprávu domĤ následujícím listem: Službu svou vzkazujem slovutní a vzácné poctivosti páni a pĜátelé naši milí! Aþ
jsme vzkázali vám po Johanesovi písaĜi urburním, co jest pĜi
pĜítomnovsti pana mincmistra pan Haugvic na paláci mluvil, že
JMt královská to jemu za koneþnou vČc rozkázati ráþil, aby
hotovost byla všech vČcí, kteréž k výjezdu JMti náležejí, že v
stĜedu nejprv pĜíští z Prahy vyjeti ráþí, však to jest pĜipojil, že
nikterakž tČch vČcí k tomu náležitých k jmenovanému dni ani
druhému jisté pĜihotoviti nemohou, leþ by v pátek neb potom
výjezd JMti krále byl. My pĜes to rozvažujíc, jak nás u JMti královské nČkteĜí pĜatelé naši vykládájí, aby pĜíþina žádná nalezena
nebyla, z þeho by nás kdo JMti oškliviti mohl, aþ to u sebe za
jistou vČc držíme, že bedlivostí svou o hospodách a obrocích dostateþnČ zĜíditi ráþíte, však zdáloĢ se jest nám i psaním to vašim
Milostem pĜipomenouti, najvíc z té pĜíþiny, jestli by to, což jsme
rozkázali, Johanes od pamČti upustil. Co se pak pití tkne, jako
piva, také to raþte þasnČ obmysliti, aby, což by se vám za slušné
zdálo, k místu spraveno bylo, a k tomu vína prostĜedního aspoĖ
pĤl dreilinku, chléb také kdo bude míti péci, když mu se znáti dá,
aĢ má pĜihotovČ. A také na to raþte pomČti, co se pana de Burgo
tkne, aĢ je nČjakou slušnou hospodou nedaleko od krále JMti
opatĜen, aby se té tesknosti, kterou jsme loni trpČli, vyhnouti
mohli. Pan Václav Haugvic také prosil, /97/ aby jemu byla hospoda dána u paní Benešky na KoĖském trhu. Pak na tomto jsme s
pánem koneþnČ zĤstali, ten pán de Burgo aby na dvoĜe byl v tom
pokoji jako knČz Mikuláš a v komoĜe jako jest Prokop. A konČ,
kterých má okolo dvadceti, aby pospolu stáli u Johanesky. Než
pan podkomoĜí dnes veþer též nám povČdČl, že koneþnČ ve
þtvrtek JMt vyjede z Prahy. V pondČlí dne 16. bĜezna král a
králová s celým dvorem svým koneþnČ opustili Prahu.
Když pĜijel král Ludvík do Hory (tak vypravuje starý
letopisec), smetal s úĜadu všechny staré pány a usadil novou
radu. A tu byly pĜed JMtí královskou velmi mrzké a hanebné
žaloby od obce na staré pány, takže se král tomu velice divil. I
rozkázal JMt všecky ty žaloby popsati, kdež se veliká nepravost
dála skrze úĜedníky (totiž horní) a ráþil tu vČc poruþiti knížeti
Karlovi (Minsterberskému), aby to opatĜil dostateþnČ, jakž na to
náleželo. Také ssadil s úĜadu mincmistra Tunkle a nechtČl
žádného ustaviti, než poruþil to knížeti a pánĤm (šepmistrĤm a
konšelĤm), aby sami to Ĝídili, neboĢ již od mnoha let dála se
veliká nepravost komoĜe královské, ježto u Hory umČjí o tom
dobĜe praviti. A pĜikázal král, kdož by mČl dva, tĜi neb þtyry
domy, aby prodával a nemČl než jeden, a to do urþeného þasu.
A kdož by neprodal, to aby spadlo do komory královské.300
Palacký: DČjiny národu þeského V. þást 2. str. 441. - Memorabilien v archivu mČstském k roku tomu praví: Král Ludvík JMt, když
po mnohých velmi pilných a žádostivých prosbách od stavĤv zemČ
þeské skrz znamenité posly i také psaní k JMti þinČných toto království osobou svou královskou i s královnou Marií navštíviti jest ráþil
léta PánČ 1522, kteréhožto roku také Její Mt korunou þeskou ráþila
/98/ jest býti korunována. Potom roku druhého tj. léta 1523 zase do
království uherského navracujíc se, kdež zastavení zde v HoĜe Kutné
nČkterých dní ráþili jsou míti. Tu JMt ten þtvrtek po nedČli Lætare
rozkázati jest ráþil svolati obec valnou na Vlašský dvĤr a tu jest
úĜad šepmisterský i jiné úĜady zdvihnouti a osoby, na nichž ti úĜadové byli, z pĜísah propustiti ráþil. V sobotu pak poĜád sbČhlou JMKá
osobní pĜítomností na rathúz vjíti ráþil a teprv zase úĜad obnovil a
osobami podepsanými obsadil, kteréžto skrz nejvyššího pana kancléĜe království þeského Adama z Hradce jsou poĜád jmenovány, též
i pĜísaha jim dána.
PoĜádek osazení stolice soudné a šepmistrské: Petr mincíĜ primas, JiĜík Rych, Jakub Sobol z Vojkovic, JindĜich Charvát z Neþtin,
Mikuláš Bítecký bakaláĜ, Viktorin havéĜ, Jan SkĜivan, Bartoš sedláĜ,
Jan Žćárský, Jirka erckauféĜ, Jakub Hrdina, Johanes SmíškĤv
(z VrchovišĢ), Duchek krejþí, JiĜík Michna, Jan Medový, JiĜík Libotovský, VavĜinec Hrubý a Petr kožišník. Obecní páni a konšelé:
Mikuláš z PráchĖan, JindĜich z Chocemic, Prokop Pregl z Ylkuše,
Matouš zámeþník, Jan Hanyka, ZachaĜ z Chrudimi. Dále voleny
byly osoby k rozliþným výkonĤm obecním dle obvyklého poĜadu.
Mikuláš Daþický ve svých PamČtech píše: Roku 1523 po PĜenesení sv. Václava král Ludvík s manželkou královnou pĜijel, tu se zdržoval a když jednoho dne na KaĖk k šachtČ se podívati pČšky šel,
stalo se, že jakás plachá kráva ze stáda blíže stezky se pasoucího
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/99/ Páni šepmistĜi a páni v plné radČ i s pány obecními po
obnovení svém, váživše mnohé pĜíbČhy, kteréž se pĜi úĜadČ
rychtáĜském þastokrát trefují, pro nČž osoby a úĜady jeho k
lidem pĜespolním z mnohých potĜeb psaní se pĜiházejí þiniti a že
peþeti k tomu úĜadu pĜíležité obecní nebylo, než toliko každý,
kdož ten úĜad spravuje, že jest peþetky své toliko užíval v peþetČní takových všech potĜeb, ježto pĜi tom mohla by i nebezpeþnost nČjaká se pĜimísiti. Protož z tČch pĜíþin týmž spoleþným
uvážením spĤsobiti ráþili, aby rychtáĜ obecní peþeti každý užíval, kterouž hned Sigmundovi zlatníku rozkázali jsou udČlati,
aby na ní lev v štítu, maje pĜed prsoma mezi pĜedními nohami
malý štítek, na nČmž jest šlegl a železec havéĜské, a ta JindĜichovi Landovi tehdáž rychtáĜi nejprv dána jest k užívání v úterý po
na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista za šepmistrství Jakuba Sobola z Vojkovic. Vážila ta peþeĢ tĜi loty bez pĤl kventle, lot stĜíbra po 23 gr., suma za stĜíbro 1 kopa 6 gr. a od díla 5 kop gr.
Pobyt krále Ludvíka v ýechách pĜispČl velice k upevnČní
moci královské a mladý král navrátil se do Uher jako vítČz a
bylo by nad míru žádoucí, aby tato moc královská ve vítČzném
postavení svém se byla udržela a ustálila, což by se bylo splnilo,
kdyby král sám pilnČji byl dohlídal k vedení veĜejných záležitostí þeských. Mladý panovník však v nejpovážlivČjších okolnostech vyhýbal se péþím a pracem povolání svého, zĤstaviv vše
dobré vĤli úĜednictva, a pro samé kratochvíle a zábavy zbývalo
mu málo þasu a chuti ku plnČní povinností královských. Také
noví úĜedníci zemští nedostáli tomu, co od nich oþekáváno bylo,
nedbali, jak by bylo náleželo, piklĤ a léþek kladených jim sesazenými a rozhoĜþenými proto pĜedchĤdci, kteĜí snažili se nové
úĜedníky u krále i v lidu uþiniti neoblíbenými a tak umožniti
opČt dosednutí na stará místa.
/100/ Nové rĤznice náboženské a spory o víru poskytovaly k
tomu mocnou pĜíležitost, neboĢ reformaþní snahy Martina Luthera nalezly i v ýechách své stoupence a v Praze opČt opakovaly se scény, jež bylo vídati pĜed stoletím, jen s tím rozdílem,
že NČmci, dosud snad nejzatvrzelejší odpĤrci novot, stali se
pĜedními jich hlasateli a šiĜiteli. Proto zanedlouho po královČ
odjezdu z ýech a s jeho povolením svolal nejvyšší purkrabí Jan
z Vartnberka v nedČli po sv. JiĜí shromáždČní pánĤv, rytíĜstva,
Pražan, HorníkĤv, dČkanĤ zemČ a faráĜĤ a mnoho knČžstva na
radnici StaromČstskou a po mnohém rokování stalo se dne 26.
dubna koneþné snešení a urovnání pomČrĤ náboženských, o
þemž poslové horští takto domĤ napsali: Služby naše vzkazujem
slovutní a vzáctné poctivosti páni šepmistĜi a páni milí, pĜízniví,
zdraví i jiného všeho dobrého vČrnČ pĜáli bychom Vaším Mtem
za dlouhé þasy. Toto Vaším Mtem oznamujeme, že v nedČli již
minulou srovnání stalo se jest mezi preláty pražskými a pány
Jich Mti, panem purkrabím nejvyšším a nČkterými z rytíĜstva a
pánĤv PražanĤv takové, aþ mnoha Ĝeþí jedni druhým podávali,
však to všecko pĜetrženo a toto vypovČdíno, aþ slov více, ale ten
rozum: Což jest koli mezi nimi rĤzniþného vzešlo, to aby všecko
minulo, pak kázání která þiní, ta aby neþinili podle textu zákona
božího a pĜi svátostech aby všeho hloubání nechali, než jakž
zákon boží uþí, tak lidi vedli. O ostatku pak VMti pan dČkan
dostateþnČjší zprávu dá. Aby toto také VMtem vČdomo bylo, že
kníže JMt,301 žádal jest pana Špetle, když do Hory pĜijeti ráþí,
aby s Jeho Mtí tu práci vážil k mnohému narovnání, kdež JMt
pán se toho vzdaluje, jakoby toho uþiniti nechtČl. Ale my rozumČjíce skrze zprávy lidské, že nČco nového opČt bude, a žádali
jsme JMti, aby pro naše dobré to uþiniti ráþil a k nám podle
knížete /101/ JMti pĜijeti a našim pánem a pĜítelem býti, jakž jest
ráþil zvyknouti, a proto jest Jeho Mt nebyl od toho.
Aþ o návštČvČ a jednání knížete Minsterberského v HoĜe niþeho bližšího v archivu se nenachází, lze pĜedce skoro s jistotou
se domnívati z následujícího, že v HoĜe byl a se šepmistry o
záležitostech obecních jednal, neboĢ v sobotu pĜed sv. Havlem
kníže Karel Minsterberský vyjel ku králi do Uher a v nedČli nato
jeli za ním též Pražané a Horníci, neboĢ se jim jednalo o potvr-

vyrazila a pĜímo na krále jednou i podruhé dotírala a snad by jej
také byla zabila, kdyby jeden z pĜítomných s ruþnicí nepĜistoupil a ji
nezastĜelil.
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Karel Minsterberský, jenž se stal na tom snČmu nejvyšším
hejtmanem království þeského.

zení mČstských privilegií, kterýchž dosud králem Ludvíkem
stvrzených nemČli. Poslové Kutnohorští pĜinesli následující
majestát: My Ludvík z Boží milosti uherský, þeský, dalmatský,
charvatský etc. král, markrabČ moravský, lucemburský a slezské
kníže a lužický markabČ. Oznamujem tímto listem všem, že jsou
pĜedstoupili pĜed osobu naši vyslaní poslové poctivých
šepmistrĤv a konšelĤv na Horách Kutných vČrní naši milí a ukázali jsou nám majestáty, privilegia, svobody a milosti, kterýchž
jsou od pĜedkĤv našich knížat, císaĜĤv a králĤv þeských pĜedkové jich dosáhli a obdrželi, prosíc nás pĜi tom pokornČ, abychom
jim tČch majestátĤv a privilegií, jakž nahoĜe dotþeno, potvrditi a
pĜi tom nČkteré další milosti uþiniti ráþili. K kteréžto prosbČ
jsouce naklonČni, znajíc, že nám a všemu království þeskému
svými náklady znamenité užitky pĜivozovali jsou a pĜivozují.
Protož s dobrým rozmyslem naším, jistým vČdomím a radou
našich vČrných milých mocí královskou v ýechách všecka privilegia, majestáty, obdarování, výsady a milosti, kteréž od pĜedkĤv našich mají a obdrželi jsou a jich v užívání byli, zejména
PĜemysla, Otakara, Jana, Karla, Václava, Sigmunda, JiĜího a
krále Vladislava otce našeho nejmilejšího JMti slavné pamČti
schválili jsme a potvrdili a tímto listem ve všem jich znČní,
položení, v punktích, klausulích, artikulích, tak jako by /102/ tuto
slovo od slova vepsány a vysloveny byly schvalujem a potvrzujem, chtíce tomu, aby to všecko vedle týchž milostí, výsad a obdarování ode všech stavĤv i každého þlovČka v cele, nepohnutČ
zachováno a drženo bylo bez umenšení.
PĜitom svrchupsaným HorníkĤm a obyvatelĤm Hory Kutné
tuto þiníme milost. PonČvadž toho zprávu máme, že i nČkterá
mČsta naše království tohoto þeského toho užívají, jakožto Žatec
a ýáslav, kdyžkoli mČštČnín nebo mČštka na Horách Kutných
zboží své dČdiþné, zápisné neb manské i jiný všeliký statek kšaftovali a poruþnictví o tom ĜádnČ udČlali, aby tíž kšaftové o
jmenovaných statcích po relacích šepmistrĤv a rady Hory Kutné
vyslaných do desk zemských vcházeli a vkládáni byli od úĜedníkĤv desk zemských bez zmatkĤv a všelikých pĜekážek.
Také svrchupsaným HorníkĤm a obyvatelĤm Hory Kutné nynČjším i budoucím dopouštíme, jestli by který kolivČk pĜespolní,
jsa kverkem (nákladníkem) tu na Horách Kutných cupus zarazil,
po napomenutí od úĜadu horního toho dluhu nezaplatil, aby na
tom neb na tČch mohlo býti a bylo dobýváno právem stavným,
když by na Horách Kutných neb kdekoli jinde pĜi právČ ty osoby
neb lidé bućto statkové jich byli postiženi. Však z toho osoby
panského a rytíĜského stavu vyjímáme. Než na poddané jich toto
povolení naše také se vztahuje. Jakož také pro vyzdvižení a potĜebu tíž Horníci na žádost naši berni svolili. Protož tomu chcem
a ustanovujem, že táž bernČ právĤm a svobodám jejich k žádné
újmČ a skodČ není a býti nemá nyní i v þasích budoucích. PĜikazujem vČtším i menším úĜedníkĤm desk zemských a jiným všem
poddaným našim království þeského, kteréhož by koli Ĝádu, stavu neb povahy byli, nynČjším i budoucím vČrným našim milým,
abyste svrchupsané Horníky, jakž nahoĜe dotþeno, pĜi tomto
schválení, potvrzení a obdarovaní /103/ našem nyní i v þasech
budoucích mČli a drželi neporušitelnČ, jakž v sobČ jich obdarování zní, zachovali a nahoĜe dotþené kšafty ve dsky zemské kladli, žádných jim v tom zmatkĤv a pĜekážek neþiníce ani komu þiniti dopouštČjíce pod uvarováním hnČvu a nemilosti naší a
budoucích králĤv þeských. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou k tomuto listu rozkázali jsme pĜivČsiti. Dán v Prešpurku ve
stĜedu Všech Svatých léta Božího tisícího pČtistého tĜímecítmého
království našich uherského a þeského osmého. BylaĢ to jediná a
také poslední milost, kterouž král Ludvík HoĜe uþinil.
1524 Mezi rudokupci a hutníky poþaly povstávati povážlivé
rozmíšky, když rudokupci na mzdČ utrhovati poþali, a bylo proto
šepmistrĤm i konšelĤm pĜísnČ naĜízeno, aby tomu všemožnČ
pĜedcházeli a bouĜi utišili, jakož i ty, kteĜí se vzbouĜili, náležitČ
trestali. Sotva však jedna nesnáz pominula, naskytla se druhá, že
mnozí z obyvatel vzpČþovali se nakládati na hory, což když
knížeti Minsterberskému ve známost uvedeno bylo, psal šepmistrĤm: Vznešeno jest na nás, kterak by tomu, což jest pĜedešlého
þasu námi poruþeno a rozkázáno pro dobré krále JMti i všech
obyvatelĤv tČch hor, aby každý podle slušnosti pavoval a hor se
dotýkal. Tomu však, jak zprávu máme, že nČkteĜí odporni jsouce,
zpurnČ mluviti mČli, aby jim v tom žádný nerozkazoval, od kte-

rýchž nám vČc snesitelna není. Protož vám porouþíme, abyste,
kteĜí by takové vČci pĜed se brali, proti našemu rozkázání, na rukojmČ vzali, aby když BĤh dá šĢastný ve zdraví pĜíjezd náš na
Hory Kutné bude, pĜed námi stáli. I znajíce v tom naše rozkázání, tak se zachovejte, jináþ toho neþiníc. Kníže také skuteþnČ
pĜijel koncem mČsíce dubna do Hory, obnovil úĜad šepmistrský
a konšelský dle obvyklého Ĝádu a pĜi té pĜíležitosti srovnal
stávající neshody.
/104/ Také Ĝezníci poþali žehrati na starý poĜádek, že bylo
cizím ĜezníkĤm dovoleno do Hory masa voziti a je na veĜejných
místech prodávati. ýinili jim v tom pĜekážku, odvolávajíce se na
výsady cechu svého. Tu naĜídil nejvyšší gubernátor království
þeského, že taková vČc soužení a drahotu v obci a obtížnost
chudým lidem a dČlníkĤm horním pĜinesla by a znajíce, že
taková vČc ke škodČ horám našim i obci byla by, porouþíme
vám, pĜikazujíc, abyste toho pĜedsevzetí, hydrunku a soužení
žádného v obci neþinili, než tak se zachovali vedle toho zĜízení,
kteréž jsou poctiví šepmistĜi a konšelé mezi vámi uþinili.
Král Ludvík pĜál si od Kutnohorských míti nČjaké upomínky. Proto psal z Budína den sv. Šimona a Judy r. 1524: Poctiví
vČrní naši milí! Jakož jsme vám skrze posly vaše, kteréž jste pĜi
nás mČli, žádati dali, abyste se nám o dobrého bČhavého psa
(chrta) postarali a když bychom k vám oĖ psali, abyste nám jej
poslali. Protož vás s pilností žádáme, že jej nám bez meškání po
tomto poslu k potĜebČ a k kratochvíli naší pošlete, znajíce, že
nám vČc vdČþnou v tom uþiníte a my vám to milostí naší vzpomínati budeme.
1525 Pan ZdenČk Lev z Rožmitálu byl na snČmu Pražském
dne 3. února opČt uveden v úĜad nejvyššího purkrabí a na témž
snČmu, kterýž od 25. ledna do 10. února trval, stalo se snešení o
jednotu a srovnání víry, jakého pod obojí již od více nežli 80
let marnČ se domáhali. Zavazující moc kompaktát také pro katolíky þeské v pĤvodním jejich znČní uznána jest i tČmito úplnČ.
Jen o arcibiskupovi v Praze neustanoveno niþeho dále, než aby
žákovstvo pod jednou i pod obojí od arcibiskupa i biskupĤv
svČceno bylo. Tím dosaženo svornosti ve stranách, které v HoĜe
ohlednČ náboženství panovaly, a /105/ za tou pĜíþinou požádali
jsou literáti latinští v HoĜe, aby pro sebe jeden menší chor v
kostele Vysokém zĜíditi, lavicemi opatĜiti a tam své matury
zpívati mohli.
1526 Osudný pro veškeré zemČ koruny þeské nastal rok,
neboĢ nebyly dokonale spoĜádány pomČry politické a Soliman I.
pĜíjmím Veliký celou zimu pĜipravoval se do boje proti UhrĤm.
Zpráva o nastávající válce došla krále Ludvíka již ve druhé
polovici mČsíce bĜezna a proto sbíráno vojsko ze všech zemí ku
pomoci. Bojováno celé léto a v nešĢastné bitvČ u Moháþe zahynul král Ludvík dne 29. srpna v bahnité zátoce Dunajské, jsa
teprve 20 rokĤ stár.
JeštČ za živobytí králova dosazen byl Tunkle z Brníþka
opČtnČ za nejvyššího mincmistra. Ten pĜísnČ hledČl a naĜizoval
šepmistrĤm, aby rudokupcĤm hor plundrovati nedopouštČli a
spolu doporuþoval králi, aby ujal se ráznČ hor kutnohorských, z
nichž ještČ hojný užitek lze oþekávati, což ovšem následken
nastalých pomČrĤ váleþných státi se nemohlo.
Po obnovení rady roku toho šepmistĜi s pány a s obecními a
staršími rozvažovali, kterak již prve svoleno bylo, aby židi základĤv, kteréž jim kĜesĢané v dluzích zastavují, nepĜechovávali,
neb tudy mnohé obtížnosti se dČjí, i také kradené vČci se postíhají i snáze zastavují a i protož aby taková vČc jakožto škodná v
obci té nemČla místa. Ale ponČvadž i prve svoleno i zapsáno
býti mČlo a svolení obecní všeliké dle privilegia knížete PĜemysla jest za právo, kteréž z lehka stoupeno býti nemá, aþkoliv
o židech nejednou jest zĤstáno, tak jakž i pamČti jsou zapsané,
protož jednomyslnČ takto jsme se svolili a svolujem, aby židé
žádných základĤv zde u žádného z soused /106/ neb obyvatelĤv
obci této nepĜechovávali ihned po vyjití þtyr nedČl poĜád
sbČhlých, tak jakž to pánĤm Kolínským jest psáno dostateþnČ. A
pakli by kterýkoli žid pĜechovával kterakžkoli tajnČ neb zjevnČ u
kterého souseda zdejšího neb obyvatele, tedy to tČm židĤm má
pobráno býti a zdviženo, jakožto tČm a tomu, že pĜes svolení
obecní svévolnČ uþinili a pĜechovávali. A sami židé aby zde
nebyli, krom trhových dnĤ, a mČl-li by který pĜi u práva, k tomu
aby mohl pĜijíti. Též každý soused neb obyvatel obce této, aþ by
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kdo neb který pĜechovával u sebe základy židovské a jich vČci
pod svČĜením aneb jakžkoli, každý ten a ti má skuteþnČ trestán
býti od pánĤv šepmistrĤv a pánĤv nynČjších i budoucích a dáti
pokuty tolikrát, kolikrát by koli pĜestoupil, žid neb zdejší, aby
každý bez milosti i odpuštČní pokutu pĜedepsanou trpČl.
Po dojití jisté zprávy o smrti krále Ludvíka vyslal nejvyšší
purkrabí ZdenČk Lev z Rožmitálu dle úĜadu svého listy obsýlací
do všech krajĤ království, svolávaje všechny tĜi stavy na snČm k
sobotČ po sv. Jarolímu, tj. 6. Ĝíjna 1526, by dle práv zemČ a obdarování císaĜe Fridricha z r. 1212 a stvrzení svobod císaĜem
Karlem IV. z r. 1338, znČjícího: Jestliže by pak z rodu, kmene,
semene neb koĜene království þeského, buć mužského neb
ženského pohlaví pozĤstalý žádný nebyl pošlý, neb jakýmkoli
spĤsobem toto království prázdné bylo: tedy ten pĜi biskupích,
vojvodách, knížatech a stavech volen býti má, krále sobČ zvolili, neboĢ stavové byli a dle práv a svobod zemČ þeské, ponČvadž
král Ludvík, po smrti krále Vladislava za krále þeského pĜijatý,
ani mužského ani ženského dČdice nepozĤstavil, knČžna Anna
sestra jeho za Ferdinanda arcikníže rakouské provdaná hned za
živobytí krále Vladislava na kralování /107/ v ýechách nároku
míti nemĤže, protož že jim svobodno krále sobČ voliti. Dostavili
se do snČmu poslové od knížat Bavorských Viléma a Ludvíka,
žádajíce, aby z nich jednoho, který by koli jim nejschopnČjší se
býti vidČl, za krále zvolili, ujišĢujíce sliby znamenitými, že všechny dluhy zemské ve tĜech mČsících zaplatiti, v království
dvorem býti, všechny stavy i zem pĜi všech obyþejích, právích,
svobodách a výsadách zachovati a vše jiné dobré a užiteþné bez
obtížnosti zemské spĤsobiti. RovnČž pĜibyli i poslové od arciknížete Ferdinanda, uvádČjíce stavĤm na pamČĢ, ponČvadž arciknČžna Anna k tomu království þeskému jest dČdiþka a k nČmu
podle smluv mezi králem Vladislavem se stalých má pĜístup
nejbližší, protož vznášeli na stavy žádost, aby je za pány pĜijali,
þiníce též jménem jich nejslavnČjších slibĤ a spravedlnosti
všechny a každého obyvatele þeského s pĜivtČlenými k témuž
království zemČmi zachovati, všechny nedostatky toliko radou
stavĤ království þeského napravovati, nákladníky a tovaryšstva,
jichžto JMt ve svých zemích dosti má, do tohoto království
pĜivésti, aby tím Hory Kutné k stálému užitku, Ĝádu a povýšení
opČt pĜijíti mohly a vĤbec vše zaĜíditi, co by tomuto království k
užitku, rozmnožení a podstatČ sloužilo, jednati a urþiti. Na
snČmu tom jako poslové z Hory pĜítomni byli JiĜí z Chocemic a
Samuel Lahviþka, starší šepmistĜi, a když dne 20. Ĝíjna voleny
byly osoby z každého stavu osm, aby mezi sebou rozjímaly, kdo
by za krále snČmem volen býti mČl, byl mezi osoby ty zvolen
také Samuel Lahviþka, a osoby ty sšedše se v kapli sv. Václava
na hradČ Pražském dne 23. Ĝíjna, sjednotily se, aby arcikníže
rakouské Ferdinand za krále þeského zvolen byl, což také snČm
dne 24. Ĝíjna shromáždČný za platné prohlásil a dne 25. Ĝíjna
vysláni již byli ze snČmu poslové k novému králi /108/ Ferdinandovi s podmínkami, pod jakými jej stavové za krále þeského
zvolili.302
1527 NovČ zvolený král Ferdinand nejen že veškeré podmínky, které mu poslové pĜedložili, pĜijal, nýbrž ihned v lednu r.
1527 na cestu do ýech se vydal. NejpĜednČjší osoby ze všech tĜí
stavĤ vyjely mu vstĜíc až do Jihlavi, by dle usnesení snČmovního
a práv zemČ na pomezí pĜísahu uþinil. Ferdinand vykonal ji dne
30. ledna v následujícím znČní: PĜísaháme Pánu Bohu, matce
Boží i vše svatým, že pánĤm, rytíĜĤm, PražanĤm, mČstĤm a vší
obci království þeského chceme a máme v kostele arcibiskupském na hradČ Pražském pĜi korunování našem na království
þeské pĜísahu uþiniti tu, která nám vydána bude, že je máme pĜi
Ĝádích jich, v právích, svobodách, v spravedlnostech a pĜi tom
všem, kterak to pĜísaha v sobČ obsahovati bude, kterouž uþiniti
máme a povinni jsme, zachovati. Tak nám pomáhej BĤh a všichni svatí.303 Po svém pĜíjezdu do Prahy byl Ferdinand v den sv.
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J. V. Zimmermann: PĜíbČhové království þeského za panování
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Na památku události té byl na místČ tom kámen památný
usazen s nápisem v Ĝeþi latinské: Na památku vČþnou. Ferdinand
první uherský a þeský král, infant španihelský, arcikníže rakouské,
markrabČ moravský, za krále volený þeskému království na tomto
místČ pĜísahu uþinil dne 30. ledna 1527.
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MatČje korunován a den nato královna Anna. Tím uveden byl
rod HabsburkĤ k panování v království þeském.
PĜi úpravČ úĜadĤ zemských zĜízena byla pro dĤchody zemské novČ zĜízená komora þeská, pĜi níž ustanoveni byli Jan z
Vartenberka /109/ na Dubu, Šebastian z Veitmille na ChomutovČ,
JindĜich Hloþka ze Žampachu a Wolfpart Plenkner z Kyršberku
a jim podĜízena byla veškerá správa zemská a Kutnohorským
naĜízeno, aby v þasech budoucích Ĝídili se a spravovali rozkazy a
poruþením této komory a nikoli více mincmistrem Tunklem z
Brníþka. Jiným listem, daným v Praze v pátek po nedČli Misericordie ustanovuje Ferdinand v HoĜe zvláštního písaĜe vybírání
ungeltu ze zboží kupeckého, do Hory neb skrze Horu vezeného,
a naĜizuje spolu, aby po celý rok v dny trhové a jarmareþní provoláno bylo, aby nikdo pod ztrátou zboží svého a trestáním bez
zaplacení neprojíždČl ani pro zkrácení ungeltu staré silnice nepomíjel, nýbrž každý, kdož by do zemČ þeské jeli, náležitý ungelt
v mČstech platiti neváhal. Že však tento královský úĜedník od
uhlíĜĤv, kteĜí od pradávných þasĤv uhlí k horám potĜebné vždy
bez všelikého cla, ungeltu neb bernČ jakékoli vozívali, berni þili
ungelt násilnČ vybírati poþal, ano i, když se tito tomuto nebývalému zpĤsobu bránili, na své výsady a svá práva se odvolávali,
byl jim pĜísným úĜedníkem i dobytek násilnČ zabavován, což
mČlo za následek, že všichni uhlíĜi v okolí vzpouzeli se uhlí do
Hory dovážeti, ano i páliti, což ovšem zhoubnČ úþinkovati poþalo na dílo horní. Protož, když okolnosti tyto prve jmenovaným
zĜízeným radám zemským, na místČ krále Ferdinanda v Uhrách
a ve Vídni se zdržujícího, zemské záležitosti spravujícím sdČleny byly, tito rozkazem ze soboty po Narození Panny Marie v
HoĜe provolati poruþili, kdož by koli ze svobodníkĤv neb jiných
lidí úmysl mČl a chtČl uhlí páliti a do Hory Kutné vézti, tČm že
se k tomu úplná svoboda udČluje a povolení dává bez kohokoliv
pĜekážky. Proti vzpouzejícím se uhlíĜĤm bylo však pĜísnČ zakroþeno a tito pĜes veškeré bránČní museli se jak k dovozu uhlí tak i
placení ungeltu podvoliti.
/110/ O napravení hor poþalo se nastoupením vlády Ferdinandovy opravdovČ jednati. Aby se však náležitČ seznati mohlo,
þeho zde hlavnČ bylo potĜebí, byly pĜed zĜízené rady království
þeského do Prahy k rozmluvČ o opatĜení hor povolány osoby, jež
horám rozumČly a potĜeby hor znaly. Ze šepmistrĤv dvČ osoby,
z obecních pánĤv dvČ a z obecních starších dvČ, z poĜádku
havéĜského dvČ a z rudokupcĤ, hutníkĤv a šlichéĜĤv dvČ osoby,
z mincíĜĤv a prégeĜĤv také dvČ a z horního úĜadu hofmistr sám
druhý. Porady v Praze konané vedly ku stanovení jistého obnoveného Ĝádu horního, jemuž však hlavnČ nákladníci a rudokupci
podrobiti se nechtČli, neboĢ ustanovení komisaĜi horní seznali
mnohé nešvary, které právČ u jmenovaných na újmu komory
královské staly se zvykem. KomisaĜi tito nemohouce vlastní
mocí niþeho svésti, obrátili se pĜímo ku králi se svými stížnostmi a Ferdinand listem daným v BČlehradČ dne 14. listopadu
1527 naĜídil takto: Ferdinand král uherský a þeský atd. úĜedníkĤm, mČšĢanĤm a obyvatelĤm našim na Horách Kutných naši
milost a všecko dobré. Aþ dobĜe naše rada komory þeské z našeho rozkázání na našich Horách Kutných k vyzdvižení jich Ĝád
pĜedsevzali jsou i ustanovili, ale nám jest známo, kterak by nČkterým z vás takové Ĝády protivny byly a žebyste i neposlušnČ
okázati se mČli. Protož my tak daleko takové obtížnosti snésti nemĤžeme od vás, ani v obyþej vzíti, jelikož my chceme, aby hory v
dobrý Ĝád k vyzdvižení pĜijíti mohly. Protož pĜikazujeme my vám
všem i vašim všem obzvláštČ mocnČ a chceme, aby svrchujmenovaná komora þeská k vyzdvižení Ĝádu a sic ve všech jiných
vČcech, pro opatĜení naší komory, statku a hor vše potĜebné
zaĜídila. Protož cožkoli vám rozkazovati a s vámi jednati budou,
abyste se k nim poslušnČ zachovali a to þinili, což oni rozkáží a
dále poslušenství neodporovali pro uvarování našeho /111/
tČžkého a nemilostivého trestání. Toto jest naše mocná vĤle.
Poþali již nyní Kutnohorští seznávati, že všeliký odpor jejich
proti usnesení a naĜízení rad zĜízených komory þeské a bránČní
se a ohražování se nabytými výsadami a privilegiemi proti tak
mocným pánĤm zaþíná býti marno. Nahlíželi, že sliby a úpisy
královské najprve nahoĜe se nezachovávají. Proto, aþ dosti neradi, nemajíce více obrany v ruce mincmistrovČ nČkdy spoþívající,
podrobili se rozkazĤm komory jakož i na pĜíštČ všemu, což
zĜízené rady komory þeské jim naĜídili. A tak nenadále jako

obratem ruky klesla nČkdejší pýcha, hrdost a zpanštilost HorníkĤ
a opírání se stálé o staré výsady a privilegie.
VšeobecnČ zavedený obyþej nositi pĜi sobČ zbraĖ býval
velmi þasto pĜíþinou rvaþek, násilných zranČní a vražd. Proto,
když nepoĜád tento zhusta se dál, stalo se usnesení šepmistrĤ a
pánĤv obecních a starších v pondČlí po sv. Šimonu a JudČ v plné
radČ: Nejprv, co se týþe zbranČ zapovČdČní, jakožto ruþnic, kulí,
kladiv, seker, špicí zrádných, aby žádný s nimi nechodil ve dne
ani v noci. Pakli by kdo chodil s takovou zbraní neb té podobnou
a postižen byl, že každému vzata bude a ten každý bude trestán a
do vČzení brán a jak se pánĤm líbiti bude, tak ho trestati ráþí, a
to bez milosti.
It. Kdož by koli koho v mČstČ neb pĜed mČstem zbraní uĢal a
okrvavil, tomu má ruka uĢata býti. A kdož by koho zavraždil, ten
pokutu hlavní vedle práva bez milosti má trpČti a v tČch ve všech
výstupcích zachováno má býti každému a ke všem vedle práva
bez milosti všelikteraké. Aby se pak kdo za koho pĜimlouval, že
na tu ani žádnou pĜímluvu milost takovému žádná þinČna býti
nemá. /112/ Kdož by pak, uþinČ vraždu neb koho zsekaje, utekl a
pryþ a mČsta ušel, tomu žádnému glejtu páni podle svolení obecného dávati neráþí, nýbrž na kterémž koli právČ byl by postižen,
k takovému každému podle práva sahati a pĜistoupiti, tak jakž
od starodávna bylo, ráþí.
It. Žádných žen neĜádných a podezĜelých aby v domích
svých nemČli, nežli každý hospodáĜ aby o þeledi své zĜízení mČl,
aby neĜádové takoví proti Pánu Bohu nebyli. Pakli by se kdo
dopustil, páni každého trestati ráþí podle provinČní, též i ženy ty
neĜádné.
It. Též svoleno, aby žádný obilí, sýra, másla a jiných potrav
ani hokynČ nepĜekupovaly, aby drahota þinČna nebyla. Kdoby
pak jinde sýr, máslo neb jiné vČci potravné zakoupil a do mČsta
pĜivezl neb pĜivézti dal, má to zde v mČstČ na trhu prodávati
podle slušnosti obyvatelĤm. Pakli by nemohl vyprodati bezelstnČ
a panu šepmistrovi se opovČdČl, teprv každý svou koupi prodati
moci bude pospolnČ neb rozdílnČ komuž se jemu zdáti bude.
Pakli by kdo pĜekoupil aneb tajnČ v domích, sklepích a ne na
trhu prodával, to jemu bude pĜedkem vzato a dále každý takový
má byti trestán podle zdání panského.
PĜes uvedený zákaz o zneužívání zbranČ dopustil se þinu
veĜejného násilí v HoĜe rytíĜ Jan z Vilémovce na OumonínČ a
byl jat a do vČzení dán. K rozkazu krále Ferdinanda byl však
jako osoba stavu rytíĜského vzat na zavazek a propuštČn a šepmistrĤm vyhrazeno pĜedložiti stížnost svou nejvyššímu purkrabí
a u nČho spravedlnost svou hledati. ŠepmistĜi však toho neuþinili, vČdouce již pĜedem, že by tou cestou niþeho nedosáhli.
/113/ 1528 Ferdinand pĜemohl sĢastnČ odpor, který jemu pĜi
nastoupení vlády v Uhrách kladl Hanuš vévoda Sedmihradský a
dosedl koneþnČ na trĤn uherský. Tím však uvalil na sebe opČt
povinnost válþiti s ustaviþným nepĜítelem Turkem a k tomu úþelu ze všech svých zemí vyžadoval pomoci penČžité. Purkmistr a
rada mČst Pražských i s jinými mČsty uvolili se na snČmu v
Praze odbývaném se všemi tĜemi stavy dáti králi pomoc váleþnou a potáhli v to též Horníky, þemuž však tito, když zpráva jich
došla, odpírali, uvádČjíce, že hnedle skrze posly své k pomoci té
nesvolovali, pĜi tom svolení pĜítomni nebyli aniž o tom þeho vČdČli, dokládajíce, pakli by ta tČžkost pomoci dávání na nČ pĜišla,
že by se museli kdež náleží o to utéci a v tom se opatĜiti, neb my
žádnému ze svých svobod vytáhnouti se nedáme. I stČžovali si
Horníci do toho svolení u krále a dokládali, že oni dle výsad
svých k žádné berni zemské ani k jaké pomoci vojenské potahováni býti nemají. Proti tomu však ozvala se mČsta, že Horníci
prve také dávali bernČ neb pomoci a k této že jsou se také svolili, táhnouce se k tomu, že jsou se Horníci pĜiznali, že jsou z
statkĤv svobodných pozemských dávali a z toho se nevytahují,
ale z horních že nedávali a povinni dávati nejsou. JMKá všeho s
pilností vážiti ráþiv oznámil, že Horníky v horních vČcech pĜi
jich svobodách, aby pomoci nedali, zĤstavuje, nežli mČsta což
jsou na Horníky uložili, aby pomoc tu dali bez odtahĤv, tak jak
jest na které mČsto uloženo z statkĤv pozemských, jako jiní obyvatelé toho království. K tomu HorníkĤm dopomohlo dĜívČjší se
uvolení k dobrovolné berni a žádné reversy pĜedešlých králĤv,
že jim to pĜíštČ k žádné obtíži býti nemá, uchrániti jich nemohly.
1529 V úterý pĜed oktávem sv. TĜí králĤv pĜijeli do Hory

páni /114/ radové komory þeské Jan mladší z Vartenberka a na
Dubé, Albrecht z Guttenštejna a na MČlníce a pan JindĜich
Hložek s Žampachu, aby z rozkazu královského radu obnovili a
jiné potĜeby pĜi horách zĜídili. NazejtĜí pak ve stĜedu pĜivítáni
jsou od pánĤv šepmistrĤv a pánĤv skrze pana Mikuláše z PráchĖan a pocta jim dána. PĜitom jim dČkováno, že jsou na žádost
jich do Hory pĜijeli, aby je tČch prací, které již dvČ léta na sobČ
nesou, zbaviti a radu obnoviti ráþili, oznamujíce, že vedle výsad
mČsta tohoto jedna každá osoba na tu pĜísahu, kterouž jsou k
úĜadu konšelskému uþinili, místo sebe jiné dvČ osoby dobĜe
zachovalé vybrati a sepsati má, žádajíce, by podle týchž výsad
sazeni a zachováni byli. A ráþí-li ten spis vidČti a k sobČ pĜijíti,
že jsou tím pohotovČ. Proti tomu skrze pana z Vartenberka
mluveno, že se jim ten artikul obtČžuje, aby nemČli moci na místČ
krále JMti žádného jiného na úĜad posaditi, kdož by do toho
spisu vepsán nebyl, a že by se tu dĤstojenství a moci JMKé
ublížilo, a protož že se jim toho uþiniti nezdá a že jim jest tak o
tom poruþeno, nechtČjí-li od toho upustiti, aby mČli vĤli buć z
toho spisu aneb jinak radu sázeti, že to uþiniti chtí, pakli nic, že
radČji nechají toho všeho, pryþ odjedou a králi JMti takovou vČc
oznámí. Pak jakžkoli JMt králova jim dál o tom poruþiti ráþí, že
se tak zachovají, pĜipomínajíce Pražany, že ti též žádali, aby
vedle podobného sepsání sazeni byli a že jest k tomu Mt králova
neráþil povoliti a od svého dĤstojenství odstoupiti a že jest o
takovou vČc JMKá i radu držeti ráþil a potom že jest ráþil saditi
kohož se JMti zdálo a vidČlo304 /115/ a že majestátové Jich Mtí
krále Vladislava a krále Ludvíka, v témž co se mocí JMti krále
dotýkalo, jsou snČmem zdviženi a že zde na Horách mimo spis
prve sazeni bývali, jako od pana Bernarta (z Valdštýna) ty þasy
mincmistra (1505) a JMti krále Ludvíka (1523), ale že oni s nimi
v žádné odpory vjíti nechtí, než nezdá-li se jim od svého
odstoupiti, že toho obnovení tak nechají a pryþ odjedou. Tu jest
Jich Mtí žádáno, aby proti právĤm a svobodám k tomu jich
potahovati neráþili, a kdyby v jedné vČci dali se z týchž svobod
vyvésti, že by snad týmž potahem mohlo se i pĜi jiných
svobodách pokaziti, žádajíce jich s pilností, aby na nČ toho
dopouštČno nebylo, že tato obec za své vČrné služby mnohé jiné
pilné a platné výsady má a že i pĜi tomto obdarování, co se
dotýþe rady sazení, jest jiná výsada obci té užiteþná a kdyby
v jednom ten majestát zrušen byl, že by i jiné nemohlo stálé býti.
Po mnohých pak Ĝeþech, když nic nemohlo obdrženo býti, žádali
páni protahu, ponČvadž se vČci obecní dotýþe, aby to mohli na
pány obecní vznésti. A jest k tomu povoleno. Potom, majíc pĜi
sobČ pány obecní, oznámeno jim bylo to všecko, což jest s tČmiž
pány komisary jednáno a mluveno bylo, žádajíc od nich rady a
nauþení. K tomu páni obecní dali mluviti, aby k Jich Mtem
u vČtším poþtu bylo jíto a ten majestát jim ukázán a poctivČ
požádáno, aby páni ráþili milostivi býti a což by bylo proti
právĤm a vysadám mČsta tohoto, aby jich v to potahovati
neráþili. A i to aby Jich Mtem oznámeno bylo, že se k tomu
úĜadu vybírají osoby, které mohou ze všeho lidu nejvýbornČjší
nalezeny býti a ty že jsou do toho spisu vepsané a že snad Jich
Mti neznajíce zde lidi a nejsouce jich svČdomi, že by mohli
nČkoho nezachovalého na ten úĜad usaditi aneb že by spolu v
pĜátelství a pĜíbuzenství byli, ježto i to jest proti právĤm, a toho
/116/ nezachovalého že by sousedé podniknouti nechtČli ti, kteĜí
jsou dobĜe zachovalí. A pakli by pĜes takové pĜedložení a
žádosti neráþili toho uþiniti, aby to dopuštČno bylo, že to znají,
že by takovou vČc tíž páni na JMtKou vznesli a jestliže by JMKá
tak míti ráþil, že by se tak zachovati musili. A þehož se jest nyní
nestalo, že by vždy k tomu pĜišlo snad v vČtší tČžkosti a skrze to
že by snad v ošklivosti JMKé i tČm pánĤm mohli zĤstati. A starší
obecní, kteĜí k tomu byli obesláni, též se podle pánĤv obecních
pĜimlouvali.
Páni šepmistĜi pak toto mluvili, že to dobĜe znají, že jest
tČžko s JMtí královu válþiti aneb s tČmi pány, ponČvadž jsou na
místČ JMKé a k tomu že jsou mocí královskou ohraženi. By pak
kdo chtČl proti nim jakou vzpouru þiniti, že nic neziští. A ponČ304
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vadž pak Jich Mti ráþí naši dobrodinci býti, aby se tak stalo a k
Jich Mtem s týmiž žádostmi jíto bylo, však ne v velikém poþtu,
aby neĜekli, že k nim jdem s nČjakou podstatou, jakobychom to
chtČli s mocí þiniti, ponČvadž vþera nechtČli míti, než abychom s
nimi ve tĜech neb þtyrech osobách mluvili a aby byli žádáni, aby
našich práv i nás také milostiví ochránci byli a nás pĜi týchž
svobodách zachovali. A pakli by se vždy Jich Mtem toho uþiniti
nezdálo, aby byli požádáni, aby v ten spis ráþili nahlédnouti a
jestliže by se jim kdo v tom spise nehodný zdál, aby a tom oznámili a my, sejdouce se, abychom místo toho jiného, kdož by se
jim hodnČjší zdál dali vepsati, však tak, byl-li by toho úĜadu
hoden a nebyl-li by, aby se jim to oznámilo. A také aby pĜátelé a
pĜíbuzní sazeni nebyli, že by to bylo proti právu psanému, a též
podruhové a neusedlí a ti, kteĜí na pĜedmČstí obydlí svá mají, že
se tam také obzvláštní rychtáĜové a konšelé sadí, neb také je,
aby v mČstČ na úĜadech nebývali, právo psané vyhražuje. Toho
všeho na JMtech požádajíc a jim to /117/ pĜedložíc, aby se Jich
Mtem v tom svČĜili. Potom s tím se vším, na þem jsou se snesli,
jest k Jich Mtem jíto a to všecko skrze pana Mikuláše z PráchĖan mluveno. Tu Jich Mti ty Ĝeþi slyšíce, z takové povolnosti na
místČ JMKé dČkovali a že i to JMKé chtí oznámiti a že bezpochyby JMKá vdČþen toho býti ráþí a že na tom nikdy nebyli a
nejsou, aby co k újmČ právĤm zdejším nebo výsadám aneb dobrému poĜádku jednati mČli a že žádných osob k osazení rady
pĜed rukama ještČ nemČli a ani na to nemyslili, než toliko že to
obmýšlí, aby dĤstojenství JMKé bez újmy v celosti zĤstalo, a v
tom aby toliko JMKá vrchnost držeti ráþil a že týmž právĤm a
svobodám nic to k újmČ a škodČ není a na budoucí a vČþné þasy
býti nemá. A ponČvadž k tomu povolují, požádáno od Jich Mtí,
aby jim ten spis byl dán, že v nČj nahlédnouti a osoby ohledati i
také podle toho, jakž za Ĝád v této obci jest, radu obnoviti chtí, a
jak se to Ĝídí jest jim dána zpráva sepsaná z knČh blankytných
hned od poþátku. Tyto Ĝeþi mluveny jsou skrze pana Jana z
Vartenberku.
I ráþili jsou pak Jich Mti koneþnČ tuž radu obnoviti a
osobami saditi takto: JindĜich Charvát z Chocemic primas, Jan
Sus z Ježova, Jan SkĜivan, JindĜich Landa, Jan Prenner, Tomáš
Moravec pekaĜ, VavĜinec RĤže ze Sionu, MatČj Haluzý krejþí,
Vít pernikáĜ, Bohuslav Porybný, JiĜík Libotovský krejþí, Mikuláš
kožišník, JiĜík Bartl z apatéky, JindĜich Hradecký kožišník,
Zikmund Prášek, Jan Melhúzský, Jan z Smíškova domu (tito dva
pak zdviženi pro nepĜítomnost), Petr kožišník. A jest jim pĜísaha
dána a po Janovi mince písaĜi Ĝíkána takto: PĜísaháme Pánu
Bohu, matce boží, všem svatým a nejjasnČjšímu knížeti a pánu
panu Ferdinandovi uherskému þeskému atd. králi a markrabí
moravskému, pánu nejmilostivČjšímu, slibujem vČrnost upĜímnou a pravé poddané poslušenství, /118/ jakožto pánu dČdiþnému nášemu. A vedle toho urozeným pánĤm a pánĤm Jich Mtem,
urozeným a stateþným rytíĜĤm krále JMti zĜízeným radám
komory v království þeském slibujem vČrnost i poslušenství a to
vedle Ĝádu Jich Mtí. A že tento úĜad konšelství našeho od JMti
pĜijatý vČrnČ, právČ a stále vésti a spravovati, cti v tom a dobrého JMti krále všemi obyþeji hledíce a v tom každému chudému i
bohatému pravdy a spravedlnosti dopomáhati, sirotkĤm a vdovám, hostem jako domácím pravdu a spravedlnost þiniti, ortele a
výnosy mezi stranami spravedlivČ vyĜíkati a toho jinák neþiniti
pro pĜízeĖ ani pro nepĜízeĖ, ani pro který strach a bázeĖ, ani
pro dary ani pro jakoukoli vČc. To nám Pán BĤh pomáhej a
všichni svatí.
A hned potom, než se obec sešla, voleni jsou páni obecní od
šepmistrĤv a pánĤv, zejména tito: Mikuláš z PrachĖan, ZachaĜ
z ChrudimČ, OndĜej (Daþický) od Zlaté husy, Václav PoklĤpek
z Mlíkovic, Jakub Sobol z Vojkovic a Jan ŠkornČ tehdáž písaĜ
urburní. I jest jim dán slib z knih blankytných, jakž se od starodávna dává. NazejtĜí potom v sobotu sešli se páni rada obnovená, krom tČch, kteĜí nebyli do spisu vepsáni, a byli na týž úĜad
posazeni, jako Petr kožišník, Jan Malhúzský a Jan z Smíškova
domu, a majíce takovou vČc ku pĜekážce vedle Ĝádu a obyþeje
starodávného, nemohli toho mezi sebou, což jest zapoĜád, poĜíditi. Než to toliko bylo rozjímáno, kterak ti páni neráþili podle
toho spisu na jich mnohou žádost a pĜedkládání saditi a že jsou
osadili osoby jim nepĜíjemné a proti právu, jako Petra kožišníka, ten že má na sobČ chybu, že pivo falšoval a slad jeþný s
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pšeniþným míchal a že jest proto i pokutován, a Jan Mehúzský
že jest Ĝeþi hanlivé OndĜeje Rohovce stvrzoval, pravČ, což jest
koli týž OndĜej Rohovec psal, že jest pravdu psal, a jsou s týmž
OndĜejem pro ten náĜek na soud zemský podáni, /119/ a Jan
Melhúzský že jest na rukojmích, a ponČvadž Ondráþek všecky
úĜedníky naĜekl bez výjimky a Jan Melhúzský to stvrdil, ježto i o
to bývá þasto mezi pány v radČ rozjímání a Ĝeþi, že to není
možné, aby do rady pĜijat býti mČl, a k tomu že jest švagr Petra
kožišníka. Co se pak Jana z Smíškova domu dotýþe, ten jest též v
švagrovství s JintĜichem Landou, a že takovým právo psané, aby
spolu na úĜadech nebývali, zapovídá. A protož aby k Jich Mtem
šli a co jest pĜi týchž osobách na pĜekážku oznámili. Potom
sšedše k pánĤm komisaĜĤm na Vlašský dvĤr do domu mincmisterského305 a to jest Jich Mtem skrze pana JindĜicha Charváta všecko oznámeno a žádáno, ponČvadž se tu omyl stal zjevnČ
proti právu, aby taková vČc napravena byla, že proti tomu, co se
mimo spis stalo, nic neĜíkají, ponČvadž se Jich Mtem tak vidČlo,
než co se proti právu stalo, že žádají, aby to k nápravČ
pĜivedeno bylo. I obdrželi za odpovČć, že jsou páni komisaĜi o
takovém právu nevČdČli a nevČdí a protož aby jim ta práva, kde
jest to napsáno, pĜinesena a ukázána byla, aby se vČdČli þím
spraviti. A když se tak stalo, ohledavše táž práva, dali tomu
místa a s radou pánĤv šepmistrĤv a pánĤv ten omyl napravili
takto: místo Jana Melhúzského Martina Kaznara, místo Jana z
Smíškova domu Jakuba kramáĜe. Než Petr kožišník ten jest tak
zanechán, neb tíž páni od svého upustiti nechtČli, pravíce, že by
nebylo spravedlivé, aby mČl pro ten úþinek o poctivost pĜijíti a
že nemĤž vĤbec býti, aby i pokutu dal i o poctivost pĜišel, že jest
již od toho pokutou oþištČn.
/120/ Potom v pondČlí sejdouce se páni obecní a nČkteĜí z
starších na rathouz, jest od pana z Vartenberku mluveno, že se
jim omyl pĜi sazení rady stal, a protož, ponČvadž podle práva
takoví pĜátelé spolu v tom úĜadČ býti nemohou, že ten omyl
novou volbou napravují, že však toto zmČnČní osobám tČm nic ke
škodČ není, že se to nestalo z žádné jiné pĜíþiny, než aby se tu
právĤm zdejším neublížilo. PĜitom jest novČ voleným pĜísaha
dána.306
Válka s Turkem vedena byla jak v Uhrách tak již i v Rakousích, když byl Turek i VídeĖ obléhal (4. až 15. Ĝíjna), a vyžadovala veškeré váleþné pomoci z ýech. Proto rozepisováno bylo
od pánĤv komory þeské, aby všudy hotovost vojenská byla naĜizována a k té všech obešlíc na urþitý den, okázali nic jináþ, než
jako byste v pole vytáhnouti chtČli a což by se nedostatku pĜi
kterém hospodáĜi na zbrani a zbroji shledalo, to aby všude
napravili a jemu sobČ to zjednati a koupiti uložili, by v þase
hotovost upravena, a kdy potĜeba by kázala, vytáhnouti mohla.
Na všeobecnému vyzvání tomu psal opat Sedlcký šepmistrĤm,
že k tažení proti TurkĤm 10 pČších a pĤl vozu vypraviti chce,
druhou pĤl vozu aby Kutnohorští pĜidali. TČchto však došlo od
rad komory þeské jménem krále další vyzvání, aby ku potĜebČ
váleþné prach v mČstČ dČlati dali. ŠepmistĜi odpovČdČli, že jim
toho pro výsady a privilegia uþiniti /121/ možno není, ale též i pro
nedostatek vČcí vojenských a tČch lidí, kteĜí by prachy dČlati
umČli a þasem je dČlají, však na mále nČkterou libru k ruþnicím.
A ti, jsouce od nás dotázáni, brzoliby tĜi centnéĜe prachu
udČlali, povČdČli, že do roka sotva by udČlati mohli, a my je k
tomu zakládati a náklad na to þiniti nemĤžeme, penČz žádných
pĜed rukama nemáme a obec naše je tak ochuzena a zahubena
náklady znamenitými na hory, že se dlužiti a z sebe lichvy
platiti musíme. A protož vždy všichni snažnČ prosíme, že na nás
v tom milostivé zĜení míti ráþíte a pĜi JMKé v tom nás ochrániti,
aby nám to k žádnému svévolnému neposlušenství pĜiþítáno
nebylo. I byli také Horníci následkem tohoto rozkladu pro tentokráte požadovaného dodávání prachu sproštČni, ne však na
dlouho, neb již v lednu roku 1530 vyslal král Ferdinand OldĜi305

DĤm mincmistrský neb obydlí mincmistrovo na Vlašském
dvoĜe byla západní þást stavení, do nČhož vchod se strany chrámu
sv. Jakuba vede a která na nynČjší budovu arcidČkanství hraniþí.
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cha hrabČte z Hardeku a Ladislava Popela z Lobkovic a na Zbiroze do Hory, aby s obcí kutnohorskou vyjednávali o dČlání
prachu, a co oni vyslaní urþí, to se také státi má. Nedosti však na
tom, nejen že Hora musela se uvoliti v dČlání prachĤ, žádáno
bylo na ní od krále Ferdinanda (listem daným na hradČ Pražském v pátek po sv. Jiljí r. 1530) aby zároveĖ s jinými mČsty k
potĜebám váleþným padesát neb šedesát tisíc kop gr. míš. hned
pĤjþila, kteráž pak pĤjþka splacena byti mČla ze svolené ode
všech stavĤ pomoci váleþné. Nelze Ĝíci, k jaké sumČ se obec
kutnohorská uvolila, je však tolik jisto, že v mČstČ konána byla
sbírka na žádanou pĤjþku, neboĢ vyslaní za tou pĜíþinou komisaĜi zemští dojista nedali se odbýti lichými výmluvami. Mimo to
musela Hora opatĜiti a dostaviti pČt vozĤ se þtyrmi koni k vezení
potĜeb váleþných.
1531 Náboženské záležitosti strany pod obojí vyžadovaly již
delší /122/ dobu uspoĜádání. Proto sešli se páni, rytíĜstvo, Pražané,
Horníci a jiná mČsta královská, mistĜi uþení pražského, knČží,
správcové far pražských a dČkanové i všichni stavové pĜijímající
tČlo a krev PánČ pod obojí spĤsobou v nedČli po svaté Trojici v
Praze a sjednotili se na poĜádku ve vČci náboženství a zĜízení
podstatných þlánkĤ víry.307
Nelze upĜíti, že prĤjezdné clo mČstu jakož i placení ungeltu
komoĜe královské vynášely znamenité þástky a proto král
Ferdinand, potvrdiv majestátem daným v Praze v sobotu po sv.
Vítu r. 1531 clo prĤjezdné mČstu HoĜe Kutné jak je bylo od
krále Václava a Vladislava obdrželo, naĜídil spolu, aby každého
trhového dne i také o jarmarcích zjevnČ po celý rok voláno bylo,
aby nikdo s kupectvím, kdož by do království þeského buć forman, jízdný neb pČší jeli neb šli, skrz svrchupsané mČsto Horu
Kutnou neprojíždČli a silnic starých ungeltu našemu na škodu
nepomíjeli, ani nových vyhledávati smČli, leþ by prve tu na Horách Kutných ungelt nám spravedlivČ povinný písaĜi neb celnému od rad zĜízených komory naší v království þeském nad tím
ustanovenému spraven nebyl. A kdožkoliv by s kupectvím nedadouc ungeltu projel aneb prošel, aby vzat a ujištČn byl dotud,
dokudž by rady komory naší, což by proti takovému neposlušnému pĜedsevzato býti mČlo, vám neoznámili.
V politickém svČtČ staly se zatím znamenité rozmíšky mezi
panovníky. CísaĜ Ĝímský Karel V., uznávaje velikou tíži v
panování svém ve mnoha zemích i od sebe daleko vzdálených,
ustanovil se na /123/ tom království Ĝímské jinému postoupiti, a
svolal za tou pĜíþinou všechna knížata a hrabata Ĝíšská do Rýna
Kolína, kdež dne 5. ledna 1531 Ferdinand I. uherský a þeský
král na království Ĝímské byl zvolen a na to dne 11. ledna v
Cáchách (Aachen) v hlavním chrámu Panny Marie korunou
císaĜe Karla Velikého korunován a za krále Ĝímského prohlášen.
Proti volbČ té povstal však kurfiĜt saský Jan JiĜí a jiných šest
knížat Ĝíšských, totiž: JiĜí markrabí braniborský, Hanuš Fridrich
kníže saské, Arnošt a František knížata brunšvická a lineburská,
Filip z Hessu a Wolfgang z Anhaltu, neuznávajíce volby té za
pravou a poĜádnou. Což v dobách pozdČjších mČlo veliké
následky.
/124/ 1532 Jakou dĤležitost úĜad horní v HoĜe mČl seznáno s
dostatek ze všeho dosud vypravovaného a proto jest s podivením, že úĜad tento tak dĤležitý až dosud svého vlastního znaku
neb erbu nemČl. Ferdinand splnil žádost tohoto úĜadu za udČlení
vlastní peþeti nasledujícím majestátem: My Ferdinand I. z Boží
milosti Ĝímský král, po všechny þasy rozmnožitel Ĝíše, uhersky,
þeský, dalmatský etc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské
atd. Oznamujeme tímto listem všem, že pĜedstoupivše pĜed
osobu naši poctiví hofmistr, urburéĜi s úĜadem horním na Horách Kutných vČrní naši milí a pokornými prosbami jsou nás
prosili, abychom jim erb neboližto znamení, kteréhož by pĜi
peþetČní i jiných všelijakých potĜebách svých užívati mohli, dáti
ráþili. K jichžto prosbČ snažné jsouce naklonČni a prohlédajíce k
jejich pilným, platným a užiteþným službám, kterýmiž se nám
vždycky zachovati hledČli, nadepsaným hofmistru a úĜadu hornímu na Horách Kutných, nynČjším i budoucím vČrným našim
milým z milosti naší královské, s dobrým rozmyslem, s radou
vČrných našich milých, naším jistým vČdomím, mocí královskou
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v ýechách dáváme erb a neboližto znamení, kterýmž by peþetiti
mohli, totižto štít þervený v nČmžto jsou dvČ ruce majíc okolo
blankytné oblaky a držící šlegle stĜíbrné s šterci a hejzelny zlatými a v prostĜedku pĜes ty šlegle jest koruna zlatá královská, tak
jakož to všecko rukou a vtipem umČní malíĜského v prostĜedku
listu tohoto svČtleji vymalováno a barvami vysvČtleno stojí,
kteréhožto erbu a peþeti svrchupsaní hofmistr, urburéĜi s úĜadem horním na Horách Kutných nynČjší i budoucí mají a moci
budou v všelikých potĜebách obecních užívati a jí listy a jiné
potĜeby všeliké voskem þerveným potuć, pokudž by jim toho a
kdykoli potĜeba kázala /125/ peþetiti mohli a moc mČli a to bez
naší a budoucích našich králĤv þeských i jiných lidí všech všelijaké pĜekážky a odpornosti. Protož pĜikazujem všem úĜedníkĤm
a poddaným našim ze všech stavĤv království þeského, nynČjším
i budoucím, vČrným našim milým, abyste þastopsané hofmistra,
urburéĜe s úĜadem horním nynČjší i budoucí pĜi tomto erbu a
peþeti a této naší milosti mČli, drželi a neporušitelnČ je v tom
zachovali nyní i v þasech budoucích a vČþných a to pod uvarováním hnČvu a nemilosti naší a skuteþného trestání. Tomu na
svČdomí peþeĢ naši královskou k listu tomuto pĜivČsiti jsme rozkázali. Dán na hradČ Pražském v úterý svatodušní léta božího
tisícího pČtistého tĜidcátého druhého a království našich Ĝímského druhého a jiných království šestého.
Stálá vojenská tažení, s jakými panování Ferdinandovo neustále bylo provázeno, zlákala též mnoho lidu horního, že na
zkázu díla horního vstupovali do vojska. Aby pak odchodem tak
þetných sil pracovních úpadku hor se pĜedcházelo a bránilo,
bylo nutno usilovné práce, a Ferdinand v úterý na den Navštívení Panny Marie r. 1532 vydal pĜísný rozkaz k šepmistrĤm a radČ
na Horách Kutných: Opatrní vČrní naši milí! Oznamujem, že nás
jistá zpráva došla, kterak by dČlníci horní, jakožto havéĜi,
šmelcíĜi, hutní dČlníci, hašplíĜi na vČtším díle na vojnu ke škodČ
nám, vší zemi i tČm horám ku pádu táhnouti chtČli, a tu že by
nČkteĜí poþátkové a pĜední z nich jiných pobízeli, zamlouvali a
zavazovali, aby jináþe neþinili, než pĜedce táhli, ježto jest nám
takovéto jich putování a svévolné pĜedsevzetí, aþ bylo-li by tak, s
nemalým podivením. Protož vám pĜísnČ porouþíme, pĜikazujíc,
abyste vy se hned, jakž vás toto psaní naše dojde, na ty osoby té
vČci a jich svévolného pĜedsevzetí poþátkové /126/ byly, s pilností
ptali a uptajíc se jich a je pĜed sebe do rady své obešlíc, jim na
místČ a slovem naším abyste pĜísnČ pod uvarováním hnČvu a
nemilosti naší a pod vČþným vypovČdČním z týchž hor poruþili a
pĜikázali, aby se žádný z nich odtud nehnul, ani jiných pobízeli a
zavazovali. A jestliže by který pĜes to z nich svévolnČ se vytrhl a
svého zlého pĜedsevzetí ustoupiti nechtČl, již bychom pĜinuceni
byli k takovému každému se pĜísnČ a nemilostnČ ukázati. Též
také vám porouþíme, abyste to po nČkolikrát na Horách Kutnách
provolati dali, by dČlníci z hor nechodili na túž vojnu ani jinam,
pod uvarováním nemilosti naší královské a skuteþného trestání.
Druhé, také zprávu míti ráþíme, kterak byste sobČ svátek
mistra Jana Husa na Horách Kutných proti starobylému Ĝádu a
usazení svátkĤv pĜi Horách Kutných svévolnČ, vše ke škodČ naší,
vší zemi a tČm horám k pádu zasvČtiti chtČli. I ponČvadž jest prve
ten a jiní svátkové mimo takové, které jim k svČcení vysazeni
jsou, svČceni nebývali, vám pĜísnČ porouþíme, pĜikazujíc, abyste
jim toho, ani žádných jiných svátkĤv svČtiti a vejtržných postranních vČcí pĜed se bráti nikoli nedopouštČli, nýbrž jim toho všeho,
pokudž by potĜeba kázala, bránili. Znajíce koneþnČ vĤli naši a
rozkázání tak se zachovejte, jináþe neþiníc, pod uvarováním
nemilosti naší královské.
PĜes opakované zápovČdi o nošení zbranČ, kteréž jen velmi
þastá zranČní ano i vraždy mívalo v zápČtí, nebylo toho všeobecnČ uposlechnuto a pokud zbraĖ nenosily osoby stavu
mČstského, nosily je jistČ osoby šlechtické, v HoĜe þetnČ obývající, které tak rády ustanovením a rozkazĤm úĜadu mČstského
svémyslnČ na odpor se stavČly. /127/ A právČ mezi nimi bývaly
rĤznice a sváry na denním poĜádku. O nich zaznamenáno v
PamČtech Mikuláše Daþického k roku 1532 krátce takto: Jan
Prenar posekal JindĜicha z VrchovišĢ a on JindĜich Janovi
Prenarovi v rozvodcích prsty pĜeĢal. PĜi bližším pátrání o vČci té
nalezl jsem v knize Liber Sentenciarum pĜi roce 1532 objasnČní
k té vČci. Jan Prenar byl tou dobou rychtáĜem mČstským, jenž
jda za svou povinností v noci v pozdní hodinČ zaslechl v krþmČ
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jakési hádku. Vešel proto do krþmy a pobídl pitele k odchodu
domĤ, jak mu úĜad jeho naĜizoval. JindĜich z VrchovišĢ na místČ
aby poslechl, tasil na nČho zbraĖ a poþal kolem sebe sekati. Jan
Prenar bránČ se, posekal pana z VrchovišĢ v takové míĜe, že
tento z ran zemĜel. Když pak byl rychtáĜ od svagra zabitého,
JindĜicha z Chocemic, pĜed právem z vraždy obvinČn a k soudu
pohnán, byl soudem viny sproštČn, jelikož svČdkové dokázali, že
rychtáĜ jen bránČ se þin ten byl spáchal. Druhý pĜíbČh líþí
Daþický následovnČ: UmĜel Pavel SmíškĤ (z VrchovišĢ) od zbití
zrádného u kostela Barborského, když z huti šel. Také v tomto
pĜípadČ vychází ze zápisĤ, že týž Pavel jda z huti své, napadl na
cestČ služebníka pana Pašineckého z Pašinky a od nČho pak až k
smrti byl zranČn.308 Soud pánĤ šepmistrĤ a konšel dle práva
zemského a mČstského jej však osvobodil, ježto on spáchal þin v
obranČ, jsa napaden.309 /128/ BylĢ to velmi smutný úkaz þasový,
kdy mocnČjší dopouštČti se smČli svévolí a násilí na slabších a
podĜízených, aniž by je zasloužený trest stihl. Naproti tomu z
uvedeného patrno, že právo mČstské, které výstupky podobné
pĜísnČ a nestrannČ stíhalo a vyšetĜovalo, nedopustilo podlehnouti
tĜeba i prostšímu, jestliže svČdky a okolnostmi se dokázalo, že
právo jest na jeho stranČ.
1533 Po tolikaletém pavování a tavení rudy v rozliþných
hutČch neb tavírnách leželo mnoho nevyužité rudy v haldách
poházeno, ano i ve škvarách z hutí vyvezených, pokud prakticky
a šetrnČ pĜi tavení nebylo si poþínáno, zĤstalo mnoho stĜíbra
ještČ v šlakách tČch a domácí rudokupci a nákladníci ponechávali, jsouce uvyklí jen na hojnost a množství, haldy tyto nepovšimnuté ležeti. Toho však velmi dobĜe povšiml si Vilém KšelíĜ z
Jakšova a v Starém Sedlišti a vymohl si na králi Ferdinandovi
dne 3. záĜí 1533 zvláštní majestát, kterýmž mu vyhraženo právo
veškeré haldy a šlaky pĜi Horách Kutných nevzdČlané ležící,
zvláštČ pĜi dolech Flašarech, Mladých Rousech, HutrejtéĜích,
Ruthardu a TurkaĖku svými nákladníky dle nového, prve tu
nebývalého spĤsobu pokud nejlépe bude vČdČti zdČlávati a
taviti, stĜíbro však vydobyté dle téže propĤjþky nemá jinam než
do komory královské na Vlašském dvoĜe odvádČti, každou hĜivnu po sedmi kopách míšenských a kromČ toho ještČ každá
dvacátá hĜivna jako desátek královský odvádČna býti musí. /129/
KromČ toho vyhrazeno mu i právo, by sobČ huĢ na potoce Vrchlici kdekoli se jemu vhodné vidČti bude beze všeho omezování
vystavČti mohl. Jak dlouho a s jakým výsledkem toto pĜepracovávání starých hald a šlakĤ trvalo, blíže jsem se nedopátral. O
nČjakých vysledcích zvláštČ skvČlých lze právem pochybovati,
protože pozdČji s osobou jména uvedeného a majestátem zmínČným nadanou mezi obyvateli horskými více se nesetkáváme.
Soukenictví bylo té doby v HoĜe velice rozkvetlé a rozšíĜené, neboĢ roku tohoto bylo soukeníkem Janem ze Skalice majitelem mlýna Štolce dovoleno na gruntech pana Jana valchu s
jednou svČtniþkou vystavČti, se všemi potĜebami, s jedním kolem a na své útraty. A co na valchu vynaloží, to mohou sobČ
každý týden po 2 gr. od jednoho postavu zase vyraziti, až do
vyplnČní sumy vynaložené. A když sumu vynaloženou zase
pĜijmou, tedy potom panu Janovi z Skalice a jeho budoucím též
po 2 gr. z postavu platiti a dávati budou, za to ale Jan ze Skalice
a jeho budoucí povinni budou valchu tu na svĤj náklad opravovati. Cizím valchovati nemá bránČno býti, však domácí mČjtež
pĜednost. DĜíví k valchování jak domácí tak cizí opatĜí si sami.
Valchu odtud zdvihnouti pro budoucí þasy žádná stana právo
míti nemá a když by pan Jan z Skalice neb jeho budoucí valchu
snad sjíti nechali a opravovati nechtČli, mají k tomu pány
šepmistry donuceni býti.310
308
HuĢ na tavení stĜíbra pánČ Smíškova z VrchovišĢ byla na
potoce Bylance, tu kde nyní mlýn tak zvaný KrálíkĤv se nachází.
309
Porovnáváním PamČtí Mikuláše Daþického se zápisy v Memorabiliích došel jsem þasto ku pĜesvČdþení, že pisatel konal své
zápisy dle kolující povČsti a ménČ dle vlastního o vČci se pĜesvČdþení, jakož že i vždy straní tĜídČ tak /128/ zvané lepší aneb šlechtické,
velmi zhusta malicherným místním událostem vČnuje zvláštní svou
pozornost, zato pak vČcí dĤležitých, prospČchu obce i obecného se
týkajících, si nevšímá. Kdy, kdo a proþ byl u pranéĜe mrskán, to
pilnČ poznamenal, ale obecní správa a Ĝízení spoleþných záležitostí
vČtším dílem zĤstává nepovšimnuto.
310
Smlouva stala se v sobotu pĜed sv. Šimonem a Judou 1533.
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/130/ 1534 Radové zĜízené komory þeské pro množství
pĜidČlených jim prací nemohli potĜebné pozornosti vČnovati též
hornictví a HoĜe zvláštČ, þímž dĤchody královské velice trpČly.
A proto byl opČt roku toho zĜízen úĜad nejvyššího mincmistra a
ustanoven jím králem Albrecht z Guttensteina sedČním na MČlníce. Když o tom Horníci zprávu byli obdrželi, potČšení z toho
majíce, že opČt nejvyššího mincmistra míti budou, u obvyklé
zdvoĜilosti vyslali k nČmu s pĜáním ku ustanovení na úĜad, zaþež
mincmistr listem daným na MČlníce v úterý po sv. BartolomČji
velmi laskavČ se dČkuje, dokládaje, že on úĜadu toho pro práci,
kteráž pĜi nČm se vede, nikdy žádostiv nebyl, že však z poddané
povinnosti žádosti JMKé odporen býti nemohl a ten úĜad pĜijal,
v nČmž dejž BĤh abych Pánu Bohu svému, králi JMti i vší zemi
bez úrazu svČdomí svého prospČti mohl.
Sotva však týž mincmistr v HoĜe úĜadu se ujal, poþaly mezi
ním a šepmistry mnohé a povážlivé spory o práva a svobody
mČsta, neboĢ mincmistr usiloval o to, aby v rozepĜích soudních z
výpovČdí panských k nČmu odvolání se bralo a on aby pĜesuzoval a výroky þinil, k þemuž ovšem Kutnohorští dovoliti ani
nemohli ani nechtČli, odvolávajíce se na svá stará králi stvrzená
práva, dle nichž mincmistrovi toliko ve sporných vČcech horních
souditi pĜíslušelo. Také ve vČcech náboženských þinil mincmistr
Kutnohorským útisky nemalé. Tak chtČl lidu hornímu zapovČdíti
svČcení svátku Mistra Jana Husa, ježto však proto poþal se lid
bouĜiti a práci na horách chtČl zastaviti a dílo opustiti, byl nucen
mincmistr zákaz odvolati.
/131/ Na stížnosti HorníkĤ do mincmistra, že je v právech jich
zkracuje, pĜijel do Hory nejvyšší hofmistr s poruþením královým, aby vyslyšev Horníky s mincmistrem je smíĜil. Docílený tu
smír netrval však dlouho, neboĢ týž mincmistr na prospČch
havíĜstva chtČl v mČstČ zĜíditi nový pivovar a použíti k nČmu
vody rourami a do mČsta vedené. PonČvadž však šepmistĜi tomu
se bránili, dal mincmistr svémocnČ Jana Charváta z Chocemic,
jednoho z pĜedních konšel, vzíti do vČzení a primasa Mikuláše z
PráchĖan uruþil pod 5000 kopami gr.þ. Z toho povstalo opČt
veliké kvašení proti mincmistrovi a jen rychlým pĜíjezdem
nejvyššího hofmistra bylo stišeno, když uvČznČný Jan Charvát
byl propuštČn a uruþený pan Mikuláš z rukojemství byl uvolnČn.
Trvalé svornosti však nadále mezi úĜadem šepmistrským a
mincmistrem více nebylo.311
1535 Když došlo ku obnovení rady, kterou v nepĜítomnosti
krále osadil a obnovil nejvyšší mincmistr, byli opČt Mikuláš z
PráchĖan /132/ i JindĜich Charvát za obecné starší voleni. Když
pak pro nČ posláno bylo, aby na radnici závazek uþinili, žádali,
aby v to potahováni nebyli, že má na nČ pan mincmistr zlou vĤli
a o nich veĜejnČ mluví, že pro jich osoby v mČstČ nic dobrého
þiniti nemĤže, a proto že žádají, aby pro pokoj v mČstČ na místČ
jich jiní zvoleni byli. K tomu však povoleno nebylo a byli pĜinuceni, aby opČt povinnosti obecní na se pĜijali.
Nežli však všem úĜedníkĤm obecním, starším obce a cechmistrĤm pĜísaha dána byla, pĜišel na radnici mincmistr a oznámil: Kdežto prve od osob tČch vždy pĜísaha þinČna byla toliko
králi JMti a pánĤm šepmistrĤm a panu mincmistrovi nic, že jest

Grunty ke mlýnu Štolci náležející, který stával pod klášterem
Sedlckým v tČch místech, kde struha mlýnská s potokem Vrchlicí se
pojí, sahaly až ku poþátku mlýnské strouhy ke mlýnu tomu vedoucí,
kteráž na levém bĜehu Vrchlice /130/ pod Novými mlýny a nynČjší
továrnou pánĤ BreüerĤ poþíná, s þímž jaksi právo vodní ke mlýnu
chránČno bylo, neboĢ valcha ta stojí až podnes na místČ tom.
311
Ani PamČti Mikuláše Daþického neuvádČjí skuteþné pĜíþiny ku
uvČznČní a uruþení jmenovaných osob. V Memorabiliích nalezena
stopa následující. Lid horní stČžoval si víc a více do drahoty a špatností piv domácích. Mincmistr chtČje stálým tČmto stížnostem konec uþiniti, pĜimlouval se k tomu, aby obec vlastní pivovar si založila, aby tak jaksi tlumena byla libovĤle pivovarníkĤ, kteĜí pro sebe
zvláštní cech (spoleþenstvo) tvoĜili a piva dle svého snešení prodávali. Návrhu mincmistrovu odpírali se hlavnČ Mikuláš z PráchĖan a
JindĜich Charvát jako majitelé vlastních pivovarĤ v mČstČ a vlivem
svým v radČ úmysl mincmistrĤv, aþ ku prospČchu obce i obþanĤv
smČĜoval, pĜekazili. Tím pĜišli u nČho v nemilost a jej si rozhnČvali.
Že Daþický o pravé pĜíþinČ se nezmiĖuje, vyplývá i z toho, ponČvadž zaznamenání to pĜenesl ze zápisek samého Mikuláše z PráchĖan, dČda jeho, a ten o sobČ pravou pĜíþinu si nezapsal.

to vĤle JMKé, jižto jest pĜed mnohými dobrými lidmi oznámil toto: ponČvadž jest mincmistr úĜedník nad horami a páni Horníci
že jsou lidé horní, horami se živČjí, aby také mincmistrovi pĜísaha poslušnosti þinČna byla, jakž nejvyšší královští komisaĜi Zdislav Berka z Dubé a Wolfart Plankner z Kynšperka o tom vĤli
JMKé byli oznámili. I stalo se tak, že jsou pĜísahu uþinili králi
JMti, panu mincmistrovi a pánĤm šepmistrĤm a tím obec kutnohorská rozkazĤm nejvyššího mincmistra stala se podĜízenou.
Když se tak stalo, oznámil nejvyšší mincmistr šepmistrĤm a
obecním starším, kterak JMKá ráþiv toho doslechnouti, kterak v
obci této lidé chudí jsou a živnosti nemají a kterak v potravách
opatĜení není a zvláštČ co se piv hostinských dotýþe že se velmi
draho šenkují a že tudy okolní mČsta znamenitČ bohatnou a
zdejší obyvatelé že chudnou. A protož znaje toho JMKá, þehož
jiní okolní užívají, že by toho i zdejší obyvatelé užíti mohli,
kdyby toho mČli svobodu. A proto že se i on k tomu pĜimlouvá a
jelikož on pĜi tom žádného svého užitku a prospČchu nehledá,
než vše z vĤle /133/ královské pĜed se beĜe, že se v tom živnost
sousedská obmýšlí a pohodlí lidem chudým, a tak majíce živnost, aby se mohli více hor dotýkati.
Dále dokládá, že zde masa velmi drahá jsou pro lid chudý,
kdežto, kdyby se zde várka rozmohla, mohli by lidé dobytky
chovati jako to jinde, kde se piva vaĜí v okolních místech je, a
tak vykrmíce doma tČmi zbytky, že by mohli lacinČji prodávati,
a tudy že by se mohlo mnoho drahoty uskrovniti. Pak co se
potrav dotýþe, že v tom veliký nepoĜádek, že jest mnoho pĜekupnic, kteréž jak kdo co na trh pĜiveze, buć máslo, sýr, vejce,
slepice atd. že to hned uchmátnou, takže lidé chudí nemohou nic
za slušné peníze k svým potĜebám koupiti, než chtČjí-li co míti,
tedy tČm pĜekupnicím musí na tom pĜidati. Protož slušno, aby na
to byla pokuta taková, kdož by co pĜekoupil na trhu, aby mu to
bylo pobráno a k tomu vČzením aby byl skuteþné trestán. Než ve
vsech a okolí že mĤž koupiti kdo by chtČl a aby toho jinam
nevezl, nechtČl-li by zde prodávati, leþ by toho dal po dva neb
tĜi trhy provolati. Též také že v tom veliký neĜád jest, že velmi
draho obilí v trhu protrhují a zvláštČ ovsy v trhu nikdo nepotrhoval ani dráž bral, než jak písaĜ k tomu ustanovený protrhne, a
kdož by jináþ uþinil, aby byl trestán, a k tomu ke všemu aby
byly osoby zĜízeny, které by k tomu dohlédaly.
Na tom na všem se páni obecní a starší snesli, toliko to
oznámili, že se obávají, když by se již várka piva rozmohla, aby
vedle jiných mČst (jakž se to bylo prve od Pražan a jiných mČst
pĜihodilo), k berním nebyli potaženi, naþež je mincmistr upokojil, že jest to vĤle JMKé, aby se zde ta živnost rozmohla, a
pĜišlo-li by pak co toho, že to pĜi JMKé zastoupiti chce. Že však
byl /134/ sám pĜi tom rozsudku o uložení bernČ na zdejší obec a že
nejsou osvobozeni z bernČ proto, že pivo nevaĜí, nýbrž že jsou
toho toliko privilegiemi a právy svými vysvobozeni. Dále pĜipomenul, že se v obci veliké útraty þiní vysýlkami do Prahy, protož že by se mu zdálo pro uskrovnČní útrat a pro uspoĜení povykĤv, jakož i aby vyslaní pokojnČ pracovati mohli, aby sobČ dĤm
v Praze koupili aneb bylo-li by jim vhod, že on dĤm svĤj v
Praze má, že jim pokojĤ, kuchynČ, konírny i pivnic v nČm popĜeje, což by i v té pĜípadnosti pohodlné pro nČ býti mohlo, když
by on do Prahy pĜijel, že by tu pospolnČ o vČcech obecních pracovati mohli.
KoneþnČ projevil pĜání, jelikož mnoho pĜí zadržalých a odložených jest, aby tím spČšnČji vyĜízeny býti mohly, aby si páni
šepmistĜi tĜetí den v týhodnu k sezení pĜidali a šest hodin dennČ
v úĜadČ soudili, aby lidí v jich živnostech nezdržovali. Též také
to, co se majestátu toho dotýþe, jejžto mají, že sobČ každý rok
mohou 1000 kop gr. k obci zmincovati, že tím znamenitá pomoc
obci pĜijíti mĤže a on že jim v tom raden a pomocen býti chce.
Za to vše uþinČno ode všech spoleþné podČkování.312
312
DoslovnČ dle Memorabilií k roku 1535. Z vylíþeného zde
jednání nejvyššího mincmistra, kteréž písaĜ mČstský tak zevrubnČ
pro pamČĢ budoucí byl poznamenal, vychází: že mincmistr Albrecht
z Guttenštejna nebyl nijak nepĜítelem mČsta neb obce, nýbrž, že
zásady jeho pĤsobení smČĜovaly ku povznešení a zlepšení pomČrĤ v
obci, neb hned na zaþátku seznal, jakých prostĜedkĤ ku zlepšení
dĤchodĤ obecních a odstranČní panujících zloĜádĤ tĜeba: Snažil se
jakýsi starý monopol pĜíjmĤ vzíti z rukou jednotlivcĤ a zabrániti
šizení chudého lidu a proto nezískal si valné pĜíznČ u jistých /135/

/135/ Znamenitý odkaz téhož roku uþinila k zaduší kostela
Matky Boží na NámČti Anna Miránková, nČkdy Bohuslava Janovského z Suchotlesk manželka, pĜiznavši pĜed úĜedníky pražskými, že na dČdictví svém v Vilímoviþkách na vsi, na dvoĜích
kmetcích s platem, na kterýchž sedí Marek a Novák pod Koroticemi, mlýn s platem, v DČdicích dvĤr kmetcí s platem, s dČdinami, lukami, lesy, potĤþkem, rybníþky i se vší zvolí, což k tomu
pĜísluší, s plným panstvím na tom všem což tu má, šest kop grošĤv a þtyĜidceti þtyry groše vše pražských þeských platu roþního
celého a vČþného po smrti své, a prve nic, dala jest a zápisem
tímto dává oltáĜníku oltáĜe svého sv. Petra a Pavla u Matky Boží
na NámČti v HoĜe Kutné nynČjšímu i budoucím, kterýžto plat držitelé týchž dČdin platiti a úroþiti mají rozdílnČ, polovici poþnouc na sv. Havla a druhou polovici na sv. JiĜí a tak i jiná léta,
jakž zemČ za právo má. Však na takový spĤsob, že toho po smrti
své, a prve nic, svČĜuje a nad tím ustanovuje kolatory a správce
toho Jakuba z Vorlovského domu, pĜítele svého, a Jakuba kramáĜe, oba od Hory Kutné a jich dČdice, tak aby ty lidi a platy i
dĤchody všecky, jakéž by se tu na témž dČdictví našly, vybírali,
a na to aby knČz k témuž oltáĜi zjednán byl a to spĤsobili, aby
každý týden svatá mše v pondČlí zádušní držána byla za její duše
spasení a za pĜedky její duše i jiné svaté mše, což by každého
téhodne možno bylo, a oni také svrchupsaní kolátorové aby
svČtly a jinými potĜebami a okrasami ten oltáĜ slušnČ opatrovali.
A jestliže by kdy pĜes toho knČze a pĜes potĜeby téhož oltáĜe
zbylo, to aby na lidi chudé ve jménu Božím obrátili s vČdomím
kostelníkĤv u Matky Boží, nynČjších i budoucích.
/136/ KromČ toho sobČ vymiĖuji tĜi rybníþky, kteĜíž jsou tu na
tČch gruntech, aby svrchupsaní kolátoĜi i s dČdici svými za tu
práci jich i lovĤv v lesích sami užívali. Než, jestliže by se svrchu
psaní kolatorové a správce neb jich budoucí a dČdici v tom tak
podle její vĤle nezachovali, jakož se nahoĜe píše, a peníze k sobČ
pĜijmouc ten oltáĜ opouštČli, tehdy aby svrchupsaní kostelníci
toho záduší mohli komorníka vzíti a v ty lidi a platy jmenované
a grunty i v ty tĜi rybníþky se uvázati a toho používati jako svrchupsaní kolátorové a správce. Však takto všecko k tomu oltáĜi
a tak jakž se nahoĜe píše obracejíc, a nikam jinam, a to tak
dlouho, dokudž by oni kolátorové a správce toho všeho, což by
tak u sebe zadržali, nevyplnili. A což by skrze to komorníkem
uvázání škod a nákladĤv vzešlo, to aby oni kolátorové z statkĤ
svých byli povinni škodovati. Také, jestliže by þastojmenovaní
kolátorové a dČdici jich sešli, tehdy aby nejposlednČjší tu moc
mČl, jiné kolátory a správce dva, kdož by to spravovali, udČlati,
však na veškeren spĤsob svrchupsaný, aby se tomu všemu dosti
stalo a žádným vymyšleným spĤsobem aby od toho nikam nic
nemohlo odcizeno a odtrženo býti. K kterémužto nadání nejjasnČjší kníže a pán Ferdinand uherský a þeský král atd. povolení
své dáti ráþil.313
KromČ toho odkázala dĤm svĤj se zahradou Jakubovi kramáĜi ve 125 kopách gr.þ. s tím závazkem, aby každoroþnČ po 5
kopách až do tČch 125 kop pĜi sv. MartinČ koupil þtyry postavy
sukna a chudým a potĜebným rozdal. A o tom aby pánĤm
obecním vČdomo bylo, že toho þiní.
Téhož roku dobývali Horníci dolu Ĝeþeného Kruchta za
mČstem /137/ za kostelem sv. Trojice. I nemohli vodám odolati a
kamenové jsou Ĝídcí, skrze nČž voda chlípí a rudiþky skrovné,
neodplatné, proþež není hoden pavování.314
1536 Když doba obnovení rady a obecních starších nastala,
vznikla opČt nevole mezi nejvyšším mincmistrem a šepmistry i
obecními staršími, neboĢ mincmistr nechtČl novou radu jinak
saditi, než když mu ponecháno bude právo, voliti osoby do rady
dle vlastní libosti a nikoli vedle starobylého obyþeje, vedle listiny starou radou sepsané. ObČ strany stály pevnČ a neústupnČ na
svém. Horníci, ohražujíce se svými právy a majestáty, nechtČli
povoliti v niþem a stČžovali si u komory þeské, odkudž rozhodnuto, že Horníci mají pĜi svých právech zĤstaveni býti. Sazení
rady stalo se opČt dle starobylého Ĝádu. Tím ovšem pozbyli
pĜíznČ mincmistrovy.

osob, které z vládnoucího stavu užitky mČly.
313
Desky zemské v kvaternu vejpisĤv trhovém þerveném ve
þtvrtek po Nanebevzetí Panny Marie r. 1535.
314
PamČti Mikuláše Daþického.
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Brzy nato došla bezpeþná zpráva, že král Ferdinand míní
navštíviti Horu. Proto sešli se starší obecní a mČli o tom radu,
jelikož jim mnoho s králem o potĜeby horní i mČstské jednati
bude, aby zase dosáhli úplného pĜátelství s mincmistrem. Proto
vyslali k nČmu z rady poselství a poslĤm uloženo, aby v jednání
svém niþeho se nedopouštČli, což by poctivosti mČsta aneb práv
na újmu býti mohlo. Dále jednáno s obecními staršími o poctu,
jaká by králi mČla dána býti. ZĤstáno na tom, dáti králi koflík
stĜíbrný, pĤl drejlinku vína a nČco piva a chlebĤv, než což se Její
Mti králové týþe, jestli pĜijeti ráþí, že nevČdí jak by se zachovati
mČli, že jest veliká chudoba a nedostatek v té obci, však jestliže
pĜijede, že se vidí aby Její Mti menší koflík dán byl. Aþ vČdí, že
JMKá pĜi svém dvoĜe ne mnoho dvoĜan na stravČ drží, že jeden
každý z dvoĜan stravu sobČ opatĜuje, však proto na tom nezastavovali, než /138/ vedle starobylého obyþeje aby se stalo.
Které dĤležité vČci Kutnohorští s králem vyjednávali nevíme, souditi toliko možno, že stČžovali si do kupcĤ norimberských pro vyvážení mČdi z Hory a ze zemČ vĤbec, neboĢ brzo
potom vysláni byli komisaĜi z komory þeské k vyšetĜení stížností tČch, kteĜí však, mincmistrem pouþeni, ve zprávČ své ku
králi praví: že to prodávání mČdČ v HoĜe Kutné dle zápisu kupcĤm norimberským daného jak JMti králi tak i království þeskému jest k užitku, ježto se šmelcováním dobývá a tím spĤsobem,
že se každotýhodnČ o šest a tĜidcet hĜiven stĜíbra více zmincuje,
než dĜíve se dálo. A tak Norimberští i nadále pĜi svém zápisu, aþ
k opravdové škodČ mČsta i hor samých, byli ponecháni. Veliký
zajisté byl doby té nedostatek penČz k potĜebám obecním, ježto
šepmistĜi i obecní starší pro velikou potĜebu svolili jsou k tomu,
aby klenoty po biskupovi zĤstalé zmincovány byly.315 Prosili
pak šepmistĜi nejvyššího mincmistra, aby dovolil klenotĤv tČch
zmincování, a odĤvodĖovali prosbu svoji tím, že klenotové ti z
hor pošli a penČz z nich nikam jinam obráceno býti nemá, než
zase na hory, neboĢ již þasu toho nejen obec, nýbrž i mnozí poĜádkové Ĝemeslniþtí i zámožní jednotlivci na hory nakládati
museli.
1537 RĤznice mezi nejvyšším mincmistrem a radou mČtskou trvaly dále. Byli to zvláštČ Mikuláš z PráchĖan a JindĜich
Charvát z Chocemic, proti nimž nejvíce byl zaujat, a jež byl by
rád z representace obecní /139/ vylouþil. Proto opČt i roku tohoto
pĜi obnovení rady usiloval o to, aby jen dle své vĤle a ne dle
starobylého Ĝádu, dle nČhož stará rada osoby schopné spisovala
a navrhovala, osoby na radu sázeti mohl. Však oba, i Mikuláš z
PráchĖan i JindĜich Charvát z Chocemic byly osoby v mČstČ tak
oblíbené, že požívali veškeré dĤvČry u svých spoluobþanĤ a
které pĜes všecko své vzpouzení, považujíce se za osoby mincmistrem neoblíbené a protivné, opČtovnČ voleny a navrhovány
byli. V tom spatĜoval mincmistr úmysl svĤj zmaĜený. Aby jiné
pĜíþiny k jich svržení nalezl, chodíval þasto k soudĤm obecním a
vmČšoval se do vynášení rozsudkĤv, avšak i tu vmČšování se
jeho minulo se cílem a zasahování jeho bylo odmítáno. Nemoha
pak tímto spĤsobem s obcí niþeho svésti, vymyslil si, že mincíĜi
a pregéĜi spadají v jeho právomocnost a povolav je proto na
Vlašský dvĤr, zamýšlel tu proti právĤm obce voliti jich starší
bez pĜítomnosti šepmistrĤv a obecních starších. Stížnost tČchto
ku králi mČla za následek, že obojí strana, mincmistr i šepmistĜi,
povoláni byli do Prahy k narovnání. A tu ve stĜedu den památky
sv. Žofie na hradČ Pražském král Ferdinand ráþil jest pĜijíti z
pokoje svého nového se pány zemskými soudci a rytíĜstvem radami svými a meþ nahý nesen jest pĜed ním a tu ráþil se posaditi
na místo od zlatohlavu pĜipravené i s radami svými a ráþil þísti
výpovČć mezi panem Albrechtem z Guttenštejna nejvyšším
mincmistrem a mezi šepmistry a Horníky a tou výpovČdí ty
všecky nevole, kteréž jsou mezi tČmi stranami byly a vznikly a
od pĤl tĜetího léta trvaly, ráþil jest zdvihnouti a v nic obrátiti a
na poctivostech jak strany tak svČdky i osoby, kterých se v té pĜi
týkalo, opatĜiti a ohraditi a naĜíditi ráþil, aby k sazení osob na
konšelství lidé hodní z obce dle sepsané staré rady od nejvyššího
mincmistra voleni a sazeni byli, Horníci aby se /140/ k mincmistrovi uctivČ a poslušnČ chovali, jakž k úĜadu jeho náleží, a on
315
BylyĢ to vČci jak po biskupu Augustinovi Sancturienském, tak
i po biskupu Filipovi Sidonském. Nouze byla asi nepĜekonatelná,
když na památky pro obec tak vzácné svoleno sáhnouti.
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aby se k nim povolnČ choval a v mČstČ do vČcí, kteréž jim
náleží, se nevkládal, než na nČ, co by potĜebného bylo, vznášel,
a oni aby to k napravení pĜivozovali. Mikuláše z PráchĖan a
JindĜicha z Chocemic, kteĜí na psaní JMKé na závazek vzati
byli, z toho propustiti, osvoboditi a škody všecky mezi stranami
zdvihnouti ráþil. Kyselost, záští a nenávist zĤstaly však pĜedc
zakoĜenČny.316
/141/ V roce tomto setkáváme se opČt s mužem šlechetným,
který památku svou pro budoucnost hodlal zvČþniti skutky
dobroþinnými a památce jeho byla by vdČþila nejen jeho doba
souþasná, nýbrž i pozdní budoucnost, kdyby byl úmysl jeho tak
se byl vydaĜil, jak on svou vĤlí ustanovil, a kdyby zlomyslnost
lidská nebyla zkazila to, þeho pravá šlechetnost na podporu
chudiny byla obČtovala.
PozdČjší spisovatel pamČtí VojtČch Kegler ve svých zápiscích jaksi uštČpaþnČ zmiĖuje se o tomto dobrodinci chudých v
krátkosti následovnČ: Jan Máslník, soused a soustružník v HoĜe
Kutné, boháþ, nemaje žádných dČdicĤv ani potomkĤv, pĜipovídal, že všem sousedĤm po smrti své nČco na památku odkáže.
Jsouc obec k publikování kšaftu na rathúz povolána, zvČdČla, že
odkázal kládu dubovou, aby v ní útrpníci a tvrdošíjní trestáni
byli a kláda ta Máslníkovská kláda se nazývala. PĜitom cechu
pekaĜskému, Ĝeznickému, ševcovskému a krejþovskému, též týmž
cechĤm v Praze po 100 kopách gr. odkázal, aby takové peníze
chudým mistrĤm za ruþení se pĤjþovaly a každého roku o sv.
Havle takových pĜed úĜadem skládaly a zase o pĤjþku, by jim
zanechána byla, sobČ vyžádati mohou. Poznávaje v tomto ustanovení zárodek nynČjších záložen živnostenských, pátral jsem
bedlivČ po podnČtu toho, a tu poslední /142/ vĤle odkazatelova
nejlépe osvČtluje a ukazuje, že úmysl MáslníkĤv byl šlechetnČjší, než jak jej po více jak dvou stech letech týž Kegler, neznaje
pramene a pĤvodu odkazu, toliko dle pouhé povČsti v mČsté
kolující vylíþil. ZávČĢ ta zní: Já Jan Máslník na Horách Kutných, znamenavše na sobČ nedostatek zdraví svého a již jsa léty
sešlý, na každou chvíli þasu a hodiny smrti oþekávaje a k ní se
chystaje jako smrtelný, chtČje tomu s pomocí Boží, aby po mé
smrti statek mĤj, mnČ z daru Božího pĤjþený, k roztrhání, k
spletkĤm a zmatkĤm, zvláštČ jimž by nenáleželo, nepĜišel, ani
aby mezi pĜáteli a pĜíbuznými mými žádných nesnází soudních
nevzniklo, s dobrým rozmyslem svým, mocnČ a dobrovolnČ i svobodnČ první poĜízení ruším a kazím a v nic obracím a tento nový
kšaft neboližto poruþenství spĤsobuji podle práva mČsta Hory
Kutné o všem statku svém, mnČ z daru Božího pĤjþeném, tímto
spĤsobem dolepsaným:
Všeho statku movitého i nemovitého na domích, svršcích,
klenotech, na zlatČ a stĜíbĜe, na stolicích na Vlašském dvoĜe,
hotových penČzích i všeho statku mi náležitého, jakýmkoli jménem jmenován a vysloven býti by mohl, tyto poruþníky þiním:
pana JiĜíka Labušku (té doby primasa), MatČje Ursusa a Václava Voþku, aby ten statek spravovali, jím vládli, v ta místa obra316
PamČti Mikuláše Daþického zmiĖují se o této události na str.
40, kladouce ji mylnČ k roku 1538. Memorabilie téhož roku uvádČjí
velmi mnoho dĤvodĤ o ustaviþných rozepĜích mezi mincmistrem a
radou. Osoby pĜítomné uvedenému soudu vypisuje v archivu mČstském uložený úþet: Léta PánČ MDXXXVII v úterý svatodušní pĜijeli
ke mnČ AlžbČtČ Šalamounce do hospody v BrodČ ýeském šepmistĜi a
rada, kteĜí jsou sedČli na úĜadu konšelském na Horách Kutných, zejména tito: JiĜík Libotovský, Václav Klobása, Mistr Matouš, Jakub
Hubáþek, JiĜík Labuška, Viktorýn z Krsovic, Martin Kazlar, MatČj
Haluzý, Václav Hradecký bakaláĜ, Jan Nebozýzek z HradištČ, JiĜík
Popelka, JiĜík konváĜ (Klabal), Pavel PlátĤ, Jakub kramáĜ, Jan
Bernášek, Mikuláš kramáĜ, Vít pernikáĜ, a mČli 12 koní a 6 pacholkĤv k koĖĤm, dva komorníky, a oznámili jsou, že jedou do Prahy,
jsouc obesláni pĜed JM královskou od urozeného pána pana
Albrechta z Gutenštejna nejvyššího mincmistra království þeského, a
byli jsou u mne všickni pĜes noc s koĖmi a pacholky, krom když zase
z Prahy jeli, nebylo s nimi Mistra Matouše, Jakuba Hubáþka, JiĜíka
Labušky, Martina /141/ Kazlara a Václava Hradeckého bakaláĜe. I
utratili jsú u mne spolu s šepmistry a radou, kteĜí sedČli na úĜadu
konšelském na Horách Kutných roku toho pro ty dvČ pĜe, jedouc do
Prahy a zase z Prahy 5 kop 4 gr., a rozdČlíc tu útratu na polo, pĜišla
polovice té útraty na šepmistry a radu a mnČ jsou tu sumu vedle
úþtu s cedulí Ĝezanou zúplna zaplatili.

celi, kdež vĤle má jest, bez pĜekážky všech práv i všelikých lidí,
jakož pak to, pokud jest vĤle má, v dole psaných artikulích
oznamuji a jim toho vČĜím a svČĜuji jakožto dobrým lidem, že se
v tom, jakž vĤle má jest a nejináþ zachovají.
It. Toto vĤle má jest, aby plat koupen byl za 500 kop gr.þ.,
nezávadný pozemský, stálý budoucí, a z toho platu nahoĜe dotþení poruþníci aby 2 kopy gr.þ. za práci každý na svou osobu v
roce brali. A když by kterého BĤh neuchoval, aby na místČ svém
jiného poruþníka, muže hodného, zvolil /143/ a prve, než by umĜel,
jsouc v nemoci, jej ustanovil. Pakli by na kterého z poruþníkĤv
Pán BĤh (þehož Bože ostĜež) rychlou smrt dopustil, takže by
toho sám nezĜídil, tehdy aby pozĤstalí poruþníci si jiného poruþníka, též muže hodného k sobČ za poruþníka pĜijali a jináþ
neþinili.
It. Co se nádobí, šatstva i všech svrškĤv ve všech komorách
dotýþe, toho všeho svČĜuji dČdiþným poruþníkĤm, aby s tím tak
uþinili, jak jim to ústnČ oznámím.
It. OndĜeje z Mezholez toho nechávám za dvČ léta v domČ,
aby þeládku spravoval, beze vší þinže, a jemu aby vydáno bylo
nadobí cínové a což jemu dále poruþím a poruþníkĤm rozkáži
dáti.
It. DĤm v kterém jsem a dĤm u CrkánČ, ty aby opatrovali a
najímali a když by opraveny byly, což by z nájmu vycházelo, na
to aby se láznČ chudým topily.
It. Jest na zlaté minci devČt set zlatých uherských. Což by
pozĤstalo, když by se ten statek nahoĜe dotþený koupil, o tom
takto Ĝídím: Nejprv Barce podruhyni mé a služebnici porouþím,
aby jí vydáno bylo 9 kop gr.þ. pojednou 5 kop gr. a v roce poĜád
zbČhlém 4 kopy a suknČ aby jí byla koupena a do smrti aby v
domČ byla.
It. Což se sirotka Jakuba nebožtíka Jana Bzeneckého dotýþe,
kterýžto Jan bez vĤle mé a mého vČdomí poruþníkem mne jest
uþinil, i z téhož statku nic jsem k sobČ nepĜijal a niþím povinen
nejsem, abych co jemu navrátiti mČl, jakož pak pan Václav
PoklĤpek, stoje v radČ nČkterého þasu, pĜed pány šepmistry jest
oznámil, že za mnou nic není.
It. Co se cechĤv Ĝeznického, krejþovského, pekaĜského a
ševcovského dotýþe, v tom jest vĤle má, pro chudé Ĝemeslníky,
kteĜíž by penČz potĜebovali, aby vĤli mČli cechmistĜi téhož
cechu vyruþiti /144/ od poruþníkĤv k každému cechu 40 kop gr.
a zase poruþníkĤm vždycky složili. A poruþníci pĜijmouc sumu
a zase byli požádáni od cechmistrĤv, tehdy povinni jsou tolikéž
jim pĤjþiti. A vznikla-li by mezi poruþníky o to a cechy nevole, a
že by každého roku poruþníkĤm peníze nekladli, tehdy aby mČli
moc poruþníci ty peníze vyzvednouti a jiným potĜebným cechĤm
jich pĤjþiti na dotþený spĤsob, beze všech užitkĤv.
It. Což se stolic na dvoĜe Vlašském pregýĜských dotýþe, kteréž by mohly vyhledány býti, znaje, že poruþníci v tom práci nemalou povedou, ty porouþím mocnČ nadepsaným poruþníkĤm, a
po mé smrti dávám a upevĖuji, aby jim v to žádný nijakým spĤsobem nesahal, a oni ty stolice aby k svému užitku a dobrému
obrátili.
Co se klenotĤv dotýþe, jakožto pasu, þtyr þíšek a jiných na
zlatČ a na stĜíbĜe, jakožto prstenĤ, ty mocnČ porouþím a dávám
DorotČ z Nedvojovic a to míti chci, aby jí to tak vydáno bylo,
jakž vĤle má jest oznámena, po mé smrti.
It. Co se Martina, pĜítele mého a Markéty manželky jeho,
kteráž mi se sestra nazývá a Jakuba, syna jejího a Jana, kteĜí
pĜátelé se moji nazývají, dotýþe, o nich takto porouþím: aby jim
vydáno bylo každé osobČ obzvláštČ z mého statku po 5 gr.þ. a
tím je oddČluji, aby moci žádné a práva více k statku mému nyní
i budoucnČ nemČli.
It. Jakož jsem pĤjþil na šestý díl stolice 72 kop gr.þ. Vítovi
Šplechovi pekaĜi, jakož jsem povolení dal, aby pan JiĜík Libotovský je vyplatil. I ponČvadž jest toho zanedbal a mnČ na to ani
jednoho peníze nedal, ten díl stolice šestý pĜitahuji a pĜipojuji
ku prvním stolicím.
It. Porouþím VaĖkovi šípaĜi, aby mu otesky, kteréž by se
jemu hodily, dány byly.
/145/ Stalo se ve þtvrtek po slavném hodu velikonoþním léta
1537. A tento kšaft pro jistší vČdomost pan JiĜí Háša z Újezda a
na MalešovČ sobČ beze škody svou peþetí, jsa dožádán od téhož
Jana Máslníka, zapeþetil.

Kšaft Jana Máslníka, kteréhož dodal sepsaného a zapeþetČného ve þtvrtek velikonoþní pánĤm na žádost jeho k nČmu vyslaným mistru Matoušovi a Janovi Bernáškovi, tehdáž šepmistru
mladšímu a Janovi Šatnému písaĜi mČstskému, a žádal, aby pĜi
tomto zĜízení zachováno bylo, že jest jeho takováto koneþná a
dokonalá vĤle. A to se stalo léta 1537.
Tomuto kšaftu jest místo dáno a jest tvrzen nálezem panským a po odvolání od téhož nálezu jest upevnČn rozsudkem
krále JMti pĜi soudu komorním království þeského léta 1538.317
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ToĢ úplné znČní poslední vĤle Máslníkovy i s klauzulí stvrzovací, jak se posud v archivu mČstském nachází. Dle poþtu poruþníkĤv prvních z r. 1538 pĜijato penČz po smrti MáslníkovČ podle
poĜízení jeho 900 zl. uherských, poþítaje zlatý po 45 gr., uþiní 675
kop. Hotových penČz bylo 17 kop a k tomu strženo za prodané
svršky 104 kopy 54 gr. Úhrnem 786 kop 54 gr.
L. 1538. dominica Deus in loco fer II Vig. Sophiæ. Poruþníci
Jana Máslníka podavše vejpovČdi o kšaftu Jana Máslníka proti odvolání se Markéty železnice a jiných nápadníkĤv na statek jeho, od
soudu komorního, žádajíce, aby v knihy byl vepsán ten nález, když
ráþil JMKá nález šepmistrĤv potvrditi. Dictum: že páni jsúce toho
vdČþni Pánu Bohu z toho dČkují, aby byl vepsán, toliko aby se s
písaĜi smluvili. /146/ Stvrzení to zní: Jakož jsou šepmistĜi a rada na
Horách Kutných podle odvolání stran, ortel svĤj, kterýž jsou o
kšaftu nČkdy Jana Máslníka k JMKé poníženými prosbami prosíce,
aby v to ve všecko milostivČ nahlédnouti a podle práva jich rozvážiti
a místo uþiniti ráþil. I v to ve všecko JMKá nahledše, s radami svými toho rozváživše, takto o tom vypovČdíti jest ráþil: PonČvadž se
jest toho nic vyhledati nemohlo v té pĜi vší a svČdcích, proþ a z
kterých pĜíþin mČl by týž kšaft Jana Máslníka slušnČ zdvižen býti,
nýbrž se nalézá z práv jich HorníkĤv, že podle týchž svých práv to
vyhledavše, ten kšaft jsou poĜádnČ stvrdili. A protož JMKá pĜi též
vypovČdi jich HorníkĤv to zĤstaviti ráþí. Než což se tČch dvou artikulĤv na JMKou odložených dotýþe, totiž o koupení platu na statku
pozemském za 500 gr.þ. a o najímání domĤv, o tom JMKá takto porouþeti ráþí: aby tíž poruþníci v kšaftu Jana Máslníka jmenovaní,
podle vĤle téhož nČkdy Jana Málsníka plat za tČch 500 kop gr. jakž
kšaft ukazuje v slušném þasu koupili, že JMKá k tomu koupení toho
platu své milostivé povolení dávati ráþí. A koupíce jej, z toho platu,
jakž jest jim tím kšaftem odkázáno, aby sobČ jeden každý z poruþníkĤv každého roku po 2 kopách za práci brali a co by mimo to platu
toho pĜebývalo to aby tíž poruþnci s vĤlí a radou šepmistrĤv a rady
na Horách Kutných na skutky milosrdné a chudé lidi obracovali a
což toho a na jaké skutky milosrdné kdo obrátí, z toho aby poþet
pĜed tČmiž šepmistry a radou každého roku þinili. Co se pak najímání domĤv dotýþe, ponČvadž JMKá pĜedešle /147/ skrze své komisary o tom jest jim HorníkĤm poruþiti ráþil, aby nájemných domĤ
nebylo, než sousedy hodnými aby osazovány byly. A protož JMKá
toho pĜi tom poruþení prvním zĤstavovati ráþí, tak aby nadepsaní
poruþníci Jana Máslníka ty domy po nČm pozĤstalé s radou šepmistrĤv a rady v roce poĜád sbČhlém rozprodali a je osadili sousedy
hodnými. A cožkoli za ty domy pĜijímati budou, to aby pĜed šepmistry a radou na rathúze kladli a takové peníze podle slušnosti aby
lidem pĤjþeny byly, tak aby z nich slušný užitek pĜiveden mohl býti.
A na takový všecken užitek aby též s vČdomím a radou nadepsaných
šepmistrĤv na chudé lidi podle znČní téhož kšaftu každého roku
obracován byl, též i poþet z toho aby þinČn byl, tak jako se nahoĜe
píše. Dáno památné. Act. fer VI post Devonationem Joanem 1538.
Poruþníci Máslníkovští ujali stolici pregéĜskou Máslníkovskou
celou þistou, pak þtvrt stolice Markéty Slavíkové, již mČl v zástavČ
ve 100 kopách, a celý díl stolice Šplechové, kterou držel v 72 kopách gr.þ. zastavenou. A dáno do cechu Ĝeznického, pekaĜského,
krejþovského a ševcovského po 40 kopách gr. léta 1538.
Roku 1545 koupili poruþníci Máslníkovští za 600 kop gr. od
JindĜicha Firšice z Nabdína ves PĜedboĜice celou, s dvory kmetcími, s krþmou výsadní s platem a v ýernínách þtyry dvory kmetcí
s platem což tu mČl, s dČdinami ornými i neornými, lesy a lesem
Tasov, rybníky atd. k úþelu Janem Máslníkem naznaþenému, kteráž
koupČ byla králem Ferdinandem stvrzena a ve dsky zemské vložena.
Po smrti prvních poruþníkĤv pozĤstalosti Máslníkovské dostalo
se poruþenství to volným jmenováním od pĜedešlých poruþníkĤv
/148/ r. 1552 do rukou Nathanaela Hložka z Zbyslavic a na Nuslích,
kterýž býval prve úĜedníkem horním v HoĜe Kutné a pak služebníkem JMKé v kanceláĜi þeské, Jana Šatného z Olivetu a na HlízovČ a
Víta Flavína z Rottenfeldu a na Pokraticích, místosudího dvorského
v království þeském, a tito vzpouzeli se již pĜed šepmistry a radou
klásti úþty z pozĤstalosti Máslníkovské, z þehož potom dlouholeté
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Ve stĜedu po všech svatých r. 1537 píší radové zĜízené komory þeské Kutnohorským, že jest jich zpráva došla, kterak v
HoĜe na trhu ovsĤm na penČzích se naráží a to pĜekupníky, kteĜí
žaloby jak na komoru þeskou tak i ku králi samému vedeny byly,
nikdy však s nČjakým patrnČjším úspČchem. Týž Nathanael Hložek
když koneþnČ své spoluporuþníky pĜežil a tito jiných po sobČ nejmenovali, nýbrž jemu jmenování jich na vĤli nechali, pĜivedl to všelijakými pletichami tak daleko, že roku 1585 syna svého Mikuláše do
vsi PĜedboĜic jako pána statku uvedl a poddaným naĜídil, aby jemu
þlovČþenství slíbili. Nová stížnost šepmistrĤ do komory þeské i ke
králi nedošla vyĜízení, aþ v ní zĜejmČ bylo uvedeno, že otec se synem neoprávnČnČ statku toho užívají, aniž by chudým þeho z užitku
poskytovali, a prosili krále, aby k spravování statku toho osoby z
mČsta byly utanoveny, že by se tak vĤli kšaftujícího a dle stvrzení
králova, zadosti státi mohlo. Stížnosti a žaloby se opakovaly, ale
Hložek zĤstal pĜedce jen v držení PĜedboĜic a zvĤle jeho dospČla již
tak daleko, že když Kutnohorští r. 1599 potĜebovali nČkterých osob
z PĜedboĜic a ýernín k svČdomí do Petrovic a žádali o jich vydání,
týž Nathanael Hložek nejen toho odepĜel, nýbrž i spupnČ odpovČdČl:
že toho žádné povČdomosti nemá, aby lidé z tČch dvou vesnic k
nČjakému záduší náleželi. To ovšem bylo pobídkou k nové žalobČ a
teprve výrokem císaĜe /149/ Rudolfa v pátek po sv. Mikuláši r. 1601
naĜízeno: že se poruþnictví to z Nathanaela Hložka i s jeho syna
Mikuláše mocí královskou zcela a úplnČ snímá, on v šesti nedČlích
povinen jest poþet vynaložení nadace té uþiniti a pro pĜíští dobu
vždy první osoba konšelská, první z obecních starších a tĜetí z osob
mČstských tu usedlých za poruþníky pozĤstalosti té voleny býti mají.
Hložek však neuposlechl, lesy mýtil a úroky od lidí vybíral,
proþež na novou stížnost a žalobu roku 1603 vydán byl úĜedníky
zemskými na Hložka a syna jeho Mikuláše zatýkací list ku stíhání
jich na statcích jejich i na cizích tvrzích a hradech. A když koneþnČ
r. 1603 Hložek i se synem povoláni byli komorou zemskou, presidentem a rady pĜed nejvyšší soud zemský, hledČli tu vzpouru svou a
zatČžující je jednání omlovati tČmito tĜemi ohradami: 1.) že kšaft
Jana Máslníka na to se nevztahuje, aby poruþníci dĤchodĤ z statku
toho na skutky milosrdné a na lidi chudé, v mČstČ HoĜe obývající,
obraceli, aniž 2.) jim HorníkĤm z toho poþet klásti povinni byli,
aneb 3.) poruþníky pozĤstalosti té toliko ti, kdož v HoĜe usedlí jsou,
ustanovováni býti mČli. V þemž ovšem zástupci kutnohorskými,
soudu pĜítomnými, úplnČ byli poraženi, naþež koneþnČ císaĜ Rudolf
relací, danou v den sv. ŠĢastného r. 1604 koneþnČ platnČ rozhodl a
mocí královskou naĜídil: že snímá mocnČ poruþenství a správu téhož
statku Máslníkovského a statku na milosrdné skutky od nČho ustavenou z obou HložkĤ, jak již pĜedešlým naĜízením r. 1601 bylo poruþeno, a že Nathanael a /150/ Mikuláš Hložkové povinni jsou všeho
pozemského statku Máslníkovského se vším, což k tomu pĜísluší, nic
nevymiĖujíc, postoupiti bez všeliké odpornosti urozenému Krištofovi
z Sebuzína na BĜežanech a Nové Libni, tehdejšímu nejvyššímu mincmistru v HoĜe, a lidi poddané v þlovČþenství a poddanost uvésti, ode
dne rozkazu tohoto ve dvou nedČlích, a oni ani jich dČdicové na nic
více z toho znovu navracovati se nemají a nemohou na þasy budoucí
a vČþné. Nejvyšší mincmistr pak povinen bude ty lidi a poddané a
cožkoliv od tČch HložkĤ postoupeno míti bude hned šepmistrĤm,
konšelĤm na místČ Hory Kutné zcela a zúplna bez umenšení postoupiti a lidi poddané jim HorníkĤm v þlovČþenství a poddanost uvédsti
a oni pak právo a moc mají, když jim to v moc jich postoupeno a
uvedeno bude, téhož kšaftu Jana Máslníka i také statku vsi PĜedboĜic s lidmi a veškerým pĜíslušenstvím se ujíti, v ochranu svou vzíti a
dle vĤle Jana Máslníka vynakládati. Za poruþníky budou vždy jeden
z šepmistrĤ, druhý z úĜedníkĤv mince a tĜetí z obecních staších, vše
lidé hodní, tu v HoĜe bydlící, a ti za práci svou každý 2 kopy roþnČ
obdržovati má. Poþet buć však každoroþnČ šepmistrĤm a konšelĤm
položen a pĜed mincmistrem v známost uveden.
Peníze zmínČným cechĤm k pĤjþování potĜebným mistrĤm poruþené byly tČmto v úplnou samosprávu odevzdány a používáno jich
bylo ve smyslu odkazu až na naše þasy. Co však Ĝád cechovní Ĝemesel vyzdvižen byl, není u živnostenského spolku Ĝeznického, ševcovského a pekaĜského po penČzích tČch ani stopy, toliko u živnostenského spolku krejþovského se /151/ jakžtakž jakási pamČĢ udržuje.
Vylíþil jsem událost tuto proto tak obšírnČ, bych zjevnČ ukázal,
jakých praktik a podvodĤ i minulost znala a užívala a jak blahodárnČ mohl odkaz MáslníkĤv pĤsobiti, kdyby sobectví tomu nebylo
na pĜekážku. Divno je, že Daþický v PamČtech o tak dĤležité místní
vČci zmínky neþiní. DĤm Jana Máslníka, v nČmž žil a zemĜel, jest
nynČjší dĤm þp. 61, patĜící nyní Ant. Vítkovi.
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jej draží a na drahotu pĜekupují, þímž se dĤchodĤm královským
znamenitá škoda dČje, jelikož k dolĤm pro vydržování koní pĜi
horách mnoho ovsa potĜebí jest. Protož má se pĜekupování
zameziti a písaĜ královský, který k dolĤm ovsy kupuje, má
usazen býti, ten aby vždy prve na trhu uložil, po þem oves má
brán býti, a nikdo pod trestáním nemá oves dráže platiti, aby
konČ pĜi horách dobrým obrokem opatĜeni býti mohli.
1538 Ve sporu šepmistrĤ s nejvyšším mincmistrem, který
král Ferdinand narovnáním svým byl uklidnil, dala komora
þeská obČma stranám k budoucímu zachování toto naĜízení:
Jakož jest Albrecht z Guttenštejna na KolínČ, nejvyšší mincmistr
království þeského, na JMKou vznesení uþinil a artikulĤv jistých
na šepmistry a radu i také o nČkterých obzvláštních osobách sepsaných podal, vinČ je podle každého toho artikule, co by témuž
mincmistrovi þinili, jaké neposlušenství a protimyslnosti provozovali na ublížení krále JMti /152/ a úĜadu mincmistrského i ke
škodČ týmž Horám Kutným, tak jakž tíž artykuové v sobČ šíĜe
zavírají, a též zase, kdež jsou šepmistĜi a rada na Horách Kutných také artikulĤv jistých na krále JMt podali a vedli a co sobČ
do téhož Albrechta z Guttenštejna stČžují, tolikéž i nČkteré osoby, jako Mikuláš z PráchĖan a JindĜich Charvát, tak jakž takoví
artykulové pĜedvedení všichni jedné i druhé strany v sobČ obšírnČji zavírají, vedouce na to obojí mnohá svČdomí, privilegia,
práva, nálezy i jiné prĤvody a žádajíce v tom JMKou s obou
stran za opatĜení: tu JMKá nejjasnČjší kníže a pán pan Ferdinand Ĝímský, uherský, þeský etc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské atd., jakožto král þeský se pány, vladykami,
úĜedníky, soudci zemskými i jinými radami JMti ty artikule a obtČžování s obou stran vyslyšeti jest ráþil a v to všecko nahledše a
pilnČ pováživše, takto o tom vypovídati ráþí: Nejprv, kdež jsou
sobČ oni Horníci to stČžovali do Albrechta z Guttenštejna, kterak
by on mincmistr krále JMti na Horách Kutných radu a konšelství šepmistrské sadil mimo výsady a obdarování jinými osobami, nežli jsou jemu od týchž konšelĤv podle jich obdarování poznamenané byly dány, a tak tudy že jest jim HorníkĤm mimo ty
výsady jich v tom ublížení uþinil. I ponČvadž se jest tomu
vyrozumČlo a to vyhledalo, že jest se též prve za nČkterých
pĜedešlých mincmistrĤv dálo, že jsou ty konšely na radu šepmistrskou sadili, netoliko z tČch osob, kteréž jsou jim na ceduli
poznamenané od nich HorníkĤv dány bývaly, ale také jiné osoby, které se jim k tomu úĜadu hodny zdály být. I z té pĜíþiny
JMKá té vĤle a mocnosti pĜi tom zĤstavovati ráþí, jakž jest to
prve bylo, pokudž by králi JMti vidČlo a zdálo se, neb mincmistr,
na místČ krále JMti, ty osoby k tomu hodné na ten úĜad saditi,
které by se koli zdály mimo ty, kteréž by od tČch konšelĤv poznamenané dány byly.
/153/ Co se pak jiných všech obtížností jeho Albrechta z Guttenštejna mincmistra krále JMti, a jich HorníkĤv a nevolí s obou
stran vznesených, aþkoli mezi tČmi stranami jakéžkoli obeslání
vyšly a slyšány byly, i ti pĤhonové proti nČkterým svČdkĤm uþinČné, to všecko mezi týmiž stranami králova Mt zdvihati, moĜiti
a v nic obraceti a to uznávati ráþí, což jest se tu koli mezi tČmiž
stranami v tČch ve všech nevolech s obou stran buć Ĝeþí neb
psaním neb jakžkoli zbČhlo a vzešlo, že to jemu Albrechtovi z
Guttenštejna jeho cti a dobré povČsti ke škodČ není a nemá byti
nyní i na þasy budoucí, a jim HorníkĤm také.
PĜitom týmž HorníkĤm všem JMKá pĜísnČ porouþeti ráþí,
aby se k témuž mincmistru krále JMti i budoucím mincmistrĤm,
jakožto úĜedníkĤm na místČ JMKé postaveným ve vší uctivosti
poslušnČ, tak, pokudž úĜadu tomu náleží, chovali, tak jakž jsou
se i k pĜedešlým mincmistrĤm prve zachovávali, a on také mincmistr aby se zase k týmž HorníkĤm podle úĜadu svého povolnČ
choval a což by se tČch vČcí mČstských a živností jich dotýkalo,
ježto by jim šepmistrĤm a radČ k opatĜení náležely, v to aby se
jim on mincmistr mimo úĜad svĤj nevkládal, než jestliže by v
þem jakou potĜebu uznal, ježto by k dobrému tČch hor býti
mohlo, aneb žeby v þem jaký nepoĜád vidČl, když by je šepmistry
a radu o takové vČci kdy k sobČ obeslal, aby oni šepmistĜi v tom
k témuž mincmistru krále JMti poslušnČ se nalézti dali, a takové
neĜády, když by na nČ vznesl o stravách a jiných vČcech, ježto by
se tu nákladníkĤv a dČlníkĤv hor dotýkalo, aby k slušné nápravČ
oni Horníci podle úĜadĤ svých pĜivozovali. Pakli by se v tom tak
poslušnČ a povolnČ nechovali, že jednoho každého proto JMKá

skuteþnČ trestati ráþí. Což se Mikuláše z PráchĖan a JindĜicha
Charváta dotýþe, kteréž jest /154/ na psaní krále JMti týž mincmistr slovem zavázal, by oba JMKá z tČch závazkĤ opČt propouštČti a škody mezi stranami všecky zdvihati ráþí. Stalo se v den
sv. Žofie léta 1538. Mocný vliv mincmistrĤv bývalou autoritu
obce u vyšších míst znamenitČ omezil a o svobodné volení osob
do rady pĜipravil.
Stala se již zmínka o tom pĜi roce 1533, jak nČkteĜí cizí
nákladníci žádali za povolení ku spracování ladem ležících hald
a to že jim také bylo povoleno. PĜi práci té velmi mnoho odpadkĤ do potoka Vrchlice pĜicházelo a tento ku škodČ mlynáĜĤv
se zanášel, a proto stala se smlouva dobrovolná a dokonalá mezi
urozeným panem Hanušem Pflugem z Rabštejna a na BeþovČ
nejvyšším kancléĜem království þeského, nČmeckých lén a
koruny téhož království hejtmanem, panem Juliusem hrabím z
Hardeku a Kladska a na Réþi, dČdiþným šenkem v Rakousích a
truksasem v ŠtýrštČ, urozenými a stateþnými rytíĜi Vilémem
Kšelcem z Jakšova, panem Hanušem Kucem z Kynastu a na Fišpachu a panem Janem Vyskytenským z Vyskytné, panem Hanušem Portnurem z Gugelhofu a panem Jeronýmem z Drasova
krále JMti probíĜem spolukverky, kteĜí propĤjþku a fristunk mají
na haldy na Horách Kutných z strany jedné, a vzácné poctivosti
pány šepmistry a radou, pány obecními a staršími na místČ vší
obce Hory Kutné z strany druhé:
Jakož napĜed psaní páni kverci koupili jsou mlýn Nouzov
(nČkdejší mlýn Voselský) pod sv. Barborou ležící a z nČho puchýĜe k puchování tČch hald zdČlati chtí i také z hutí a páni šepmistĜi a rada a páni obecní a starší uznavše to, kdyby to a takové dílo a puchování mlýnĤm dolejším i také mČstu dolejšímu
zanášením Páchu ke škodČ bylo, a žeby tudy i poplatek obecní z
tČch mlýnĤv, kdyby zhynuly, sjíti musil, na /155/ spĤsob ten a
takový (majíc pĜedkem zĜení na užitky krále JMti, pána svého
milostivého, a jsúce toho vdČþni, odkudž by koli králi JMti pĜivozovány byly) k tomu puchování a puchýĜĤv zdČlání povolení
své dali, že jmenovaní páni kverci z téhož mlýna i jinde pĜi
hutČch na Páchu, kdež by se puchovalo, tak mají a povinni budou opatrovati, aby beze vší a všelijaké škody obce Hory Kutné,
bez škody mlýnĤv, míst, kštádel a hald lidských i jiných kverkĤv
dČláno a puchováno bylo, jakož jsou v listu králem JMtí psaným
k nejvyššímu mincmistru království þeského o to podali, že beze
vší škody zanešením štourĤv na témž Páchu a bez škody užitkĤv
nás HorníkĤv to dílo jich býti má. A to takto opatrovati pĜiĜkli,
že pĜedkem žumpy jeden po druhém, þtyry neb jich více, kolikož
by jich potĜeba byla, pĜi každém puchýĜi na Páchu udČlati mají,
aby do nich šlamové vpadaly a ty žumpy a z nich šlamy, když by
a kolikrátkoli potĜeba byla þistiti a ven vyklízeti a dále ty šlamy
a obršlichy, pecky i jiné vČci, jimiž by se Pách zanášeti mohl,
všecko v stranu voziti a skládati mají tu, kdež by voda toho dojíti
a do Páchu nésti a zanešením škody þiniti nemohla. A pakli by
toho tak, jakž se napĜed píše, páni kverci neopatrovali aneb pĜes
to, že by uznáno bylo, že se škoda tím a takovým dílem a
puchováním obci a mlýnĤm a tak i obyvatelĤm Hory Kutné dČje,
že se v to poddávají páni kverci svrchupsaní, aby páni šepmistĜi
se pány radními obecními a staršími mohli a plnou moc mČli,
mČsto, obec i osoby v tom opatĜiti a ty puchýĜe i to dílo a puchování, skrze kteréž by se taková škoda dála, zastaviti, zrušiti a
nedopouštČti, aby tu více dČláno bylo beze všech jich pánĤv
kverkĤv v tom odporĤ a pĜekážky všelikteraké.
Proto také vydala rada pro mČsto následující naĜízení: Nejprv, aby žádný smetí ani hnojĤv ani žádných neþistot nenosil /156/
ani nositi dal za fortny Klášterskou, NámČtskou, Hloušeckou,
pod dvĤr Vlašský, k lázni pod kostelem Vysokým ani pod hĜbitov
u sv. Barbory ani nikdež po mČstČ na žádné smetištČ a místa, z
kterých by se pĜívalem a deštČm smetí a hnojové a jiné neþistoty
do Páchu nésti mohly a to pod pokutou nížepsanou. Ale smetí a
podobné vČci aby nosili neb vozili za Hotmil, na Provaznici a ke
dvoru PĜedhorskému a ku Ptáku, tu kdež prve nošeny bývaly
aneb kdež by potom ukázáno bylo.
It. Aby žádný hnojnic, smetí ani žádných jiných neþistot do
struh po rynku, po ulicích a nikde po mČstČ v þasu pĜívalu a
deštČ nesypal a nenosil, ani bláta žádného do struh nehrabal a
neklidil, ale když by na struhách bláto bylo, to aby každý pĜed
svým domem ven z struhy na hromady vyklízel a kladl, aby se

potom ven z mČsta vyvézti mohlo. A kdož by se jináþ pĜi tČch
smetČch a pĜi tom pĜenešení, což se svrchu píše a pĜikazuje, zachoval, a o tom skrze na to ustanoveného hlídaþe tržního
postižen byl, ten každý aby 5 gr.þ. pokuty dal a k tomu aby
rychtáĜem pĜidržen byl, z kteréžto pokuty polovici rychtáĜi a
druhá polovice tomu hledaþi náležeti bude. A jestliže by kdo po
pokutČ neopravil a toho se dopustil, tehdy netoliko pokutou, ale i
vČzením trestán bude tolikrát, kolikrát by se toho dopustil.
It. Co se stavu nebo prahu nad branou ýáslavskou, k Hotmili mlýnu, výše než prve položenému, dotýþe, toho jsou páni
neuznali, aby tak mnoho ke škodČ byl Novému mlýnu hoĜejšímu,
jako jsou ke škodČ koželuhĤv pĜihrádkové, bĜehové a jiných neþistot šturcování do Páchu. A protož páni jim koželuhĤm pĜikazují, jakž i prve jest jim pĜikázáno, aby oni víc tČch pĜíhrádkĤv,
lis, bĜehĤv všech þiniti pĜestali, rohĤv, flokĤv, smetí, hnojĤv i
jiných neþistot aby do Páchu /157/ nepouštČli a nešturcovali a
Páchu více nezanášeli. KteĜíž pak jsou co zanesli, to aby do þtyr
nedČl poĜád sbČhlých ven na stranu a místo pĜíležité vyklidili a
více se takového zanášení Páchu nedopouštČli a to pod pokutou
a trestáním panským.
It. Jakož od té struhy nad Hotmílí voda jde dvČma trubami
na haltýĜe do Marškrubu, páni uznavše, že jest dosti na jedné
troubČ, rozkazují o tom Petrovi držiteli, aby jednou troubou
toliko vodu vedl na ty haltýĜe a druhou troubu aby zdvihl a tak
mnoho vody ke škodČ tomu mlýnu neodjímal.
It. Což se pak svrchního Páchu dotýþe, o tom takto vypovídá
se, aby každý z sousedĤv a obyvatelĤv pĜed svým domem to tak
opatroval, aby žádných neþistot do Páchu nepouštČl, a bĜehy tak
opatrovali, aby se do Páchu nevezlo, ale tak se pĜi tom pĜi všem
zachovali, jakž od starodávna zápisové na to uþinČni a knihami
mČstskými zapsáni to ukazují a i sobČ zavírají.
Actum fer IV post Laurentii 1538.318
Správa obecní i souzení všech pĜí a soudĤ jak domácích i
cizích /158/ zamČstnávaly šepmistry a radu pĜespĜíliš, takže pĜi vší
snaze nebylo možno všem požadavkĤm zadost uþiniti. Proto v
pondČlí den sv. Kiliana páni šepmistĜi a rada, snesše se na tom,
rozkázali jsú do knih mČstských památních zapsati: Jakož jest
urozený pán pan Albrecht z Guttenštejna a na KolínČ, nejvyšší
mincmistr království þeského, s pány šepmistry a pány radními
ráþili jsou to v svém rozjímání míti, kterak v této obci na Horách
Kutných mnoho pĜí a soudĤ domácích a pĜespolních jest vzešlo
a kterak sobČ lidé to znamenitČ stČžují a se domlouvají, že se jim
koncové nedČjí a že jsou nČkteĜí na JMKou vznášeli a k JMti
nejvyššímu panu mincmistrovi se utíkali o to, že se jim jich
spravedlnosti prodlévají, kterak se jim protahové dČjí, a že páni
šepmistĜi a rada nemohli by sami tomu dosti uþiniti a takového
velikého poþtu pĜí pĜetrhnouti, ráþivše uznati na tom pĜi soudích
tČžkost lidskou i také to, že zasedajíce na spravedlnostech
lidských a je rozvažujíce, nemohli žádného volného jednání a
spolurozmluvení o potĜeby obecní mívati, kteréž jsou znamenité
na ten þas byly, též že dlouho na rathouze sedajíce, na zdraví i
na živnostech újmu a škodu trpČli. A protož aby potĜeby obecní
mohli tím volnČji jednati, zvláštní na to zĜení majíce, kterak tato
obec na tento þas velice jest dluhy i lichvami obtížena, že jest
toho znamenitá potĜeba, aby k tomu cesty mohly se obrati,
odkud by ti dluhové mohli zaplaceni býti, také aby lidé mohli k
svým spravedlnostem spČšnČ pĜicházeti a páni šepmistĜi a rada
na zdraví i pĜi živnostech obtČžováni nebyli, z vĤle JMKé vedle
privilegií a obdarování knížete PĜemysla a krále Vladislava
slavné pamČti stvrzeného, tak jakž tomu vedle téhož nejvyšší pan
mincmistr povolení dáti ráþil, takoví zĜízení a svolení uþinili, že
osum osob z obecních starších k soudĤm ku pomoci pánĤm
šepmistrĤm a radČ zvoleno /159/ jest a to zejména tito: Mistr
Matouš, Jukub Hubáþek, Bohuslav Porybný, Albrecht Sup, Rafa318
Mylná jest povČst od mnohých až posud udržovaná, žeby
potok Vrchlice þili Pách byl kdy v Ĝeþišti svém vydláždČn býval a to
proto, aby prý voda do dolu Osla se necedila. O tom ve snesením
obecním není zmínky, ani jinde. Toliko v rozkaze, daném majitelĤm
hutí, naĜizuje rada: že mají všudy pĜi hutČch svých tarasy opatĜiti a
za nČ škváry tak vyvážeti, aby do potoka hrnouti se nemohly. U dolu
Osel, kdež se perk do Páchu veze, má udČlán býti taras opatĜením
pana perkmistra a též tu smetí aby se do Páchu nesypaly a škoda
nedála. Reg. rubeum decretorum B-4 v archivu mČstském.
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el mincíĜ, Jakub Labuška, Lorenc Gorþanský, Jan Weis, a jest
jim táž pĜísaha dána jako pánĤm šepmistrĤm a radČ se dává,
krom toho, že jsou slib pánĤm šepmistrĤm uþinili. A ty osoby
aby soudily ty pĜe, které jim od pánĤv šepmistrĤv poruþeny a na
nČ odloženy budou. A toto zĜízení má státi do vĤle krále JMti a
JMti pana mincmistra a pánĤv šepmistrĤv a rady, pokudž se
toho potĜeba uzná.319
Válka s Turkem, kterou král Ferdinand stále vedl, nedaĜila
se šĢastnČ a mnoho vojska þeského zahynulo již v ní. Proto Ferdinand opČtnČ žádal stavy království þeského o nČkolik praporĤ
vojska nového. Stavové pĜivolili k tomu na snČmu v pondČlí po
nedČli provodní, že každý, kdo mČl statek pozemský neb peníze
na úrok, ten každý z každých 2000 kop gr.þ. buć jednoho
jízdného neb místo nČho 3 pČší dráby k úĜadu krajskému
dostaviti a takové pĜiznání ve tĜech nedČlích složiti má. Vojska
však nikam jinam, než proti Turku má býti upotĜebeno. Kdyby
se Turek utišil, musí býti zase rozpuštČno. Dále zavázali se
stavové vojsku tomu náležitý žold, a sice každému /160/ jízdnému
12 zlatých rýnských, pČšímu 4 zlaté rýnské za þtyry mČsíce a
když by v tom þasu propuštČno nebylo, také za pČt mČsícĤ
zaplatiti.320 Kdo by se byl však zpČþoval na první rozkázání tak
uþiniti, ten dvojnásobnou sumu odvésti musil a pakli by se i dále
vzpouzel, tomu na jeho statky poruþníci dáni byli, kteĜí tak
dlouho užitky z nich brali, dokud povinná suma i se všemi úroky
a útratami vybrána nebyla. Horníci bránili se dostatek, aby tak
citelným platĤm se vyhnuli, ohrazujíce se stále svými výsadami,
nic jim to však neprospívalo. Když pak již mincmistr, který jak
jsme seznali mČstu valnČ naklonČn nebyl, k donucovacím
prostĜedkĤm sáhnouti chtČl, podvolili se Kutnohorští ve dva
jízdné a v šest pČších žoldnéĜĤv na svĤj náklad.
Neúroda v zemi toho roku všeobecná byla pĜíþinou hned po
žních povstalé drahoty obilí, a proto vláda zemská snažila se,
když již nemohla drahotu zameziti, aspoĖ omeziti lichvu, jaká
pĜi prodeji obilí se dČla. A proto vydal JindĜich Berka z Dubé a
na DĜevČnicích, nejvyšší sudí království þeského na místČ
nejvyššího hofmistra téhož království ku všem urozeným pánĤm
a stateþným rytíĜĤm a vladykám, jakož i moudrým a opatrným
mČstĤm kraje þáslavského následující provolání: Službu svou
vzkazuji a vám oznamuji, že král JMt, pán náš nejmilostivČjší
ráþil mi jest psaní uþiniti, oznamujíc, že JMKá zprávu má, jaká
jest drahota povstala v tomto /161/ království mimo všecku nadČji,
ježto jinak se tomu rozumČti nemá, že více tato drahota povstala
z nepoĜádku a mnohých lidí pĜekupování a svých užitkĤv a
zvláštČ lidí selských obmyšlováním, nežli z nouze potĜeby
ourody, ponČvadž z daru Pána Boha všemohoucího nČkterého
obilí dosti bylo, nad þímž JMKá nemalou než velikou tČžkost míti
ráþí, že pro nČkterý poþet osob nČkterých stavĤv i také z
sedlských lidí, kteĜí pĜi tom toliko svého užitku obmýšlejí, má v
takovém soužení a nedostatku strany drahoty všecka obec a
všickni lidé býti a zvláštČ chudí, kteĜí nic nemají, než za svou
tČžkou robotu každý den za své peníze potravu sobČ kupovati
musí. A protož JMKá mnČ jest poruþiti ráþil, abych do krajĤ
psal a VMt a vás napomenul, abyste žádných láduĖkĤv ve vsech
podle pĜedešlého snČmovního zĤstání nedopouštČli. A ponČvadž
se to pĜedce mimo též snČmovní zĤstání a JMti pĜedešlé
319
Reg. rubeum decretorum B-3. - Memorabilie 1538. - PamČti
Mikuláše Daþického: V nedČli den památky sv. Kiliana naĜízeno a
ustanoveno jest v HoĜe Kutné osum soudcĤv ku pomoci pánĤm šepmistrĤm a aby soudili o dluhy a na rathouze aby sedali obzvláštČ.
Tamtéž pĜi roce 1538: V úterý po památce sv. Jana KĜtitele já
OndĜej Daþický z Heslova mČl jsem svatební veselí na Horách
Kutných, pojímaje k manželství panu Dorotu, dceru pana Mikuláše z
PráchĖan. Nota: to rodiþové autoris hujus libri (spisovatele této
knihy). Z toho patrno, jak Mikuláš Daþický PamČti ním sepsané, jak
v úvodu sám praví, sestavil dle zápisek pĜedky jeho zaznamenaných
a že tedy vše pĜedešle již uvedené jakož i pozdČjší zaznamenávali
jeho pĜedkové, a to hlavnČ dČd jeho a primator kutnohorský Mikuláš
z PráchĖan, jichžto pĤvodních spisovateli díla tohoto k volnému použití laskavČ zapĤjþeno bylo posud žijícím potomkem pánĤ Daþických z Heslova c.k. ritmistrem na odpoþinku žijícím na Klukách.
320
Zlatý rýnský byl tolik jako 24 groše þeské. U porovnání s
nynČjší mČnou rakouskou platil 1 groš asi jako 25 kr. nynČjších.
Žold výše uvedený byl pro jednoho muže na jeden mČsíc ustanoven.
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poruþení (jakž zprávu míti ráþí) dČje, ráþil mi a vám o tom takto
poruþiti oznámiti a pĜísnČ rozkázati, aby každý sedlák, cožkoli
má obilí na prodeji, na trhy svobodné do mČst a mČsteþek vezl,
doma a v obydlí svém obilí nakládati aby žádného nedopouštČl a
cizincĤm aby žádného obilí nezamlouval a nikterak nenakládal.
Nebo, ponČvadž jest obecným snČmem zĤstáno (jakž prve
dotþeno), aby nákladové ve vsech byli zastaveni, i JMKá takto o
tom naĜíditi ráþil, ponČvadž své ungelníky a celníky na pomezích
míti ráþí, i také všem pánĤm a rytíĜstvu, kteĜí svá mČsta a
mČsteþka pĜi pomezích mají, poruþiti ráþil, aby ti k tomu
pĜihlédali, kteĜíž by formané z zemČ ven jaké obilí vézti chtČli,
aby každý list mČl, v kterém mČstČ neb mČsteþku, tu kdež
svobodní trhové, na vozy nakládali. A jestliže u kterého pána
neb rytíĜského þlovČka za zámcích neb na tvrzech a ve dvoĜích
jich obilí naložil, které by nepĜekupoval a tím nenahandloval,
aby /162/ také listy od nich mČl. Pak takoví formané budou
svobodnČ ven z zemČ puštČni. Avšak ti formani, kteĜíž by do zemČ
také nákladný vĤz, buć solí, neb tunými vČcmi, suchými rybami
neb jiným zbožím pĜivezli, takovému formanu neb plavci na lodi,
kteĜí na Labi plaví, zase za tu sumu obilí nakladeno býti má, než
jinému žádnému aby toho dopuštČno nebylo, a zvlášĢ kteĜí by s
prázdnými vozy sem do zemČ jeli a zase obilí k drahotČ neb újmČ
této zemČ ven vézti chtČli. A protož, vČdouce o tom, že jest na
pomezí poruþeno, že každý, kdož by z zemČ ven vezl, zprávu dáti
má, kde jest kupoval a nakládal, a jaké jest kupectví pĜivezl a
kde je prodal. A jestliže by se našlo, že jest u nČkterého sedláka
ve vsech, tu kdež svobodní trhové nejsou, nakládal a nasypal,
ten forman z zemČ nebude puštČn, než k tomu pĜiveden, aby je
zase k témuž sedláku, kde jest nakládal, vezl a složil, neb jestliže
by toto rozkázání JMKé tak zachováno nebylo, tehdy na
mnohých panstvích (tak jak obilí jest vyprodáno) nebude þím
jaĜe míti osíti. Tím se každý bude moci spraviti.
Druhé. JMKá ráþila poruþiti, což se prodávání obilí na hrstech dotýþe, ponČvadž to nikde žádným snČmem stvrzeno není,
aby to býti mČlo, aby sedláci, majíce drahný poþet obilí v domu
svém, toliko s hrstmí na trhy svobodné chodili a tu na poþet
strychĤv neb kbelcĤv zamluviti a prodávati mČli. A ponČvadž jest
to vČc škodná a v tomto království skrze takové obmyšlené hrsti
znamenité a veliké drahoty povstávají, ráþí JMKá zapovídati
tak, aby toho žádný neuþinil, a purkmistrĤm a konšelĤm v mČstech pĜikazovati, aby žádný obyvatel v mČstČ se toho nedopouštČl, aby hrsti obilí jakéžkoli na svobodném trhu kupovati a
zamlouvati mČli, aby od purkmistrĤv a konšelĤv trestán byl a
uruþen, aby se pĜed krále JMt, kdož by se /163/ toho dopustil,
postavil. Také aby žádný obyvatel z žádného mČsta žádného
obilí více nekupoval, než toliko ku potĜebČ domu svého chleba,
piva vaĜení neb jakýž by koli obchodník byl, podle téhož obchodu a živnosti aby toliko obilí nakoupil a nic víc. Než jestliže by
chtČl jaké obilí kupovati, þekajíc na drahotu, toho aby purkmistĜi a konšelé v trestání své vzali, jakž se nahoĜe píše. A ponČvadž svobodní trhové býti mají, JMKá každému mČstu obzvláštČ
porouþeti ráþí, aby podle prvního snČmovního zĤstání víchové
minuli a více vystrkováni nebyli, aþ jestliže kde vystrkují. Pakli
by v kterém mČstČ se toho dopustili, JMKá jedno každé takové
mČsto podle zĤstání snČmovního trestati ráþí. PĜitom také JMKá
i to doložiti ráþil, ponČvadž ráþí u sebe rozvažovat i veliký nepoĜád co se prodávání v hrstech obilí dotýþe, tak jakž jest výš
oznámeno, tak o tom mČstĤm poruþiti ráþil, aby toho nebylo. A
protož, jestliže by kteĜí sedláci, majíce svá obilí doma, v to se
dávali pro své lakomství a užitek vlastní, na svobodných trzích
obilí na hrstkách kupovati od sedlákĤ chtČli, aby do jich domĤ
vozili, a tu aby obilí z zemČ ven nakládali: protož aby purkmistĜi
a konšelé toho tak pilni byli a opatĜili, a kteréhož by sedláka tak
seznali, že by na hrsti kupoval, mají hned pánĤm hejtmanĤm
krajským oznámiti a páni hejtmané krajští mají to opatĜiti, aby
takový sedlák k svému trestání pĜišel a jiní aby se toho nedopouštČli. PĜitom také JMKá purkmistrĤm a konšelĤm porouþeti ráþí,
jak by ta drahota pominula a umenšena byla, aby oni purkmistĜi
a konšelé pilnČ k ĜemeslníkĤm a cechĤm dohlíželi, aby Ĝemeslníci také chudí, kteĜí na trhy pĜijedou, mimo slušnost v svých Ĝemeslech nenadsazovali a vejš, nežli by za to stálo, nenadtahovali, tak aby chudí tím též sužováni nebyli, ponČvadž pro tyto drahoty Ĝemesel svých nadsadili /164/ a všecky Ĝemeslné vČci nanej-

vejš zdražili, aby zase k prvnímu lacinému spĤsobu pĜivedeno
bylo. Kdež znajíce JMKé jak dotþeno poruþení, nepochybuje se
o Vašich Milostech a vás, že se v tom tak a nejinak zachováte,
ponČvadž na tom dobré zemské jest. Dán na hradČ Pražském ve
stĜedu po sv. pannČ KateĜinČ léta 1538. Než což se markrabství
moravského, knížetství slezského a markrabství obou Lužic
dotýþe, do tČch zemí, co by se na trzích svobodných, jak dotþeno,
jakého obilí nakoupilo, vezli, tak jakž do jiných cizích zemí se
nezbraĖuje, ponČvadž oudové tohoto království jsou.
Tato v zemi panující drahota byla þastou pĜíþinou hluþných
výstupĤ a srocování lidu horního, ježto všechny potraviny
podražily a lid horní si stČžoval, že pĜi posavadní mzdČ za
klopotnou a nebezpeþnou práci svou ani do syta najísti se
nemĤže. Proto vysílány byly osoby z lidu horního volené k šepmistrĤm i k nejvyššímu mincmistrovi, aby to opatĜeno bylo, aby
potraviny, chléb a pivo zlevnČny byly, a obojí aby dle
starobylého zpĤsobu pekaĜĤm chléb a pivovarníkĤm pivo aby
sazeno bylo úĜadem. ŠepmistĜi s nejvyšším mincmistrem mČli
vČci tyto v svém uvažování a snesli se na tom, aby sami na
zkoušku obilí koupili a chléb péci dali a dle toho pak pekaĜĤm
chléb sadili. Co se pak piva dotýþe, bylo již dĜíve ustanoveno,
aby ve staré radnici pivovar byl zĜízen a tam pivo vaĜeno,
odkudž by pak užitkové do dĤchodu obecního vycházeli. Dle
ceny piva obcí vaĜeného mČlo pak pivo i jiným pivovarníkĤm
sazeno být. O památce sv. Martina byl pivovar ten dostavČn a
poþali v nČm vaĜiti.321
/165/ Téhož roku knČz JiĜí opat kláštera Sedlckého ucházel se
u obce kutnohorské o navrácení dvoru na TurkaĖku, který podle
zápisu v knihách klášterních ke klášteru patĜíval a ze kteréhož,
dokud jej v držení mČl, pan Mikuláš z PráchĖan platil úrok k
obci, kterýž plat právem mČl klášteru být odvádČn. Jelikož pak
dle majestátu daného klášteru králem Ferdinandem statek ten,
kdež by se jakého dČdictví klášteru nČkdy náležejícího doptati
mohli, od tČch, kdož je drží, navrácen býti má, žádal opat, aby
jemu dle zĜízení zemského oznámeno bylo, jakou jistotu na
statek ten obec má, /166/ aby nebyl nucen vČci té radou a pomocí
pĜátel svých dobývati. Zda obec dobrovolnČ þi z pĜinucení dvĤr
klášteru postoupila, není známo, pozdČji však byl dvĤr ten zase
v držení kláštera Sedlckého.
1539 V pátek po Novém létČ obnovil nejvyšší mincmistr
Albrecht z Guttenštejna radu mČstskou dle obvyklého spĤsobu a
primasem stal se Václav z Mlékovic a jeho zástupcem Mikuláš z
PráchĖan. Poprvé mezi šepmistry pĜichází OndĜej KĜivoláþek
jinak Daþický.
Aþ Kutnohorští po celou minulou dobu vedli na stavbu svého nádherného chrámu sv. Barbory náklad nemalý a jak jsme se
þastokráte pĜesvČdþili i znamenité odkazy k úþelu tomu byly
vČnovány i stalé sbírky opatrovníci chrámu konali, nestaþilo to
vše ku tomu, aby chrám bez cizí pomoci mohl být dostavČn,
neboĢ úĜedníci mince svémocnČ zastavili vyplácení týdenních 2
kop gr., králem Vladislavem na stavbu povolených z mince.
Proto prosili Honíci krále, aby i nadále podpora z mince byla
vydávána, naþež Ferdinand odpovČdČl listem daným ve Vídni na
den sv. Pavla na víru obrácení (25. ledna): Ferdinand atd.
Poctiví vČrní naši milí! VČdČti vám dáváme, že jsme na poníženou prosbu vaši ke cti a chvále rozmnožení služby Boží milostivé
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PamČti Daþického. Tentokráte i bez naléhání mincmistrova nahlédla se prospČšnost obecního pivovaru, který zĜízen byl /165/ ve
staré radnici na Tarmarce, kde nyní budova realní školy jest a kde
ještČ v našich letech v trubném dvoĜe se Ĝíkalo. Spisovatel sám ještČ
zbytky nČkdejšího pivovaru v bývalém starém tom stavení seznal.
/165/ O sazení piv nacházíme zprávu v Memorabiliích k roku 1538 A
37: Páchovským pivovarníkĤm naĜízeno, aby do celého varu piva 16
korcĤ sladu brali a z toho 18 sudĤv vaĜili a sud piva po 16 gr. dávali a kdož by toho neuþinil, že bude skuteþnČ trestán. Dále naĜízeno
šenkýĜĤm, ponČvadž to páni znají, což jest na nČ vznešeno, že lidé
tČžkost trpí a co píti nemají, že se i piv páchovských nedostává a
hostních že velmi málo za peníz dávají: protož že k tomu povoliti
ráþí, aby kouĜimská, brodská a hradecká piva zde šenkovali. Než co
se þáslavských dotýþe, že k tomu povolení dáti nemohou, a to proto,
že mají šenkýĜi obyþej þáslavské za hradecké neb brodské šenkovati,
neb že je s jinými pivy míchají a s ním se divnČ žibĜikují a tudy že by
se mohla lidem kĜivda díti, tím aby se spravili.

povolení naše k tomu dáti ráþili, aby každý týden z mince naší
na Horách Kutných 2 kopy gr.þ. na dostavení kostela sv. Barbory a to do vĤle naší dáváno bylo, kdež pak nejvyššímu micmistru
království þeského vČrnému našemu milému psáti a porouþeti
ráþíme, aby pĜi úĜednících našich to opatĜil a ty 2 kopy grošĤv,
jakž výše dotþeno, vydávati rozkázal. Než to koneþnČ míti ráþíme, aby ty 2 kopy gr., kteréž se každého týhodne vydávati budou,
ne jinam, než na stavení dotþeného kostela od vás vynaloženy a
obráceny byly, jináþ neþiníc nikoliv.322
/167/ Když tento list od šepmistrĤv obecním a starším byl
oznámen, uþinili podČkování nejvyššímu mincmistrovi za jeho
pĜímluvu, a sneseno, aby penČz tČch vynaloženo bylo na další
odkrytí kamenného lomu ku zhotovení kamenných desek na
dlažbu chrámovou a na ostatní potĜeby a aby bylo v žebrotách
od opatrovnkĤv chrámu pokraþováno, tak aby mČšec obecní netrpČl, když by se to dílo zaþalo. Z toho patrno, že penČz obecních právČ nazbyt nebylo, neboĢ obec sama vedla veliký náklad
na pavování, jelikož nákladníkĤv nebylo. Proto svolal nejvyšší
mincmistr obecní starší, tak i všechny cechy a poĜádky, jakož i
obecní starší kaĖkovské a tu jest jim k uvážení pĜednesl celou tu
vČc, že jest nespravedlivé, aby toliko obec veškeren náklad na
pavování hor nesla, jelikož veškeĜí obyvatelé horním dílem
obživy docházejí a bez pavování by tato pominouti musela. A
protož, když veškeré obyvatelstvo jen proto, že se hor dotýká,
od všeliké bernČ jest osvobozeno, že jest jeho povinností, aby
každý cupusy cítil se býti povinen. Neb aþ již bylo na tom, aby
dolové staĜí byli spuštČni, že proti nadČji Pán BĤh jest ráþil dáti,
že pĜebytku z hor jak JMKé tak i nákladníkĤm se dostalo a vČtší
nadČje že i kyne, když usilovnČji v práci se pokraþovati bude:
Proto bylo k tomu všemu svoleno, aby cupusy na pavování na
veškeré obyvatelstvo jak místní tak i kaĖkovské, jakož i na
všechny cechy byly rozvrženy, ponČvadž, doloženo obecními
staršími, když sami sobČ nepomĤžeme, od jiných cizích pomoci
oþekávati nemĤžeme. ZároveĖ sneseno požádati mincmistra,
aby právo kupcĤ norimberských bylo zrušeno, dle nČhož oni
veškerou mČć k zágrování (þištČní) z Hory odvážejí a z toho
sami užitek berou a na pavování niþím nepĜispívají. A proto aby
pĜíštČ mČć zde byla zágrována a tak užitek z /168/ toho v zemi a v
mČstČ aby zĤstal, jakož aby podpory zemské horám, klenotu celé
zemČ se dostalo, oþ pan mincmistr pĜiþiniti se pĜipovČdČl.
Smutný stav pokladnice obecní této doby potvrzuje nejlépe
smlouvání obecních starších, když je nejvyšší mincmistr dal
svolati a oznámil jim, že JMKá pĜi svém nastávajícím pĜíjezdu
do království i s královnou a mladými knížaty do Hory pĜijeti
ráþí a že jest tudíž potĜebí, aby Jich Milosti tak pĜijaty byly, jakž
by náleželo, a knížatĤm mladým aby dary dány byli. Tu páni
obecní a páni osmisoudcové své zdání uþinili, že se jim vidí, aby
se tak stalo a Jich Milostem bylo podáno, ponČvadž i jiná místa
nebudou tak zpozdilá, aby toho nemČli uþiniti. Aþ málo dáti jest
hanba a mnoho není odkud, však jakžkoli jest, aby toho pominuto nebylo a dva koflíky aby se udČlaly, jeden jednomu a druhý
druhému, a v tČch koflících mince neb 200 kop grošĤv, kteréžto
po nČkolika hĜivnách, a na jednom aby byl Maxmilian a na
druhém Ferdinand a k tomu i ryb, piva desítka aby byla dána a
páni aby to dle svého náhledu opatĜili a pan mincmistr i z mince
spoleþnČ nČþeho pĜimČl a obec založil na ty úroky, které obec
ještČ za mincí z doby mincmistra Tunkle k požadování má.323
Daþický uvádí jako zvláštnost k roku tomu, že okolo
památky sv. Prokopa dovezero bylo do Hory 62 vozĤ lískových
oĜechĤ a ty v nČkolika hodinách byly rozprodány.
1540 PĜi obnovení rady nejvyšším mincmistrem v sobotu po
Novém roce stal se opČt Mikuláš z PráchĖan primasem a
JindĜich Charvát druhým šepmistrem, což zdá se nasvČdþovati
tomu, že pĜedešlá kyselost mezi nimi a mincmistrem pĜedce
snad byla již pĜešla.
PĜes všechny náklady a obČti, které obec i jednotliví obþané
/169/ na pavovaní vynakládali, klesalo hornictví i jeho výtČžky
neustále, takže k vyhledání pravých pĜíþin poklesu toho vyslána
byla do Hory zvláštní královská komise, kteráž veĜejnČ provolati
dala, aby každý nákladník neb obyvatel beze všeho ostychu
322
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Listina v archivu mČstském.
DoslovnČ z knihy Memorabilia k r. 1539.
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ohlásil, jak by tČm horám k vyzdvižení pomoženo býti mohlo. I
bylo v dĤsledku vyzvání toho oznámeno a komisi doporuþeno
následující:
1. Škody dČjí se nerozšafným šmelcováním, jelikož zaveden
byl nový zpĤsob dobývání stĜíbra na syrovo a úĜedníci horní uhlí
z hutí dávají si voziti domĤ, aþ by s prospČchem spotĜebováno
býti mohlo v hutích, a že úĜedníci horní šidí nákladníky falešnou
vahou.
2. PĜi hnaní stĜíbra þastého hertu vyvstávání. NeboĢ þastČji
jest spatĜíno, když pec rozházena byla, stĜíbro se po trámích a
šindelích rozprskalo, takže do poþtu, který by z tavení pojíti mČl,
mnoho stĜíbra se nedostávalo.
3. Že jest dokázáno, jak mnozí stĜíbro v hutech kradou a že
žádný z udaných trestán nebývá, a že písaĜ hutní rejtunky
nČmecky spisuje, aby jich nikdo z ýechĤv v niþemž viniti ani
trestati nemohl.
4. Že zbyteþná stavení v hutČch a pĜi horách na KaĖku þiní a
když se jim co nelíbí, zase zboĜí a jináþ pĜestavují, þím se lesĤ,
železa, mČdi i jiných potĜeb nemálo pokazí.
5. Že svévolnČ dĜíví plavené u Starého Kolína, místo v milíĜích na uhlí, jen na plano spalují a popel mydláĜĤm prodávají.
6. Že úĜedníci horní místo po práci pro kratochvíl s ruþnicí
stĜelby si hledí a kulky sobČ v hutČch slévají, které podle prĤby i
stĜíbro drží, a že v ožralství se dávají, takže jiní jich po dláždČní
sbírají. Neb raþte toho povážiti, dokládají v stížnosti své, že
ledajaký mládeneþek NČmec na tyto hory pĜivandrujíc, suknici
na sobČ míti bude, že by ji na vĜetenČ stĜás, hned ho zde úĜad
horní živností opatĜí, mezi sebe pĜijme a vychvaluje, že se hodí,
/170/ takových vČcí mu svČĜí a nevČdí tĜebas co a odkud jest a
hned má stojného 30 neb 40 gr., neb se stane vážným v hutích
neb nČjakým prubíĜem ho stvoĜí, ježto ho žádná potĜeba nebyla
a není. A jakž málokterou nedČli u Hory pobude, hned sukni ze
aksamity sobČ udČlá, kord i tulich s stĜíbrem sobČ opatĜí, ježto
není možné, aby to tak brzy si vysloužiti mohl, kdyby nic nejedl
a nepil, a z ýechĤv nikoho pĜi úĜadČ horním, byĢ by sebe
poctivČjší byl, fedrovati nechtí.
7. Strany rud a vitrunkĤv. Když jeden centnýĜ rudy na zkoušce dva loty a více drží a více nad centnýĜ se do hutí dá dvadcet
liber, tedy za tČch dvadcet lichých liber niþeho se z mince
nezaplatí, ani druhý týden nenahražuje, takže se sejde nČkolik
set centnýĜĤv, které do poþtu nekladou, a tak oni pĜi tČch horách
bohatnou a své dluhy, které prve v jiných mČstech a zemích se
nadlužili, odtud zapravují. Též rozliþné handle v pšenicích, sýrech, másle atd. vedou, skrze což se pĜíjmy královské i obecní
zkracují. A protož nebude-li nyní v to vkroþeno a zmČnČni a
roztrženi nebudou a v tom puntu setrvají, na tČch horách aby se
spravování a šmelcování dobĜe díti mohlo, možné není.
Ze stížností tČchto zĜejmČ vysvítá, kde vlastnČ pĜíþinu úpadku hor hledati tĜeba, o þemž ostatnČ pĜíští doby bližší pouþení
pĜinesou. Však ani tato poslední komise nepĜikroþila k úplnému
odstranČní stávajících a vypsaných neplech a proto není divu, že
úpadek hor þím dále tím význaþnČji se poþal jeviti.
Nedostatek stĜíbra v zemi stával se citelnČjším, þím více
klesala nČkdejší výnosnost hor kutnohorských. Aby tomu odpomohl, vydal Ferdinand dne 23. ledna 1540 na HradČ Pražském
zápovČć na vyvážení zlata a stĜíbra ze zemČ.324
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/171/ Zákaz ten znČl následovnČ: My Ferdinand z Boží milosti
Ĝímský, uherský, þeský král atd. Urozeným, stateþným, slovutným,
poctivým a opatrným pánĤm, rytíĜĤm, vladykám, PražanĤm a
mČstĤm v království þeském i jiným všem vĤbec, kteréhožkoli stavu a
Ĝádu a povahy byli, vČrným našim milým, milost naši královskou i
všechno dobré vzkazujeme. Jakož jsme pĜedešle naší korunČ þeské a
zemím k ní pĜináležejícím k užitku a k vyzdvižení i k dobrému dobrou a stálou minci v mČstČ našem Praze v té míĜe, jakž od starodávna a za þasu pĜedkĤv našich berná a obyþejná byla, zase k
vyzdvižení pĜedsevzíti ráþili a ven vyvážení stĜíbra a nemincovaného
zlata a pagamentĤ ze zemČ zapovČdČli podle znČní našeho pĜedešle
vydaného mandátu a podle zápovČdi, kteráž se všemi stavy království tohoto þeského se stala. A jelikož jsou nám až posavad zvláštní
pĜíþiny takového našeho pĜedsevzetí a vykonání na pĜekážku byly
ponČvadž se toho nachází, že mnoho zlata a stĜíbra þím dál tím více
z naší koruny þeské vyvážeti se neumenšuje: a protož pro uvarování
toho jsme My nyní þasu tohoto minci, však nejináþ, nežli na zrno a
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/173/ S klášterem Sedlckým nežili dosud Horníci v plné svornosti, þemuž nasvČdþuje okolnost ta, že když opat JiĜí žádal, aby
jemu povoleno bylo v HoĜe dĤm zakoupiti, z nČhož chtČl by
povinnosti þiniti k obci tak, jako i jiní z stavu panského neb rytíĜského v mČstech /174/ z domĤ þiniti povinni jsou a jak zĜízení
zemské to vymČĜuje, odvolávaje se i na mandát krále Vladislava,
že Horníci mají vždy býti obhájci kláštera Sedlckého a jeho
dobré povČsti, žádosti jeho však povoleno nebylo, neboĢ pĜísní
utrakvisté nechtČli knČžím Ĝímským poskytovati útulku v mČstČ.
Válka turecká, vedená na obhájení království uherského a
národ þeský pozvolna ztravující, zdvihla se znovu r. 1540. Podpory z ýech na válku þinČné, jak na lidech tak i na penČzích,
byly znamenité. Hora, aþ berní sproštČna, pĜispČti musela spĤsobem jiným, a sice pĤjþkami buć na mČć neb do mince královské. Nejvyšší mincmistr dovedl toho na Hornících dosíci výmluvností svou i slibováním milosti královské. Toho roku museli Kutnohorští králi pomoci tisícem kop grošĤ. Nemajíce sami,
vypĤjþili se od Žateckých. Na úþet dluhu tohoto ponechána jim
byla všechna mČć z dolĤ kutnohorských a z výtČžku mČli si jak
úroky, tak i jistinu pomalu srážeti. Nenašli jsme nikde poznámky o tom, k jakému užitku byl obchod tento pro obec, neb

šrĤty podle mincí našich horské a jochmtálské k mincování v mČstČ
našem Pražském skrze mincmistra našeho naĜíditi a podle instrukcí
a zĜízení jemu vydaného zĜíditi a jak taková mince naše dČlána a
mincována býti má opatĜiti ráþili. A tČchto þasĤv podle spĤsobu
placení a vyvýšení mince, tak jakž zlatý na zlatČ a jochmtálský i
horský þeský široký groš nyní v naší korunČ bČžný jest, koupí stĜíbra
a zlata ustanoviti jsme ráþili, jmenovitČ, aby jeden každý lot zlata
horního fajnu váhy pražské za šest zlatých rýnských a jedna každá
hĜivna fajnu aneb zlámaného /172/ a pagamentu za deset zlatých rýnských, vždy jeden zlatý za 24 gr.þ., poþítajíc, do naší mince pĜijímáno a placeno býti má. Což se pak horního zlata neb stĜíbra, na
kteréž kverkové frystunky a obdarování dosáhli, ti mají podle znČní
a vymČĜení tČch frystunkĤv zastaveni býti. Jiná pak horní stĜíbra, na
kteráž žádných frystunkĤv dáno není, v té koupi, jakž naše horní
narovnání s stavy království þeského uþinČné v sobČ zavírá, ujato a
pĜijímáno i placeno býti má. A také má od šadovaného neb zlámaného zlata nic víc než od každého dukátu aneb na zlatČ zlatého groše
bílého, jakž od starodávna bylo, do naší mince bráno a placeno býti,
avšak takovému nahoĜe dotþenému hornímu narovnání bez újmy a
úrazu býti má. A také nám to hned obzvláštnČ vymČĜeno a pozĤstaveno býti má, abychom zlata a stĜíbra koupČ každého þasu podle
potĜeby naší a náležitosti hor zmČniti a zjinaþiti mohli. A jakož jsou
se i židé v dotþené naší korunČ þeské až do tohoto þasu s zlatem a
stĜíbrem nČkdy mnoho v handle dávali, zvláštČ v tom, že jsou stĜíbra
i staré pagamenty a mince pĜepalovali a zrnili, to všecko má jim teć
tímto naším mandátem pĜísnČ zapovČdíno a složeno býti a již dále
všecky i každá zlata i stĜíbra a pagamenty i zrna nikdež jinam než
do dotþené mince naší prodáváno býti, kromČ toho, kteréž pĜi Horách Kutných a v Jochmtále a tČm pĜíležícím se nacházejí, ty mají
jakž i posavad pĜi jich minci zĤstati a tuto vymČĜeno býti má. A protož porouþeti a pĜikazovati ráþíme všem ve spolek a každému obzvláštnČ a chceme, aby bez našeho zvláštního povolení a dopuštČní
nižádného zlata a pagamentĤv anebo stĜíbra z zemČ pod jakýmkoli
spĤsobem by se to státi /173/ mohlo dále neprodávali, aniž by se toho
jiným þiniti dopouštČlo, než toliko všecky a každá zlata a stĜíbra a
pagamenty do dotþené naší pĜirozené mince podle jmenovaného
placení prodávali, jakž nahoĜe položeno. Jestliže by pak kdo, buć
jeden nebo jich více, bućto z kĜesĢanĤv anebo z židĤv proti tomuto
uþinili a v tom postiženi byli, ti a takoví beze všeho prostĜedku trestáni na svobodČ i na statku, jakž prve skrze pĜedky naše na to uloženo a ve dskách zapsáno jest, upadnouti mají. A aþkoliv My z dĤležité
potĜeby skrze zvláštní osoby, ktetéž jsme My k tomu zĜíditi a pĜedsevzíti ráþili, aby oni k tomu s pilností pĜihlédali a kdož by taková
zlata a stĜíbra ze zemČ zjevnČ neb tajné vezli a proti tomuto uþinili a
nám nebo našim zĜízeným radám komory naší þeské jistotu toho
ohlásili, tČm má tĜetí díl toho zlata a stĜíbra, kteréž by pĜi tČch osobách postihly, dáno a puštČno, a ostatní dva díly do naší komory jíti
mají a tím aby jeden každý spraviti se hledČl a proti tomu aby jináþ
neþinil pro uvarování dotþeného trestání a naší královské tČžké nemilosti, pĜed kterouž vás všecky a jednoho každého milostivČ vystĜíhati ráþíme. V tom jedenkaždý jistou a koneþnou vĤli naši královskou vyplní. Dán na našem hradČ Pražském 26. dne mČsíce ledna
léta PánČ 1540 a království našich Ĝímského desátého a jiných
þtrnáctého.

pĜepalování mČdi pĜenecháno muselo být lidem cizím, kteĜíž
prospČchu obce málo hledČli. K tomu uvaleno na obec i nové
bĜemeno. Správcové komory þeské naĜízením v sobotu po sv.
Lukáši vznesli na obec povinnost, že ona jest povinna na dĤl
Osel náklady nésti sama a pĜíspČvek královský na osm tĜidcátých, který z mince zakládán byl, nahraditi, jinak že by zcela
musel býti zastaven. Ježto by však zastavením práce té mnoho
lidu horního vydČlku bylo zbaveno, musela obec i tomu se podvoliti a našli vydatnou podporu v tom, že Adam Lev z Rožmitála a na Blatné soudem zemským odsouzen byl k zaplacení
927 kop gr.þ., za nČž se byl otec jeho ZdenČk Lev z Rožmitála a
na Blatné za nČkdejšího mincmistra JindĜicha Tunkle z Brníþka
zaruþil a o které obec již po více let byla pĜi vedla.
/175/ PĜi všem nedostatku v obci snažili se však obecní starší
dle možnosti rozmnožovati statek obecní a koupili od pana
Popela z Vesce a na Suchdole roku toho lán polí a dČdinu pod
tĜešní na Kuklíku, jež patĜívala k HoĜanĤm, za 28 kop gr.þ. a
sice v pátek den Navštívení Panny Marie.
Jako charakteristickou známku doby uvésti jest okolnost, že
veĜejné rvaþky a tČžká poranČní byla takĜka na denním poĜádku
a kvĤli tomu stálé soudy vedeny byly. Tak Jan Firšic zavraždil
jedné noci JindĜicha Smíška z VrchovišĢ, vzat jest ihned do
vČzení a potom veĜejnČ sĢat.
1541 Tou dobou nacházela se zemČ þeská v nebezpeþí
velikém. Královstvím procházeli Turkem najatí paliþové, kteĜí
obyvatelstvu veliké škody þinili. Též v HoĜe stala se veliká škoda založeným ohnČm a proto naĜídili rady komory þeské Kutnohorským, aby k bránČní proti ohni a pĜetržení toho nebezpeþí se
opatĜili. Za tou pĜíþinou aby jak v mČstČ, tak i na pĜedmČstích i
po všech horách, kde jsou stavení, se opatrovali a Ĝádu, kterýž
nejvyšší mincmistr stran ohĖĤv uþinil, povolni byli a jej zachovávali a jiným zachovávati a plniti poruþili. I povoláni byli páni
obecní, soudcové a starší a jest jim veškeré hrozící nebezpeþenství pĜedloženo a sneseno na tom, aby pro bezpeþnost v mČstČ
v každé þtvrti hejtmané zĜízeni byli a ti aby þtvrĢ mČstskou v
desátky rozdČlili a desátníky ustanovili a ti aby zbrojí se opatĜili
a s obþany vĤbec hlídky noþní drželi. Totéž provedeno i v pĜedmČstích. Ježto pak obávati jest se co, aby nepĜítel Turek, který
již i do Moravy se dostává, do království nevtrhl, že jest tĜeba
mČstské zdi i valy jakož i brány slušnČ opatĜiti. Proto vzneseno
/176/ na Joachyma puškáĜe, aby stĜelbu obecní opravil a dČla
roztržená pĜelil, k þemuž jemu lidé potĜební od obce opatĜeni
budou. VĤbec hledČli opatĜiti vše, co by k bezpeþnosti mČsta
sloužiti mohlo. Nejvyšším hejtmanem nade vším vojskem mČstským ustanoven Viktorýn z Krsovic šepmistr a pro každou þtvrĢ
þtvrtní hejtmané.
Svatební veselí osob ve mČstČ pĜednČjších bývalo pro celé
mČsto událostí význaþnou. Daþický v PamČtech na listu 41
uvádí: V pondČlí pĜed památkou PĜenesení sv. Václava pĜivezli k
manželství panu Kryštofovi synu pana Albrechta z Gutštejna
nejvyššího mincmistra pannu Voršilu, dceru pana Šebestyana z
Veitmille, do Hory. Slavná byla svatba na dvoĜe Vlašském u
pĜítomnosti panstva, rytíĜstva, HorníkĤv i jiných k tomu pozvaných. Že událost tato nebyla pro obec tak zcela bez významu,
vysvítá z toho, že primas mČstský Václav Voþko svolati dal
pány obecní, soudce a starší a vznešeno na nČ, zvláštČ na pány
starší a soudce: že pan mincmistr ráþí syna ženiti a veselí má
býti a že k takové potĜebČ pĜátelé pĜátelĤm dary posílají a
dávají. Pak ponČvadž tento pan jest správcem tČchto hor a o
dobré hor peþuje, statku svého nelituje, aby mohl tČm horám
pĜispČti, protož aby k tomu pĜivolili, aby panu též od obce nČco
dáno bylo, že se pĜátelská láska ukazuje dary, aby se tedy tak
stalo. Proti tomu však osmisoudcové namítali, že jest to za pana
Kostky nebývalo, když zde podobné svatby bývaly, a ponČvadž
jsou útraty obecní znamenité a odporové pĜi poþtech obecních
byli stČžovány na pocty i proþež vidČlo-li by se, aby se od toho
upustilo, jelikož se tím nic neuþiní, anto jest u pana mincmistra
dostatek znaþnČjší a toho nepotĜebuje. Než vĤle-li jest o tom se
snésti, že proti tomu niþeho nemají. ŠepmistĜi však pĜidali se k
mínČní obecních /177/ starších, aby dar zmínČný dán byl. Protož
za pozvání pánĤv obecních k veselí svatebnímu musela pokladnice obecní darĤ svatebních poskytnouti.
Pro hornictví kutnohorské a tudy i pro mČsto samo byl rok

tento rokem osudným. Nejen že veliké a obtížné bernČ, které pro
zachování království uherského na zemi þeskou uloženy byly,
tížily veškeré obyvatelstvo království a dotýkaly se také mČsta i
obyvatelstva jeho citelnČ, nad to pak okolní páni stavu panského
pĜi dovážení všelikých potĜeb do mČsta i pĜi projíždČní mČstem
poþali se vzpouzeti platiti clo obecní, þímž nejen duchody obecní byly zkracovány, nýbrž dán i podnČt ku mnohým nemalým
výstupĤm, stížnostem a žalobám a zbyteþným a nákladným
jízdám do Prahy k vyslyšení rozsudku v tČch vČcech u komory
þeské. Nadevše pak nejvČtší neštČstí postihlo obec v pondČlí po
památce sv. Filipa a Jakuba, kdy havíĜi, pracující v dole Osel
prorazili se na cechvodu na vortu HutníþkovČ, Ĝeþeném Muþírna
kteráž se na nČ tak mocnČ vyvalila, že jich 11 zachvátila, z nichž
8 hned zahynulo, 3 pak lidskou pomocí vytaženi byli. Potom
šestého dne dobyli jsou opČt ještČ dvou živých a jednoho
mrtvého.325 Voda v síle silné mužské ruky se valila a proto
veškerá snaha horníkĤ vedla k tomu, aby se podaĜilo vodu tu
pĜemoci a dĤl té doby nejvydatnČjší pĜed zatopením ochrániti,
neboĢ staré kutnohorské pĜísloví znČlo: Dokud Osel bude Ĝváti,
Hora bude v štČstí státi. Proto každý jednotlivý z obyvatel
mČstských musel jednoho pacholka k dolu vyslati, aby vodu z
dolu rumpálem mohl vytahovati. PĜi nedostateþnosti strojĤ k
þerpání tak náramného návalu vody ukázalo se veškeré namáhání marným a tak dĤl Osel, na nČmž Kutnohorští si /178/ tak velice
zakládali a na nČjž žádného nákladu nelitovali, nešĢastnou náhodou touto poþal se zatopovati a zacházeti.326 Když se Ferdinand
dozvČdČl o nehodČ této, prohlásil, že nechce více pomoci na
ostatní doly udíleti, ponČvadž tyto více mČdi než stĜíbra vydávaly. Však na snČmu zemském na hradČ Pražském odbývaném
od stavĤ království þeského byl prošen, aby ujal se Hory a spolu
žádán, aby pro vznik hor kutnohorských zrušil starou smlouvu s
kupci norimberskými, bratry Bernardem a Augustinem Frichtlem a Hanušem Ebnarem, o pĜenechání veškeré mČdi z hor
KaĖkovských a Kutnohorských, a aby se veškerých výtČžkĤ k
užitku a dobrému i rozmnožení komory královské ujal. I vypovČdČl listem, daným na hradČ Pražském dne 26. kvČtna 1541
úmluvu tu. Že pak k výplatČ dluhu kupcĤm norimberským
povinovaného, na nČmž úmluva k dodávání jim mČdi kutnohorské /179/ spoþívala, pak že ke zĜízení zágrovny mnoho penČz potĜebí bylo a tČch v komoĜe královské se nedostávalo, vypĤjþeno
bylo od nejvyššího mincmistra Albrechta z Gutenštejna a na
KolínČ 11.000 zlatých, každý zlatý po 24 gr.þ. poþítajíc, na
obyþejný úrok 10 zl. ze sta na vyplacení úmluvy té a pĜíprav k
zágrování a zajištČn byl dluh ten na minci královské, kdež zároveĖ úĜedníkĤm mince naĜízeno bylo, aby všecky užitky, kteréž z
zágrování mČdi pĜicházeti budou, žádnou mČrou jinam obraceny
nebyly dĜíve, dokudž by vČĜitel i s úroky úplnČ zaplacen nebyl, a
teprve pak užitek z mČdi do komory královské aby šel. Když by
však z dopuštČní božího hory skrze horní neb váleþný bČh a ne
jinak k pádu pĜišly a on Albrecht z Gutenštejna s požadavkem
svým vypoĜádán nebyl, tedy jemu i dČdicĤm jeho všeliké zboží
komory královské a dĤchody království þeského úpisem tímto v
zástavu se dávají, aby jich dĜíve nevydával aniž postoupiti
povinen byl, až by k záplatČ své úplnČ pĜišel.327
Klášter Sedlcký byl doby té ještČ v držení mnoha pozemkĤ
na blízku Hory. Že pak v dobČ svého opČtného vzkĜísení potĜe325
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KoĜínek praví o události té: Povídají staré pamČti, že ten dĤl
Osel od léta 1541 pomalu tonul, léta pak 1544 zcela utonul, kteréhož roku na den sv. MatČje lidé ven z mČsta bČželi, aby se na vodu
ven z Osla, tak jak až podnes teþe, podívali. Nalezené zápisky však
svČdþí o tom, že dĤl Osel již r. 1528 pro silný nával vody spodní v
hloubce náležitČ dobýván býti nemohl a protož jen nad vodami
postranní šachty nové se prosedaly. O hloubce dolu praví stará
povČst, že dobrý chodec z Hory Kutné do ýáslavi a zpČt dĜíve došel,
nežli se kovkop, leza dolĤ po žebĜících, ku práci dĤlní dostal.
Humboldt ve svém díle Cosmos uvádí dĤl Osel za nejhlubší v EvropČ. Ve zprávČ horního pĜísežného Práška, který dĤl Osel ve þtvrtek
po sv. Martinu 1531 slezl, udána je veškerá hloubka dolu toho na
260 ½ dumplochĤ. (Dumploch - 4 lokty Pražské.) Viz Živa r. 1856.
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Opis v archivu mČstském.
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boval mnoho penČz na opravy a nové stavby, odprodal roku toho
Janu ToboláĜovi, obþanu horskému, lán dČdiny od dvoru Hadrsperku následující smlouvou: Ve jménu Božím. Amen. Aby prodejové, kteĜí se za tČchto nynČjších þasĤ od nás dČjí, skrze nepamČĢ
lidskou v prodlených létech nezhynuly a v zapomenutí nepĜišly, i
sluší je opatĜiti podle Ĝádu a zvyklého obyþeje listy utvrditi a
peþetmi dobrých lidí upevniti. Protož my knČz JiĜí opat a konvent kláštera Matky Boží v Sedlci známo þiníme tímto listem
naším obecnČ pĜede všemi, kdež þten nebo þtúcí slyšán bude, že
s dobrým rozmyslem a naší plnou svobodnou vĤlí dobrou z mnohých a hodných pĜíþin pro dobré a užiteþné kláštera a /180/ konventu našeho prodali jsme a mocí tohoto listu trhem pod plat
prodáváme opatrnému Janovi ToboláĜovi mČštČnínu v HoĜe
Kutné i jeho dČdicĤm a budoucím lán dČdiny od dvoru Hadrsperku klášteru našemu v Sedlci náležící za Meckasem kolem
Provaznice až k Šipþí i s tím palouþkem, kterýž jest pĜi té dČdinČ
vedle louky Hanuše kupce, k tomu také i ten díl dČdiþný, ležící
mezi zahradami rejskými podle Mikuláše Pastora až k poli
Martina z SmetištČ, kteréž dČdiny od pĜedkĤv našich vždycky v
zástavách a nájmech byly jsou, takže jsme jich užívati nemohli, i
z té pĜíþiny jsme je prodali a plat dČdiþný z té vší dČdiny již
jmenované k konventu našemu jsme pĜivedli a to jmenovitČ 80
kop gr.þ. dobrých pražských nám z úplna a docela splnČných a
zaplacených penČzi hotovými k budoucímu držení a mocnému
požívání pod úrok nížepsaný, takže nadepsaný Jan ToboláĜ s
dČdici a budoucími svými má a povinen bude platiti nám a
konventu našemu i budoucím našim téhož kláštera a konventu
držitelĤm platu a úroku roþního totiž jednou v rok na každý sv.
Havel pĤl druhé kopy gr.þ. dobrých pražských. A ten úrok nadepsaný Jan ToboláĜ s dČdici a budoucími svými dlužen a povinen
bude platiti nám svrchupsaným opatu a konventu i budoucím
našim téhož kláštera a konventu držitelĤm po všecka budoucí
léta vČþnČ vedle toho a tak, jakž se svrchu píše, jakožto držitelĤm dČdiþným a pánĤm tohoto gruntu. A tu všecku dČdinu výš
psanou s paloukem svrchupsaným nadepsaný Jan ToboláĜ s
dČdici a budoucími svými bude moci s naším i budoucích našich
vČdomím prodati, zastaviti, zmČniti i uþiniti jako s svým vlastním
pod týž úrok a plat, jakož jest on Jan ToboláĜ koupil. A z té
dČdiny a palouþku svrchupsaného týž Jan ToboláĜ s dČdici a
budoucími svými nám a konventu našemu i budoucím našim téhož kláštera a konventu držitelĤm nebude žadné jiné povinnosti
þiniti /181/ ani berní a vojen neb robot zastávati, než toliko samý
úrok platiti, a pĜes ten úrok nám a budoucím našim niþímž více
povinni nebudou. A jestliže by téhož Jana ToboláĜe neb dČdice
jeho a budoucí kdožkoli z gruntĤ svrchupsaných þímkoli obtČžoval a výše mimo úrok a plat svrchupsaný k þemu potahoval
aneb jim jakoužkoli pĜekážku v tom trhu þiniti chtČl, tedy my
þasto psaný opat a konvent máme a slibujem je v tom ve všem
zastati a zastoupiti a težkosti žádné na nČ nedopouštČti, k témuž i
také budoucí a potomky naše téhož kláštera a konventu držitele
tímto listem našim zavazujem. A kdož by koli tento list mČl a k
nČmu ĜádnČ pĜišel, bućto trhem, dáním neb smČnou, ten má a
bude míti tu moc i plné právo ke všem vČcem v nČm položeným a
zapsaným jakožto on sám Jan ToboláĜ svrchupsaný. Na potvrzení toho všeho a pamČĢ budoucí my nadepsaný opat a konvent
peþetí naší vlastní, jíž užíváme, k listu tomuto pĜivČsiti jsme dali
vČdomČ a dobrovolnČ a pro širší stvrzení i pevnost toho dožádali
jsme se urozených vladyk pana Hynka Martinického z ChĜenovic
a na Novém DvoĜe a pana Jana Loreckého z Ylkuše a na Horách Kutnách, že jsou také peþeti své podle nás sobČ bez škody
na svČdomí pĜivČsiti dali k témuž listu, kterýž jest dán v klášteĜe
našem Sedlci léta PánČ 1541 v pondČlí po sv. Žofii. Král Ferdinand na prosbu téhož Jana ToboláĜe listinu, tuto potvrdil majestátem daným na hradČ Pražském ve stĜedu den sv. Lukáše
1541.328
/182/ MČšĢanka kutnohorská AlžbČta Vondrová, jako vČrná
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Uvedl jsem celou tuto listinu kupní za tím úþelem, ježto jediný
tento lán polností u Kutné Hory až na naše þasy v celosti se udržel
ve své tehdejší výmČĜe, jednak aby poznala se tehdejší nízká cena
pozemku. Jest to dvorec nyní zvaný Toužimských v Hlouškách.
Meþkas slulo celé položení za fortnou Hloušeckou až k Šipþí, o
þemž nás pouþují knihy zápisní /182/ práva hloušeckého.
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stranČ Ĝímské, odkázala posledním poĜízením dvĤr svĤj kmetcí v
Mezholezích klášteru v Sázavi, o kterýž však bratr její JiĜík
Libotovský bohatý mČštČnín a jeden ze šepmistrĤ horských s
klášterem Sázavským dlouhý spor vedl, však rozsudkem soudu
kutnohorského tak i po odvolání se ke komoĜe královské odkaz
klášteru Sázavskému byl potvrzen.
Veliké neštČstí potkalo roku toho Prahu a tím skoro celou
korunu þeskou, neboĢ ve þtvrtek pĜed památkou Seslání Ducha
svatého vyhoĜel hrad Pražský všecek, kostely všecky, zvonové
se slili, hrobové svatých a þisté mnohé drahé vČci, dsky zemské
všecky a všecka stavení krom ýerné vČže a Daliborky, též Hradþany všecky, kromČ sedmi domĤv, též Menší mČsto Pražské pod
týmž hradem, sotva ho tĜetí díl zĤstalo, pĜiþemž také nČco lidí
uhoĜelo. Stala se škoda veliká království þeskému.329 KromČ
toho nešĢastnČ vedena byla válka s Turkem v Uhrách a okolo
památky sv. BartolomČje turecký císaĜ porazil lid þeský u Budína a vzav Budín, zámek osadil a veliký díl království uherského
sobČ podmanil, královnu i se synem Maxmilianem, na království
uherské již korunovaným, zajal, a mnoho váleþných potĜeb v
plen vzal. ýechové, obávajíce se, aby po rozražení vojska
královského Turek do Moravi nevpadl, sebrali rychle šest tisíc
pČších a dva tisíce jízdných a /183/ pro ochranu zemČ poslali na
Moravu.
DĤležitá tato událost, týkající se celé koruny þeské, vyžadovala svolání snČmu všech stavĤ z zemí koruny, kterýž snČm také
král Ferdinand, ježto hrad Pražský byl vyhoĜelý, svolal ku dni
památky sv. Barbory do Hory, pozdČji však, když již sám na
cestu se byl vydal, mandátem vydaným v Linci v pondČlí po sv.
MartinČ, odbývání snČmu toho na týž prve urþený den do Prahy
položil. Jednáno hlavnČ na snČmu tom o sbírku a daĖ na lid váleþný a urþena síla vojska, za jehož nejvyššího vĤdce ustanoven
všemi stavy království þeského Zdislav Berka. Na snČmu tom
byly zase vyzdviženy a obnoveny dsky zemské království þeského a PražanĤm i HorníkĤm povoleno, aby ve dsky kladeno bylo
a svobodnČ šlo, což by sobČ k obci neb k osobČ na zemi statkĤ
svobodných koupili. Také kšaftové jejich mají jim ve dsky
kladeni býti též zvláštní relací JMKé, jak toho od starodávna
užívali. Jednáno také o výstupcích proti židĤm, které roku toho
v mČstech Žatci, LitomČĜicích ano i v samé Praze se udály, takže
židovské domy byly pĜepadeny, židi sbiti a o majetek oloupeni,
a došlo se ku pĜesvČdþení, že lid obecný proto proti židĤm se
pobouĜil, že oni s Turkem byli v dobrém srozumČní, jemu vČci
naše zrazovali, peníze od nČho brali, paliþe v ýechách najímali.
Za tou pĜíþinou sneseno na snČmu a do desk zemských vloženo,
aby veškeĜí židé z království byli vypovČdíni a nikdo v ýechách
více žádného žida netrpČl, tím ménČ ho pĜechovával, a to na
budoucí vČþné þasy. Kdykoliv by pak v kterémkoli mČstČ a u
kohokoliv v království þeském nČjaký žid byl postižen, ten aby
ihned bez meškání na hrdle potrestán byl.330
/184/ 1542 Na snČmu zmínČném mČlo se též jednati o pozdvižení a zvelebení hor kutnohorských, ale nejvyšší mincmistr to
pĜekazil. Když o tom do Hory zpráva pĜišla, vyslali Kutnohorští
ihned s prosbou ku králi, v níž uvedeno, že za správy Albrechta
z Gutenštejna hory k úpadku pĜicházejí, protože on na staré doly
stĜíbrné nákladu þiniti nechce a toliko hory KaĖkovské podporuje, kdežto zkušenost uþí, že ve starých dolech stĜíbrných více
rud odplatných se nachazí, nežli ve všech dolech nových se
našlo, a že on mincmistr, když na snČmu právČ odbývaném
stavové království o pozdvižení hor tČch jednati chtČli, tomu se
opĜel, a protož ku ospravedlnČní svému a pro dobro celého království uznávají za nutné uvésti pĜíþiny úpadku hor následující:
1. Není pravda, že by dobrých rud a kyzĤv nepĜicházelo do
hutí, neboĢ ani kdy dĜíve se tolik rudy a kyzĤv do hutí nedostávalo, jako nyní a pĜedce užitkové nevycházejí a k tomu dluhĤv
329
PamČti Mikuláše Daþického. - Obšírný popis zhoubného ohnČ
toho podává Hájek z Liboþan ve své Kronice ýeské a po nČm jiní
spisovatelé pozdČjší.
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Následkem tohoto snesení snČmovního poþali se židé valem
/184/ stČhovati a to hlavnČ do Polska a byli na cestČ všelijak týráni a
olupováni. Na velikou prosbu toliko 15 židĤm povoleno jeden rok
setrvati v Praze, aby dluhy své vyupomínati mohli. Na místČ jednoho roku však zĤstali v Praze navždy, ano souvČrcĤm svým i svobodný návrat jak do Prahy tak i do ostatního království vymáhali.

na tisíce na minci se uvozuje a tím úpadek hor pĜivozován bývá.
2. Správa hor zcela opaþnČ se dČje, neboĢ výlohy hutní, které jindy pĜede všemi hormistry a jinými pĜítomnými v rejtunku
proukazovány bývaly, a tu co poĜádnČ bylo uloženo pĜehlédnouti se mohlo a cedule teprv do mince k pĜehlédnutí pánĤm
úĜedníkĤm byly podávány. Ale nyní dČje se to vše jináþe, neboĢ
nepoukazují nic zjevnČ, ale osoby /185/ dvČ neb tĜi, spíšíc vše
nČmecky, podají toho panu hofmistrovi a pan hofmistr se
podpíše, cedule ta do mince se podá a co tu poukázáno, z mince
se vyplatí, aniž vČdČti možno, jací koštové horní jsou a naþ se
peníze obracejí. KromČ toho na tisíce na nepotĜebné stavby se
vynakládá. Uhlí, které od uhlíĜĤv po 9 gr. truhla se béĜe, v hutích po 15 gr. se úþtuje a kromČ toho s uhlím pĜi hutích se plýtvá
a dle obdrženého rozkazu pĜi tavení se nezachází. Dále, že
uvedeno mnoho nových úĜedníkĤv jakých dĜíve nebývalo k opatrování a sekání lesĤv, pálení uhlí, formanĤv spravování a jim
stans se platí, þímž dĤchody mince se zkracují, užitkové z toho
nevycházejí a tím tyto slavné hory k snížení jdou.
3. Že na forování uhlí do hutí mnoho koní od formanĤv
horních chovati se musí, což by dle dĜívČjšího zpĤsobu dodávání
uhlí zaĜízeno býti mČlo.
4. Lid od nakládání na hory se odráží tím, jelikož sobČ
stČžují na prĤby, takže co na zkoušce ruda jedna týden jeden
drží, druhý týden úĜedníci sotva poloviþku neb málo víc urþují a
chtČl-li by se kdo v to domlouvati, tedy nic jiného nežli tČžkost a
vČzení sobČ spĤsobí. A protož žádáme VKMti, aby v to nahlédnouti milostivČ rozkázati ráþila, kudy tací dluhové a nedostatkové na minci pĜi tom hojném nadČlení božském pocházejí, a tu
se shledá, že všechna ta vina z nedbalosti úĜedníkĤv horních a
jich nerozšafným spravováním, pošla.
Na stížnost tuto pĜijeli ve stĜedu pĜed sv. Fabiánem (18.
ledna) komisaĜi zemští do Hory, a sice Jaroslav z Šellenberka,
Jan z Pernštejna, JiĜí Gerštorfer podkomoĜí, Václav Žehušický a
Florian Gryspek, aby ty hory spatĜili a o udaných nepoĜádech se
pĜesvČdþili, spolu také na místČ krále mČli radu obnoviti, což se
také stalo, a vyslyševše nČkteré nevole mezi mincmistrem z
Gutenštejna a nČkterými osobami mČstskými, odejeli, aniž by
þeho byli o horách /186/ zaĜídili.
Proto šepmistĜi novou stížnost králi odeslali, v níž poukázali
na to, jak po odjezdu komisaĜĤv nijakého zlepšení hor ani ze
strany mincmistrovy ani úĜedníkĤv horních se nedČje, mincmistr
že mČć místo do mince, do svého domu Hrádku odvážeti dává a
že þím dále, tím hĤĜe na horách se vede, dČlníkĤm že se neplatí a
ti proto z hor se zdvihnouti chtČjí a nebude-li dČlníkĤv, že vody
do dolĤv pĤjdou a tím že úplný úpadek hor nastati musí. A
kdežto my z penČz obecních, co nikdy dĜíve nebývalo, na hory
pro jich udržení na tisíc kop gr. jsme vynaložili a tak obec více
na hory nežli na obecní potĜeby vynakládala, že však, když pan
mincmistr a úĜedníci horní o hory pranic se nestarají, jen svého
prospČchu a vyražení si hledí, že všecken náklad jejich jest
marný.331
/187/ Takovými stížnostmi pohnČvali si Kutnohorští jak
mincmistra tak i úĜedníky horní velice, takže pak tito spoleþnČ
všemožné vzdory proti obci vedli a hory svévolnČ zanedbávali a
je upadati nechali. Však ještČ téhož roku pro opakující se stížnosti zbaven byl Albrecht z Guttenštejna úĜadu nejvyššího mincmistra a na místČ jeho ustanoven byl Šebestyan z Veitmille a
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Dle PamČtí Mikuláše Daþického a KoĜínkových Starých
pamČtí kutnohorských byl Albrecht z Gutenštejna v držení Hrádku
nad Páchem. Byl též spolumajitelem velikých panství Kolínského,
Žirovnického a Štítného. Jelikož jako mincmistr mČl pro sebe
prostranné obývání v domČ mincmisterském, lze se spíše domýšleti,
že Hrádek pro obydlí syna svého Kryštofa, jenž, jak pĜi roce 1541
uvedeno, se šlechtiþnou Voršilou z Veitmille se byl oženil, zakoupil.
Týž pan Kryštof pĤsobil otci svému málo radostí, byl to zhýralý
prostopášník. Tak píše Daþický k roku 1543: pan Kryštof, syn
Albrechta z Guttenštejna, mincmistra, posekal hanebnČ Jakuba
Hubáþka, proþež potom veliká nesnáze byla a musel za to dáti 900
kop gr.þ. Dále pĜi roce 1545 uvádí (list 33): Brychta Ĝezník v
Žirovnici pĜistihl ženu svou s Kryštofem synem pana Albrechta z
Guttenštejna, zabil téhož pana Kryštofa nožem Ĝeznickým, potomnČ
sĢat jest, neboĢ byl poddaný týchž pánĤv z Guttenštejna.

hofmistrem horním stal se Zikmund Prášek.332
Mince královská za Albrechta z Guttenštejna byla ve velmi
bídném stavu, takže obci ani úroky z penČz do mince pĤjþených
platiti se nemohly, ježto týž mincmistr veškerý užitek nejprve
pro sebe na srážku dluhu, králi Ferdinandovi zapĤjþeného, dle
zápisu vypláceti si dával.
Kdy a jak obec Kutnohorská ke vsím StupárovicĤm, LovþicĤm a BousovnČ pĜišla, nikde jsem zaznamenáno nenalezl, a
pĜedce nachází se v archivu mČstském listina, daná v úterý po
sv. Trojici, kterou šepmistĜi Václavovi TunČchodskému z PobČžovic vsi a dČdictví Stupárovice, ves celou, Lovþice a Bousovnu
prodávají a do desk zemských vložiti povolují.
Téhož roku od sv. BartolomČje až do sv. Martina Ĝádil v
HoĜe silný mor, takže nČkolik tisíc lidí pomĜelo, pĜedce však, jak
Daþický dokládá, vždy hluþnČ víno se odbývalo. Stalo se þastokráte, že pĜi schĤzích obecních ani dostateþný poþet se nesešel
a ponČvadž nČkolik šepmistrĤ morem tím zemĜelo, museli /188/
mezi rokem náhradníci z obecních starších voleni býti.
Nic nebývalo Kutnohorským tak odporné, jako placení snČmem svolené bernČ, která i na Horu byla uvalena, neboĢ pĜi každé pĜíležitosti odvolávali se na své výsady, mocí kterých všech
daní a berní byli sproštČni. Když však roku toho také berni na
vydržování vojska platiti mČli, váhali opČt, až jim král Ferdinand
listem daným ve Vídni na den Povýšení sv. KĜíže pĜísnČ rozkázal, aby berni jim uloženou platili a odvedli.
Stavbu chrámu sv. Barbory Ĝídil toho þasu Mikuláš parléĜ,
kteréhož páni þáslavští zvolili si k dostavČní a úpravČ svého
chrámu þáslavského a požádali Kutnohorských, aby jim kamene
potĜebného v lomu kutnohorském na Ptáku nalámati dovolili.
Kutnohorští k tomu nesvolili, snad z té prosté pĜíþiny, že
kamene z lomu toho sami ke stavbČ svého kostela potĜebovali.
ýáslavští odpovČdČli jim listem, v nČmž HorníkĤm nesousedství
vytýkají.
1543 Ježto v minci královské shledán byl v úþtech nepoĜádek, vyslán byl v pátek po Božím KĜtČní radami komory þeské
Jan Ginter z Moren královský knihvedoucí do Hory pro nČkteré
pilné vČci a pro poþty a s ním a novČ ustanoveným mincmistrem
Šebestyanem z Veitmille mČli Kutnohorští jednati o svých požadavcích za mincí královskou. PonČvadž však nový mincmistr v
HoĜe ještČ nebydlel, nedošlo k tomu. Teprve na den sv. Juliany
(16. února) oznámil týž mincmistr HorníkĤm z Prahy pĜíjezd
svĤj tímto listem: Službu svou vzkazuji slovutné opatrnosti páni
šepmistĜi, pĜátelé moji milí, zdraví a jiného všeho dobrého toho
bych vám pĜál. Na tom jsem koneþnČ byl, abych jako zítra bohdá
/189/ v sobotu na Hory Kutné pĜijel. PonČvadž král JMt ráþí snČm
obecní ten po nedČli Lætare pokládati a osobou svou tu býti, zdá
mi se za potĜebné, aby spoleþné rozmluvení a rajtunk byl, co se
hor stĜíbrných dotýþe, ponČvadž já ještČ jináþe nerozumím, než
že JMKá na tom státi ráþí a štourĤ neráþí dopustiti dávati,
pokud v tom hory opatĜeny nebudou, kdež v pĜedešlém snČmu
artikul, aby se o Hory Kutné také jednalo, k Ĝeþi nedospČl. I píši
o tom úĜadu hornímu, oby všecky orty ohledali, jak na temto þas
pĜi nich rudy se ukazují, abychme toho jistotu a koneþnou zprávu míti mohli, byste vy také k tomu pĜihlédali a nČkomu poruþili,
aby bohdá v nedČli oznámeno bylo, že druhou nedČli Oculi rajtunk obecní držeti chci, a sám okolo stĜedy neb þtvrtka na Hory
pĜíjedu, o to spoleþnČ rozmluvíme, co potĜebného uznáme, abychom to pĜedsevzali. Také za to mám, že mi posel mĤj do toho
þasu se vrátí, kteréhož jsem k JMti o potĜebu pánĤv mincéĜĤv a
pregéĜĤv poslal. S tím dej Pán BĤh všemohoucí abych se s vámi
ve zdraví shledal. List téhož obsahu psal též úĜedníkĤm horním,
hofmistru Sigmundovi Práškovi a urburéĜi Severinovi z Kamsyštejna.
Tento pĜátelský list považovali Kutnohorští za dobré znamení, že k nim zavítá mincmistr dle jejich pĜání, který o hory
peþlivČ bude se starati a k jich opČtnému pozdvižení je pĜivede.
Proto þinČny všemožné pĜípravy k slušnému jeho uvítání. Znalci
s úĜedníky horními vysláni byli k ohledání veškerých coukĤ a
332
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šachet, aby o jich vydatnosti aneb beznadČjnosti dokonalou
zprávu podati mohli. Panu dČkanovi a veškerým faráĜĤm pak
naĜízeno, aby z kazatelen na pĜíští nedČli veĜejný rejtunk na
Vlašském dvoĜe byl ohlášen.333
/190/ Za peníze stržené roku minulého za vesnice prodané panu Tunochodskému koupila obec zápisem z úterka po památce
sv. TĜí králĤ od bratĜí Jana, Václava a Mikuláše Šatných z Olivetu ves Vilímoviþky se vším pĜíslušenstvím i právem nadaþním
k oltáĜi sv. ApoštolĤ Petra a Pavla v chrámu Matky Boží na
NámČti, kterýž kdysi Anna Miránková byla nadala 1500 kopami
gr.þ. KromČ toho vykázala se též, že dvĤr Újezdec, ve kterém
Tomáš KutlíĜ sedí, jest statkem Hory Kutné dČdiþným i s loukou
a se vším k nČmu pĜíslušenstvím, lesy, vrbinami, lukami i což k
tomu náleží, kterýžto dvĤr koupila obec od Jana Žateckého z
Weikerštorfu a nebožtíka Jaroslava Konárovického z Libovic, a
to vše pĜed shoĜením desk zemských zapsáno bylo, neboĢ již
patnácte rokĤv v držení toho dvoru jest.
PĜi truchlivých zprávách, které o válce s Turky ustaviþnČ
docházely, obracel se král Ferdinand zvláštČ k ýechĤm jako
vždy vČrným poddaným a položil snČm na den 5. dubna na hrad
Pražský, na nČmž o novou pomoc proti Turku mČlo býti
jednáno. ýechové odložili snČm ten na den pondČlní pĜed sv.
Filipem a Jakubem (30. dubna), žádajíce, aby král svou osobou
k snČmu tomu pĜijel, což se také stalo. I byla bernČ proti Turku
ode všech stavĤ svolena tím spĤsobem, aby všichni a jeden
každý, kdokoliv statky pozemské aneb platy komorní, mČstské a
šosovní mČli, odhadnouti a takové odhadnutí pánĤm Adamovi z
ěíþan, rytíĜi Mikulášovi Rendlovi z Úžoví a slovutnému Sixtovi
z Opprštorfu s listem pĜiznávacím a peþetí stvrzeným dal, podle
kteréhož odhadnutí z jednoho tisíce kop grošĤ 10 kop gr.þ. bernČ
dáti má, kteráž bernČ /191/ též z penČz na úrocích, listech i
všelijakých užitcích odvádČti se musela. Poddaní pak buć v
mČstech, mČsteþkách neb vesnicích, kupci domácí i pĜespolní,
též podruzi ze svých nábytkĤv, z každé kopy grošĤv pČt penČz
dáti mají. K snesení tomu a vydanému na to rozkazu odhadli
šepmistĜi a rada, k svČdomí svému to berouc, jmČní obecní na
5060 kop 22 gr.þ., statek pak lidí svých poddaných na 5936 kop
30 gr.þ.
Protože král Ferdinand pĜed dvČma roky prohlásil, že na
doly kutnohorské více nakládati nechce, poslali Kutnohorští ke
stavĤm na snČmu shromáždČným o potĜeby horní nasledující
žádost: VMti, vysoce urození páni, urození a stateþní rytíĜi,
slovutné poctivosti páni Pražané a páni poslové z mČst! Vašim
Milostem oznamujíce, kterak JMKá pán náš nejmilostivČjší ráþil
jest byl úmysl svĤj na tom postaviti, aby na doly stĜíbrné, jakožto
Vosel, Klinšmíd, Flašary, HutrejtéĜe s cechami k týmž dolĤm
pĜíslušejícími štaurĤ dáváno nebylo, že JMKá od týchž dolĤv
upouštČti a toliko samé hory KaĖkovské držeti ráþí. Však JMKá
takový úmysl svĤj na pĜedložení urozeného pána pana
Šebestiana z Veitmille nejvyššího mincmistra království þeského
promČniti a do vĤle své na ty doly staré stĜíbrné týž štaury
dávati poruþiti ráþil. Kdež majíce na to pozor a obávajíce se,
aby JMKá ku prvnímu úmyslu se navrátiti a tČch štaurĤ zastaviti
neráþil, pĜipomínáme, že to stálé a dlouho trvalé býti nemĤže
nikterakž, aby ty hory jedny bez druhých, tj. KaĖkovské bez
stĜíbrných dobĜe státi a držeti se mohly, neboĢ kyzové kaĖkovští
bez promČšování rudných vČcí tak užiteþnČ, jako s rudnými
vČcmi dČlati se nemohly, a že nikdá nebývalo, aby ty hory
stĜíbrné od KaĖkovských rozdČlovány byly, než vždycky spolu že
jsou od nČkolika set let držány byly a v þasu nedostatku stĜíbrné
KaĖkovské a zase KaĖkovské stĜíbrné zdržovaly a jedny druhým
nápomocny byly.
/192/ Nebo ty hory stĜíbrné mohl by nČkdo pĜespolní, nejsa
jich svČdom, aneb nČkdo jiný, jim málo rozumČjící, a nČkdo snad
nepĜející hyzditi a JMKé v ošklivost dávati, a k tomu, aby KaĖkovské samy držány byly JMKou vésti. Ale to jest vČc zkušená a
lidé, kteĜí horám tČm rozumČjí, na tom stojí i to pĜed JMKou a
radami JMti závazky svými jsou potvrdili, že to nijak stálé býti
333
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nemĤže a budou-li hory stĜíbrné spuštČny i KaĖkovské též dlouho trvati a státi nebudou moci. I to oznamujíce, že tČchto þasĤv v
tČch dolech starých stĜíbrných více se rud platnČjších nachází,
nežli se jest v nových dolích, kteĜí jsou za nás tČchto þasĤv
dobýváni, našlo. A k tomu i povolali jsme úĜadu horního i starších nad havéĜi i jiných osob, které jsme pro ohledání prve i
nyní do tČch dolĤv byli vyslali a ti jednostejné zprávy nám jsou
uþinili, že v tČch dolích starých drahnČ vortĤv a míst ku pavování jest hodných, na kterých i rudy i jiná rudní znamení sekají.
Jakož nám jest to všechno vČdomé, že prodajové rudní ve dvou
nedČlích a nČkdy každý týden z tČch dolĤv starých bývají. Jakož
pak to jich snešení o tČch dolích, kteréž nám sepsané podali, pro
lepší vyrozumČní VMtem ukážeme. A že jsou i jiná místa v tČch
dolích zasazena, kteráž kdyby dobyta byla a na nich se dČlalo, že
by mohli odtud užitkové JMKé jináþ, nežli z hor KaĖkovských
pĜicházeti, neboĢ veliká hrst rudy z tČch dolĤv jest platnČjší,
nežli hromada kyzĤ atd.
Ty a jiné pĜíþiny JMKé jsme pĜedkládali, jakožto pánu svému nejmilostivČjšímu, prosíce, aby neráþil od tČch hor a dolĤv
starých upouštČti, ale aby rozkázati ráþil je pĜedce držeti a
opatrovati. Neb pĜišlo-li by k tomu a JMKá vždy toho úmyslu
býti ráþil, aby ti dolové stĜíbrní spuštČni byli, dokud jiných tak
dobrých pĜed rukama nalezeno není, neznáme, odkudž by taková
škoda /193/ nenabytná JMKé a VMtem pánĤm stavĤm tohoto
království mohla nahražena býti a kde by na takové stalé hory,
kteréž nČkolik set let trvaly, mohlo uhozeno býti. A aþ tČchto
þasĤv na nejednom místČ hory se ukázaly a velmi brzo pominuly,
ale tyto vždy trvají a jakž se na ten þas bedlivČ a rozšafnČ skrze
nejvyššího pana mincmistra spravují a pán k tomu se þiniti ráþí,
aby dostateþnČ opatrovány byly, my jsme té nadČje ku Pánu
Bohu všemohoucímu, že budou moci JMKé užitky pĜinášeti a
této korunČ, jakž i prve bývalo k znamenitému pohodlí býti. Neb
i to se mĤže o tČch horách v pravdČ pĜipomenouti, kterak þasĤv
pĜedešlých ku polehþení zemČ, berní uskrovnČní slavné pamČti
král JiĜí i král Vladislav za drahný þas odtud z tČch hor byli
chováni, dvoĜanĤm služby placeny i jiným dobrým lidem milosti
þinČny, dluhĤv nemálo splaceno, Kolín dvakrát vyplacen, uĜad
nejvyššího pana hofmistra království þeského byl spravován,
hrad Pražský znamenitČ stavČn, jízdy aneb jiné potĜeby zemské,
kteréž se od VMti snad i nyní platí, z tČch hor zapravovány a
zastupovány byly. Mince þeská, kteráž k užitku krali JMti, této
korunČ i VMtem stavĤm ku poctivosti lepšího zrna nežli jiná až
dosavád se tepe. Ježto, kdyby ty hory k spuštČní pĜijíti mČly, jest
se obávati, abyste o svou minci pĜijíti neráþili. Jakž jest pak vČc
škodlivá a zlá své mince nemíti, tomu ráþíte lépe rozumČti, nežli
bychom to umČli vykládati. Neb tČchto þasĤv toliko skrze vnesení
cizí mince sem do tohoto království jaké tČžkosti se sbíhají, jest
JMKé i Vaším Mtem dobĜe vČdomo. Neb již i k tomu pĜišlo, že
mince cizí, ponČvadž za to nestojí, zaþ se v tomto království
berou, zapovídány býti musejí. A jestliže tyto hory sejdou, na
kterýchž se vždy každého týhodne mince þeské nČkolik set kop
grošĤv dČlá a mincuje, my nerozumíme, odkud dostatek mince v
tomto království dosáhnouti ráþíte a jak by pak statkové /194/ na
takové minci cizí lehké prodáváni býti mČli, toho my nevykládáme, a pod tím protahem ty hory a klenot zemský mohl by zhynouti aneb snad nČkomu jinému v ruce na vČtší tČžkost a škodu
Vašich Mtí a království tohoto pĜijíti. A my bychme pak chtČli ty
hory, jakž se nám i toho podává, sami ujíti, sto býti nemĤžem,
nebo již prve podle krále JMti na vČtším díle ty hory stĜíbrné
svými náklady držíme a nad možnost naši pavujíce, nČkolik set
kop grošĤv každého roku vynakládáme, jsouc té nadČje a þáky
od Pána Boha všemohoucího, že v brzkém þasu na nás vhlédnouti a své poklady otevĜíti ráþí. Nebo, kdybychom to znali, že
ti dolové staĜí k držení a pavování nejsou hodni, jistČ bychom
sami pĜedkem na nČ nákladĤv þiniti ani JMKé i též Vašich Mtí
svými þastými žádostmi zaneprázdĖovati nechtČli.
A protož, ponČvadž pĜi JMKé naše žádosti a prosby nepostaþují, nýbrž jsou v tom nám zastaveny, a od Vašich Mtí pĜi pĜedešlém snČmu o hory (mezi jinými artikuly) rozjímání bylo, a z
toho artikul jeden strany opatrování Hory Kutné jest poznamenán, Vašich Mtí všech stavĤv za to snažnČ prosíme, že JMKé za
to, aby tČchto hor neráþil rozdČlovati a štaurĤv snímati, požádati, a tČch cest, kudy by radši ty hory držány a vyzdviženy býti

mohly, pĜi Jeho KMti hledati, a o to jednati ráþíte. A ponČvadž
JMKá odjinud na ty hory nákladĤv þiniti a na nČ pĜikládati jest
neráþil a neráþí, než tak ty hory z tČch užitkĤv, kteĜí z nich sami
pĜicházejí, se spravují a opatrují, že to JMKé pĜedložiti a za to
požádati ráþíte, aby tČch hor v tom spĤsobu, jakž jsou za
slavných pamČtí pĜedešlých králĤv þeských i za JMKé šĢastného
kralování až posavad držány byly a jakž se za tohoto nynČjšího
pana mincmistra z Veitmille spravují, milostivČ zanechati ráþil.
Jakož o tom nepochybnČ držíme, když se v to pĜi JMKé ráþíte
vložiti, že to všecko JMKé slušným a spravedlivým pĜedložením
/195/ bude moci obdrženo býti.
Pakli JMKá mimo tuto prosbu naši a VMtí žádost a pĜímluvu (o þemž víru nemáme) co jiného pĜed sebou míti ráþil, ale že
pĜi JMKé to jednati a za to žádati ráþíte, ponČvadž ty Hory
Kutné jsou klenot celého království, aby JMKá do jistých let ty
oboje hory stĜíbrné i KaĖkovské se vším jich pĜíslušenstvím pro
vyzdvižení a rozmnožení týchž hor Vašim Mtem v moc a k
spravování a opatrování dáti ráþil.
A my tu víru ku Pánu Bohu všemohoucímu máme, by toliko v
tom, v kterém nyní jsou spĤsobu, zĤstaly, že JMKá a Vaše Mt na
tom žádné škody míti neráþíte. Neb té jsme nadČje s pomocí
Pána Boha všemohoucího, že skrze rozšafné, pilné a rozumné
tohoto nynČjšího pana mincmistra tČch hor opatrování, což jsme
do pána skuteþnČ poznali, JMKá, Vaše Mti i všeho království v
krátkém þasu zisk a užitek poznati a míti ráþíte.
ýehož v této suplikací tak náležitČ, pokudž taková pilná,
znamenitá a vnovČ zbČhlá vČc potĜebuje, nedostavujem, to
Vašim Mtem k bedlivému a gruntovnímu rozvážení pĜipouštíme
a Vašich Mtí za milostivou a laskavou odpovČć prosíme.
Dán na Horách Kutných v pondČlí pĜed svatými Filipem a
Jakubem apoštoly PánČ léta Božího tisícího pČtistého þtyĜidcátého tĜetího. ŠepmistĜi a rada, hofmistr s úĜadem horním, obecní,
soudce i starší na místČ vší obce Hory Kutné.334
/196/ K žádosti shora vypsané král Ferdinand, aþ dlouho na
svém pĜedsevzetí setrvával, dal se koneþnČ potom pohnouti a na
hory ty po nČkterý þas s Kutnohorskými nakládati pĜislíbil. Výsledek toho byl, že k horám poþalo se opČt horlivČji pĜihlížeti,
þilejší život nastal také v minci, kde mimo známé již groše
poþaly se také tolary raziti (ten týden po nedČli Judica) a kromČ
toho králem (listem daným v sobotu po Nanebevzetí Panny
Marie) úĜedníkĤm horním naĜízeno, aby obci kutnohorské dluh
pĤjþený do mince na vyplacení mČdi od Norimberských, 1500
kop gr.þ., zaplacen byl, ježto pan z Guttenštejna s požadavkem
svým, jímž krále založil, již úplnČ byl vypoĜádán.
V pondČlí pĜed sv. Antonínem nejvyšší mincmistr Šebestian
z Veitmille u pĜítomnosti vyslaných do Hory pánĤv zemských
Jana SkĜineckého, Zdislava z Vartenberka, Kryštofa z Gutenštejna a z rytíĜstva /197/ Václava Žehušického, Jana Salavy, pana
Sudy a pana Votíka obnovil radu mČstskou a po skonþené volbČ
povoláni byli páni obecní, soudcové i starší a vznešeno na nČ
psaní od JMKé jedno i druhé i tĜetí od pana hejtmana polního,
aby všichni vojensky proti Turku u Znojma byli a JMKá sám
osobnČ tu býti ráþí, ve kterémž listu král píše HorníkĤm, aby
místo jízdných dali dČla, prachy a kule a vezli. Pak oznámeno,
334
Suplikace tato podána v plném znČní na dĤkaz, že Hora o
udržení a povznesení hor žádných obČtí penČžných ani žádné péþe
nelitovala, a že úpadek hornictví kutnohorského nelze pĜiþísti nedostatku rudy, nýbrž nedbalosti úĜadĤ k horám dohlédajících. Ze
zkušenosti nabyté z listin o správČ a Ĝízení hor kutnohorských prohlásil hrabČ Kašpar Šternberk ve svém /196/ proslulém díle Geschichte der böhmischen Bergverke na str 174 významnČ: Úpadek hornictví kutnohorského zavinily tyto tĜi vČci: Nepoctivost, neznalost a
hĜíšná beztrestnost horních úĜedníkĤv.
K objasnČní pojmĤ hory KaĖkovské a hory stĜíbrné sluší poznamenati, že hory stĜíbrné byly v okolí samého mČsta Hory Kutné a
vydávaly þisté stĜíbrné rudy, hory KaĖkovské sluly hory mČdČné,
ježto rudy tamní obsahovaly více mČdi a kyzĤ. PĜi tavení rud kutnohorských pĤsobily rudy kaĖkovské prospČšnČ, naopak z rud kaĖkovských bez kutnohorských nebylo možno dobýti stĜíbra, než toliko
jen mČdi. PĜízeĖ úĜedníkĤ horních k dolĤm KaĖkovským pochází ze
zištnosti, ježto k hospodaĜení tamnímu nikdo nedohlížel a oni ve
všem volnČ vládnouti mohli, kdežto k horám stĜíbrným dohlížela i
obec.

že druhá polovice povolené bernČ panské i k lidu se odpouští a
královna, synové i dcery nČkterým pánĤm þeským v ochranu se
porouþí, aby se všichni k jich láskám zachovali poslušnČ a je
opatrovali a kdyby toho potĜeba bylo, aby všichni hotovi byli,
soudĤv že do sv. Martina se odkládá. I sneseno bylo celou obcí
opatĜiti lidu vojenského jak bylo upsáno 60 pČších, 20 jízdných
a 4 vozy a hejtmanem nad nimi ustanoven JiĜí Zygel z Chocemic, jenž úĜad na nČj vložený pĜijal za následujících podmínek:
aby mu dány byly do pole vozy na špihování s koĖmi a což k
tČm vozĤm náleží a službu na bubeníka jakž obyþej, pak stan
zvláštní, pomoc na kuchyni a penČzi aby jej opatĜili, by drábĤm
se hlásícím závdavky dávati mohl. Když to všecko jemu
povoleno bylo, sbíral potĜebné mužstvo a pĜipravoval se na
odchod, jakmile i z jiných mČst hejtmané se hnou.
Bylo již vícekráte praveno, že Hora stále pĜidržovala se náboženství utrakvistického a veškeré chrámy obsazeny byly knČžími pod obojí. ByliĢ té doby fary pĜi chrámech sv. Barbory,
Matky Boží na NámČti, sv. BartolomČje a arcidČkanství pĜi chrámu sv. Jakuba. Pak zvláštní kaplan mincíĜĤ pĜi chrámu sv. JiĜí.
Tehdejší pomČr mezi obcí a faráĜi a dČkanem byl zcela zvláštní,
neboĢ neminulo roku, aby buć dČkan aneb nČkterý z faráĜĤ obci
aneb obec nČkomu z nich nevypovídala, /198/ takže u knČží stálá
promČna bývala. Nebylo také žádnou zvláštností, když knČží
vzájemnČ na sebe žalovali pro nepravé uþení a nepĜíslušná kázání, což pĜiþísti možno jen tomu, že posud až nebylo církvi pod
obojí dopĜáno stanoviti všeobecnou synodou, jak mnohokráte o
ni bylo žádáno, zásady náboženské a je upevniti. Mezi tČmito
mnohými stížnostmi, vedenými proti uþení nČkterých knČží,
došla šepmistra a rady žaloba administrátora, mistrĤv a faráĜĤv
konsistoĜe arcibiskupství pražského pod obojí spĤsobou pĜijímajících na knČze Matouše faráĜe barborského, kterak by on uþení
nezdravého byl a kázání velmi nepokojná þinil, z þehož by bylo
oþekávati rĤznic a nevolí i mnohých tČžkých nesnází, nežli pokoje a svornosti, ponČvadž i na knČze nic nedává a jím se nespravuje. I vybízejí radu, jestliže by on knČz Matouš nechtČl se spravovati knČzem dČkanem a spĤsobu jakéhos nového požívati mČl
o své újmČ v náboženství mimo Ĝád náš starobylý, dobrý, by toho
zprávu jim poslali, kdež oni bez prodlení tomu odpomoci chtí.
Taktéž i Václav dČkan s kaplany svými, Martin faráĜ námČtský a
MatČj faráĜ bartolomČjský žalovali šepmistrĤm a obci na téhož
faráĜe, že je na kázání beze vší od nich dané pĜíþiny zlehþuje a
pĜed lidmi haní a že žádného, ani šepmistrĤv a rady uposlechnouti nechce. Protož že i oni oznamují, že nyní proti nČmu na
kázání mluviti budou. A ponČvadž vidí, že by z takových kázání
nic dobrého nepovstalo, než jakési hádání a potýkání jednČch
proti druhým, že z pĜíþiny té od mČsta odpuštČní berou a pĜi sv.
Havle odejíti míní.
Aby se tomu pĜedešlo a Hora na knČžích nedostatku nemČla,
byl knČz Matouš faráĜ barborský odstranČn, ježto mu bylo dokázáno, že drží s novČ povstalou sektou mikulášencĤ.335
/199/ Nemalou povinností spisovatele dČjin místních jest všímati si vývinu všelikých Ĝemesel, životu spoleþenského i vzájemného pomČru mČšĢanstva vĤbec. Nebude tudíž snad od místa
zmínka o událostech takových, které ku poznání kulturnČ historického života pĜispČjí. Rok právČ popisovaný dvojí k tomu
podává pĜíležitost.
I. CechmistĜi Ĝemesla ševcovského stČžovali si do vetešníkĤ,
že jim do Ĝemesla jich zasahují, aniž by k cechu pĜistoupili a
nesli spolu všechna bĜemena, která cech podnikati musí. Žádali
proto, aby vetešníci a ševci jeden cech novoševcovský utvoĜili.
Páni snesli se v té vČci na následujícím: Jelikož mnohé nevole
þastokráte se sbíhali a i také soudové bývaly mezi cechmistry a
cechem nového Ĝemesla ševcovského s jedné a cechmistry a
cechem Ĝemesla vetchého s strany druhé i mezi jich tovaryši
svárové a rĤznice þasté. I aby takových soudĤv, nevolí a rĤznic
mezi nadepsanými cechy sjíti a dobré upokojení mezi nimi býti
mohlo, páni šepmistĜi a páni od soudu, v kterémž jsou toho þasu
byli, na smlouvu pĜátelskou jich podati a z sebe prostĜedky mezi
nČ vydati ráþili, skrze kteréžto pĜátelsky jsou smluveni takto:
PĜedkem a prvotnČ, že ti oba cechové nového i vetchého Ĝemesla
335
/199/
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a jich tovaryšstvo v dobrý mír a pokoj, v kĜesĢanskou svornost a
bratrskou lásku jsou uvedeni a všichni v jeden cech vstoupivše
se spolþili tj. v cech nového Ĝemesla ševcovského, a kteĜí
cechmistĜi, mistĜi a tovaryši vetešniþtí pĜed tím zde byli, aby již
nového Ĝemesla ševci slouli a byli, a všech práv, ĜádĤv i svobod
téhož Ĝemesla nového beze všeho prosedku a výminek aby
užívali, a Ĝemeslo jakž nové tak i vetché obojí aby dČlali, trhĤv,
frajmarkĤv i všeho jiného což k Ĝemeslu náleží jednostejnČ aby
všickni užívali. /200/ Krom to jest domínČno, aby zde v mČstČ nové
Ĝemeslo, tj. obuv novou na oknech neb vnČ na šrácích prodávali,
ale vetché obuvi hned po sv. JiĜí nejdĜív pĜíštím poþnouc aby
ven na okna nevykládali, než v domích a krámích neb verštatech
ji mČli a prodávali, jakž se to i jinde zachovává. A již více
vetešníci aby nesluli, ale všickni od nového Ĝemesla aby jméno
mČli a skuteþnČ ševci novodČlníci byli a sluli a þeleć též všickni
jednostejnČ aby mezi sebou Ĝídili a jí užívali. A ti, kteĜí by þeledi
málo mČli aneb ji nemČli, aby jednostejnČ bez pĜijímání osob
cechmistĜi je þeledí opatĜovali a jakž jednomu tak i druhým ji
podávali, aby všudy ve všem rovnost zachována byla.
A þeleć, která by po tom ustanovení sem pĜivandrovala,
podle Ĝádu Ĝemesla nového na spĤsob tento pĜijímána byla:
Když by kteĜí vetchého Ĝemesla tovaryši odjinud sem na Hory
pĜivandrovali a u kterého cechmistra neb mistra dČlati chtČli, že
ten každý tovaryš jsa pĜijat, osm nedČl poĜád má se uþiti a u
téhož mistra novému Ĝemeslu a v tom þase jemu jako jinému
tovaryši nového Ĝemesla za dílo má placeno býti. A po vyjití
osmi nedČl má za tovaryše nového Ĝemesla ten každý tovaryš
jmín a držán, pĜijat i vyhlášen býti. A když by potĜeboval listu
vyuþení aneb zachování má jemu ode všeho cechu nového
Ĝemesla poĜádný list vyuþovací i zachovací vydán býti.
A tak jdouce v takové bratrské spoleþnosti jeden cech
nového Ĝemesla oni i potomci jich mají v této obci Ĝemeslo
hodné lidem dČlati a to sami mezi sebou mají naĜíditi, aby obuv
nová i vetchá slušným spĤsobem náležitČ ku poctivosti mČsta a
ku pohodlí všem obyvatelĤm na tČchto Horách Kutných i také
jiným dČlána byla. Jakož pak na tom jsú všickni obojího Ĝemesla
dobrovolnČ pĜestali a se svolili a to všecko, což se nahoĜe píše,
jako dobĜí lidé zdržeti sobČ pĜiĜkli na þasy /201/ budoucí a vČþné.
A páni šepmistĜi a páni té a takové úmluvy a jednoty jim pĜejíce,
to jsou jim schválili a pro budoucí pamČĢ a toho zdržení a stvrzení i v knihy mČstské zapsati rozkázati ráþili.
ProstĜedkové ze pánĤ k tomu pĜátelskému jednání z plné
rady byli vydáni tito: pan JiĜí Labuška, Václav Voþko, MatČj
Haluzý a mistr Pavel písaĜ.
II. ěezníci domácí stČžovali si do ĜezníkĤ hostinských, že
masa zdČlaná i bez koží a loje do Hory vozí a že je zde proti
Ĝádu a obyþeji prodávají, kdežto majestát krále Vladislava a
Ludvíka naĜizuje takto: Také hosté, kteĜí masa vezou na trh do
Hory, aby žádný toho masa neprodával, dokudž by mistĜi
neohledali, slušné-li je prodávati þili nic. A to mají po šestnácté
hodinČ ohledávati v sobotu a po sedmnácté všickni spolu
prodávati. Avšak proto v sobotu na Horách Kutných masa
prodávati mají v krámích svých masných do šestnácté hodiny,
tak jako prve obyþej mají od starodávna. A aby odjinud masa v
cele sem vozili, tak aby telata, jehenice vajdovaná všickni vozili
tj. s koží, lojem, s drobem aneb drštkami, s osrdím atd. což k
hovadĤm náleží, aby to náležitČ ohledáno býti mohlo, a když za
hodné uznáno, aby teprv kĤže s hovada snímána byla, proti
þemuž se cizí Ĝezníci vzpouzejí, uvádČjíce, že tím v prodeji jsou
zdržováni, jelikož se jim masa pozdČ ohledávají. Naproti tomu
namítali Ĝezníci domácí, že když cizí hovad v kĤži s lojem do
mČsta nevozí, že v tČchto vČcech v mČstČ þasto nedostatek bývá,
neb i nČkdy pan hofmistr s úĜadem horním se domlouvají, že
tČch potĜeb nemají, žádajíce, aby pĜi tom majestátu zachováni
byli. Což také od šepmistrĤ a soudcĤ za správné uznáno bylo a
cizím ĜezníkĤm naĜízeno, aby se tak zachovali.
/202/ Roku toho dostali se Kutnohorští v rozepĜi též s
Nymburskými, ježto tito pĜekupovali pro svoji potĜebu dĜíví na
Labi u Hradce Králové, þímž se stávalo, že v dĜíví na KaĖku k
horním potĜebám užívaném byl nedostatek, a proto k žádosti
Kutnohorských komora þeská v pondČlí po nedČli Lætare prodej
ten zapovČdČla a Horníci, pokud se týþe plavení dĜíví po Labi,
zachováni byli pĜi jich výsadách.
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V zemi obíhala té doby mince nejrĤznČjšího pĤvodu. Proto
král Ferdinand naĜídil pokud se týkalo ceny rĤzných mincí:
Ferdinand atd. Urozeným, stateþným, slovutným, poctivým a
opatrným pánĤm, rytíĜĤm, vladykĤm, PražanĤm, HorníkĤm a
mČstĤm i jiným všem obyvatelĤm a poddaným našim ze všech
stavĤv království þeského, vČrným milým, milost naši královskou
a všechno dobré vzkazujeme. Jakož vás všech vĤbec i jednoho
každého zvláštČ tejno není, kterak jest se všemi tĜemi stavy
dotþeného království þeského strany þtyrech mincí zavĜení a
svolení stalo, jakž ten artikul snČmovní v sobČ zavírá, kde my
podle téhož snČmovního zĤstání skrze našeho i také zemského
prubíĜe dotþené mince þtyry jsme zkoušeti rozkázali na ten
spĤsob, jak se to vypisuje: It. Uherský zlatý, který v UhĜích, v
ýechách a ve Slezsku se bije, má brán býti za 45 gr.þ., groš
vždycky po sedmi bílých penČzích poþítajíc. It. Hyšpánský i jiný
vlašský zlatý mají brány býti po 40 gr.þ. It. Salcburský a
benátský zlatý za 42 gr.þ. It. CísaĜský, papežský, benátský a jiné
koruny mají brány býti po sedmi groších a po pČti penČzích
bílých. It. Francouzské koruny se sluncem za 38 gr. a po pČti
penČzích bílých. It. Rejnský zlatý , který na zlatČ i na váze dobré
jsou a zapovČdČné nejsou, mají brány býti po 30 gr. a šesti
penČzích bílých. It. Polské groše, kteréž v království þeském a v
Rakousích knížata /203/ saská, markrabČ brandenburské a hrabata mansfeldská mincují, mají býti brány po 30 gr.þ., ale falcké,
které se skrze lantkrabČ lichtenburské, hrabata olinská, kauffenberská a kemptská a jiné mincují, toliko za 29 gr. bílých. It.
ýeské groše, též saské stĜíbrné groše, mají po devíti bílých penČzích brány býti a poloviþní saské groše po devíti malých penČzích. It. Polský a pražský groš, kterýž až posavad po tĜech bílých
groších platil, má po osmnácti bílých penČzích tj. za dva bílé
groše a za 4 bílé peníze brán býti. It. Polské a pruské groše,
které až posaváde po sedmi bílých penČzích platily, mají již po
šesti penČzích bílých brány býti. It. Staré slezské groše, kteréž až
posavad po šesti bílých penČzích bývaly, mají pĜi tom zĤstaveny
a tak brány býti. Packy po þtyrech krejcaĜích tj. po dvanácti
penČzích bílých aby byly. It. Groše, které po dvanácti krejcaĜích
platí, aby také po 10 brány byly, tolikéž groše, které se braly až
posavád po 6 krejcaĜích, má ještČ tak platiti, za každý krejcar
vždycky tĜi bílé peníze poþítajíc. Protož vám všem vĤbec i jednomu každému zvláštČ pĜikazujeme, pĜísnČ porouþejíce, abyste
všickni i jeden každý pĜi braní a vydávání tČch všech, o kterých
se v tomto našem mandátu vypisuje, poslušnČ se zachovali a
jináþe tČch všech vČcí a takových mincí mimo sprubování
prubíĜe našeho i zemského nebrali pod uvarováním nemilosti
naší královské a jistého trestaní. Dán na hradČ Pražském v úterý
pĜed sv. BartolomČjem léta 1543 a království našich Ĝímského
13. a jiných 17.
1544 /204/ Dluh pĤl osma sta kop gr.þ., kterýž obec kutnohorská hnedle ještČ z doby nejvyššího mincmistra Tunkle z Brníþka
za mincí královskou k požadování mČla a o jehož zaplacení velmi mnoho prĤtahĤ byla pĜestála a který mincmistr z Gutenštejna
ani za pravý uznati nechtČl, byl koneþnČ vyslanými od komory
þeské s obcí kutnohorskou seþten a vyrovnán a rozkazem krále
Ferdinanda (ve stĜedu po Obrácení sv. Pavla na víru), ku splacení z dĤchodĤ a urbury, týhodnČ po 10 kopách gr. až do vyjití
celého dluhu, poukázán.
Nejvyšší mincmistr Šebastian z Veitmille opustil úĜad
mincmisterský a Hora ztratila v nČm mocného ochránce a podporovatele hornictví a proto se Kutnohorští obávali, že bez
pĜímluvþího hory budou zanedbávány. A proto obrátili se opČt k
radám zemským a žádali, aby i nadále z urbury královské náklad
na hory byl veden. Král odpovČdČl listem daným v úterý po sv.
Jakubu: že aþkoliv rozhodl se od starých dolĤv upustiti, že však
ještČ do nČkterého þasu na nČ z mince nakládati chce a k tomu
povoluje, aby Kutnohorští ty rudy od þasu držení hor sobČ jak
nejlépe vČdČti budou zdČlati dali, a úĜedníci mincovní aby jim
stĜíbro zmincovati dali a sejmouc z mince košt, kterýž na to jde,
jim aby stĜíbro vyplatili. Druhé povoluje, aby z mince na štoury,
cupusy a všelijaké košty na ty doly vycházející z mince královské
dva náklady se þinily a z obce jeden, za to však co by Pán BĤh
rud nadČlil, aby jemu samému do mince k užitku královskému
zĤstalo a stĜíbro jak od starodávna hĜivna za 2½ kopy gr.þ. do
mince šla a placena byla. Kdyby se však pĜi vortích a díle

havéĜském nepoĜadek a nedbanlivost pozorovaly, urbuĜe a
nákladníkĤm ke škodČ, aby k skuteþnému trestání, ti kdož tím
vinni, pĜivedeni byli. /205/ Z toho patrno, že až posud nebyl
nedostatek dolĤ bohatých na rudy, z nichž nemalí užitkové
vycházeli, ale že i sám král obával se nedbanlivosti horního
úĜednictva, která vždy k úpadku a nevydatnosti hor nejvíce
pĜispívala.
Starší nad havéĜi mČdČných hor KaĖkovských stČžovali si u
šepmistrĤ, že kyzy i rudy ohnČm sázeti a s tČžkostí dobývati
musí, že však rudokupci málo jim za nČ platí a k tomu þasem i s
placením prodlévají. Páni jim odpovČdČli, aby radu vzali s
úĜadem horním, jemuž ta vČc náleží, kterýž pak, pokudž by co
neslušného uznal, je v tom opatĜil a ke dluhĤm na rudokupcích
dopomáhal.
Však i proti šepmistrĤm a radČ horské vznesli starší nad
havéĜi a všecka obec KaĖkovská k radám zemským žalobu, že
tito ĜemeslníkĤm, kteĜí ku pohodlí tČm horám mezi nimi se
usazovati a živnosti své provozovati chtČjí, dopustiti toho nechtČjí a zbraĖují, pravíce jak jich živnosti tím znamenitČ trpí a
tím i hory se obmeškávají, když oni pro všecko, což k živnosti a
na sebe potĜebují, do Hory choditi a tu kupovati musí. I bylo
proto Kutnohorským naĜízeno, aby ukázali obdarování neb milostí, na jichž základČ se toho dopouštČjí, a nemají-li takových,
která by zĜejmČ ukazovala k tomu, že kromČ mČsta Hory Kutné
Ĝemeslníci lidu potĜební osazovati se nesmČjí, aby KaĖkovským
v osazování se ĜemeslníkĤ nebránili.
1545 Na Lorci byl roku toho sedČním Zdislav ZvíĜetický z
Vartenberka a na SmidaĜích, hejtman kraje Hradeckého. Týž
stČžoval si u rady do jakéhos Pavla Fugle, že mu brání v užitku
vody, která z hoĜeních obecních haltéĜĤv po trubách do jeho
tvrze jde, a žádal, aby jemu ku právu bylo dopomoženo, ježto
pĜedešlí držitelé tvrze té (Loreþtí z /206/ Ylkuše), práva toho
odedávna byli užívali. Páni žádosti té vyhovČli zcela a Fuglovi,
majiteli pozemku mezi tvrzí a studánkou obecní, kterýmiž voda
do tvrze vedena byla, zakázáno vodu do Lorce jdoucí jakkoli
zahražovati. Tím je dokázáno, že pĤda, kde pramen jmenovaný
podnes se nachází a hojnost vody vydává, bývala majetkem
obecním, kdež i haltéĜe na ryby se nacházely, a že voda do tvrze
Lorecké odtud od pradávna vedena bývala.
Odpírati placení snČmem na pomoc králi k vedení války
svolené bernČ pĜišlo u Kutnohorských již tak v obyþej, že pĜi
každé pĜíležitosti platiti odpírali, aþ ze zkušenosti sdostatek
vČdČti mohli, že všeliký odpor a pĜedstírání privilegií nic
nepomáhalo. Tak uþinili i tenkrát a na každé vyzývání, aby po
dobrém berni položili, váhali stále se zaplacením, až koneþnČ
došel jich od královských zemských berních zlý rozkaz, že k
nim jako ke zpupným obþanĤm zachovati se nuceni jsou, jestliže
toho vyzvání ke složení bernČ neposlechnou. Svolána byla rada i
obecní starší, jak by se zachovati mČli. Snešeno koneþnČ, aby
bez váhání listy pĜiznávací k zemským berním odevzdali. Z listĤ
tČch vychází, že obec kutnohorská brala pololetních úrokĤ z
Lošan 20 kop 85 gr. 5 den., z Neškaredic 22 kopy 6 gr. 2 den., z
Lošánek 4 kopy, z BlynČ 6 kop 8 gr., z Peþek 1½ kopy, z
Oujezdce 5 kop 24 gr. a z HoĜan 4 kopy 8 gr.
V pondČlí den památky sv. Petra apoštola pĜijeli jsou do
Hory radové zemští, totiž pp. JiĜí Gerštorf podkomoĜí království
þeského, Kryštof Gendorfer, Florian Gryspek a Jan z Vitence.
Tito komisaĜi oznámili nejprve pánĤm obecním na Vlašském
dvoĜe, že král doly stĜíbrné pouští a jich držeti nechce, ale že je
pouští HorníkĤm, /207/ a rozliþnČ o to jednajíce, prodej rud v dole
Osel zdvihli králi k ruce a na újmu nákladníkĤv a rudokupcĤv. S
mincíĜi a pregéĜi opČt jednali, aby jim králi k ruce lĤny
mincíĜské a stolice pregéĜské prodali. Potom jim mincování z
zágrovny stĜíbra na tolary odĖali a najali k tomu jakési NČmce a
ti poþali v prenárnČ tolary dČlati.336
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PamČti Mikuláše Daþického list 42a a 55: Z rozkázání královského nČjaký NČmec Merkl mincoval na Horách Kutných tolary, o
þež se mincíĜi Horští domácí tuze zasadili, neb na to od starodávna
svobody a obdarování mají. Na to dominica Ad te levavi puštČno
jest zase mincíĜĤm horským tolarĤv mincování, však s umenšením
práv jejich. MohlĢ tuto zapisovatel PamČtí z naznaþené pro hory
Kutnohorské doby osudné mnohé dĤležité zaznamenati, na místČ
dĤležitosti takové uvádí hnedle po pĜedešlém toto: MandalenČ

Nato v den památky Jana Husa obnovena byla od nového
mincmistra Jana z Vitence a komisaĜĤv zemských rada a
primatorem stal se opČt Mikuláš z PráchĖan.
A po té volbČ páni obecní osadivše lavice své svolili se o
pokutu, kdož by z nich po zvonČní nepĜišel pĤl hodiny, aby dal 4
gr. pokuty a nepĜišel-li by celou radu, aby dal 8 gr. tolikrát,
kolikrát by se toho dopustil a do rady nepĜišel, leþ by se kdo
uprosil u pana šepmistra a s vĤlí jeho odešel.337
KomisaĜi zemští jednali na velikou újmu mincíĜĤ. Proto tito
nejsouce spokojeni a spoléhajíce na svá práva a výsady,
stČžovali si u nejvyššího mincmistra následovnČ: Vaše Milost
pane mincmistĜe nejvyšší! Jakož zprávy k VMti o nás pĜicházejí,
že bychom od díla mnoho brali a veliké užitky míti mČli. I
pĜedkem VMti to oznamujem, že což jest nám od slavných
pamČtí císaĜĤv a králĤv privilegiemi a obdarováními dáno, že
mi víc nad to od mincování nebéĜeme ani žádáme, to jest od
jedné každé hĜivny grošĤv mincování 2 gr. a /208/ a pregéĜĤm
1 gr. a od penČz malých mincíĜĤm 3 gr. a pregéĜĤm 2 gr. a k
tomu jakž každým jiným mincíĜĤm pomoci se þiní, též také i nám
na jednu každou šmitnu dva loty se dávají toliko, by pak i
nejvČtší verk byl, protože oheĖ své právo vzíti a díl uhoĜeti musí.
Ale jiným mincíĜĤm i z nás nČkterým, když jsme jinde na
mincování byli, na stu hĜivnách pĜidáváno bylo dvČ hĜivny
pomoci a zde pak, když tĜi neb þtyry sta hĜiven byl verk, jakž jest
pĜedešle bývalo, tedy pod tou pomocí to jest dvČma loty na
šmitnu, to všecko se zmincuje. A tak nic neslušného aneb
nebývalého práva naše v sobČ neobsahují, ponČvadž se tolikéž i
výše jiným mincíĜĤm platí. A protož VMti za to prosíme, že nás
pĜi tom zĤstaviti a pĜi právích našich, kteráž se k ochranČ VMti
vztahují, zachovati ráþíte. Neb, kde se nám to poþítá, že bychom
mnoho od díla do roka vzíti mČli, my k tomu pravíme, že tolikéž
aneb málo ménČ do roka na hory vynakládáme pro dobré JMKé,
ježto toho jiní mincíĜi neþiní, než co vezmou od díla k svému
užitku obrátí a o hory žádné péþe nemají. Ale my i nad náklad
horní dČlníky chovati a jim platiti musíme.
Co se pak joachimtálĤ mincování dotýþe,338 o kteréž s
JMKou tu smlouvu máme upeþetČnou, kdež JMKá jakožto pán
náš nejmilostivČjší z zvláštní milosti ráþil nám povoliti a dopĜíti,
abychom ta stĜíbra, kteráž z zágrování pĜicházejí, zmincovali,
jakož pak vedle toho jsme se zachovali a chováme, pĜíþiny jsme
žádné nedali, proþ by nám to odjato a jiným k mincování na naši
hanbu a škodu dáno býti mČlo proti právĤm našim.
A kdež jest i to nám pĜedloženo, že by veliká chudoba pĜi
horách byla, vČdČti raþte, že þasĤv pĜedešlých vČtší chudoba
bývala na tČchto horách a proto mincování, jakéžkoli bývalo, v
užívání /209/ jsme byli podle práv svých, a od toho, jakožto od
vČci dČdiþné od Jich Mtí císaĜĤv a králĤv nám dané, odtiskováni
jsme nebyli a JMKá pán náš nejmilostivČjší, když jsme s Jeho
Mtí o práva svá mluvili, ráþil nám milostivé opatĜení pĜipovČdíti, o jehožto milosti královské nepochybujem, když by to JMti
pĜipomenuto bylo, že by se k nám milostí svou královskou nakloniti a od nás toho mincování odnímati neráþil. NeboĢ podle
výsad našich pravíme spravedlnost míti k mincování i z tČch
stĜíber, kteráž z zágrování aneb z tČchto hor i z KaĖkovských
pĜicházejí, nebo i na horách KaĖkovských mnozí z nás díly mají
a náklady na nČ znamenité þiní pro dobré a užiteþné JMKé. A
protož Vaši Mt za to prosíme, že takových stĜíber z našich rukou
bráti a jiným, kteĜíž se hor niþímž nedotýkají, k mincování
dávati neráþíte, neb odtud i zádušní vČci spravujem ke cti a
chvále boží, kaplany chováme a jim platíme a kdyby nám co
odjato bylo, i služba boží v tom by umenšena býti mohla. Kdež
jsme té víry k Vaší Mti, že prohlédajíc na to na všecko i na nás
chudé lidi, sirotky i vdovy, že se k nám na místČ JMKé milostivČ
v tom i jiném nakloniti ráþíte a my se Vaší Mti toho rádi budem
odsluhovati.
NožíĜce a AnnČ VáĖovic, Hornicím, dáno u pranéĜe po pardusu pro
smilství a cizoložství. A ta Mandalena potomnČ sobČ to chválila,
pravČ, že pĜed tím pardusem žádného štČstí nejmČla, až po pardusu,
a že kdyby byla vČdČla, že po pardusu takové štČstí míti bude, že by
jej sobČ byla pĜed nČkolika léty dáti kázala. V podobných poznámkách liboval si Daþický velice, ježto se þastČji opakují.
337
Manuale k tomu roku v archivu mČstském.
338
Tj. tolarĤ, které prvnČ v JáchymovČ raženy byly.
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Zprávu také máme, že po odejítí našem od VMti poruþeno
jest, aby nČjaké místo k mincování jochimtálských grošĤv pĜipraveno bylo. I jestliže jest to tak jisté, že jest nám to s velikým
podivením, aby to pĤsobeno býti mČlo proti našim svobodám,
þehož prve nikdá nebývalo. A protož my VMt za to prosíme, což
by bylo a jest proti našim svobodám, privilegiím a obdarováním,
že toho nic þiniti neráþíte, ponČvadž JMKá jednoho každého pĜi
jeho svobodách milostivČ zĤstavovati ráþí. Též jsme nadČje, že i
nás, jakožto král kĜesĢanský a spravedlivý, pĜi našich obdarováních milostivČ zĤstaviti ráþí. Dán v pondČlí den sv. Markéty
panny léta PánČ 1545. /210/ Konšelé i všecka obec mincéĜĤv a
pregéĜĤv na Horách Kutných.
Žádost tato, jak z data patrno, odevzdána byla mincmistrovi
buć ještČ za pĜítomnosti aneb brzo po odchodu zemských
komisaĜĤv a není pochybnosti, že toto komisaĜi v HoĜe uþinČné
opatĜení, aĢ se již stalo z jakéhokoliv podnČtu, spĤsobilo v lidu
obecném znamenité pohnutí, neboĢ známo již z dob dĜívČjších,
že každé zkrácení lidu horního v jeho živobytí mČlo obyþejnČ za
následek bouĜi. Souditi lze na to též z listu krajského hejtmana
Adama z ěíþan a na Zásmucích, který v pátek pĜed Nanebevzetím Panny Marie Kutnohorským poslal: Psaní, které jste mi
uþinili, toho žádajíce, a tak i pĜíþiny pĜedkládajíce, že byste na
tento snČm položený (na pondČlí po Nanebevzetí Panny Marie) z
sebe drahnČ osob a tak i jiní poĜádkové vyslati chtČli pro
opatĜení hor a zachování práv a privilegií mincíĜĤv. V takových
vČcech mnČ sprostému tČžko jest raditi, než zdání mé toliko jest,
abyste ihned k snČmu a dni položenému dvČ osoby, které se vám
zdá, z sebe do Prahy vyslali, a ty jsouce v snČmu, budou moci po
pĜíþinách vyrozumČti, k kterému dni ten poþet osob vČtší od vás
by vyslán býti mČl, aby bezpotĜebných outrat nebylo i také hor
obmeškání. Jestliže pak ty osoby nČkdy budou chtíti míti se mnou
rozmluvení, kteréž z sebe vyšlete, což budu rozumČti, rád jim o
tom oznámím a s nimi rozmluvení pĜátelské míti budu, jakož pak
bez pochyby jiní páni pĜátelé, když budou míti s nimi rozmluvení, tolikéž uþiní, a jich v radČ následovati budou chtíti, aþ mi
se v pravdČ zdá, že pan mincmistr, ten nynČjší, radou i pomocí k
vyzdvižení tČch hor pĜi snČmu nynČjším bude moci prospČšen
/211/ býti a což toho zapotĜebí jest, to také králi JMti i také
stavĤm tohoto království bude moci oznámiti a když dobĜe
zjedná, bude mu moci i dČkováno býti.
Došlo-li ku zamýšlenému poselství Kutnohorských na snČm
do Prahy, nelze Ĝíci, jisto však jest, že roku toho na snČmu o
horách niþeho nebylo jednáno a proto lze se domýšleti, že z
nČho sešlo a že kutnohorští jinak se rozmyslili. SnČm ten byl
velmi hluþný a to hlavnČ z té pĜíþiny, že král Ferdinand na
stavech zápis svĤj, který pĜi nastoupení trĤnu jim byl dal a
kterým vyznal: že stavové þeští ze své svobodné vĤle a z nižádné
povinnosti jej za pána svého a krále þeského zvolili, nazpČt
požádal a jako náhradu jim jiný odevzdal, v nČmž praví:
PonČvadž království þeské s jinými k nČmu pĜináležejícími
zemČmi na Annu manželku naši jakožto pravou dČdiþku celé
spravedlivČ pĜipadlo, z ohledu toho nápadu tedy a dČdictví od
stavĤ þeských za krále þeského voleni jsme byli, jim odevzdal.
Skutek tento stal se podnČtem veliké nespokojenosti mezi stavy
þeskými, jež také brzo skutkem projevena byla, když totiž
pozdvižení knížat a mČst Ĝíšských jak proti císaĜi Ĝímskému
Karlovi V. tak proti Ferdinandovi králi þeskému, uherskému a
Ĝímskému se stalo.
1546 Ferdinand, chtČje bratru svému Karlovi V. poskytnouti
pomoc proti vzbouĜencĤm, svolal nejprve snČm království
uherského v Prešpurku a na nČm slíbili UhĜi pomoc k uvedenému úþelu. Po skonþeném snČmu odebral se Ferdinand do Vratislavi k porovnání knížat Lehnických se stavy þeskými, kdež na
prosbu stavĤ knížetství slezského ve Vratislavi novou minci
založil a tam nové groše raziti poruþil, kterýchž 30 jednu kopu a
jeden groš sedm penízĤ platil, a naĜídil, aby penČz tČch nikdo
pro zisk a koĜisĢ svou dráže nepĜeplácel ani nemČnil, /212/ nebral
a nevydával. Po skonþení snČmu toho vrátil se Ferdinand do
Prahy na snČm, na nČmž svoleno bylo: 1. VeĜejná hotovost proti
Turku, i tomu každému, kdo by království tomuto aneb
zemím jeho škoditi chtČl, 2. že každý ze dvou tisíc grošĤ þeských jednoho jízdného a þtyry pČší vydržovati a na hejtmana z
jednoho tisíce kop jednu kopu odvádČti má, 3. posudné na
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vychování dvora královského do þtyr let z vČrtele bílého piva po
jednom groši.
Toto svolení bernČ bylo však Kutnohorským novým bĜemenem a proti jich starým právĤm. Proto opČtnČ žádali samého
krále, aby bernČ té sproštČni byli, a zároveĖ požádali nejvyššího
písaĜe království þeského Michala Španovského z Lisova a na
Vožici za pĜímluvu, aby prosba jejich u krále i u shromáždČných
stavĤ o sproštČní jich všech sbírek a pomocí na snČmu svolených vyslyšena byla, dokládajíce, že oni jako horníci dle svobod
svých všech podobných daní osvobozeni býti mají, protože náklady na hory þiniti musí a oni nyní již do roka do devíti tisíc
kop horních pĜíspČvkĤ na sebe skládati musejí, kdežto lid horní
pĜi horách nejvíce tou starodávní svobodou, že berní a daní
prázdni jsou, se zdržuje, kdežto v pĜípadČ opaþném, jak se
proslýchá, od Hory by odešli, a tím úplný úpadek hor by následovati musil, anto pĜedc nyní do pĤl þtvrta sta hĜiven stĜíbra a
nČkdy i více každý týden, mimo mČdi spotĜebu, se dobývá a z
toho každý rok pĤldruha sta tisíc nové mince se razí. Z toho
patrno, že úpadek hor nebyl tenkrát ještČ tak veliký, jak by z
dosavadních zpráv souditi se dalo.339 /213/ Jak dalece a zda vĤbec
prosba kutnohorských a hledaná pĜímluva prospČla, nevíme, dle
všeho však o jakémkoli pro nČ pĜíznivém výsledku nutno pochybovati.
V pondČlí po sv. Jakubu obnovil radu mČstskou nejvyšší
mincmistr Jan z Vitence a po obnovení a složení pĜísahy napomenul konšely, aby pĜi službách božích bedlivost zachovali a
sekt náboženských, tj. bratĜí valdenských a mikulášencĤ, zde
netrpČli, pĜi opatĜování obce aby péþi mČli o potravy a jiné
potĜeby a k ĜemeslĤm aby dohledali, aby se každému spravedlnost dála.
Náboženské rozmíšky v NČmecku propukly v obþanskou
válku. /214/ Jednota Šmalkaldská vzbouĜila se proti císaĜi Karlovi
V. a hlavou spiknutí byl Jan BedĜich kurfiĜt saský a lantkrabČ
hesský. CísaĜ vyhlásil je za protivníky a buĜiþe proti veĜejnému
poĜádku a naĜídil proti nim tažení váleþné, ve kterémž pomoc
mu slíbil bratr jeho þeský král Ferdinand. Z té pĜíþiny povoláno
bylo vojsko z VídnČ do ýech. Po nedlouhém nato þase táhl zemí
þeskou nČjaký poþet husarĤ, chasy to velmi ukrutné, zuĜivé a
neposlušné, mezi nimiž byli také Turci. Ti pĤsobili v zemi
škody veliké a proto v zemi dostavovala se všeobecná opatrnost
a obezĜetnost, kteréž ani Kutnohorští nepozbyli a svolali proto
pány obecní a starší a vznesli na nČ, kterak jest jistá toho zpráva,
co se lidu vojenského dotýþe, kterýž táhne zemí, že lidem škody
þiní a kteĜíž by jim nechtČli dáti, že berou a vraždí a že by i o
tom se slyšelo, že oni nejedou na žádnou bitvu než aby pálili.
Protož aby se v mČstČ žádné neštČstí nestalo, snešeno, aby se
brány mČstské zavíraly a nejsou-li kde, aby zdČlány byly a na
každou bránu aby byl dán zvonec, jímž by se v nastávajícím
nebezpeþí obþanĤm návČští dalo. Dále stĜelba aby napravena
byla a mezi sousedy rozdána, aby každý mČl ji pohotovČ. Za tou
pĜíþinou byli od šepmistrĤv, obecních a soudcĤv v jedné každé
þtvrti pro ochranu mČsta vrchní hejtmani naĜízeni a sice pro
þtvrt NámČtskou pan Václav Bodlák a Jakub pernikáĜ a ti se
svým vojskem mají místo a plac míti mezi domem Rafaelovým a
farním domem námČtským (nyní þís. 412 a 417). Ve þtvrti
Vojenské pan Pavel Poþátecký a BartolomČj Beránek, ti se
svými desátky a lidem místa mají mezi undrlákem a v té ulici
proti rathouzu (nynČjší dĤm Krulišovský na Panském námČstí
þís. 318) a praporec míti. Ve þtvrti Tarmarské pan OndĜej
339
J.V. Zimmermann ve svém díle: PĜíbČhové království þeského
za panování Ferdinanda I. na str. 109 praví: Když král Ferdinand
dále na hory nakládati nechtČl, tak obyvatelé Kutnohorští po dlouhém rokování na tom se snesli, že ty hory stĜíbrné sami držeti a na
nČ nakládati chtČjí. Na to hned všech tČch hor sami se ujali a veliké
náklady na nČ vedli. Také ještČ toho roku dĤl Sv. Ducha zarazivše,
jej mezi obyvately rozdČlili, též i sbírky na každého souseda dle
možnosti uložili.
PamČti Mikuláše Daþického list 42 praví: SpuštČny jsou r. 1547
doly horní stĜíbrné, totižto: Osel, Rousy, HutrejtýĜe a Šafary a ten
všecek couk. A tak tČm dolĤm konec uþinČn, neboĢ náklad znamenitý
na nČ šel a užitkové se malí nacházeli. Toliko na tom vortu u Zlatohlávka v dole Osle dobrá stĜíbrná ruda byla. Patrno, že tou dobou
ještČ þást dolu Osel se pavovala a vyplácela.

KĜivoláþek (Daþický) a Jan Chyzdera, ti mají se svými desátky
místo na Tarmarku u staré radnice a praporec míti. Ve þtvrti
BartolomČjské pan Jakub Labuška a Václav Voþko, ti mají místo
míti u sv. BartolomČje /215/ u lĤry (u kašny) proti domu prenera
Asasovského (nyní dĤm nazvaný V lázni þís. 201).
Ti páni hejtmané mají jeden každý své desátky zmustrovati,
zbroj ohledati, kdo by nemČl, rozkázati zjednati a když by v Orel
(nejvČtší zvon na vČži svatojakubské) udeĜeno bylo, aby se každý u svého praorce najíti dal. Na pĜedmČstích taktéž rychtáĜĤm
opatĜiti naĜízeno.
It. Dále naĜízeno. Prachu nadČlati z sanytru v rathouze, kulek nalíti do hákovnic a ruþnic, toulcĤv dáti nadČlati Václavovi
Voþkovi. A ta stĜelba má pánĤm hejtmanĤm vrchním v moc dána
býti a od nich mezi sousedy rozdána a sepsána býti.
It. DČla a koule mají se ohledati, pĜihotoviti a vidČloli by se,
vystĜeliti.
It. Kamení aby mČli na domích a páni hejtmané aby rozkázali každý v svých desátcích.
StĜelba, kteráž hejtmanĤm po þtvrtech rozdána, byla: Do
þtvrti NámČtské deset ruþnic dlouhých s toulci a formami. Do
þtvrti Vojenské osm ruþnic dlouhých s toulci a formami. Do þtvrti Tarmarské osm ruþnic dlouhých s toulci a formami. Do þtvrti
BartolomČjské osm ruþnic dlouhých s toulci a formami. Mimo to
pĤjþeno i jiným osobám ruþnic dlouhých s toulcemi a formami.
Na usnesení tomto nebylo však ještČ dosti. I v jiném ohledu
uþinČno opatĜení, neboĢ brzy nato byli obesláni všichni šenkýĜi z
mČsta i z pĜedmČstí a jest k nim mluveno, kteraké nyní pohnutí
stalo se v kĜesĢanství mezí císaĜem JMtí a Ĝíší, ježto jináþe nemĤže se tomu rozumČti, než že z hnČvu božího se to dČje, že mor
se k nám pĜibližuje a opČt druhá rána hladová se pĜibližuje, neb
teć BĤh nebe zavĜel, že již þtyry mČsíce nepršelo, což se dČje pro
pĜestoupení jeho pĜikázání a jiné zlé vČci i nespravedlivé šmejdy
a to na velkém díle pĜichází z ožralství a dlouhého sedČní
noþního, ježto tu pĜicházejí oplzlé Ĝeþi, bitvy a morové.340 /216/ A
protož aby pĜíþin ujato bylo, páni to ustanovují, aby žádnému na
pití sedČti nedopouštČli, než do tĜetí hodiny, ani piva více dávati
a to v ty dny v sobotu na nedČli a v nedČli na pondČlí. A pĜitom
žádných neĜádĤv že dopouštČti nebudou a to vše pod pokutou a
trestáním panským, ponČvadž jsou kĜesĢané a majíc s svými
hĜíchy co dosti þiniti, aby cizích hĜíchĤv na se nebrali, a tČch
ženských podezĜelých aby k šenkĤm nebrali, leþ by která mČla
manžela, a tím aspoĖ rána boží ukrocena byla. I slíbili šenkýĜi
se tak zachovati.
Mezi tím þasem Jan BedĜich kurfiĜt saský uþinil stavĤm království þeského psaní, uvádČje jim na pamČĢ smlouvy dČdiþné,
kteréž s nimi ode dávna mČl,341 vedle kterých stavĤm království
þeského dovoleno není proti nČmu za nepĜítele se postaviti,
nýbrž povinni jsou proti nepĜíteli, kterýkoli by povstal, vČrnČ
nápomocni a pohotovČ býti, což asi mČlo následek ten, že mnozí
z vojska váleþného, pod vedením vrchního vojevĤdce Šebestiana z Veitmille u KadanČ v táboĜe shromáždČného, rozkazu
vtrhnouti do zemí kurfirstských neposlechli a jiní docela domĤ
se vrátili.342
1547 Osudný rok, ve kterém stavové království þeského,
svrchovaných práv zemČ chráníce, rozkazu krále Ferdinanda,
aby proti kurfirstu saskému opČtnČ táhli, neposlechli, mČl za
následek vznik velikých nesnází v zemi a pronásledování.343 /217/
340

DoslovnČ vše i následující dle Memorabilií k r. 1546.
Smlouvy dČdiþné, které dály se v Chebu r. 1459.
342
Srv. Ignác Cornova: Staat von Böhmen, str. 83, 84 atd.
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Nad neposlušností ýechĤ, kteĜí již proti prvnímu tažení se
vzpouzeli, rozhnČván byl král Ferdinand velice a první hnČv /217/
svĤj ukrotil jen na vroucí prosby vždy ýechĤm naklonČné královny.
Zato však napĜíštČ rozhodl se ráznČ a bezohlednČ vystoupiti. A
proto, aniž by byl stavĤ þeských se dotázal a od snČmu svolení mČl,
vydal dne 12. ledna 1547 toliko jménem svým veškeré zemi rozkaz,
aby vojsko váleþné z celé zemČ do 26. ledna v táboĜe u LitomČĜic se
shromáždilo, s nímž pak do Lužice proti kurfiĜtu saskému vtrhnouti
zamýšlel, kdežto týž zase v þástech zemí koruny þeské nepĜátelsky
si poþínal. V táboĜe u LitomČĜic shromáždČní stavové þinili králi
námitky do nezákonného a práva zemská porušujícího vyzvání k
tažení váleþnému a chtČli, by vyĜízení celé záležitosti Ĝádnému
snČmu bylo ponecháno, k þemuž však král nesvolil. A tak jen
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Též v HoĜe nastaly veliké nesnáze, aþ Kutnohorští na tom
pĜímého úþastenství nemČli. Praha velmi tČžkých zakusila nepĜíjemností a s ní i mnohá jiná mČsta þeská tČžce byla pokutována,
která s Prahou a stavy království þeského se byly upsaly.344 Též
Kutnohorští povoláni byli pĜed krále, aby se z toho zpravili, co
/218/ se tažení aneb pĜeþinČní proti JMKé dotýþe, a veškeré
výsady a privilegie své aby s sebou pĜivezli.
I byli vypraveni z obecních starších primas Mikuláš z
PráchĖan a šepmistĜi Jan z LiboslavČ, JindĜich Charvát a Václav
Voþko, a uloženo jim, aby pĜed JMKou nevinu Kutnohorských
oznámili a dĤkazy toho podali, že niþeho ani radou ani skutkem
proti JMKé neuþinili ani proti nČmu táhnouti nezamýšleli, nýbrž
toliko na obranu mČsta svého a hor, jako klenotu vší zemČ,
vojensky se zĜídili. NicménČ pĜes svou obranu a hájení se museli
své výsady a privilegia mČstská, jak se jim pravilo, k pĜehlédnutí
královským komisaĜĤm odevzdati. Aþ pak o nČjakém trestu
Kutnohorských pro jakoukoliv spoluvinu na vzpouĜe proti králi
Ferdinandovi niþeho známo není, pĜedce rozkazem královským
udČlen mČstu Plzni za to, že ku stranČ královČ stálo, na snČmích
místo a hlas hned po Praze, þehož dĜíve Hora požívala, kteréž
pĜednosti nyní ztratila.
Pátrali jsme v rĤzných zápisech po nČjaké vinČ, pro kterouž
by byli ztrestání zmínČného zasloužili, nedospČli jsme však k
jinému, nežli že ku snČmu zemskému, kterýž veliký poþet pánĤ,
rytíĜĤ a mČst ze všech krajĤ v Praze položili a o jehož povolení i
krále požádali, podali žádost, ve které na nešvary pĜi horách
jsoucí se stČžovali a o nápravu žádali. K objasnČní pomČrĤ podáváme supliku Kutnohorských v plném znČní: Vaše milost, vysoce urození páni, páni nám milostiví a Vaše Mt, urození a
stateþní páni rytíĜi, páni Pražané všech tĜí mČst pražských, páni
poslové z mČst, páni nám laskavČ pĜízniví, páni a pĜátelé naši
milí. Bezpochyby, že v pamČti míti ráþíte, kterak let pĜedešlých i
teć ne velmi dávno na JMKou i také na Vaši Mt pány stavy skrze
suplikací i oustnČ mnohokrát vznášeli jsme, že z pĜíþin tČchto
Hory Kutné na pádu postaveny jsou: PĜedkem, že JMKá /219/ pomoci, kteréž na oboje hory, stĜíbrné i KaĖkovské, za pĜedešlých
králĤ dávány každého týhodne byly, i jiné milosti havéĜĤm, þímž
ty hory v bohatství i v chudobČ držány byly, odjíti jest ráþil,
potom že jest doly stĜíbrné, Ĝeþené Osel, Rousy, Flašary atd. a tu
všecku cechu hor stĜíbrných, bez kterýchžto hor stĜíbrných KaĖkovské nikdy dobĜe nestály a státi nemohly a moci nebudou, proti poníženým prosbám našim i také proti radám znalých, rozumných, zvyklých horníkĤv na radu nČkterých NČmcĤ spustiti jest
ráþil, poĜádek pak slavný havíĜský pro snČtí dotþených pomocí a
milostí, kterými chudí a noví nákladníci fedrováni byli, aby s
lepší chutí vedle svých nákladĤv a prací vortĤv a míst hledati a
díla svého vyhledati mohli, i pro jakýs nový, škodný, na tČch
horách nebývalý i proti právĤm horními uvedený nČmecký obyþej, nemoha míti živnosti, jest rozptýlen a témČĜ v nic obrácen.
Obec mincíĜská a pregéĜská, znamenitými svobodami a právy od Jich Mtí králĤv þeských slavných pamČtí nadaná a obdaĜená, ta tČchto þasĤv rozliþnými pohrĤžkami jiných mincíĜĤv na
nČ uvedených aneb jinde v cizí zemi mincováním, stĜíber odjetím
a od nČkterých i na hrdle trestáním od statkĤv svých, za dČdictví
koupených, jsou utištČni. Neb kde jest prve v sedmnácti šmitnách
mincováno a odtud pĜednČ od nich na hory nakládáno bylo, též
také chudí sirotci a vdovy, což po nákladech a cupusích na hory
zbývalo, odtud své poživení mČli, to jest proti právĤm a privilegiím jich, jim i s jinými mnohými pomocmi za jiných císaĜĤv a
králĤv ku pomoci na mincování dávanými odjato, a na þtyry
toliko šmitny s pomoci, stĜíbro k mincování grošĤv se jim váží. A
nČkteĜí ze stavĤ s vojskem svým více pro ochranu jeho osobní nežli
z povinnosti k rozkazu provázeli krále do Sas. ToĢ podstata a
pĜíþina velikých smutných následkĤ.
344
Všelikou nadČji na smíĜení s králem zmaĜila schĤze obcí
Starého a Nového mČsta, pánĤv a rytíĜstva z devíti krajĤ a vyslaných
z mnoha mČst v Karolinum v Praze odbývaná, ve které všichni
spoleþnČ se upsali sobČ vespolek hrdly i statky nápomocnu býti proti
každému, kdo by jich k podobnému tažení polnímu nutiti chtČl.
Slovutný Sixt z Ottersdorfu napsal ve svém díle: Akta neb knihy
památné þili historie dvou nepokojných let v ýechách 1546 a 1547
veškeré pĜíkré pronásledování Pražan za panování krále Ferdinanda
I. Opis v archivu mČstském.
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tak ta obec pĜes cupusy témČĜ nic dotþených statkĤv svých neužívá, þehož jest za pĜedkĤv JMKé císaĜĤv ani králĤv i pĜi vší
chudobČ za žádného nebývalo.
/220/ Rudokupci pak mezi jinými ne zadní poĜádek, ti jsou také
znamenitČ zemdleni a souženi i k chudobČ pĜivedeni, neb dokud
jsou z hor starých stĜíbrných rudy, což jest opČt v jinaþí nový
štrych pĜevedeno, kupovali, odtud roštverky majíce, že jsou z
kyzĤv KaĖkovských z jedné hýle o nČkolik lotĤ stĜíbra více
šmelcovali a do mince stĜíber pĜinášeli i také odtud na hory
nakládati mohli. A jak jsou pĜed tím prodajové rud stĜíbrných
svedeni a dolové staĜí spuštČni, že nejvýš sedm neb osm lotĤv z
jedné hýle vyšmelcovati mohou a tak tíž rudokupci draho kyzy,
olovo, uhlí kupujíce a znamenité náklady na dČlníky a košt hutní
þiníce a stĜíbra jednu hĜivnu po 3 kopách gr. do mince dávajíce,
státi a tak ani na hory cupusĤv dávati ani na nČ nákladĤv þiniti
nemohou. Z kteréhožto oznámení našeho ráþíte VMti dostateþnČ
tomu vyrozumČti, že ty hory od obce naší a dotþených poĜádkĤv
vedle pĜíspČvkĤ a pomocí, které z mince šly, a ne odjinud,
zdržovány byly.
KaĖkovská obec a nákladníci také sobČ znamenitČ stČžují, že
rudokupci pro spuštČní dolĤv starých stĜíbrných, nemajíce z nich
roštverkĤv, lacino kyzy kupují, takže proti jich nákladĤm prodejové postaþovati nemohou, tím dokládajíce, nebudou-li rudokupci pĜidáním na stĜíbĜe a ty hory pomocí opatĜeny, že jsou již na
pádu, a že spuštČny budou.
PoĜádek šlichéĜský, který také na hory nakládal a nakládá,
ten jest od svých povinností také odstrþen, neboĢ NČmci pod
frystunky haldy, které z našich nákladĤ pĜišly, na hory nic nenaloživše a nenakládajíce, puchují a šlichují, a stĜíbra odtud pĜišlá
nČkterým NČmcĤm, jakž zpráva jest, po 4 kopách gr. a nČkterým
po 4 kopách 15 gr. se platí, þehož my ýechové užíti nemĤžem,
jsouc k tomu bližší a spravedlivČjší jakožto nákladníci. Jakož
pak na místČ našem /221/ a jiných všech poĜádkĤv tuto dotþených,
aþ byla-li by toho potĜeba, buć skrze sepsané aneb z oustní
zprávy širší oznámení uþiniti se má.
A protož za to Vaši Mti prosíme, pro vyzdvižení Hory Kutné,
z které mnoho poctivého dobrého a užiteþného tomuto království
pĜicházelo a s pomocí Pána Boha všemohoucího pĜicházeti bude
moci, že nČjakou berni vedle uvážení Vašich Mtí slušnou a
možnou (jakž se nadČjeme, že se tak stane) milostivČ a laskavČ
opatĜiti ráþíte.
A s tím se Pánu Bohu a Vašim Mtem k ochránČní a takových
tČžkostí vysvobození, pro dobré tohoto království, porouþíme, a
za milostivou a laskavou odpovČć prosíme.
Dáno na Horách Kutných v pátek po slavném hodu VzkĜíšení Pána Krista, spasitele a vykupitele našeho, léta PánČ 1547.
ŠepmistĜi a rada, obecní soudcové, starší obecní, poĜádkové, kaĖkovští cechové na místČ vší obce na Horách Kutných.
DomnČnku svoji, že žádost tato shromáždČným stavĤm podaná, mohla by býti pĜíþinou nemilosti královské, zakládám v té
okolnosti, že když pĜedvolaní poslové Kutnohorští ve stĜedu
pĜed sv. Františkem ke králi Ferdinandovi byli puštČni a privilegia svá mČstská odevzdali, tázáni byli ihned, zda také výsady
mincíĜské a pregéĜské pĜinášejí, k þemuž když poslové odvČtili,
že obec horská nikdy v jich držení nebyla, nýbrž že jich sami
mincíĜi a pregéĜi sobČ chovají, byli ihned zpČt posláni, aby pod
pokutou trestání také výsady mincíĜĤv a pregéĜĤv pĜedloženy
byly. A tak Hora jednou ranou zbavena byla všech svých výsad
a pĜedností, aniž by se byla þím proti králi zprotivila.
1548 Tuto nevinu Kutnohorských jakož i dĤkaz, že Horníci
všeho spiknutí /222/ a neposlušnosti úplnČ byli prosti a žádné viny
nebyli sobČ vČdomi, dokazuje prosba jich o vydání výsad a
privilegií v Praze uložených, které po zvláštních poslech OndĜeji
KĜivoláþkovi (Daþickém) a Petru Grynarovi králi Ferdinandovi
do VídnČ byli poslali:
NejjasnČjší a velikomocný králi a pane, pane náš nejmilostivČjší! Vaší Mti královské služby své vždycky povolné, hotové
se vší upĜímnou a vČrnou poddaností vzkazujem, pĜi tom VMKé
jakožto pánu svému dČdiþnému i s dČdici VMKé za mnohé a
dlouhé þasy šĢastného ve zdraví kralování, nad nepĜáteli
vítČzství i jiného všeho dobrého upĜímným a celým srdcem vČrnČ
pĜejeme a na Pánu Bohu žádáme.
NejmilostivČjší králi, jakož þasu minulého od VMKé bylo
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nám rozkázáno, abychom pĜed VMKou na hradČ Pražském v
šesti osobách se dostavili a všechna privilegia, svobody a
výsady naše pĜed VMtí položili, v þemž jsme my se na rozkaz ten
jakožto vČrní a upĜímní poddaní volnČ, poslušnČ a beze všeho
odporu zachovali a dotþená privilegia svobody a výsady naše
pĜed VMKé v moc položili, kterážto privilegia až posavád v moci
VMKé pozĤstávají. Nyní pak z potĜeb pilných a dĤležitých
VMKou jakožto pánu svému nejmilostivČjšímu oznamujem, že
nemajíce privilegií pĜi právu a soudech našich, kteréž na místČ
VMKé strany vČcí netoliko mČstských ale také horních Ĝídíme,
znamenitý na tom nedostatek a tČžkost máme. Nebo lidé k soudu
pĜistupujíce, táhnou se nČkdy na privilegia a výsady a jich pĜi
svých spravedlnostech užíti zádají. A když jich v rukou nemáme,
nemĤžem než na tom nedĤstatek míti a lidem v jich potĜebách a
spravedlnostech tČch protahy a tČžkost þiniti.
A protož VMKou, jakožto krále a pána svého nejmilostivČjšího se vší ponížeností a pokorou prosíme, že VMKá k nám jakožto k vČrnČ a upĜímnČ poddaným svým milostí svou královskou
ráþí se /223/ nakloniti a JMti arciknížeti a pánu panu Ferdinandovi synu VMKé nejmilejšímu a po VMKé pánu našemu milostivému a dČdiþnému o tom poruþiti, aby privilegia, svobody a
výsady naše ráþil nám navrátiti, abychom potĜeby horní i také
mČstské bez pĜekážky na místČ VMKé vykonávati mohli.
Na nevinu pak pĜitom naši že milostivČ pohledČti ráþíte,
nebo jsme my skutkem ani radou k niþemuž, což by proti
VMKé bylo, pĜíþinu nedali, ani jiným v þem nenáležitém nápomocni býti chtČli. Než jak pĜedkové naši a my po nich k pĜedkĤm
VMKé Jich Milostem, též my k VMKé vždycky upĜímnČ se vší
poddaností a službami vČrnými, jakožto ku králi a pánu svému
dČdiþnému jsme se chovali, tolikéž i k VMKé se vší snažností a
statky svými i hrdly se pĜidrželi a toho jsme i skuteþnČ dokázali, když jsou Pražané a jiná mČsta s svými na ten þas radami se
obsílali, sjezdili a co se jim zdálo, spisovali a spisy rozesílali, že
jsme my pĜi tom pĜi niþemž v radách jich nebyli, jim toho nepomáhali, ani nikterak k tomu repovolovali, ani, aþ i domluvy
a pohrĤžky nČkteré jsme snášeli (o þemž prve VMKé jsme
oznámili), však což jsme proti vĤli VMKé býti poznali, v to jsme
se dáti nechtČli. Neb i pĜi panu Sebastianovi z Veitmille VMKé
nejvyšším hejtmanu polním pĜi tažení k Zvíkovu proti nepĜátelĤm VMKé lid svĤj až do rozpuštČní jich ustaviþnČ jsme mČli a
drželi a v tom podle rozkazu VMKé poslušnČ a vČrnČ jsme se
zachovali.
Jestliže by pak kdo z nepĜátel našich jiné mimo první i tu té
zprávy na zošklivení naše VMKé dávati a nám nemilostivého
pána na VMKé zpĤsobiti chtČl, za to VMKou jakožto krále a
pána svého nejmilostivČjšího poníženČ a pokornČ prosíme, že
tČm a takovým zprávám jakožto omylným místa dávati ani dĤvČĜiti /224/ neráþíte, ale nad námi, jakožto nad vČrnČ poddanými
svou milostivou ruku a ochranu držeti a nám dotþené výsady a
privilegia naše milostivČ vydati a navrátiti rozkázati ráþíte,
abychom pro VMKé dobré a užiteþné podstatnČ a náležitČ ty
vČci na tČch horách tak, jakž i prve poĜádnČ se dálo, konati,
Ĝíditi a na místČ stavČti mohli, a my VMKé a dČdicĤm nyní i
vždycky na každý þas budem se vČrnČ odsluhovati.
A s tím, milostivou odpovČć oþekávajíce, VMKé v nejmilostivČjší ochranu se porouþíme. Datum fer IV post Sixti Anno
1548. ŠepmistĜi, rada, obecní soudcové a starší i všecka obec na
Horách Kutných.
Ponížená prosba tato i dokazování neviny neprospČly na ten
þas niþeho. HnČv králĤv na ýechy byl veliký.
V životČ obþanském v pomČrech místních setkáváme se v
roce tomto s velikou rozepĜí mezi koželuhy a ševci. Jedni proti
druhým pĜíkĜe stojíce proti sobČ, žalovali na sebe vzájemnČ šepmistrĤm a radČ, že svobody a práva cechovní jedni druhým zkracují. ŠepmistĜi a rada vyslyševše žalobu i odpor, vyĜkli, jak by
jmenovaní cechové jedni k druhým chovati se mČli, aby obec
zdejší a obyvatele v ní chudí i bohatí za své peníze mohli sobČ i
þeledi své obuv hodnou za slušný peníz, bez pĜetahování, nakoupiti. A ti oba cechové svou živnost vedouce, aby mohly ve svornosti a lásce vespolek se snášejíce, dobĜe státi. A ponČvadž pak
jsouce na smlouvu pĜátelskou nejednou podáni a majíce napomenutí a vejpovČć, aby se sami pĜátelsky bez soudu rovnali, k
tomu jest pĜijíti nemohlo, /225/ takto o tom výpovČdí svou rozka-

zují a mezi nimi ustanovují:
PĜedkem: Aby koželuzi kože dobré a náležité jakž na to sluší
vydČlávali a ševcĤm za slušné peníze, pĜi þem by spravedlivČ zĤstati mohli, bez nadsazování prodávali, tak aby ševci mČli z þeho
dobrého a hodného obuv dČlati a též na slušnosti lidem prodávati. A ševci aby jim také þasnČ za kĤže platili, aby sobČ pro neplacení a dluhy protahy nemČli co do nich si stČžovati a za
pĜíþinu bráti. Jestli by pak ševci drahým prodáváním koží od koželuhĤv stíženi byli, mají se o to sami pĜátelsky snésti a které by
stranČ co scházelo, to pokojnČ a rozumnČ k nápravČ pĜivésti.
Pakli by se sami srovnati nemohli, mají to na pány šepmistry
vznésti a jedna každá strana svou tČžkost oznámiti a páni šepmistĜi vedle spravedlivého uvážení a uznání chtí se v tom k jedné
každé stranČ spravedlivČ zachovati a také þím by se spraviti a
jak se k sobČ zachovati mČli oznámiti. A ševci nemají sobČ sami,
tak jakž jim o tom za pĜedkĤv rozkázáno bylo, koží vydČlávati.
Item. CechmistĜi ševcovští a koželužští mají každý týden v
pondČlí a ve þtvrtek mezi koželuhy jíti a ohledati všecky kože,
kteréž jsou pĜipravili, a což bude hodných, ty mají v úterý a v
pátek prodávati a což by nebylo hodného anebo což by nemohli
prodati, to mají cechmistĜi ševcovští železem, na to jim daným,
cejchovati. A což pak tČch koží cejchovaných bude, ty budou
moci, vydržíce to na tĜech trzích, od mČsta vézti aneb doma prodati komu chtí. Pakli by kdo proti tomu uþinil, tehdy ty všecky
kože cechmistĜi mají pobrati a k tomu od toho každého, kdož by
se tak nezachoval a tomu jakýs odpor þinil, kolikrát by koli to se
pĜihodilo, jeden vČrdunk pokuty vzíti, toho žádnému tohoto ustanovení a naĜízení pĜestupníku pod žádným vymyšleným spĤsobem nepromíjeti.
/226/ Item. Aby obojí starší cechmistĜi scházejíce se opatrovali spoleþnČ kĤže mezi koželuhy, aby trh fedrovali a což by k
trhu pĜipraveného mČli koží pod pokuty pĜeddotþené propadením tajnČ nehromadíce, ani jich ukrývajíce, ty vynesouc, aby
tu na trhu a ne jinde prodávali. Pakli by který koželuh pĜes
potĜebu obecní mohl co shromážditi, to na tĜech trzích vydržev a
káže je sobČ cejchovati podle Ĝádu a opovČda se obojím starším,
bude je moci vézti neb nésti kamž bude chtíti, tak jak se napĜed
oznamuje.
Item. Aby do této obce mohli všichni z kterýchkoli zemí,
krajin nebo mČst kože nésti a vézti na prodej, bućto v cele nebo
v kusích, suché nebo mokré, falše vymiĖujíc. Kdež by pak faleš v
tom a pĜi kom nalezena byla, buć u domácích neb hostí, tomu
neb tČm ty kože mají pobrány býti a k tomu jeden vČrdunk, tak
jak jest napĜed oznámeno a vymČĜeno, a to tolikrát, kolikrát by
se kdokoli toho dopustil, pokuty vzíti.
It. Aby všickni ty kože bućto hostinské jako i domácí,
pospolnČ na zjevném trhu prodávali a hospodáĜ každý aby hosta
svého vystĜáhl a oznámil, aby tajnČ neprodával pod pokutou
svrchupsanou téhož hosta hospodáĜe i domácího.
It. Žádný koželuh zdejší nemá od hostí koží vydČlaných
kupovati pod touž pokutou, než toliko ševci, podšev krajeþi,
pasíĜi a jiní Ĝemeslníci, však nic více, nežli jim pĜíhodné jest a
slušné, tak aby cechu ševcovskému takové kupování na újmu jich
živností nebylo. Však s takovou znamenitou výminkou: jestliže by
k dolĤm JMti krále aneb pro potĜebu jiných kverkĤv úĜedníci k
tomu zĜízení koží vydČlaných potĜebovali, ty že budou moci buć
od domácích neb pĜespolních koželuhĤv svobodnČ kupovati.
It. Jestliže by který koželuh neb švec v tom postižen byl, že
by /227/ koupil kože užiteþné od dolĤv ukradené, tehdy ten každý
vedle svého provinČní a spravedlivého uznání i s tím prodavaþem aby skuteþnČ pokutován a trestán byl.
It. Jestliže by starší u kterého koželuha nalezli kože suché,
spoleþnČ mají rozkázati vložiti je do díla, když by toho potĜebu
obecní poznali.
A vedle této výpovČdi má tato vČc státi dotud, dokudž by se
pĜíþina od stran nestala a páni šepmistĜi nynČjší aneb budúcí
toho neuznali, že toto ustanovení a vymČĜení pro obecní a týchž
cechĤv dobré jinak zmČnČno a napraveno býti má a mĤže, a
protož sobČ toho páni šepmistĜi a páni v své moci pozĤstavují.
Tuto vypovČć ševci a koželuzi pĜijali a z ní dČkovali, ji
schválivše, že jsú se v tom páni šepmistĜi a páni dobĜe, spravedlivČ a chvalitebnČ zachovali, pĜipovČdČvše obojí strana, že se
tak, jak táž výpovČć ukazuje a ne jinak chovati a s sebou se

pĜátelsky snášeti chtí, žádajíce obojí, aby jim pro správu ševcĤm
i koželuhĤm výpisové této výpovČdi dány byli.
Dálo se v pondČlí pĜed sv. Lucií leta PánČ tisícího pČtistého
þtyĜidcátého osmého za šepmistrství VavĜince RĤže z Syonu.345
/228/ 1549 Nebylo na tom dosti, že mČsto Hora Kutná, jak již
bylo praveno, veškeré své výsady a privilegia královské komoĜe
odevzdati musila. Kutnohorských došel ještČ další rozkaz krále
Ferdinanda, daný na hradČ Pražském v sobotu pĜed Smrtelnou
nedČlí 1549, kterým naĜízeno, aby všecka privilegia, výsady a
obdarování rudokupcĤv, pregéĜĤv, mincíĜĤv, šlichéĜĤv, havíĜĤv
a ĜemeslníkĤv i jiných poĜádkĤv i s peþetČmi každého poĜádku
do kanceláĜe þeské odevzdány byly. Spolu však bylo opČtnČ k
naléhavé prosbČ Kutnohorských listem v den sv. Sigmunda
oznámeno, aby se stran vydání jich privilegií a svobod v pondČlí
po nedČli KĜížové na hradČ Pražském najíti dali. Vyzvání toho
Kutnohorští nepominuli a vyslali v naĜízený þas posly své, ze
šepmistrĤ Petra Srnu a OndĜeje KĜivoláþka, z mincíĜĤ Jana Šatného a Jakuba Labušku, kteĜí pak po svém návratu uþinili shromáždČným šepmistrĤm a obecním starším sdČlení takové, že jest
k nim mluveno bylo skrze JMt knížecí takto:346 JMKá ráþil pro
vás páni Horníci pĜipomenouti, kterak þasu pĜedešlého podle
jiných proti JMKé povstali a pĜeþinili jste, kteréžto pĜeþinČní
vy jste prve odepĜeli a v žádosti své o vydání /229/ privilegií
zatajili a vyvracovali, ale že JMKá má jistou zprávu, že jste se
podle jiných pĜiznali, vyslali, na kule a prachy pomoci þinili,
ježto jste mČli proto jako jiní trestáni býti. Jestliže chcete na
odpor nastoupiti, pak to mĤže ukázáno býti, jaké jste pĜeþiny
uþinili. A když jsme promluvili, že nejsme na tom, abychom mČli
proti JMKé na odpor nastoupiti, než jakožto vČrní poddaní
JMKé vždy chceme se zachovati.347 I byly nám na to þteny notule
majestátĤv a konfirmací a dopovČdíno, že JMKá ráþí již všechno
prvnČjší odpouštČti a všecka privilegia navrátiti, však na ten
spĤsob, aby revers uþinili jsme, jak již oznámen byl, že se všemu
jménem vší obce Hory Kutné podrobujeme, þehož ta konfirmací
privilegií pĜedpisuje, v þemž i zahrnuto bylo: aby z rozsudkĤv
soudu mČstského odvolání bylo k JMKé, jakž prve bývalo,
cechy že se zdvihají, rychtáĜe královského že v mČstČ naĜizuje a
bez vĤle téhož a bez vĤle pana mincmistra aby schĤzí obecních
nebylo. A co se výstupkĤv dotýþe, buć pro mordy, falše a cizoložstva a jiných pokut, i nápady odúmrtí, když by pĜátel
krevních nebylo, aby všecky na JMKou spadly. A tu jest potom
þten revers, který se na to vztahoval, aby z každého sudu a korce
obilí po 1 groši dáváno bylo. KoneþnČ jim od pana kancléĜe
Heralda dopovČdČno, že pan kancléĜ žádá taxy 1000 zl., t.j. 500
kop gr. na zlatČ a do kanceláĜe 50 kop gr.
Páni obecní a starší usadivše se oznámili, že jest vČc tČžká
/230/ a nemožná, aby mohli na prostĜedek trefiti, však proto že se,
což na nČ se vznáší, že to chtí uþiniti, neboĢ že to znají, že JMKá
na þem ráþí se ustanoviti, že od toho neustoupí a že pĜi stavu
panském i rytíĜském byly pokuty a nemohli milosti obdržeti.
Proto že se jim nevidí slušné proti takovému pánu se v þem
protiviti, neb i jiná mČsta jinak byla obtížena a pokutována. A
jelikož jim se milost stala, že jim statkové vzati nebyli, neb by se
345

Nic nám nemĤže v ohledu kulturnČ-historickém ku poznání
pomČrĤ obþanĤ k sobČ vespolek, jakož i o vlivu správy obecní na
každou tĜídu obþanskou lépe posloužiti, než zprávy o postavení tĜídy
ĜemeslníkĤ v mČstech k sobČ vĤbec a k veĜejnosti zvláštČ. Protož,
jak jsem již jednou pravil, doufám, že mi nikdo nezazlí, když u
vypravování dČjin mČsta uvedu i dČjiny Ĝemesel. Z nich nejlépe lze
poznati pomČry, spĤsoby, mravy, obyþeje a zvyklosti, na nichž se
zakládal život pospolitý, kde podává se nám takĜka úplný obraz
minulosti mČsta, jehož /228/ docíliti jsem se vždy ve vypravování
svém snažil. A jako jsem již v úvodu k dílu svému pĜipovČdČl, že
zmíním se i o Ĝemeslech a prĤmyslu v mČstČ, považuji to témČĜ za
svoji povinnost, podobných poznámek, jichž dosud nikdo blíže si
nepovšiml, podávati.
346
Od roku 1548 byl již místokrálem v ýechách acikníže Ferdinand, syn krále Ferdinanda I., jemuž veškerá správa zemČ byla odevzdána, ježto král Ferdinand sám velice v Ĝíši byl zaneprázdnČn.
347
Zlomena tu najednou nČkdejší hrdost a obvyklá vzdorovitost
starých HorníkĤ, neboĢ dle pĜesvČdþení svého viny si vČdomi nebyli
a radČji podvolili se nutné pĜesile a neznámé jim dosud pĜísnosti na
milost i nemilost se podali, jen by výsad svých opČt dosáhli.
151

státi mohlo, že by i k vČtší tČžkosti mohli pĜijíti, protož že se jim
vidí, aby k tomu reversu bylo pĜistoupeno.
PonČvadž ale obec penČz nemČla, aby taxy žádané zaplatiti
mohla, jednáno bylo o to, aby zmincovány byly klenoty chrámové, proti þemuž však povstal veliký odpor. KoneþnČ usneseno,
aby prodáno bylo právo na lidech v TĜebešicích, které kdysi
Anna Miránková (jak pĜi roce 1535 bylo povČdíno) na záduší
byla odkázala, a poruþníci záduší toho byli požádáni, aby k
tomu své svolení dali. Po delším rokování svolili poruþníci oni k
tomu, však s tou výminkou, aby obec zase na Lošanech jistotu
záduší jimi spravovanému uþinila na 14 kop gr. roþnČ, k þemuž
povoleno. A Václav Chotouchovský koupil od obce zboží TĜebešické a pĤjþil nad to obci 1000 zl. bez úroku do roka. 348
Revers, který Kutnohorští dáti byli pĜinuceni, zní následovnČ: My primas, šepmistĜi, konšelé, starší obecní i všecka obec
Hory Kutné vyznáváme tímto listem vĤbec pĜede všemi, kde þten
nebo þtouc slyšán bude. Jakož jest léta 1547 minulého nejjasnČjší kníže a pán Ferdinand, Ĝímský, uherský a þeský král pán náš
nejmilostivČjší ráþil sobČ do nás nČkteré artikule spravedlivČ
stČžovati a nás z nich obeslati, tak jakž ta obeslání v sobČ /231/
šíĜe obsahují. Kdež pak JMKou jsme poníženČ a s pokorou prosili, aby toho obeslání zjevnČ þísti a vyhlásiti dáti neráþil, nýbrž
nás k sobČ na milost pĜijíti a s námi jakožto s svými poddanými
milostivČ naložiti ráþil. I vzhlédnouc JMKá z zvláštní milosti na
takové pokorné prosby naše a zvláštČ pak majíc JMt k sobČ za
nás pĜímluvy od nejjasnČjšího knížete a pána pana Ferdinanda
arciknížete rakouského JMKé syna nejmilejšího a pána našeho
nejmilostivČjšího, ráþil JMKá z zvláštní milosti a dobroty své
královské a dle nyní dotþených pĜímluv nás milostivČ pĜijíti a
nám jistých artikulĤv k vyĜízení za naše pĜeþinČní podati, abychom JMKé dČdicĤm a budoucím králĤm þeským z každého
vČrtele bílého piva též z každého vČrtele jeþného piva, kterýž by
v mČstČ HoĜe Kutné neb na pĜedmČstí zvaĜen a odkudkoli do
nČho pĜivezen byl, po jednom groši þeském dávati a platiti, též
také z každého strychu neb kbelce jeþného neb pšeniþného
sladu, který by ven z mČsta prodán neb jinak vyvezen byl, aby se
JMKé též po jednom groši þeském od toho, kdož jej prodá,
dávalo a platilo, vše jeden groš þeský za sedm penČz bílých poþítajíc a to na þasy budoucí a vČþné. Kdež pak my jednomyslnČ se
na tom snesše, abychom netoliko v tom, ale ve všem jiném nám
pĜedloženém k JMKé, jakožto ku pánu našemu nejmilostivČjšímu
poslušnČ a poddanČ se zachovali a skutkem vyplnili, pĜipovČdČli
jsme a tímto listem za sebe i za naše dČdice a budoucí potomky
na þasy budoucí a vČþné pĜipovídáme, pĜiĜíkáme a slibujeme, že
JMKé, jeho dČdicĤm i budoucím králĤm þeským tak jak se
svrchu píše, dČdiþné podání, poþnouc od datum listu tohoto jak
svrchu psáno dávati a platiti máme a povinni budeme a to vše
podle velikosti a malosti nádob. Též co se kdy sladĤv buć
jeþných neb pšeniþných ven z mČsta prodá aneb jinak vyveze, z
každého /232/ strychu neb kbelce též po bílém groši po sedmi
bílých na groš poþítajíc dávati a platiti pĜipovídáme bez odporu
a všelijakého zmatku. A jaký v tom JMKá a JMti dČdicové a
budoucí králové þeští nyní i potom každého þasu Ĝád v pĜijímání
toho posudního a sladĤv vybírání i také stranu dávání a spravování cel a ungeltĤv JMKé náležitých. A k tomu, když by JMKá
soli do tohoto království þeského voziti dáti ráþil, ustanoviti a
spĤsobiti ráþí, ten my pĜipovídáme bez odpornosti a všelikého
zmatku, též i naši dČdicové a budoucí potomci skuteþnČ a koneþnČ držeti, podnikati a tomu všemu dosti þiniti bez porušení.
Tomu na svČdomí peþeĢ naši mČstskou k listu tomuto pĜivČsiti
jsme dali a JMKé jej v moc položili a druhý v táž slova pĜi
vČcech našich obecních pro budoucí pamČĢ ponechali. Jenž jest
dán v HoĜe Kutné v pondČlí po sv. Havle leta 1549.
Po podání tohoto reversu došlo Kutnohorských potvrzení
pouze následujících majestátĤv a privilegií v tomto znČní:
My Ferdinand z Boží milosti Ĝímský král, po všecky þasy
rozmnožitel Ĝíše, uherský, þeský, dalmatský, chorvatský král atd.
oznamujem tímto listem všem vĤbec. Jakož jsou léta tisícího
pČtistého þtyĜicátého sedmého minulého, primas, šepmistĜi, konšelé a všecka obec mČsta našeho Hory Kutné proti nám znamenitČ pĜeþinili a v nemilost naši královskou upadli a skrze takové
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provinČní všecka svá privilegia, svobody a výsady od císaĜĤv a
králĤv þeských, slavné pamČti pĜedkĤv našich, i od nás jim nadané provinili a nám v moc i samy sebe dali. A prohlédajíc My
na jejich ponížené prosby poddané a pokorné i také pĜímluvy
arciknížte rakouského syna našeho nejmilejšího uþinČné z
pĜirozené milostivé vĤle naší jakožto král kĜesĢanský vzhlédnouc
na ustaviþné prosby a jsouc milosrdenstvím hnuti, tu milost
šepmistrĤm, konšelĤm a vší obci dotþeného mČsta našeho Hory
Kutné jsme /233/ uþinili a jim zase dolepsaná privilegia na nížepsaný spĤsob dáti a navrátiti ráþili, totiž: List latinský Konráda
arcibiskupa pražského, v kterémž se dávají odpustky tČm, kteĜí k
kostelu sv. Panny Barbory na Horách Kutných náklad þiní,
datum na Horách Kutných léta 1400 þtrnáctého dne mČsíce
ledna. 2. List þeský císaĜe Sigmunda, kterýmž smlouvy mezi
starými a novými Horníky potvrzuje, datum v Praze 1437 v úterý
pĜed sv. Benediktem. Tento list císaĜe Sigmunda jim také
vyzdvihovati a toliko jich HorníkĤv pĜi tom artikuli v témž listu
postaveným zĤstavovati ráþíme, aby ti statci, kteĜíž kostelu a
špitálu náležejí, zase dáni byli. 3. List latinský krále Ladislava, v
kterém nahoĜe psaný list císaĜe Sigmunda potvrzuje a k tomu
jim dva jarmarky roþní dávati ráþí, datum v Praze léta 1454
patnáctého dne mČsíce þervna. To potvrzení krále Ladislava
také týmž HorníkĤm od nás se zdvihá, kromČ toho artikule, aby
obstaveni nebyli atd., pĜi tom se zĤstavují. 4. List latinský krále
JiĜího, v kterémž se povoluje, aby platy z polí od kláštera
Sedlckého, kteréž od starodávna drží, k kostelu sv. Panny
Barbory v hlavním kostelu na Horách Kutných obrátiti mohli,
datum v Praze léta 1461 den sv. Filipa a Jakuba. 5. Potvrzení
obecné latinské krále Vladislava všech privilegií a svobod,
datum v Praze 24. dne mČsíce Ĝíjna 1471. 6. List krále Vladislava v þeském jazyku, že to vydání jim HorníkĤm na jich
privilegiích bez škody býti má, datum v Praze ve stĜedu po
Božím kĜtČní léta 1478. 7. List krále Vladislava þeský, jestliže by
se které listy našly, které jsou tou peþetí ztracenou peþetČny, že
jim HorníkĤm k žádné /234/ škodČ býti nemají, datum v Praze ve
stĜedu pĜed sv. ěehoĜem léta 1479. 8. List a vidimus latinský
krále Vladislava, do kteréhož papeže Bonifacia list a odpustky
kostelu Božího TČla a sv. Barbory vepsány jsou, datum v Praze
13. dne mČsíce bĜezna léta 1419. 9. List þeský krále Vladislava,
kterýmž ves Veletov Janovi z Trojanovic ve dvou stech a
sedmdesáti kopách gr.þ. zapisuje, dán v Praze v pátek po Božím
kĜtČní léta 1482. 10. List a konfirmací þeská krále Vladislava
listĤ krále Václava, že silnice k ýáslavČ od Kolína k HoĜe jeti
má, datum v Praze v pátek po Božím kĜtČní léta 1482. 11. Krále
Vladislava þeská výpovČć o sklad ryb slaných mezi týmiž
Horníky a Kolínskými, datum v Praze v pátek po Božím kĜtČní
léta 1482. 12. List þeský krále Vladislava, jímž Benešovi z
Veitmille, Mikulášovi z Skalice a ZachaĜovi z Božetína statek po
Ambrožovi Krtkovi dávati ráþí, datum v Praze ve þtvrtek po sv.
Lucii 1486. 13. List krále Vladislava þeský o sklad ryb solených
mezi Horníky a Kolínskými, datum na Horách Kutných v pátek
pĜed sv. Duchem léta 1488. 14. Krále Vladislava list þeský, ve
kterém HorníkĤm dodává a vymČruje se co od þeho bráti mají,
datum na hradČ Pražském v pondČlí den sv. OndĜeje 1489. 15.
List krále Vladislava v þeském jazyku, aby na budoucí þasy
sirotci od nikoho vyprošováni nebyli bez vĤle HorníkĤv, datum
na BudínČ ve þtvrtek po Novém létČ 1515. 16. List þeský krále
Vladislava, jímž dovoleno HorníkĤm, aby ke špitálu sv. KĜíže tĜi
tisíce dĤchodĤ koupiti mohli, datum v BudínČ v pátek po Novém
létČ 1515. /235/ A tČch listĤv svrchudotþených jim HorníkĤm jsme
milostivČ potvrditi a tímto listem naším mocí královskou v ýechách, jistým vČdomím a radou vČrných našich milých jakožto
král þeský, pokudž jsou jich pĜedešle až posavad v užívání byli,
potvrzujem.
Jestliže by pak pĜesto které listy, privilegia a svobody mČli a
pĜed nás jich nepĜedložili, ty moci žádné míti ani jich užívati
nemají. Však sobČ, dČdicĤm našim a budoucím králĤm þeským
pĜi mČstČ našem HoĜe Kutné komoĜe naší tuto mocnost obzvláštČ
pozĤstavovati a zachovávati ráþíme, jakož jsme úĜad rychtáĜství
a což k tomu náleží, nám, dČdicĤm a budoucím králĤm þeským v
témž mČstČ našem HoĜe Kutné pozĤstavili. A kdož pak bude z
poruþení našeho za rychtáĜe usazen, ten má rychtáĜský úĜad
podle pĜísahy od nás vydané i jednoho každého þasu naĜízené

spravedlivČ, vČrnČ a právČ s pilností spravovati, a jestliže by
jaké pĜekážky od kohokoliv se jemu dály a on to na úĜad konšelský vznesl, nemají jeho v niþem opouštČti, nýbrž jemu pomocni
býti. A kteĜíž tak v úĜadech konšelských budou nyní i na þasy
budoucí, bez nynČjšího i budoucího nejvyššího mincmistra aneb
rychtáĜe našeho jim od nás v HoĜe usazeného, žádných rad
obecních na radnici ani jinde držeti a postranních obecních
schĤzí žádným vymyšleným spĤsobem nemívati, aniž obec bez
povolení téhož nejvyššího mincmistra neb rychtáĜe našeho obsílati nemají, leþby prve nejvyššímu mincmistru aneb rychtáĜi našemu o tom oznámili, že jest potĜebí obci pohromadČ býti, a
pĜitom vČdouc, co se jednati má, on toho povolil, tehdy teprv to
uþiniti moci budou a jináþ nic.
A kdež pĜedešlého þasu apelací a odvolání z téhož mČsta
Hory pĜed osobu naši královskou šla a bývala, toho ještČ pĜi tom
zanechávati ráþíme, tak aby takové apelací a odvolání z mČsta
Hory, když /236/ v království þeském býti ráþíme, pĜed nás, dČdice
a potomky naše a bez pĜítomnosti naší pĜed rady naše k takovým
apelacím obzvláštnČ zĜízeným a na hradČ Pražském usazeným se
dály a nejinam þinČny byly.
A jakož jsme také, seznaje lidskou tČžkost strany cechĤv všelijakých Ĝemesel v mČstČ našem HoĜe Kutné býti, takové cechy
jsme zrušili a zdvihnouti ráþili a tČch více v HoĜe dopouštČno
býti nemá, kromČ toho poĜádku, který se pĜi pĜijímání na Ĝemesla zachovává, pĜi tom se zĤstavují. Než v prodajích všelijakých
Ĝemeslnických nemají sobČ nic jistého, zaþ by koupeno neb
prodáváno býti mČlo, ukládati, tak aby chudý jako bohatý tím
lacinČji k potĜebČ své od ĜemeslníkĤv kupovati a drahoty pro
dobré jednoho každého uvarováno býti mohlo.
A pokudž bychom jednoho každého þasu, uznajíc potĜebu pĜi
Ĝemeslnících, hospodáĜích o hospody skrze osoby od nás vydané
naĜídili, takový Ĝád budou povinni podnikati a podle toho se
poslušnČ zachovati. A úĜad konšelský má povinen býti nad tím
ruku držeti a pilnČ dohlédati, aby se tomu dosti stalo. A podle
toho nám, dČdicĤm a budoucím králĤm þeským odúmrti pĜi
mČstČ HoĜe Kutné pozĤstavovati ráþíme, jestliže by který obyvatel Horský bez poruþenství z svČta sešel a v mČstČ HoĜe krevního
neb pĜíbuzného pĜítele nemČl, tehdy taková odúmrĢ a statek
pozĤstalý ne na jiného nežli na nás, dČdice naše a budoucí krále
þeské pĜipadnouti má.
Tolikéž také viny a pokuty na obyvatelích v témž mČstČ HoĜe,
zejména mordy, pálení, loupeže, násilí, cizoložstva a faleš nám i
budoucím našim pozĤstavujem. Než ráþíme-li potom z milosti
naší královské na obecní dobré a opravu mČsta co z toho dáti, to
pĜi vĤli naší královské, dČdicich našich a budoucích králích
þeských každého þasu bude.
/237/ Také sobČ, dČdicĤm našim a budoucím králĤm þeským
pozĤstavovati ráþíme, aby z každého vČrtele bílého piva, též z
každého vČrtele jeþného piva, kteréž by v mČstČ HoĜe neb pĜedmČstí zvaĜeno, neb odkudkoli, do nČho pĜivezeno bylo, aby po
jednom groši þeském dávali a platili, též také z každého strychu
neb kbelce jeþného neb pšeniþného sladu, kterýž by ven z mČsta
prodán aneb jinak vyvezen byl, aby se nám, dČdicĤm našim a
budoucím králĤm þeským též po jednom groši þ. od toho, kdo jej
prodá, dávalo a platilo, vše jeden groš za sedm penČz bílých
poþítajíc, a to na þasy budoucí a vČþné. A k tomu pĜi dávání a
spravování cel a ungeltĤv když bychom soli naše do království
tohoto našeho þeského voziti dali, budou povinni jednoho každého þasu podle vymČĜení a usazení našeho, dČdicĤv našich a
budoucích králĤv þeských se zachovati.
Protož také podle toho všeho bez umenšení, jak se svrchu
píše, primas, šepmistĜi a konšelé, starší obecní, pĜísežní a všecka obec mČsta našeho Hory Kutné nám, dČdicĤm a budoucím
králĤm þeským sami za sebe, dČdice a budoucí potomky své
pĜiĜekli, pĜipovČdČli a slíbili pĜi všem poslušnČ, povolnČ, ve vší
poddanosti jakožto vČrní poddaní naši k nám, králi a pánu svému dČdiþnému se zachovati a nás, dČdicĤv našich a budoucích
králĤv þeských se pĜidržeti a námi se bez všelijaké odpornosti
spravovati.
Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou k listu tomuto jsme
pĜivČsiti rozkázali a rukou naší vlastní se podepsati ráþili. Dán
na hradČ našem Pražském ve stĜedu den sv. Diviše léta 1549.
PozdČji pĜedložili Kutnohorští ještČ výsadu na studánku u

Bylan, kterou dĜíve pĜedložiti byli opomenuli, a dosáhli stvrzení
jí následujícím listem:
My Ferdinand etc. Oznamujeme tímto listem všem, /238/ jakož
jsme poctivým šepmistrĤm, konšelĤm i vší obci na Horách
Kutných vČrným našim milým, nČkterá privilegia, kteráž v potvrzení našem jim znovu daném zejména dostaveny jsou, navrátiti
ráþili. I ponČvadž tíž Horníci jedno privilegium, jmenovitČ listu
od krále Vladislava slavné pamČti na studánku a nČkteré jiné
vČci dluhĤv se týkající svČdþícího, které datum jest na BudínČ v
pátek pĜed sv. KateĜinou léta 1493. nám s jinými privilegii svými
nebyli dodali, než teprve po navrácení tČch privilegií a potvrzení
našem dostavených položili, v kterýžto majestát My nahlédnouce, zase jim HorníkĤm z milosti naší královské navracovati ráþíme, tak, aby toho majestátu což v sobČ obsahuje podle potvrzení
našeho také užívali a užívati mohli. Tomu na svČdomí peþeĢ naši
královskou menší k tomu listu jsme pĜitisknouti rozkázali. Dán
na hradČ našem Pražském v úterý po sv. MartinČ léta božího
1549 a království našich Ĝímského 19., uherského 23. a þeského
24.349
Není dĤkazĤ, že by byli Kutnohorští v jakou jednotu s jinými mČsty neb pány rytíĜi byli v roce 1547 vešli neb se jak upsali
k obranČ svobod a práv zemČ þeské, o nichž bylo domnČní, že
Ferdinand je nČkterak rušiti míní. Ano, ze žádosti o navrácení
odĖatých privilegií a výsad patrno, že lid svĤj branný dodali
nejvyššímu vĤdci Šebestianovi z Veitmille, takže spíše se podobá, že se strany královské pĜidržovali. AspoĖ mezi mČsty, která
velikými penČžitými pokutami byla postižena a trestána, nikdy
Hora se nejmenuje, a pĜedce musela i Hora na starobylých svých
/239/ právech a privilegiích tolik utrpČti. NeboĢ srovnáme-li práva
navrácená se svobodami prve platnými, doznati musíme, že
Hora pozbyla výsad nejpĜednČjších a nejvýznamnČjších.350
Okolnost, že pokuty soudem na zloþiny, loupeže, cizoložství
a podobné skutky ukládané pĜipadaly na krále, vrhá nepČkné
svČtlo na mravy doby té. Veliké znemravnČlosti tČch þasĤ jak v
obyvatelstvu místním i okolním panovaly, dĤkazem jsou zápisy
ve starých spisech soudních, jež také ukazují poþetnost velikou
tČchto zloþinĤ. Noþní rvaþky a pĤtky, zranČní a vraždy byly na
denním poĜádku. NejbolestnČji dotkla se Hory ztráta odúmrtí,
þímž obci ubylo znaþných pĜíjmĤ.
Takovým zpĤsobem povýšil král Ferdinand moc královskou
v ýechách nad obvyklý stupeĖ dĜívČjšími panovníky udržovaný
a panoval dále bez jakýchkoli pĜedešle se objevujících
odporností /240/ stavĤ, kteĜí ještČ za živobytí králova syna jeho
Maximiliana za budoucího krále þeského roku 1549 uznali.
Téhož roku jednalo se na snČmu církevním v Praze o
smíĜení stran náboženských a zvláštČ o podrobení se strany pod
obojí církvi Ĝímské, jelikož ěím ponechával sice ýechĤm pod
obojí pĜijímajícím tento spĤsob, avšak v ostatních þástkách
usiloval, aby jím se Ĝídili. DČkan kutnohorský Václav Teplický
vzpouzel se však co nejusilovnČji každému podobnému spojení
a tím všechno další jednání a narovnání bylo pĜekaženo.351
349

Z toho lze poznati, že o studánku tu, z níž veškerá voda do mČsta pĜichází, þastČji bývaly spory a proto Kutnohorští tento dĤležitý
majetek obecní tím spíše pojistiti se snažili.
350
Odpor stavĤv a mČst ztrestal král Ferdinand velmi pĜísnČ, jak
již patrno z toho, že všechna mČsta veškerá privilegia odevzdati musela. KromČ toho ti, kdož komisí ustanovenou uznáni byli nejvíce
vinnými, a sice ze stavu rytíĜského Václav PČtipeský z Schönhofu a
Bernard Barchanec z Baršova, ze stavu mČšĢanského pak Jakub Fikar z Vratu primátor Starého mČsta Pražského a dvorní rychtáĜ mČst
královských, pak mČšĢan novomČstský Václav z Jelení dne 22.
srpna 1547 na dvoĜe hradu Pražského a sice právČ pĜed zaþetím králem svolaného snČmu zemského státi, kteréž pokutČ JindĜich Krabice z Veitmille a slovutný kancléĜ Starého mČsta Pražského Sixt z
Ottersdorfu toliko k mocným pĜímluvám ušli. Odtud snČm tento
snČmem krvavým nazván byl. Jiným konfiskovány statky. Tak ztratil
Kostka z Postupic panství litomyšlské. MČsta pak nejen že statkĤ
svých pozemských pozbyla, byla mimo to ještČ trestána znaþnými
pokutami penČžitými. Tak na pĜ. mČsto Slaný a ýáslav zaplatilo po
5000 zl., Písek a Nymburk po 8000 zl., Louny 10.000 zl., LitomČĜice a Klatovy po 12.000 zl. a Hradec Králové, Tábor a Žatec po
16.000 zl. pokuty. Tím schudla mČsta þeská ovšem velice.
351
Byl jsem pĜi tom, praví OndĜej Daþický, otec MikulášĤv, a
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1550 V sobotu po Nanebevstoupení PánČ zemĜel jest
Mikuláš z PráchĖan, mnoholetý primátor kutnohorský. Byl muž
v mČstČ nad jiné oblíbený a o obec velezasloužilý. Nebude od
místa sdČlení jeho poslední vĤle, z níž blíže jej poznáme:
Ve jménu Pána Boha všemohoucího a na vČky vČkĤv požehnaného Amen. Já Mikuláš z PráchĖan, znaje na sobČ nedostatek zdraví svého, však z daru božího rozumu a pamČti užívaje,
toto mé poruþenství a kšaft þiním o všem statku svém, jenž jest
mnČ milý BĤh nadČliti ráþil z své hojné milosti.
Statek pozemský, kterýž mám na zemi, ves Neškaredice dČdiþnČ se vším pĜíslušenstvím, ves Kbel, dva þlovČky v Opatovicích a jednoho þlovČka v /241/ Radovesicích, se vším tím platem
což na nich jest, v HoĜejší ChvátlinČ též také plat kterýž na tČch
lidech jest, dČdiny nČkteré, kteréž jsou od Krchleb, kteréž držím
s dobrou vĤlí od Jana rychtáĜe z Neškaredic, pĤl stolice
pregéĜské na Vlašském dvoĜe a díly po nebožtíkovi Václavovi
Zmeškalovi 100 kop gr.þ., na který mám zápis na Vlašském
dvoĜe, který mi uþinil Jan z Skalice na stolici pregéĜskou bez pĤl
þtvrtČ, statek jiný mČstský všecek bez výminky, krom toho þehož
níže dotknu, domy, zahrady, klenoty, všecek statek jakýmžkoli
jménem jmenován by mohl býti porouþím a mocnČ dávám po
smrti mé Janovi a JindĜichovi synĤm mým, aby oni spolu vČrnČ
a právČ a spravedlivČ o to rozdČlili (se) pod tou výminkou, aby
dluhy všecky mé, kteréž jsem spravedlivČ dlužen, prve z toho
statku mého zaplatili.
JustinČ manželce mé milé k užívání do smrti její ten plat,
kterýž mám sobČ od paní Miránkové s dobrou vĤlí daný, mocnČ
porouþím. A kdyby ji Pán BĤh z tohoto svČta pojíti ráþil, aby na
syny mé a dČdice jich pĜipadl zase ten plat se vším, jakž ty dobré
vĤle v sobČ šíĜe ukazují a zavírají.352 Tež jí porouþím pivovar,
který mám na Páchu se vším pĜíslušemstvím což v tom pivovaru
jest a k nČmu pĜísluší, i také aby synové moji na to jí nesahali,
ani v dluhy její což u lidí má. Tím pak pivovarem i nábytky aby
manželka má milá mohla to dáti a tím šafovati jak bude chtíti. It.
Okrasu její, kterúž má, též aby pĜi ní zĤstala, též svršky od peĜin,
prostČradel, cých i nádobí cínového, to jí mocnČ porouþím. /242/
Co se Doroty a Lidmily dcer mých dotýþe, což jsem jim dal, to
aby na tom pĜestaly.353 Co se domu dotýþe, v kterém bydlím, o
tom takto Ĝídím, aby manželka má s Janem synem mým tu byla
až do její smrti. It. ApolonČ sestĜe mé porouþím 15 kop gr.þ., ty
aby jí vydány byly po 2 kopách gr. každého roku. O dluzích pak
mých, kteréž jsem dlužen manželce mé a synĤm mým, i co jsou
mi lidé dlužni, oznámím, aby se vČdČli þím spraviti. Poþty, kteréž
mám uþiniti, což jsem k sobČ pĜijímal, ty synové moji mají
pánĤm uþiniti. A pĜi tom za to velice žádám i prosím pánĤ šepmistrĤ a rady, že v tom se k mým dČtem laskavČ zachovají a jich
v tom placení mimo možnost, což by za mnou ostalo, neobtíží,
rozpomenouc se na mé veliké práce, kteréž jsem po mnohá léta
pro tuto obec, své opouštČje, a obecní dobré jednal, podle mé vší
možnosti. PĜitom jsem dožádal slovutných pana JiĜíka Zygele a
pana Adama z Chocemic ujcĤ mých milých a pana Pavla z
Olivetu, aby manželce mé a synĤm mým radni a pomocni byli v
potĜebách jich, kdyby se k nim v þem utekli. Dálo se od narození
Syna božího 1550. létČ ve þtvrtek po provodní nedČli.
Klášter Sedlcký zmáhal se doby té znamenitČ, podporován
králem Ferdinandem, kterýž všemožnČ siloval o to, aby náboženství Ĝímské vrchu nabylo. Dávné spory o držení statkĤ pozemských, nČkdy klášteru Sedlckému náležejících, jichž Kutnohorští tou dobou byli /243/ v držení, byly obnoveny a zvláštČ byl
by klášter rád obdržel zpČt statek Veletov. Ale úpisy králĤ þeských JiĜího a Vladislava, jimiž statek ten kutnohorským k jich
špitálu byl pojištČn, nebylo možno zrušiti. Proto po delším
jednání a rozepĜech stalo se roku 1550 mezi klášterem Sedlckým
a obcí Kutnohorskou koneþné narovnání a úmluva, mocí které
obec Kutnohorská nČkteré z bývalých pozemkĤ Sedlckých, které
když zaþali snČmovati, ihned se svadili a potom rozjeli a skrze mne
pĜed stavy oznámeno, že se k tomu svoliti nemĤže. Takto krátce
uvádí Daþický pro rodinu svou tak znamenitou událost, neboĢ manželka OndĜeje Daþického byla dcerou pana Mikuláše z PráchĖan.
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Justina manželka Mikuláše z PráchĖan rodem byla pánĤ z Hor.
Sestra její Lidmila provdána byla za pana Robmhápa z Suché.
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Dorota z PráchĖan provdána byla za OndĜeje Daþického z
Heslova, Lidmila pak za pana Jana z Podivic.
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posud držela, postoupila klášteru, zaþež opČt získala plného
vlastnictví k Veletovu pro špitál svĤj. Narovnání stalo se následujícím listem:
Léta PánČ 1550. v úterý po sv. Florianu stala se smlouva
mezi velebným knČzem Antonínem opatem kláštera Matky Boží v
Sedlci a téhož kláštera konventem z jedné a poctivými šepmistry
a radou i vší obcí Hor Kuten z strany druhé a to taková. Jakož
nČkdy dobré pamČti knČz Jošt opat kláštera Sedlckého i s konventem téhož kláštera prodali dČdiny od dvoru jménem Gruntlíku ležícím na TurkaĖku pod Špicberkem Prokopovi Alderovi
mČštČnínu u Hory, z kterýchžto dČdin þtyry kopy grošĤv þeských
platu roþního do kláštera vycházelo, a od téhož Prokopa Aldera
ten plat pĜešel v držení a spravování Hory Kutné atd. A podle
toho, jakož týž pan opat a konvent téhož kláštera nastoupil jest
na ves Veletov, kteráž jest zastavena HorníkĤm od téhož kláštera
Sedlckého, chtíc tu ves od HorníkĤv vyplatiti, a podle toho ukázal jest majestátĤv králĤv JMtí, v kterýchž stojí, že se jemu i jeho
budoucím moc dává, aby mohl statky, kteĜí jsou na výplatách,
vyplacovati, aneb k lepšímu užitku, jakž by znal, aneb s kým by
se smluvil, pĜivésti, že Jich Milost králové své povolení dávati
ráþí, jakž tím majestátové šíĜe v sobČ zavírají. A oni také šepmistĜi a rada i všecka obec ukázali jsou své majestáty a obdarování Jich Mtí slavných pamČtí na ves túž Veletov k špitálu a na
chudé obrácenou, v kterýchžto majestátích /244/ jest toto znamenitČ dotþeno, že té vsi od HorníkĤ žádný jiný vyplacovati nemá,
krom JMt královská k svému vlastnímu jmČní a držení. I takto
jsme se my svrchupsané obČ strany o tu obojí vČc, o Gruntlík i
Veletov, podle tČch obojích majestátĤv pĜátelsky smluvili a
snesli: PĜedkem, co se vsi Veletov dotýþe, ponČvadž ten plat z té
vsi vycházel a vychází na špitál horský a na skutky milosrdné a
na chudé lidi, že my opat i konvent téhož kláštera pĜi Hornících
a špitálu jich a chudých lidech toho necháváme a na tu výplatu
té vsi Veletova my ani budoucí naši potahovati se nemáme a
nemají na þasy budoucí. A my šepmistr a rada i všecka obec
Hory Kutné téhož Gruntlíku s dČdinami, s platem i se vším pĜíslušenstvím postoupili jsme témuž panu opatovi a konventu
kláštera Sedlckého a touto smlouvou postupujem a na to se
potahovati nemáme my ani budoucí naši na þasy budoucí. Kdež
my svrchupsaný opat i s konventem dotþeného kláštera Sedlckého, chtíc aby jakž tato smlouva zní a v sobČ zavírá, tomu všemu
dosti se státi má, zavazujíc k tomu i budoucí naše téhož kláštera
i konventu držitele, a my šepmistĜi a rada i všecka obec Hory
Kutné tolikéž pĜiĜíkáme za sebe i budoucí naše, že tomu všemu
podle této smlouvy dosti státi se má. A jestliže by pak kdo chtČl
naþ proti této smlouvČ buć na tu výplatu aneb naþkoli jiného
nastupovati, tehdy máme s obojí strany obhajovati a pĜi JMKé
toho brániti, aby ta smlouva v celosti a bez porušení zĤstala. Na
potvrzení a zdržení té vší vČci my opat a konvent svrchupsaný a
jmenovaný peþeĢ naši opatskou a konventskou, jichž užíváme, a
my šepmistĜi a rada i všecka obec peþeĢ naši Hory Kutné dali
jsme pĜivČsiti k tomuto listu, kdež my opat s konventem máme
jeden list a my šepmistĜi a rada i všecka obec Hory Kutné v táž
slova znČjící /245/ druhý list. Dálo se léta a dne jak se svrchu
píše.354
1551 RychtáĜ královský, jak pro všechna mČsta královská
ustanoveno bylo, dosazen byl v HoĜe teprve v roce 1551 a
ustanoven jím OndĜej Daþický.355 O uvedení a usazení tohoto
královského rychtáĜe podává zápis v Memorabiliích mČstských
k roku témuž pĜi nedČli Resurrexi fer II post festa Paschali tuto
zprávu: Pan OndĜej KĜivoláþek356 rychtáĜ královský pĜipomenuv
354

S povolením nejjasnČjššího knížete a pána pana Ferdinanda
voleného císaĜe Ĝímského a krále þeského tato smlouva ve dsky
zemské vložena a vepsána v kvaternu trhovém novém bílém léta
1561 ve þtvrtek pĜed sv. Vítem.
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V PamČtech Mikuláše Daþického list 56 poznamenáno o tom:
Pan Krištof Skuhrovský z naĜízení a poruþení krále Ferdinanda v
pĜítomnosti nejvyššího pana mincmistra Jana z Vitence v pĜítomnosti pánĤv i konšelĤv, starších obecních a soudcĤv i úĜedníkĤv mince
na rathúze v plné radČ vzložil jest na mne OndĜeje Daþického z Heslova nový, v království þeském nebývalý úĜad, vyhlásiv mne za
rychtáĜe královského k sedání nad šepmistry tu na Horách Kutných,
þehož jsem žádostiv nebyl. Pán BĤh raþ mi pomocník býti.
356
V starých knihách mČstských Daþický všude KĜivoláþek zván.

v radČ, kterak jest v úĜad rychtáĜský uveden, i závazek že jest
jemu dán, pak pokud nemČl instrukcí, v nic se jest dáti nemohl.
Než ponČvadž se dotýþe rychtáĜe druhého, kterýž jest od pánĤv
ustanoven, by mČl jiného k svému pohodlí ustanoviti, že na témž
není a že mĤže na tomž pĜestati. A protož aby pĜítomen byl, že se
jemu vidí, i také páni soudcové aby zde byli, nebo jest s nimi mČl
pro nescházení dosti co þiniti, /246/ když mezi nimi byl a v
pĜítomnosti jich dal þísti instrukcí, aþ jest byl na tom, aby ústnČ
oznámil pro nČkteré pĜíþiny, a zvláštČ, že jsou tam nČkterá dvČ
slovíþka, kteráž jsou obtížná, ježto by radši tomu byl, aby toho
nebylo. Ale ponČvadž jest vĤle JMKé, že on se nejináþe chovati
chce a musí, žádaje dále, aby již pĜijat byl v spolek panský, že
on se nejináþe chovati chce, než což bylo by ke cti a chvále boží,
podle té instrukcí, ponČvadž i páni to prve zachovávali. A v té
instrukcí tento rozum zavírá:
PĜedkem: jakož jsou obyvatelé mČsta Hory Kutné þasu minulého v nČkterých vČcích proti nám provinili a pĜeþinili, i znajíc toho zvláštní potĜebu pro uvarování tČch a takových podobných budoucích vČcí, aby poslušnost a poddanost k JMKé zachována byla, protož ustanovovati ráþíme rychtáĜe královského,
však do vĤle a zmČnČní našeho, kterýžto rychtáĜ v radČ mezi
úĜadem konšelským sedČti, první místo držeti, dobré a užiteþné
naše a dČdicĤv našich všemi obyþeji obmýšleti, jednati a pĤsobiti má vČrnČ, právČ, poslušnČ ku králi i k arciknížeti rakouskému,
aneb komuž bychom každého þasu poruþiti ráþili. Také má
rychtáĜ královský toho šetĜiti, jestliže by v úĜadu konšelském
aneb na jiném místČ mezi obcí, žeby proti nám, dĤstojenství,
vrchnosti a proti komoĜe naší co pĜed se bralo a pĤsobilo, aneb
jaké srozumČní a puntování se dálo, o tom aby nám ihned bez
meškání aneb arciknížecí milosti oznámil, a nemeškal i také
sám, pokud bude moci, takové vČci pĜetrhoval, a My nad ním
jakožto nad rychtáĜem naším ruku svou královskou ve všem
slušnČ a milostivČ držeti ráþíme.
Dále dotþený rychtáĜ náš pĜi soudech konšelských bývati a
tam poĜádek držeti, aby se k hodinČ urþené scházeli, lidem prĤtahĤv v jich potĜebnostech se nedály, než chudému jako bohatému skuteþnČ k spravedlnosti jednoho každého dopomohli. Pakli
by se þasnČ /247/ nescházeli aneb kterou osobu zkoušel, co v tom
scházelo, o to se k nim domluviti, pakli by pĜestati nechtČli, ty
osoby nám neb dČdicĤm našim oznámiti. Kterýžto rychtáĜ ve
všem tajnost rady zachovati má, leþ by se co o vrchnosti a dĤstojnosti naší královské neb dČdicĤv našich jednalo, toho nikoli
pĜed námi tajiti nemá.
It. ÚĜad konšelský té moci míti nemá, aby mČl obec svolati
pro kterékoli pĜíþiny, žádných spoleþných schĤzek kromČ rathouzu nemívati, než rychtáĜ náš, když toho pro poselství naše
neb pro jiné zvláštní obecní domácí potĜeby, které by oni jemu
každého þasu za dĤležité a pilné oznámili, a on, uznaje toho
potĜebu, teprv, a jináþ nic, obec svolati, a pĜi tom pĜi všem sám
býti má. Než co se jiných vČcí k úĜadu rychtáĜe královského náležejících dotýþe, v tom aby se též rychtáĜ náš podle úĜadu svého
tak choval, to Ĝídil a k tomu dohlédal, aby ve všem vĤbec rovnost práva a spravedlnost zachována byla, zlé se pĜetrhovalo,
pĜedcházelo a neposlušných bez promíjení trestal. A k tomu on
rychtáĜ svého podrychtáĜe míti má, kterýž tou pĜísahou jako
rychtáĜ nám zavázán býti a týmž rychtáĜem se spravovati má.
It. Má toho pilen býti i se svým podrychtáĜem, aby se nic
toho buć od mČšĢanĤv usedlých, svobodných neb pĜespolních
nedálo, nemluvilo ani nezpívalo, což by pĜedkem proti Pánu
Bohu všemohoucímu neĜádného bylo, potom na posmČch a k
zlehþení dĤstojenství a vrchnosti naší královské a dČdicĤv
našich býti mohlo, nýbrž aby þest a chvála boží všelijak a na
každém místČ v tom mČstČ se rozmáhala, zvláštČ však v nedČli a
jiné sváteþní dny aby lidé do kostelĤv chodili, slova božího a mší
svatých pilni byli. Pakli by kdo postižen byl, že se tak
nezachovává a pĜestupuje, toho každého podle jeho provinČní
skuteþnČ trestati a nám o tom neb našim zĜízeným radám na
hrad Pražský oznámiti.
/248/ ZvláštČ pak tomu chceme, aby povaleþe a lidi zahaleþné
vyzdvihoval, prĤchodu nedal, než aby každý své práce vþas
hledČl a tudy aby v tomž mČstČ dobré kĜesĢanské obcování a
poĜádek udržen a zlý pĜetržen byl.
Z toho naĜízení snadno lze poznati, jak zĜízením královské-

ho rychtáĜe omezena byla dĜívČjší samospráva obce a zejména
omezeny byly schĤze obecní.
Daþický nesetrval dlouho v úĜadČ královského rychtáĜe,
neboĢ již v pondČlí po památce mistra Jana Husi skrze pana
Volfa z VĜesovic nejvyššího písaĜe království þeského a prezidenta komory královské z úĜadu toho byl propuštČn a vložen na
nČho úĜad hofmistra horního. Královským rychtáĜem pak ustanoven byl Jan Chyzdera.
V pondČlí po sv. VavĜinci nejvyšší mincmistr Jan z Vitence
obnovil radu a osadil ji tČmito osobami: Václav Voþko primas,
Jan z LiboslavČ zlatník, Veverýn z Gamsenštejna, Albrecht Sup,
JiĜík Libotovský, JiĜík kožešník, Lukáš Labuška, Jakub Samsera,
Pavel klobouþník, Jan Vokáþek, Hanuš Holar, Pavel Poþátecký,
Rafael mincíĜ, Václav Bodlák, Václav uzdáĜ, Pavel Hubáþek,
BartoĖ Kas a Petr od SrnĤ.
Po sazení rady byli panem mincmistrem napomenuti širokými Ĝeþmi v tČchto artikulích: PĜedkem: Cti a chvály boží aby
pilni jsouce k tomu jiné vedli a napomínali, sekt, skrze kteréž se
nesvornosti pĤsobí, aby zde nedopouštČli, a scházení tČch bratĜí
valdenských aby zastavovali, nebo pro nČ i rána boží pĜichází a
ohĖové jdou a jiné vČci tČžké, jakožto drahoty a hladové. It.
Kdyby kdo co o JMKé a dČdicích JMti mluvil neb þinil, aby toho
nedopouštČli ni nehájili. /249/ It. Lásku spoleþnou aby mezi sebou
mČli a s pilností soudili, soudy sirotkĤm a vdovám aby bez
odtahĤv spČšnČ þinili. It. Poþty zádušní i jiné obecní aby þinili,
nad drahotami potrav a pĜekupováním aby pozor mČli, chleby,
víno, pivo, maso a jiné potravy aby se v slušnosti podávaly, aby
chudí lidé mohli za svou robotu míti a þasu sobČ nakupovati,
aby v tom nedostatku nebylo, aby každý soused neb cech, jakž by
to naĜídili, aby mČl a v þase potĜeby zaopatĜil.
Z Ĝeþí jak novČ ustanoveným rychtáĜem královským tak i
mincmistrem vedených pĜi sazení rady nové poznáváme, k þemu
pĜi správČ obce hlavnČ bylo hledČno. PĜi proþítání memorabilií
mČstských þasto lze se doþísti, že pĜes mnohonásobná opatĜení
pokud týþe se prodeje potravin veliké nešvary se dČly a stesky
do drahoty a pĜekupování dále vedeny byly. Proto pĜísnČ
obnoven rozkaz, by se jak pekaĜi, Ĝezníci a nákladníci piv sazbami vydanými Ĝídili, ano i vín jináþe neprodávali, než jak šepmistry bylo sazeno, zaþ které smí prodáváno býti.
Po obnovení rady zasednuto bylo opČt k soudu a první rada
držána nad falešníky. PĜedvedeni byli vČzĖové JMti Ké pro
tolary, které shledány falešnými, a Jan Štola a Burian Vrbík
vedle psaní a poruþení Jeho arciknížecí milosti, kteréž nejvyššímu mincmistru uþinil, dáni na rukojmí v pĜítomnosti pánČ mincmistrovČ, pana hofmistra, rychtáĜe královského a plné rady, každá osoba zvláštČ pod 600 kop gr.þ. A když by jich rukojmím neb
nČkterým z nich týden napĜed dáno bylo znáti, že mají pod
propadením sum tČch pĜed úĜadem se postaviti, neb tu, kdež jim
ukázáno bude. I slíbili všichni rukou spoleþnou a nerozdílnou
rukoudáním panu mincmistrovi. MČlĢ každý z obvinČných dvacet rukojmí z mČšĢanĤ usedlých /250/ kteĜí statky a hrdly svými
za nČ ruþili.357
V zemi panoval nyní sice pokoj, zato však neustále trvající
válka s Turkem v zemích uherských vyžadovala tím vČtších nákladĤv a proto z celého království þeského musely dávány býti
pomoci váleþné, jak na penČzích, tak na lidech.
Jak úzkostlivČ hledČno bylo k výsledku války této, vysvítá z
následujícího mandátu arciknížete Ferdinanda, daného na hradČ
Pražském v pondČlí po sv. Havle roku 1551, svČdþící urozeným,
stateþným, slovutným a opatrným pánĤm, rytíĜĤm, vladykám a
mČstĤm i jiným všem obyvatelĤm království þeského, kraje
ýáslavského, v tomto znČní: VČrní milí! Jakož lid váleþný krále
JMti, pana otce našeho nejmilejšího, v znamenitém poþtu proti
nepĜíteli víry svaté kĜesĢanské Turku v království uherském na
tento þas leží, z þehož i nadČje jest, že by se mezi nimi bitva
svésti mohla, na kteréžto vítČzství lidu váleþného JMKé i všemu
kĜesĢanstvu nemálo záleženo. A protož všem kĜesĢanĤm ku Pánu
Bohu volati a za to prositi sluší, aby jeho svatá milost hnČv svĤj
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V memorabiliích mČstských rukojmí uvedeni zejména, jakož i
zpráva o uvedení rychtáĜe královského. Daþický o tom poznamenává: Zjevena je faleš v dČlání tolarĤ v HoĜe Kutné, o þež mnozí
tČžkost mČli. Výsledek soudu neb tresty známy nejsou.
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od nás odvrátiti a vítČzství svého svatého kĜesĢanĤm popĜíti
ráþil. Z té pĜíþiny jednoho každého milostivČ napomínati i
porouþeti ráþíme, aby jeden každý pĜi sobČ, faráĜích, knČžstvu a
poddaných svých takto naĜídili, aby každý pátek procesí, posty a
modlitby ku Pánu Bohu za to ode všeho lidu držány byly. Též
také faráĜi na kázáních lidu obecnému oznámili, když se o
polednách tĜikráte zvoniti bude, tak /251/ jakž na klekání obyþej
bývá, aby k témuž na kolenou zkroušeným srdcem ku Pánu Bohu
se modlili, aby jeho svatá milost ráþil k tomu lidu váleþnému
JMKé šĢastné vítČzství proti nepĜíteli dáti, kteréžto zvonČní
každý pĜi svých kostelích, jakž dotþeno, naĜíditi má, kdež znajíce
vČc slušnou a pobožnou býti, tak se zachovejte.
A když i knČz Jan Mystopulos dČkan kostela sv. ApolináĜe,
administrátor, mistĜi a faráĜové konsistoĜe arcibiskupství Pražského pod obojí spĤsobou pĜijímající mandát ten arciknížete
veškerému duchovenstvu opakoval a k plnČní naĜídil, zaveden
byl v HoĜe od dne sv. Voršily každý pátek pĜísný pĤst a držána
byla prosebná procesí kolem chrámĤ, k nimž pod trestáním
dostaviti se musili obyvatelé každé þtvrti pĜi chrámu svém.
1552 Již dĜíve stala se zmínka, že knČží z far kutnohorských
pĜeþasto odcházeli a neminulo takĜka roku, aby se faráĜi pĜi
farách mČstských byli nevystĜídali, vyjma dČkana pĜi chrámu
Vysokém.358 PrávČ toho roku mČli Kutnohorští nedostatek knČží
veliký. FaráĜi od NámČti i od sv. BartolomČje vzali odpuštČní a
odešli na nová místa, dČkan Václav Teplický zemĜel a jediný
faráĜ u sv. Barbory, Matouš Hradecký, zastávati musel veškeré
povinnosti duchovní v mČstČ a i on hrozil odejítím, jestliže žádosti jeho o zlepšení jeho postavení vyhovČno nebude. Z jeho
žádosti k šepmistrĤm nejlépe lze seznati, že v mČstČ tak proslulém, které na zbudování tolika a tak nákladných /252/ chrámĤ tak
veliké sumy bylo vynaložilo, jehož bohatí mČšĢané k chrámĤm
tČm znamenitá þinili nadání, postavení duchovenstva nebylo
skvČlé, ano že toto þasto i s nedostatkem zápasiti muselo a to
bývalo právČ pĜíþinou þastých listĤ odpíracích, když knČze pro
fary své hledali.359 Podmínky faráĜe Matouše, za kterých i
nadále na svém místČ vytrvati pĜislíbil, znČly následovnČ: 1. Od
svaté Barbory aby jej páni nikam nepotahovali a neobraceli
žádným spĤsobem. 2. Do kuchynČ aby šepmistĜi a konšelé kázali
všeho kupovati strany potĜeb tak jak jiným faráĜĤm se þinívalo a
to s ochotností, neb „nerad bych od kuchaĜky, kteráž jest, neb
jiná bude, na sebe pokĜik mČl“. Ubrusové a ruþníkové jsou
zlí.360 3. Fara aby byla opatĜena a opravena strany stĜech,
ponČvadž i do svČtnic i do komor teþe a škoda se i nám na našich vČcech dČje. A prkna pod obojí pavlaþí aby se opravila, po
kterých chodíme, aby nikdo k úrazu nepĜišel. NeboĢ nebožtík
knČz Václav propadl skrze prkna a já již dvakráte se provalil. 4.
Kdybych kam odejel po své potĜebČ, však což by bylo bez újmy
obce této, abyste toho pĜíti ráþili. 5. PonČvadž od sv. BartolomČje 10 gr. bílých dává se mi na pomoc, abyste mi k nim 5 gr.
bílých /253/ pĜidali, aby toho bylo 15 gr., abych z toho mohl sobČ
knihy, šaty a jiné potĜeby kupovati. Neb Boha se dokládám, že ta
kopa grošĤ mnohokrát nepostaþuje na stravu a nČkdy pro své
zdraví žejdlík vína musím vypíti. Zbude-li co, tedy k jinému þasu
musím máslo, koĜení, vaĜení nakoupiti a tak to utratím. Žádám,
že tomu odporni neráþíte býti, neb pak toho nejvíce na kniny
nakládati budu k užitku této obce. PonČvadž však z kaplanství
kostela našeho žádného užitku nemám, protož pomýšlím na ty
pĜíþiny. Žádám, že mi ráþíte odpovČć dáti, neb jináþe mého
pobytí pĜi tom kostele není, leþ ráþíte-li toto k místu pĜivedsti,
jelikož se mi místa nabízejí, kde bych mČl místo lepší a
gruntovnČjší.
PonČvadž však téhož knČze Matouše Hradeckého nacházíme
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Gindely ve svém díle Geschichte der böhmischem Brüder uvádí, v jak smutném postavení knČží XVI. století bývali a to jak knČží
pod obojí, tak i katoliþtí. FaráĜ ustanovován býval obyþejnČ na pĤlletní výpovČć a stČhoval se buć pĜi sv. JiĜí aneb pĜi sv. Havle.
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UprostĜed vČku XVI. kvetlo v ýechách sektáĜství velice a za
tČchto zmatkĤ nebylo žádných vĤdcĤ vĤbec aneb jen nedostateþných, duchovní správa byla špatnČ opatĜena, poþet faráĜĤ nedostateþný a postavení jich i mnohdy velmi bídné. V archivu mČstském je
s dostatek listĤ knČží, kteĜí žádosti Kutnohorských, aby ujali se
uprázdnČné fary, odmítali pro nedostateþné opatĜení.
360
Dle toho dostával faráĜ veškeré domácí potĜeby od obce.
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pozdČji pĜi kostele sv. Barbory, není pochybnosti o tom, že žádosti jeho bylo vyhovČno. Když však Kutnohorští chtČli jej zvoliti dČkanem pĜi kostele sv. Jakuba, administrátor a mistĜi konsistoĜe arcibiskupství pražského pod obojí spĤsobou pĜijímající
nechtČli k tomu nijak povoliti, píšíce Kutnohorským, že ten knČz
Matouš faráĜ Barborský všechen smysl zwingliánský uþí a více i
k uþení luteránskému jest podobný nežli ku kĜesĢanskému, pĜi
tom rozliþné smíchy a potupy v uþení i rozmlouvání þiní tomu
náboženství, kteréhož pražské knČžstvo požívá. NicménČ však
pĜedce stal se týž knČz Matouš dČkanem horským a pĤsobení
jeho, jak ze mnoha stránek lze se pĜesvČdþiti, bylo naskrze
horlivé a zvláštČ péþi vČnoval povznesení škol místních.
Kutnohorským bylo tím více potĜebí starati se o dostatek
knČží, ježto roku toho porovnání uþinili s panem Libenickým o
záduší fary gruntecké, kde knČží kutnohorští vzali na sebe povinnost posluhování.
/254/ NešĢastnČ svedená bitva s Turkem v Uhrách byla pĜíþinou rozeslání mandátĤ královských, jimiž v známost bylo uvádČno: PonČvadž nČkteĜí v okolních zemích bČhem váleþným se
pozdvihují, aniž se ví, proti komu by se obrátiti chtČli, protož
aby všichni podle zĜízení zemského, kteréž ukazuje, chtČl-li by
kdo mocí vtrhnouti do koruny þeské, chtČ tudy království obdržeti, proti tomu aby sobČ všichni pomocni byli a na hotovost tu aby
každý z 1000 kop gr. jednoho jízdného a þtyry pČší i s koĖmi a
zbrojí vypravil, aneb radČji místo þtyr pČších druhého jízdného,
a takovým aby jednomu jízdnému po 12 zl. rýnských (každý zlatý
po 23 gr.þ.) a pČším po 3 kopách míš. na mČsíc dáváno bylo. A
což nejdĜíve mají býti pohotovČ a když by se jim podruhé dalo
znáti, vzhĤru býti a markrabství moravské hájiti, jakož i jiným
zemím jest ohlášeno.
K naĜízení tomu musel každý statek svĤj odhadnouti. Proto
šepmistĜi i rada a všecka obec kutnohorská statek svĤj, jehož na
ten þas užívala, žádných dluhĤv nevyhrazujíc, i poddaných
svých odhadli a vykázali jako statek obecní v sumČ 5066 kop 22
gr. bílé a statek poddaných v sumČ 5772 kop 30 gr. a pĜiznání to
pĜijali k svému svČdomí. OcenČn pak statek v Lošanech na 1554
kop, což dá bernČ 13 kop 38 gr. 6 den. V Oujezdci 500 kop, bernČ 6 kop. V Neškaredicích 1135 kop, bernČ z toho 13 kop 37 gr.
7 den. V HoĜanech 593 kopy, bernČ 10 kop 42 gr. 6 den. a v
PoboĜi 1252 kop 30 gr. a bernČ z toho 15 kop 1 gr. 6 den. Dle
této sumy musela Hora nejen berni odvésti, nýbrž i vojsko
pohotovČ chovati.
Není pochybnosi o tom, že v tČchto dobách váleþných mnohý neĜád jak v zemi tak i v mČstech se dČl, neboĢ toulavých
dobrodruhĤ a povaleþĤ bylo všude v hojnosti a není tudíž divu,
že dle tehdejšího /255/ trestního i útrpného práva þasto i pomČrnČ
nepatrné krádeže pĜísnČ, ano i smrtí byly trestány. Tak rozkázali
šepmistĜi a rada po tĜi pátky v trhu provolati po rynku a v
ulicích: Jelikož sousedé a obyvatelé zdejší þastokráte na nČ
vznášejí, kterak se jim znamenité škody po zahradách i polích od
nČkterých lidí dČjí, a protož na vČdomí dávají všem vĤbec a jednomu každému, a zvláštČ tČm, kdož by ti škĤdcové byli, pĜikazují,
aby do zahrad a polí nelezli, žádných škod nedČlali a pakli by
kdo postižen byl a škodu v cizí zahradČ neb na poli dČlal a ku
právu dodán bude, že obČšen bude jako každý jiný zlodČj.361
1553 PovČdČno bylo již mnohokráte o þastých stížnostech
lidu do špatné a nedostateþné jakosti a drahoty piv. Proto, aby
jakýsi pevný Ĝád v to byl uveden, šepmistĜi a rada i všecka obec
ve stĜedu den sv. Pavla na víru obrácení (25. ledna) zdvihli jsou
cech nákladníkĤv /256/ piv z následujících dĤvodĤ: Že jsouce
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Takzvaná Kniha smolná v archivu mČstském ze XVI. vČku vykazuje nespoþetné a nejrozmanitČjší tresty a pokuty za krádeže a
vraždy. Muþení všelikého druhu, natahování na skĜipce, stČtí, proražení kĤlem, utČtí jedné neb obou rukou, obČšení byly tresty za krádeže, kdežto za vraždu platilo lámání kolem, upálení, ĜemenĤ z tČla
vytahování a pod. Poznamenáno tam tolikéž, jak ěehoĜ Šašek a Jan
MlynáĜ, havíĜi, z rozkazu arciknížete pro zloĜeþení a neslýchané
rouhání ohavnou smrtí z tohoto svČta všem jiným zlolajcĤm ku pĜíkladu sprovozeni, a nejprv aby jim jazyk týlem vytržen byl, pak aby
tČla jich na hranici vržena a spálena byla. Též Jakub ze Psince obžalován z loupeže, vzat do káznČ a na trápení pĜiznal se k osmnácti
vraždám, zaþež byl napolo odĜen a pak do kola vpleten. A podobné
hrĤzné tresty byly na ĜadČ.

povolnČ a pĜátelsky napomínáni, jich cechmistĜi, kteĜí z nákladníkĤv voleni bývali, aby se vedle ustanovení a naĜízení jim
vydaného chovali a jiné k tomu pĜidrželi, na slady jistou míru
pšenice aby dali a piva též také jistý poþet pĜedního i také
zadního brali, ale v tom že jsou se tak nechovali, ale ménČ pšenice na slady dávali a více nad vymČĜení pĜedního i zadního
piva draho vystavovali, toho þiniti nemajíce. Také že i obec o takový neĜád se domlouvala a za opatĜení žádala, aby piva brodská, která nad míru draze se vystavují, i jiná okolní aby vytištČna
byla a radČji zdejší sousedé, kteĜí by vaĜiti chtČli, aby tu živnost
vedli a jí užívali. I ustanovili jsou a naĜídili za cechmistry
Václava HrĤzu, Havla Slámu, Šimona z Frantále a Jana Bolehlava a jest jim dána pĜísaha taková: PĜísaháme Pánu Bohu,
pánĤm šepmistrĤm a pánĤm spoluradním na místČ vší obce,
slibujem, jakož jsme voleni a povoláni za starší nad sladovníky a
pivovarníky, že v tomto úĜadu svém právČ a spravedlivČ se chovati budem, žádnému v tom nenavalujíc, ani sobČ, ani nákladníkĤm, vedle vymČĜení pánĤ šepmistrĤ a to v tom: PĜedkem, co se
sladĤ vejrostĤ dotýþe, tČch nemáme nad míru vyroštovati. It. Na
každý var piva 12 korcĤ sladu dáti máme a nic ménČ. It. Piva z
tČch dvanácti korcĤ aby vaĜeno bylo 14 sudĤ na vejstavku a
patnáctý na dolívku a více nic. It. Druhého piva zadního sedm
sudĤ i s vejražkou aby dČláno bylo a více nic, leþ ménČ. It. Co se
tĜetího piva dotýþe, toho aby dČláno nebylo žádným obyþejem. A
to máme pĜi svých tovaryších naĜíditi, k tomu nahlédati a toho
pilni býti, aby žádný z toho poĜádku ustanovený a naĜízený
nevystoupil. /257/ Toho nám dopomáhej BĤh všemohoucí.
ÚĜad nejvyššího mincmistra zastával dosud Jan z Vitence.
Když stal se zemským místodržícím, byl na jeho místo jako
místomincmistr dosazen Petr Hlavsa z LiboslavČ. Sotva však byl
v úĜad uveden, nastupoval s velikou pĜísností na odstranČní
dosavadních ĜádĤ v pĜekupování a prodeji potravin. Že pak
pĜespĜíliš vmČšoval se do vČcí obecních a šepmistry a konšely
neustále k zodpovídání a trestání pohánČl bez pĜedchozího nutného vyšetĜení vČcí, stal se v mČstČ neoblíbeným. PĜísnost svou
oznámil šepmistrĤm hned pĜi nastoupení svého úĜadu, pĜi renovaci rady vložil do pĜísežné formule i to, že jemu, jako místodržícímu úĜadu nejvyššího mincmistrovství království þeského
upĜímnou vČrnost a pravé poddané poslušenství hned po králi
pĜipovídati musejí.
Bylo-li pĜísnosti jeho vĤbec potĜebí a stávaly-li skuteþnČ ve
správČ obecní vady a poklesky nelze tvrditi, že však nedosteþnČ
pĜihlíženo bylo k prodavaþĤm potravin nejdĤležitČjších, jak již
þasto bylo praveno, o tom svČdþí mnoho dĤkazĤ. A tomu chtČl
mincmistr pĜítrž uþiniti. Proto se vší pĜísností naléhal na to, aby
šepmistĜi a konšelé k takovým pĜísnČ dohlíželi a aby stávající
Ĝád v prodeji vČcí zachován a držán byl.
O pivovarnících již z pĜedu povČdíno. Brzo nato shledáváme
se v memorabiliích mČstských s pekaĜi: PekaĜi pro nevážný a
drahý chléb a peþivo byli k rozkázání královského rychtáĜe a
pana mincmistra vČzením trestáni a na rukojmí pod 2 kopami
vzati, i hrozeno jim dále, když cos podobného ještČ se shledá, že
jim Ĝemesla provozování nadále zakázáno bude. Jestliže však
stav pekaĜského Ĝemesla byl skuteþnČ takový, jak jej oni v
prosbČ své o prominutí vymČĜeného trestu líþí, /258/ nemĤžeme
jej nijak nazvati skvČlým a nesvČdþí o valné zámožnosti mČšĢanstva. Ku bližšímu osvČtlení budiž prosba jich uvedena doslovnČ: Vaši milosti JMKé pane rychtáĜi vaší milosti páni šepmistĜi a vaši milost páni milí! Tak jakž jsme v trestání od vašich
milostí byli trestáni vČzením a ráþili jste nás na rukojmí dáti na
takový zpĤsob, abychom jedenkaždý ve dvou nedČlích vašim
milostem 2 kopy gr. položili anebo Ĝemesla svého zanechali.
Jakž bychom rozkaz a vĤli vašich milostí rádi vykonali, mnozí
ale, v tomĢ se nejvýše Pána Boha svého dokládáme, žeĢ na ten
þas odkud jich dáti nemáme, o þemž dobrou vČdomost o nás nČkterých míti ráþíte. I protož vašich milostí za to poníženČ prosíme, že nám to milostivČ a laskavČ vážiti a odpustiti a kĜesĢanskou lásku nad námi ukázati ráþíte. A pĜitom spravedlivČ chovati se chceme, to skuteþnČ shledati ráþíte, až zatím Pán BĤh vČþný
strany vod spĤsobiti ráþí. Neb tomu ráþíte rozumČti, nČkteĜí z
nás dítky máme a manželky a nemáme jich þím živiti, obchodĤ
jiných nemáme, než na ty ruce se chudČ mnozí živíme a v tom ve
všem vašim milostem se mocnČ porouþíme, že ráþíte prohléd-

nouti k naší chudobČ mnohých a k nedostatku. ToĢ nejvyšší
všemohoucí Pán BĤh ví, žeĢ jich mnozí z nás nemáme nerci-li 2
kopy gr., ale ani 5 bílých grošĤ. PekaĜi, kteĜí jsou byli uvČzení a
trestáni.
Na prosbu tu byla jim pokuta rukojemství prominuta, však
pohrozeno jim, shledá-li se opČt cos podobného, že jim Ĝemeslo
nadále bude zapovČzeno.
Do ĜezníkĤ stČžoval si nejvyšší mincmistr, že k horám draho
maso, kože a jiné vČci prodávají a hory tudy že tČžkost a úzkost
nesou a nebude-li to opatĜeno, že to chce spĤsobiti, aby nejen to
Ĝemeslo, ale i jiné KaĖkovským bylo puštČno a oni ku potĜebČ
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/259/ lidu horního tam dobytky sobČ bili.
Na stížnost tu byli Ĝezníci pĜedvoláni pĜed šepmistry a
konšely a pĜednešena jim stížnost, že jsouce mnohokrát a v
tČchto místech napomenuti, jak by pĜi svých živnostech chovati
se mČli, však že nic opraviti nechtí a lid si i pan mincmistr do
nich stČžuje. Jestli by to prominuto bylo, jest se obávati, aby k
nČþemu nepĜišlo, neboĢ pan mincmistr jest na tom, neopraví-li
toho, aby Ĝemeslo jim KaĖkovským popustil, k þemuž kdyby
pĜišlo, mohou rozumČti, k þemu by se to vztahovalo, že pĜedkem
by o živnosti pĜišli, potom byli by pĜíþinou rĤznic a nevolí,
kteréž by odtud mohli pĜijíti. A protož, proþ to þiní, aby se
ospravedlnili. Co se pak týþe prodávání ven dobrých dobytkĤv,
že zprávu jistou mají, kterak by oni zde nehodné dobytky bili a
co jest lepšího, do jiných mČst prodávali. Nad to, že mnozí
nemají zĜení ani na Boha ani na zdraví lidské, že krávy stelné,
ovce a jiné dobytky bijí a vyvrhna tele neb jehnČ ven, za dobré
že prodávají. A protož strany toho jednoho i druhého artikule
aby se nemýlili, že jsou na tom s pány obecními zĤstali, kdož by
se koli toho dopustil a jinam dobrý dobytek, kromČ potĜeby
JMKé /260/ a aciknížecí kuchynČ,363 prodával, že mu hned bez
milosti 5 kop gr. pokuty položí. Neb i to jim ku pamČti pĜivozují,
že nČkterou chvíli na pekaĜe jsou suplikovali a proti nim, že ven
dobré vepĜe prodávají, a za opatĜení žádali. A ponČvadž jsou
právČ chtČli sobČ, že mají zase od sebe chtíti a což jsou sami
nechtČli, toho jiným neþiniti.
ěezníci omlouvali se takto: že o tom nevČdí, aby mČli co
þiniti, co by nemČli, neb jak v prodávání masa prostĜedek zachovávají, také i kože, pĜi þemž by mohli zĤstati, prodávají, a s lidmi se rádi smlouvají. Aþ mohou páni rozumČti, že není pamČtníkĤv, aby tak drahý dobytek byl, jako jest nyní, neb schodí a
sjede drahnČ vsí a sotva jedno hovado najde, protože na vČtším
díle jedno velikou zimou a druhé hladem dobytek pomĜel. Však v
tom nedostatku takovém a podle své možnosti lid fedrují, jim
maso prodávají. A strany tČch koží, nevČĜí-li tomu pan mincmistr, nechĢ pošle do Kolína neb do ýáslavČ a tu zví, jak jsou
drahé kĤže, a mnohem drážeji, než zde. A jakož mluví, že by
nehodné dobytky a stelné krávy zde bili a jinam, co jest lepšího,
prodávali, i aby páni ráþili vČdČti, že oni mají mezi sebou jisté
osoby, které to pĜehlédají a když co takového najdou, že na
starší vznášejí a potom i mezi sebou trescí. A dobytka dobrého
že ven neprodávají a o tom že nevČdí, kromČ do kuchynČ
královské a do kuchynČ JMti arciknížecí. A protož aby se toho
na nČ páni neráþili domnívati, že oni se jak náleží chovají.
DopovČdíno jim, aby se nemýlili, že oni svého snešení s pány
obecními zrušiti nemohou, a protož jak oznámeno, že budou jisté
osoby do krámĤ choditi a tu jim ty kĤže šacovati a zaþ oni /261/
usoudí, že by kĤže stála, tak a ne jinak má prodávána býti. A co
se dotýþe prodávání dobytkĤv ven z mČsta, bude-li kdo v tom
postižen, vymiĖujíc JMKou, bude pokutován a 5 kop gr. musí
dáti.
Stížnost pánČ mincmistrova došla koneþnČ také na ševce.
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Až po tu dobu nebylo KaĖkovským dovoleno, aby tamní obyvatelé provozovati mohli nČjaké Ĝemeslo, aneb aby cizí Ĝemeslníci
mohli se ku provozování Ĝemesla usaditi, aþ toho byli na Kutnohorských, až dosud bezprostĜedních jich pánech, þastČji byli žádali.
Mimo kováĜe, kterých k dílu hornímu nevyhnutelnČ bylo tĜeba, nemČl nikdo Ĝemesla cechovního na KaĖku provozovati. V mincmistru
Petru Hlavsovi mČli KaĖkovští mocného podpĤrce svých snah a on
snažil se, jak patrno, dosáhnouti toho mocí, þeho Kutnohorští v
dobrém dovoliti nechtČli.
363
DodávaliĢ tehdy Ĝezníci kutnohorští masa pro kuchyĖ královskou do Prahy.
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Když pak tito nedovedli náležitČ se ospravedlniti, zrušil mincmistr výsadu ševcĤ kutnohorských a dovolil, aby Ĝemeslo také
na KaĖku mohlo býti provozováno, tak aby havíĜi levnČji své
škornČ kupovati mohli.
Také i v horním úĜadČ shledal nový mincmistr mnohé nepoĜádky a jakýsi Joachym šafáĜ v minci byl sĢat ve stĜedu po sv.
Duchu, že kradl peníze v minci, a vyznal též na jiné, že totéž
þinili, naþež Martin písaĜ vypovČzen byl ze zemČ a horní
hofmistr OndĜej Daþický z Heslova vzat byl do vČzení.364
/262/ Téhož roku panoval v HoĜe silný mor, za nČhož OndĜejovi Daþickému jedné noci zemĜeli tĜi synové, Mikuláš, JindĜich
a Simeon, a v jednom hrobČ pohĜbeni byli. TĜidcátý den nato
zemĜel mu i þtvrtý syn Sigmund a pochován vedle pĜedešlých v
chrámu Barborském.
MČstské clo silniþné vybíráno bylo již toho roku v MalínČ a
vynášelo týdnČ prĤmČrnČ 20 gr.þ.
1554 Finance obecní byly tou dobou tak zlepšeny, že ve
þtvrtek po sv. Janu KĜtiteli koupila obec dva dvory s dČdinami i
se vším pĜíslušenstvím v TĜebešicích po nebožtíkovi JiĜíkovi
Hášovi z Újezda, kdy paní Mandalena z Újezda a na MalešovČ
vlastní dcera jmenovaného, jsouce o to požádána, koupi tu do
desk zemských v kvatern trhový nový lvový téhož dne za
vlastnost vepsati dala.
/263/ I téhož roku panoval v HoĜe silný mor a zachváceni jím
byli též oba synové po nČkdejším primátoru Mikulášovi z PráchĖan jakožto dČdicové vsi Neškaredic, o kteréž dČdictví manželky
po synech tČch pozĤstalé porovnati se nemohly a vedly spor,
strana stranu žalujíc, až komora královská naĜídila ves tu prodati
s tou však výhradou, že toliko obec kutnohorská mĤže ji koupiti.
1555 O koupi Neškaredic bylo delší dobu jednáno, až koneþnČ ve þtvrtek pĜed sv. JiĜím stala se mezi ZdeĖkem MezeĜíþským z Lomnice a na Ledþi a Janem starším Salavou z Lípy a na
MalešovČ od Jich Mtí nejvyšších úĜedníkĤ a soudcĤv zemských
k tomu vydanými, Janem Studeneckým z PašinČvsi a na Krchlebích, Janem BoĜkem starším Dohalským z Dohalic, Hynkem
Martinickým z ChĜenovic a na Novém DvoĜe a Václavem Voþkou krále JMti hofmistrem na Horách Kutných, od stran pĜáteli
pĜidanými smlouva pĜátelská a dobrovolná a trh celý a dokonalý
mezi Dorotou Prenarovou poruþnicí Anny sirotka i statku po
nČkdy JindĜichovi z PráchĖan s jedné, a šepmistry a radou i vší
obcí na Horách Kutných z strany druhé, a to taková: že táž
Dorota Prenarová na místČ též Anny sirotka prodala jest pro
dluhy a závady dČdictví ves Ĝeþenou Neškaredice celou, s dvory
kmetcími, s platy, lidmi osedlými i neosedlými aneb z gruntĤv
tČch zbČhlými, s krþmami, dČdinami ornými i neornými, vinicemi
i platy viniþnými, rybníky, potoky, lukami, pastvami, vrbinami,
porostlinami i se vší zvolí což k tomu pĜísluší, s plným panstvím
nic odtud neodcizujíc, tak jakž jest nebožtík Mikuláš z PráchĖan,
Jan a JindĜich synové jeho z PráchĖan, i ona Dorota na místČ
Anny sirotka po nich držela a užívala, v tČch mezech, hranicích,
364
O Martinovi písaĜi zmiĖuje se Mikuláš Daþický ve svých PamČtech na listu 56, o OndĜejovi však pomlþel. O nČm více praví list
arciknížete Ferdinanda z PlznČ v sobotu pĜed sv. MatČjem 1555
vypravený: Jakož jest OndĜej KĜivoláþek jinak Daþický z poruþení
našeho pro nČkteré své všeteþnosti do vČzení dán a v tom se až
posaváde drží. I na poníženou prosbu jeho povolujem k tomu, aby z
téhož vČzení na rukojmČ dostateþné pĤl osma sta kop gr.þ. z toho
vČzení propustili na ten spĤsob, aby pĜed námi a radami JMCé po
stĜedopostí nejprve pĜíštím na hradČ Pražském stál a toho se spravil. Praví sice Mikuláš Daþický pĜi roce 1553: V pátek den památky
sv. VavĜince: Na žádost a mé toho vyhledávání arcikníže Ferdinandus, jsa místodržícím pana otce svého v království þeském, ráþil mne
jest z úĜadu hofmistra horního propustiti. /262/ O vinČ své však niþím
se nezmiĖuje, což lze snadno pochopiti, že pokleskĤ svých
nepoznamenal. Že PamČti své, jak již bylo praveno, sebral Mikuláš
Daþický ze zápisĤ otce svého OndĜeje a dČda Mikuláše z PráchĖan,
vysvítá z toho, že sám se narodil teprve v pondČlí pĜed památkou
Narození Syna Božího 1555 jako pátý syn OndĜeje Daþického, jak v
PamČtech poznamenáno: V pondČlí ráno pĜed památkou Narození
Krista Pána na Horách Kutných narodil se mi syn mĤj Mikuláš,
toho jména tĜetí (spisovatel tČchto PamČtí), z Doroty z PráchĖan
manželky mé, na znamení, kteréž sluje Býk. Potom ve stĜedu den
zaþetí nového léta 1556 jest od pana arcidČkana Matouše pokĜtČn.
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v nichžto dČdictví záleží, žádného práva a panství ani které
zvláštnosti sobČ ani svým budoucím /264/ nepozĤstavujíce prodala
jest jmenovaným šepmistĤm a radČ i vší obci na Horách Kutných nynČjším i budoucím za sumu pĤl tĜetího tisíce a pĤl tĜetího
sta kop gr.þes. takto zaplacených, že oni šepmistĜi a rada i
všecka obec na Horách Kutných ve dvou nedČlích poĜád zbČhlých mají ji Dorotu v dluzích jejích, což jim na ceduli poznamenáno dá, zastoupiti, a na ostatek té sumy po všech dluzích
sirotþích pozĤstalé list hlavní do sv. Havla s rukojmČmi dostateþnými i s úrokem svČdþící, uþiniti. A ona Dorota jim šepmistrĤm a radČ i vší obci na Horách Kutných má toto dČdictví postoupiti a to koneþnČ od datum smlouvy této též ve dvou nedČlích
poĜád zbČhlých. A jakož byla jest ona Dorota Prenarová jmenovaným šepmistrĤm a radČ i vší obci na Horách Kutných na místČ
Anny sirotka svého poþtem povinována ze vsi PoboĜe za nebožtíka Mikuláše z PráchĖan vedle výpovČdi rad JMKé nad apelacemi na hradČ Pražském, že oni šepmistĜi a rada i všecka obec
na Horách Kutných nynČjší i budoucí z toho poþtu výše psanou
Dorotu na místČ Anny sirotka jejího jsou propustili a touto
smlouvou propouštČjí, nemaje se navracovati pro týž poþet nyní
na þasy budoucí a vČþné, a spraviti má ona Dorota prodávající
na místČ þastopsaného sirotka týž statek ves Neškaredice správou starou s tím vším statkem, což tomu sirotku náleží a který
statek má a zvláštČ pĜed vČny a sirotky tĜetinou vejš, jakž zemČ
za právo má. A tato smlouva a trh má ve dsky zemské vložen býti
s povolením Jich Mtí nejvyšších pánĤv úĜedníkĤv a soudcĤv
zemských pĜi tomto soudu zemským nejprv pĜíštím. Na svČdomí
toho všeho, což v této smlouvČ psáno stojí, my svrchu psaní
ZdenČk MezeĜícký z Lomnice a na Ledþi a Jan starší Salava z
Lípy a na MalešovČ od Jich Mtí k tomu vydáni a pĜátelé od stran
k nim pĜidaní Ján Studenecký z PašinČvsi a na Krchlebích, Jan
BoĜek starší Dohalský z Dohalic, Hynek Martinický z ChĜenovic
/265/ a na Novém DvoĜe peþeti své vlastní k této smlouvČ
pĜitisknouti jsme dali. A Václav Voþko krále JMti hofmistr na
Horách Kutných, nemaje peþeti své, dožádal se pana Jana
Pucherského z PuchĜe a na PuchĜi, že jest na místČ jeho peþeĢ
svou k této smlouvČ pĜitisknouti dal. Kteroužto smlouvu jedna
každá strana v jednostejná slova psanou jest vzala. Dálo se léta
a dne svrchupsaného.365
Aþ slyšeti bylo stále stížnosti do nedostatku penČz obecních
a znamenitých dluhĤv obecních, jest se co diviti, že se obec
odhodlala ke koupi vsi této, aniž by jakékoliv pĤjþky k tomu
podniknouti musela. Lze z toho souditi, že zatížení dluhy nebylo
ještČ tak veliké, neboĢ právČ pĜed rokem ve þtvrtek po sv. Janu
KĜtiteli, jak bylo již povČdíno, koupila od paní Mandaleny z
Oujezda dva dvory kmetcí v TĜebešicích za 880 kop gr.þ. ihned
hotovČ splacených.
V pondČlí pĜed Novým rokem 1555 po osmé hodinČ v noci
strhlo se veliké povČtĜí s hromobitím a blesk zapálil vČž NámČtskou, velmi pČknou, takže všecka vyhoĜela a zvonové se slily.
S mincmistrem Hlavsou nežila obec dlouho ve velké svornosti. ŠepmistĜi a konšelé popudili si jej proti sobČ hlavnČ tím, že
chránili stará práva Ĝemesel a cechĤ, a proto obžaloval je mincmistr u arciknížete, že šepmistĜi snaží se stále udržovati cechy,
však ĜemeslníkĤm volnČ a kdekoli pracovati zbraĖují. Arcikníže
domluvil Kutnohorským listem daným v Praze dne 1. srpna ve
þtvrtek sv. Petra v okovech: jak jest mu s podivením, že kdežto
JMKá všechny cechy vyzdvihnouti ráþil, že oni v mČstČ svém
nové poĜádky ustanoviti /266/ dopustili, þehož on na ten þas pĜi
tom zanechati ráþí. A když tedy, jak se ospravedlĖují, toho dĜíve
bývalo, aby tovaryši mistrĤm, když by vandrovati chtČli, a mistĜi
tovaryšĤm tejden napĜed vČdČti dávali, by se tak zachovali.
Pakli by se kdo tomu protiviti chtČl a pro tu pĜíþinu který pryþ
vandroval, aby za ním poslali a jeho do vČzení dali.
Že udržení a uspoĜádání Ĝemeslnických poĜádkĤ, které šepmistĜi pĜes královské jich vyzdvižení v HoĜe opČt zavedli, arciknížetem bylo nejen uznáno nýbrž takĜka stvrzeno i pĜes nepĜíznivý úsudek nejvyššího mincmistra, lze vysvČtliti toliko tím, že
cechové spoleþnČ museli nakládati na hory a proto zrušením cechĤ pĜíspČvky na hory utrpČly by byly znamenitých ztrát a stalo
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V kvaternu památném lvovém od roku 1555 ve stĜedu po sv.
MatČji lit. B 25 desk zemských.

se tak i z té pĜíþiny, že mČsta o svá v roce 1547 ztracená práva
stále se ucházela. Proto naĜídil král Ferdinand místodržícímu v
království þeském aciknížeti Ferdinandovi, aby snČm zemský
byl svolán, na nČmž by práva mČstská byla vyhledána, srovnána
a opravena. Na snČm tento byli Kutnohorští zvláštČ pozváni a
dvČma staršími šepmistry zastoupeni.
Se šlechtou usedlou na sousedních statcích a tvrzích kol
Kutné Hory mívali Kutnohorští velmi þasté svízele pro neplacení cla v branách, když buć vČci nČkteré mČstem prováželi neb
do trhu pĜiváželi. Šlechta ohrazovala se, že osoby stavu panského neb rytíĜského od placení cel a podobných platĤ jsou osvobozeny, mČsto pak stálo na svých právech a výsadách králem
Václavem udČlených, Vladislavem obnovených a Ferdinandem
novČ potvrzených, dle nichž z každého povozu, který mČstem
projíždČl s nákladem neb bez nČho tak i do trhu zboží vezoucího
clo mČstské placeno býti muselo dle sazby výsadou tou
stanovené.366
/267/ Jan Libenický z VrchovišĢ zvaný vĤbec Libenický z
Libenic byl hlavním odpĤrcem platĤ tČch, a když branní v
branách mČstských Kolínské a KouĜimské, kudy povozy pánČ
Libenického do Hory pĜijíždČly, þeledi jeho do mČsta bez cla
vjíždČti ani mČstem projíždČti nedopouštČli, majíce o tom pĜísné
naĜízení, aby clo vybírali od každého, bez ohledu na jeho stav a
druh povozu, hledČl Libenický mstíti se Kutnohorským zase
jiným zpĤsobem. Nejprve dal služebníkem svým zatknouti a do
vazby vsaditi poddaného kutnohorského Petra KutlíĜe ze dvora
KutlíĜovského v HoĜanech, tvrdČ, že týž byl dĜíve poddaným
jeho a bez propuštČní do HoĜan od šepmistrĤ byv pĜijat, jest i
nadále jemu þlovČþenstvím povinován. Když pak pan Libenický
po žalobČ Kutnohorských k hejtnanĤm kraje ýáslavského
zatþeného nejen z vazby, ale i z þlovČþenství propustiti musel,
chopil se proti nim pĜísnČjšího prostĜedku, /268/ zakázav
Kutnohorským listem otevĜeným prĤchod a prĤjezd na neb pĜes
jeho grunty. Hlavní cesta z Kutné Hory do Kolína vedla tou
dobou pĜes pozemky Libenické a proto zákazem uvedeným
nastala Kutnohorským svízel nemalá. Stalo se také skuteþnČ, že
když nČkteĜí sousedé z Hory do Kolína na trh jeli, dal je
Libenický na svých gruntech zatknouti a následek toho byl
veliký a dlouhotrvající spor. Smírci ve sporu tom ustanoveni
byli Smil Myška ze Žlunic a Zikmund AndČl a ježto se jim mír
mezi stranami spĤsobiti nepodaĜilo, byly obČ sporné strany
povolány k pondČlku po sv. JiĜí na hrad Pražský, kdež vČc
koneþnČ byla rozsouzena v ten smysl, že Kutnohorští veĜejné
cesty pĜes grunty pana Libenického svobodnČ mohli užívati.
Tím však míru mezi stranami ještČ nebylo docíleno, neboĢ jak
Libenický sám, tak i služebníci jeho pĜicházívali do Hory a
dopouštČli se tu rĤzných a pĜi tom i krutých prostopášností a
když jim to rychtáĜem mČstským bylo pĜetrhováno, zavraždil
jeden ze služebníkĤ pana Libenického služebníka mČstského na
veĜejné ulici a z toho opČt nové stížnosti a žaloby.367
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ObšírnČji vylíþeno v díle I. str. 36. Práva toho požívá Hora až
posavád, ovšem že nevybírá se clo v tom pĤvodním výmČru, jak
výsada daná ukládá. V dobČ novČjší po roce 1850 bylo nČkterými
okolními obcemi právo to HoĜe upíráno a obce ty vzpouzely se
platiti cla prĤjezdného z vozĤ naložených i prázdných v branách.
Vzešly z toho þetné stížnosti a žaloby. MČsto hájilo svých práv tím,
že se odvolávalo na dané výsady panovníky stvrzené a po projití
žalob bylo koneþnČ c.k. místodržitelstvím v Praze výnosem ze dne
10. srpna 1865 þís. 45291 rozhodnuto a stvrzeno, že právo vybírání
cla prĤjezdného mČstu HoĜe Kutné náleží. Následkem toho
upraveny byly veškeré tržní poplatky dle pomČrĤ þasových a úprava
tato místodržitelstvím dna 10. srpna stvrzena a dle této sazby nyní
jak o trzích týdenních tak i výroþních a kromČ toho i clo tržné a
prĤjezdné se vybírá.
367
Toto nesousedské jednání pana Libenického vztahovalo se na
veškeré obyvatelstvo horské, o þemž þetné zápisy v memorabiliích
mČstských. R. 1570 pĜi þase velikonoþním mČl pan Libenický na
dvoĜe svém tĜi cedule pĜibité, kterými jemu i poddaným jeho hrozilo
se ohnČm a vypálením. Podepsán byl Kryštof SluncíĜ z Hory, jemuž
Libenický, když pĜes jeho grunty jel, zastĜelením hrozil. Libenický
stČžoval si do nČho u šepmistrĤ, nemohl se však vyĜízení stížnosti
své doþkati. Proto odvolal se k místodržícím a ti teprve naĜídili
šepmistrĤm, aby vČc skonþili. R. 1573 žaloval týž Libenický Smíšek

/269/ RovnČž tak mívalo mČsto svízele se šlechtici a zemany v
mČstČ bydlícími o poplatky a ungelty z vín v domech jejich
vyšenkovaných neb sem dovezených. Po mnoha žalobách a stížnostech rozkazem rad komory þeské byli tito ku placení tČchto
povinností mČstských odsouzeni.
1556 SnČm království þeského svolán byl listem daným ve
Vídni ve stĜedu první postní králem na hrad Pražský na nedČli
postní jež slove Lætare a mČlo se jednati o vČci turecké. A
ponČvadž král sám do snČmu pĜijeti pĜislíbil, jednáno bylo na
schĤzi šepmistrĤ, konšel, soudcĤv a obecních starších o posly do
Prahy, ježto toho veliká potĜeba býti se vidČla, jak na snČmu o
mnohé dĤležité artikule mČlo by jednáno býti. A zvolen z
obecních starších za posla Václav Voþko, který, jak v schĤzi
bylo podotknuto, tam jest dobĜe znám a pĜi kom o co jednati
aneb skrze koho pĜímluvu hledati povČdom jest. Dále páni obecní a soudcové vznesli na pány, že nad tím znamenitou tČžkost a
lítost nesou, jací se v této pokojné obci od zemanĤv mordové a
noþní povykové dČjí, takže v ne velmi dlouhém þase dva mordy
jsou spáchali a vykonali, jeden od JiĜíka z Ráje, kterýž jest
zamordoval Ignácího bradýĜe þlovČka dobrého a této obci
prospČšného, a pĜedc v tomto mČstČ svobodnČ chodí a žádný mu
nic neĜíká, a druhý mord, který onehdy pan Václav PaĜík nad
služebníkem svým vykonal, žádajíce pánĤv šepmistrĤv, aby jim
to trpČno nebylo a to tu kdež náleží, aby jim pĜetrženo bylo, by
sousedé zdejší pĜed nimi zdravím svým a životy bezpeþni býti
mohli. /270/ Ve schĤzi té usneseno též, jelikož dĤchodĤv obecních
se nedostává, aby všichni pivovarníci ungeltu obecního od sudu
po 2 gr. platili, což odĤvodnČno tím, jelikož se z cizích piv po 3
gr. ungeltu platí a k tomu cizí i povozy najímati musejí, že tím
snáze domácí platu toho odvádČti mohou. Též nákladníci vín
byli obesláni a bylo jim oznámeno, že JMKá na žádost panskou
milostivČ povoliti ráþil, by v mČstČ z každého žejdlíku vína,
kdožkoli šenkují, do dĤchodu obecního malý peníz platili, tak
aby z dĤchodu toho mohli dluhové obce této svedeni a zaplaceni
býti, a páni také že jim víno to bez nadsazování pĜílišného saditi
chtČjí. A kdož by koli víno saditi nésti mČl, aby bez vČdomosti a
vĤle tČch pánĤv, kteĜí k dohlídce vín poþteni jsou, toho neþinili.
A protož že jich páni napomínají a jim pĜikazují, aby všichni,
kteĜížkoli ten obchod vín šenkováním vedou, se tak chovali.
KromČ toho bylo ještČ dále usneseno, aby pro veliké dluhy, které obec tíží, vesnice SouĖov, TĜebonín a Blynka jakož i dvĤr v
Peþkách prodány a kdož za nČ nejvíce podá, tomu aby popĜány
byly. Další snesení, aby žádný nyní ani budoucnČ židĤm žádných zápisĤv v registĜích domácích ani na rathauze na sousedy
a obyvatele zdejší žádným vymyšleným zpĤsobem nedopouštČl.
Pakli by který pan šepmistr kterému židu jakého zápisu buć v
knihách mČstských neb v registrách domácích dopustil, ten
každý má dáti pokuty a na rathouze složiti 20 gr. a poslové 10
gr. a žid tu sumu, na kterouž by ten zápis se vztahoval, aby jak
zĜízení zemské ukazuje, propadl. K tomu aby pan šepmistr
nynČjší i budoucí sousedĤv pro dluhy židovské neobsílal, a bylli by který aneb obyvatel jakou sumou židu povinen, by i první
dopomožen od hejtmana Kolínského neb kohokoli jiného došlo,
aby židĤm na poĜízení od pánĤv poukázáno bylo, aby pánĤm z
tČch dluhĤv /271/ nepovolili pod pokutou výše psanou.
Materna z KvČtnice co majitel vesnice a dvoru PĜítoky
vzpouzel se již delší dobu odvádČti úroky na dvoĜe tom pro
špitál pojištČné. Bylo proto v radČ krátce rozhodnuto: ponČvadž
jest poplatník jako jiný sedlák, nebude-li chtíti ku poslednímu
vyzvání platiti, že mu obilí bude pobráno.
Téhož roku povstala opČt veliká rozepĜe mezi obcí Kutnohorskou jako správcem špitálského statku Velelova a obcí mČsta
Nového Kolína o bĜehy Labe u Veletova, neboĢ Kutnohorští pro
pohodlnČjší plavení dĜíví pro potĜebu hor dali protrhnouti horní
Labe, aby prámy snáze ku bĜehĤm pĜistáti mohly, þemuž však
Kolínští stavČli se na odpor a když jim to nic neprospívalo, samovolnČ narazili kolĤ do Ĝeky a dali je oplésti proutím, což pak

z VrchovišĢ šepmistry, že náhrobní kámen z hrobu otce jeho
Michala z VrchovišĢ v chrámu sv. Barbory, kdež od tĜinácti let byl,
vyzvednouti a /269/ odstraniti kázali. R. 1577 žaloval týž Libenický
šepmistry, že v rozepĜi manželky jeho s jakousi Dorotou ýermaþkou
pro urážku na cti spravedlivého výroku uþiniti nechtČjí.
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bylo na pĜekážku pĜistání prámĤm a Kutnohorští žalovali proto
na Kolínské u soudu zemského a výsledek byl ten, že koly byly
odstranČny a Kolínským vykázány meze jejich k Veletovu dosahující.
1557 Hornictví doby té mohlo dosti vydatnČ, ano i skvČle
prospívati, kdyby jen bylo bývalo Ĝízeno dle potĜeby a požadavkĤ þasu muži Ĝádnými a zkušenými a v hornictví náležitČ obeznalými a co nejhlavnČjšího, poctivými. Hrozné pĜímo žaloby
vedeny byly do tehdejšího nejvyššího mincmistra Petra Hlavsy z
LiboslavČ, jemuž dáváno za vinu, že on, povolav cizozemcĤ na
první úĜady horní a hlavnČ povoláním jakéhosi Šebestiana Esse
k tavení stĜíbra, který spĤsobem svým, jehož pĜi tavení byl
zavedl, nejen nijakého užitku nedochází, nýbrž i znamenité škody
se tím dČjí, podvody se provozují, /272/ nákladníky tČžkou vahou a
jinými obmysly obírá a to vše s vČdomím mincmistrovým, takže
od desíti let, co tento spolek EssĤv s mincmistrem Hlavsou trvá,
3083 hĜiven a 10 lotĤ stĜíbra, jehož v kyzích byli pĜijali, nikde v
pĜíjem nepoložili, atd. MuselyĢ tyto nešvary horní a hutní spolkem tím páchané již pĜíliš citelnČ dotýkati se veškerých nákladníkĤv hor a zvláštČ obce Kutnohorské, když k takové žalobČ na
nejvyššího úĜedníka zemského se odhodlali.
Mincmistr Hlavsa hledČl žalobu do nČho vedenou se sebe
svrhnouti tím, že dal ke komoĜe zemské zprávu, že se pavování
dolĤ KaĖkovských, které nákladem královským byly pavovány,
nevyplácí a že by pavování to mČlo býti spuštČno.
Proti tomu však ohrazovali se Kutnohorští. Za úþelem snadnČjšího poznání celého sporu jakož i rozeznání, na þí stranČ byla
pravda a jakým spĤsobem pracovalo se ke zkáze a úpadku hornictví kutnohorského, uvedeme nČkteré listiny, týkající se žalob
šepmistrĤ a rady jménem vší obce ke komisaĜĤm, za tou pĜíþinou hned po Novém roce 1557 do Hory vyslaným.368 Vyslaní
komisaĜi tito vyzvali šepmistry, aby veškeré vady ve správČ hor
jim známé oznámili, k þemuž odpovČdČla rada následovnČ:
Jakož se na nás strany hor na Horách Kutných dotaz þiní,
bylo-li by to nynČjších úĜedníkĤ horních dílo a spravování k prospČchu a dobrému tČch hor þili ke škodČ, toto za odpovČć dáváme. PĜedkem, co se šmelcování a zdČlání rud, kyzĤv a vitrunkĤv
i jich nákladĤv s užitkem þili se škodou co dČlá, to naší zprávou
tak urþitČ vysvČtliti nemĤžeme z pĜíþiny té, že pĜedešle vedle
starobylého spĤsobu, který se vždy pĜi horách zachovával, nákladové hutní zĜetelnČ v rejtunku vĤbec þesky, aby všickni rozumČti mohli, vyhlašováni bývali a bylo-li jest co na /273/ škodu, k
tomu se pĜimluviti i také k nápravČ pĜivésti mohl. Ale nyní se to
nedČje, nýbrž takoví nákladové nČmecky se spisují a do rejtunku
v tČch spisech se podávají, o kterých ani urburéĜ, ani hormistĜi a
nad to výše my žádné vČdomosti nemáme, ponČvadž se to tak
nepatrnČ dČje a vĤbec nevyhlašuje. A nad to pak výše, že
pĜedešlý zpĤsob v tavení, který za pĜedkĤv našich zachován byl,
v jiný, nám neznámý spĤsob zmČnČn jest a pĜed námi se, jak
oznámeno, tají. Ano nákladníci i nad to, aby jim prubíĜ odhad
jich rud a zkoušení vydatnosti kyzĤv držán byl, obdržeti nemohli.
A aby i to vČdomo bylo, že pĜedešle obecní rajtunkové a
svolávání lidu horního þasto bylo, pĜed nimiž, když co takového
hlavního k rozjímání o hory pĜišlo a nČjací nákladové se þiniti
mČli, se vznášelo, kdež se jeden každý z nákladĤv úĜedníkovi,
pokudž tomu rozumČl, svobodnČ pĜimluviti a k vzdČlání tČchto
obojích hor a hutního díla na jich dobré pomysliti mohl. Ale
nyní takoví rajtunkové Ĝídko se dČjí a nic se toho vĤbec
nevznáší, než to se všecko mezi nynČjšími úĜedníky Ĝídí, zavírá a
ustanovuje: nýbrž i to se oznámiti musí, že na vČtším díle staĜí
dČlníci a úĜedníci þeští, kteĜí tČchto hor povČdomi jsou a k práci
jich z mladosti zvykli, z úĜadĤ svých horních, zvláštČ pak z díla
hutního, složeni, a na jich místa NČmci a cizozemci, kteĜí tČchto
hor zcela povČdomi nejsou, zĜízeni a postaveni jsou. A tak se
tomu rozumí, ponČvadž po tČch povinostech, jakožto zde na
tČchto horách zrodilí a dílu hornímu uvyklí, zvláštČ pak ti, kteĜí
proti nynČjšího horního díla nesprávČ co promluvili, se nezĤstavují, ani se k tČm nepĜipouštČjí, že se k tomu smČĜuje, aby nám
þím dáleji tím víceji takové jich hutní dílo neznámé, nevČdomé a
pĜed námi skryté bylo. /274/ A protož z toho porozumČti možno, že
co se hutního díla a šmelcování, z nČhož JMKé i nákladníkĤm
368
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Dle listin v archivu mČstském chovaných.

užitky pĜicházeti mají, dotýþe, tak dĤkladnČ a urþitČ zprávu,
dobĜe-li se þili zle dČlá, bez pilného z register mincovních
vyhledání uþiniti nemĤžem. Než pokud z patrných a hmotných
vČcí uznati a souditi mĤžeme a z lidu horního naĜíkání a
nČkterých úĜedníkĤv oznámení, to uvédsti chcem:
Nejprve jest to vĤbec známá vČc, že tČchto nedávno pominulých þasĤv z daru Pána Boha všemohoucího nadČlení božského
od rud, kyzĤv a vitrunkĤv i šlichĤv mimo jiná léta do hutí královských z obojích hor dosti se dodávalo, ano i podnes z samého
KaĖku na 130 hylĤv, tj. 1560 centnýĜĤv každého týhodne a nČkdy výše do hutí se svozuje, takže vedle zkoušek každého týhodne
na 300 hĜiven stĜíbra a výše do hutí pĜichází. K tomu však z
nČkterých pomocí, které se z mince na nČkteré doly þinily, na ten
þas sešlo, i všecky milosti, které od starodávna chudým dČlníkĤm
a havéĜĤm každého týhodne, aþ dosti skrovnČ, se dávaly, skrze
tyto úĜedníky složeny jsou a kromČ toho skrze úĜedního prubíĜe z
každé kopy grošĤv dva peníze se vyrážejí, nákladníkĤm vlastního prubíĜe pĜipustiti nechtČjí, a þasto i to pĜi zkouškách rud se
dČje, že když kyzové a rudy dobĜe drží nebo když se prĤby srovnávají, že se podruhé zkouší a když jest na mále, pĜi tom se
zĤstává. Ale to všecko pĜi tomto díle hutním a nákladech tČmto
správcĤm postaþiti nemĤže, neb mnohdykráte nákladníkĤm a
dČlníkĤm narážky se þiní a když þas pĜijde k placení, za rudy a
kyzy se neplatí. DluhĤ též na nČkolik tisíc, že penČz v minci nebylo, se nadČlalo a podnes zaplaceny nejsou, aþ jsou pak kolivČk
nynČjší úĜedníci, že všecky takové dluhy, z lehþejších a chudších
rud a kyzĤv, které na onen þas ležeti nechali (a co jest bohatšího
byli tavili) zaplatiti chtí, /275/ slyšeti dali. Jak pak mnoho stĜíbra
z hutí JMKé do mince z takového tavení pĜichází a jaký užitek a
pĜebytek vychází, to se z register mincovních a z úþtĤ, na kterých
všecken základ vší této zprávy záleží, vyhledá a najde.
A aby VMti tím pevnČji vyrozumČti mohly, raþte poruþiti,
aby výtah toho, co jest v tČchto dĜíve minulých dvou létech
stĜíbra vedle zkoušek v rudách, kyzích, šliších a vitruncích do
huti JMKé pĜišlo a pĜi tom druhý výtah, co jest v týchž dvou
létech stĜíbra k mincování z huti do mince pĜinešeno, položen a
vydán byl. Z toho pak ráþíte porozumČti, kolik set hĜiven stĜíbra
v tČch dvou letech toliko zmaĜeno a ztraceno jest a jaký to užitek
JMKá míti mĤže.
K tČmto pak škodám i toto skrze nynČjších úĜedníkĤv spravování pĜistupuje, že pro veliké a prve nebývalé náklady nemĤž se
žádný užitek takového nadČlení božího požehnání cítiti, nýbrž
ten všecken témČĜ mezi úĜedníky, služebníky a zbyteþné náklady, stavení a jich nerozšafnost se rozplyne. Neb úĜedníkĤv mimo starobylý spĤsob se mnoho nachází, jimž se nemalé platy a
stojecí a nČkterým i provise dávají, tak jak se z register mincovních vyhledati bude moci. A ti, jsouc odjinud na tyto hory
povoláni, tČmto horám málo co neb nic nerozumČjí.369 /276/ Z tČch
pak úĜedníkĤv nČkterých, kteĜí tomu málo rozumČjí, nejsou lesĤv
ani kraje vyššího povČdomi, tČch lesĤv kupování se porouþejí a
tak þasem mimo míru lesy dráže kupují, þemuž se i okolní, kteĜíž
tomu rozumČli, divili. PĜi sekání tČch lesĤv nepoĜádnČ se mají,
vysokých paĜezĤv zanechávají, klest a vrchoví témČĜ k žádnému
užitku, mohouce jej na uhlí spáliti, nepĜivozují a jiné mnohé
škody þiní, þemuž se mnozí z okolních pánĤv diví a JMKou v tom
litují, vČdouce, že jich poddaní jinak rozšafnČji a užiteþnČji s
menším nákladem a lesĤv kácení uhlí pálí a také i to malé prútí
k užitku pĜivozují. Ale tito JMKé uhlíĜi to všechno v lesích
zanechají aneb v hromadu na popel spálí a sobČ popel k užitku
prodají. Ježto pĜedešle drahnČjší klest mezi jiným dĜívím do
milíĜĤv na uhlí pálení se dávalo a což jest drobnČjšího bylo, to
se na otypky zdČlalo a do hutí k roštování kyzĤv místo uhlí pro
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Dle hrabČte Sternberga Geschichte der böhm. Bergwerke byli
tito úĜedníci a služebníci horní toho þasu z mince královské placeni
a vydržováni: nejvyšší mincmistr, dva mincovní úĜedníci, jeden
písaĜ mince, jeden hofmistr, jeden urburéĜ, jeden urburní písaĜ, þtyĜi
prubýĜi, jeden šafáĜ, vrátný, správce železa, tĜimecítma hormistrĤ,
tĜi nadlezci, šest lezcĤ, /276/ šest hlídaþĤ dolĤ, šest písaĜĤv dolových,
šest svrchních a šest nižších šmelíĜĤv (kteĜí lidu hornímu stravu
dávali a jemu práci odmČĜovali), þtyrmecítma tesaĜĤ, šedesát
vrchních a šedesát nižších koníĜĤv, šest formanĤ, šest pacholkĤ a sto
trejbýĜĤ. PĜi hutČch bylo dvanáct hutních pĜísežných, tĜi šafáĜi a dva
pĜíruþí.

sporotu svezlo a tak i tudy nákladĤv na díle strany uhlí scházelo.
PĜi pálení uhlí též mnohé škody se dČjí, milíĜe nad míru
veliké stavČjí, kteĜí mnohokráte zúplna ne k svému užitku, ale k
zkáze pĜicházejí a þasem i milíĜ shoĜí, což nemĤže než s velikou
škodou býti, neb i skrze takové nerozšafné dílo okolní lesové na
vČtším díle jsou smejþeni a kdyby to na dlouze býti mČlo a dĜíví
se tak nešetĜilo, pro samý nedostatek uhlí musely by hory k
snížení pĜijíti.
/277/ Aþkoliv pak od týchž úĜedníkĤv nový opČt spĤsob uhlí
pálení pĜi Labi vymyšlen jest, však se o tom zpráva dává, že se i
tím pálením na tČch špalcích po Labi z královských lesĤ pĜišlých, i na milíĜích veliká škoda dČlá a toho nedávného þasu za
18.000 špalkĤ dolĤ spuštČno bylo a není jich než 12.000
nalezeno a k tomu i nČkterý milíĜ v nic pĜišel.
K tomu formanĤv odjinud mnoho se chová, kteĜí svými
koĖmi v ovsích zádavu a drahotu þiní a nČkteĜí, vydlužíc se v
minci i jinde, zutíkají. FormanĤv domácích fedrovati nechtČli a
když se þasnČ uhlím nezásobí a nČjaký nedostatek pro zlé cesty
se nachází, na domácí, kteĜí si jinou živnost opatĜili, naléhají a
jimi dotáhnouti chtí.
PĜi kyzích a rudách do hutí svezených též se mimo pĜedešlý
spĤsob chová a náklady þiní, neb bohatší kyzy na vČtším díle
tavČjí a co lehþejší, zanechávají, a to potom k pĜebrání a k puchování dodávají, naþež znamenitý náklad na pĜebrání, puchování a od puchérny þiní. Ježto to za pĜedešlých hutníkĤv
nebývalo, ale lehþejší kyzy s mastnČjšími jsou tavili a þastokráte
i lehþejší k tomu pĜikupovali a tČmi šichty sobČ pronášeli. Nyní
pak jakési kamení vápenné odjinud za peníze kupují a vždy více
a více nákladu pĜivozují. A pĜi hnaní stĜíbra þasto tak neopatrnČ
se mají, že se jim nístČj zdvihá a stĜíbro se tratí a rozstĜíká.
Nýbrž i to oznamujem, jak zprávu máme, že se nynČjšího tavení
zprávcové byli uvolili v každé šichtČ 24 centnýĜĤ pĜi každé peci
zdČlati a na to nespáliti než toliko tĜi truhly uhlí, ale že nyní pĜi
každé šichtČ toliko 20 centnýĜĤ na každou pec sadí a uhlí že po
4½ truhlách a mnohdykráte výš vydávají. Co tu na dvanácti
pecích každého dne díla a nákladu pĜibývá, když se každého
týhodne 576 centnýĜĤ nedodČlá, raþte povážiti.
/278/ PĜi prĤbách mnozí jsou lidé mladí a nezkušení, krze co
mĤže se nejeden omyl sbČhnouti, neb i to þasem se dČje, že jiní,
nemajíce na co závazkĤv a nejsouce ani prubýĜi, prĤbu z váhy
berou, prĤbu tlukou a pĜi tom pĜísežní prubýĜi nebývají. Mnohdykráte i to se dČje, že velicí nákladové na nČkterá zbyteþná
stavení se þiní, ku kterým se tesaĜĤv mnoho pĜes potĜebu chová,
jimž se velicí platové dávají a málo þasem udČlají. A což oni
nákladem nČkolika sty udČlají, to jiní mnohem menšími útratami
by spravili a udČlali. Jako na tu huĢ, která se k hnaní stĜíbra nad
Páchem vystavila, nČkolik tisíc naloženo jest, a jak zpráva se
dává, že by to jiný mnohem menším nákladem byl udČlal, a také
jaký z toho nového kunštu pĜi hnaní stĜíbra pod kloboukem
užitek jest, to se z toho mĤže poznati, že prve taková pec 10 kop
gr. se spraviti mohla, ježto samý klobouk nČkolika mnohými
kopami nespraví a již teć druhý klobouk v tČch malých toliko
létech udČlati dali.
Za pĜíþinou pak takového nynČjšího spravování hutního a
pĜílišných nákladĤv mnohým se na Horách Kutných i jinde
obývajícím kverkĤm a nákladníkĤm hor odháĖka a odrážka od
hor þiní, takže lidé s žádnou takovou chutí a ochotností jak prve
na hory nenakládají, což kdyby se tak dlouho státi a Pán BĤh v
nadČlení svém ruku svou pozavĜíti ráþil, nemohly by ty hory než
k snížení a ku pádu pĜijíti. Ale ponČvadž pádem tČch hor, které
nČkolik set let vždy stály a jsou tohoto království þeského jakožto
pĜední klenot a mČsto zahynouti a jiná okolní i podál mČsta i
vesnice utrpČti by musely.370
/279/ O hospodáĜství a správČ, jaká vedena byla pĜi dolech
KaĖkovských, podána byla zpráva následující:
PĜedkem a nejprve strany nákladĤv na hory KaĖkovské vidí
se, že prvnČjší nedostatkové tam se nedostávalo z kyzĤv, na
výlohy dolové nahražovány byly urburou a mČdí od rudokupcĤ,
která darmo králi JMti pĜicházela, ale nyní, ponČvadž JMKá
370
Ke konci zevrubné zprávy této pĜipojují Kutnohorští prosbu ku
královským komisaĜĤm, aby nešvary vypsané odstranili a hory pĜed
úplným úpadkem ochránili.

sám k své ruce taviti dáti ráþí, kam se ta urbura podívá, na to se
sluší vyptati, ježto jest rozumČti, že náklad na náklad jde. Nebo
rovnaje stĜíbro k stĜíbru po 3 kopách gr., mČlo by urbury pĜijíti
každého týhodne z hĜivny po tĜech tolaĜích poþítajíc 150 kop gr.,
a mČć k mČdi, mČlo by jí každého týhodne pĜijíti nejménČ 15
centnýĜĤv, a mČdi jalové, šplejsované, prodává se za 4 kopy gr.
þiní 60 kop gr. A tak ze samé urbury nákladové KaĖkovští mohli
by zapravováni býti a užitek þistý JMKé zĤstati.
Zatím jest pĜedložen náklad, kterýž by se na hory KaĖkovské
nakládati mČl a proti tomu na odplatu toliko kyzy, a perkĤ,
šlichĤ, pecek atd. což z KaĖku pĜichází s nákladem dolovým, nic.
Ježto jest zpráva, že z tČch perkĤ a šlichĤ do týhodne nČkolik
drahnČ hĜiven stĜíbra se udČlá, za kteréžto perky prve od
rudokupcĤ každého roku nČkolik set kop grošĤv se scházelo beze
všeho nákladu JMKé, a to býval jistý dĤchod královský.
Výdaje na konČ, kteréž jsou na KaĖk k dolĤm koupeni a do
hutí královských zdarma se berou, ty by se mČli kládsti do výloh
hutních a ne kaĖkovských, ponČvadž ty konČ pro tu huĢ chovají,
též i za obrok pro ty konČ, a tak tyto výdaje s KaĖku sjíti by mČly
a tak by málo se nedotklo užitku proti nákladu, když by se
náklad hutní a kaĖkovský rozdČlil.
Též zpráva jest, že do roka v huti spálí se 20 neb 30 poloulesí, /280/ a ten všecken náklad za fĤry od lesĤ, ježto by forákĤm
od každého poloulesí nČkolik kop dáti musili, od kteréhož
nČkolik set kop gr. do roka pĜijde na konČ, vozy, od vyvalování
lesĤ atd., tolikéž co se do hutí za sena dostane od sekání,
hrabání a nakládání jich. Též ochromíc a namohouc konČ, pošlí
je na KaĖk a tam je tĜi, þtyry nedČle na obroku chovají a nic jimi
nedČlají a potom nČkteré pánĤm dadí a místo tČch zdravé darmo
vezou, na škodu JMKé. Ježto jindy z koĖĤ užitkové bývali a nyní
na nich znamenitou škodu míti musejí. To se všecko do nákladu
kaĖkovského klade a mČlo by se kládsti do hutního. Tolikéž
pacholkĤv, kteĜí kyzy i jiné vČci do hutí vozí, též se jim mzda do
nákladĤ kaĖkovských klade a ne do hutního. A cožkoliv tČch
lesĤv se v huti spálí, ten na díle neklade se do nákladu hutního a
tak hutní výdaje kladou se do nákladu kaĖkovského.
Když jsou se stará stavení dobrá v hutech boĜila a nová neužiteþná, jako pod KaĖkem, kteréž vítr poboĜil, a na KaĖku kaple a šrut v Trmendli dČlala na taková stavení, i také od fĤr za
lesy znamenitý náklad jest uþinČn, a ten všecek ku KaĖku se pĜikládá. A tak kdyby se ti nákladové, jak dotþeno, na huti a na jiná
neužiteþná stavení kaĖkovská vynaložení, nepĜiþítali k nákladu
na KaĖk, jest tomu rozumČti, že JMKá z KaĖku spíše užitek nežli
škodu míti ráþí, neb z nadČlení božího nyní víc nežli prve kyzĤv
jest.
Aby pilnČ rozváženo bylo, který dĤl hoden jest pavování a
který není a což se pĜi kterém koní i dČlníkĤv chovati má, aby na
zbyt nebylo.
Tento náklad také by mohl sveden býti. Kdež se k ruce JMKé
kováĜi chovají a stojecí znamenité se jim dává, uhlí, železa /281/
na konČ a vozy kupovati se musí, ježto jest zpráva, co se nákladu
za þtvrt léta v té pĜíþinČ zbČhne, že by té sumy nenaložili, kdyby
zdejší kováĜi ze svého železa a na svĤj náklad k dolĤm dČlali, a
ta zpráva také jest, že na ta stojecí, kteráž kováĜĤm dávají, že by
ta díla zapraviti mohli.
NepoĜád pĜi KaĖku, mimo pĜedešlé artikule, jest i tento, že
šmelíĜi, majíce pĜísahy, aby sami k lozunkĤm pĜihlídali, aby
zouplna vycházely, toho se pro nedbanlivost šmelíĜe pĜi
hašplíĜích neþiní, než místo sebe volí podšmelcího, který ani
pĜísahy nebude míti, což se dČje ke škodČ JMKé. K tomu do dolĤ
maje lézti, posílají místo sebe jiné, nČkteĜí dva, a tím nákladu
pĜibývá a oni sami k tomu nepĜihlídají.
It. ŠtejgĜi, ti mají vyhledati dolĤ, škody aby se nedály. I
porouþejí jiným a sami ve dvou neb ve tĜech dnech neslezou,
aby, kdyby chtČlo co kde zapadnouti a zaklesnouti, štemflí
podehnat, ale jakž zpráva jest, moha štemflem jedním neb dvČma
pĜi nČkterých dolích opraviti, toho na mnohých místech jsou
zanedbali, až všechno zakleslo. K tomu maje vybedniti šachtu,
jak náleží hĜebíky obíti, duny, které by vypadaly, nahnati, aby se
kože netrhaly, toho zanedbávají, ledakohos k tomu pošlou, kteĜí
málo neb nic tomu nerozumČjí. A tak kdož na jich místČ koží hne
anebo do fartu šprisl vbije, položí mu za to dva neb tĜi groše, a
tak takovým nepoĜádem nákladu se pĜivČtšuje.
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It. Strany koží a provazĤ, tu se znamenitá škoda dČje, že
podšmelíĜi, majíc po díle, zvláštČ když kyz horký se beĜe, kĤže
opravovati a do dobré vody dáti, toho zanedbávají a potom jiná
díla na suché kože beĜí a první vnic pĜicházejí, a na nČ se
neptají, neb jich po hašplích zanechávají a suší a do frátové
vody nedávají, /282/ a když by nimi dČlati chtČli, se lámí, což bez
škody býti nemĤže, jakož se v nákladech každého téhodne
nachází, že nČkolik kop gr. do nákladĤ u každého dolu se klade
za takové kože a provazy. Též o provazích, kteĜíž se se škodou
na váhu kupují, jak se plundrují a Ĝeží, ježto by mnozí mohli
trvati, toho neopatrují a to na vČtším díle schází úĜedníky, kteĜíž
k dČlníkĤm nepĜihlížejí, zvláštČ hormistĜi, kteĜí mají lézti dolĤ
každý týhoden a nelezou, než v nČkolika nedČlích.
It. Váha, na kteréž se kyzové váží, ta aby držána nebyla, neb
spolu s kyzem šlam, perk, nysík a kaĖkoví se váží a tak nemĤže
než ujíti. Než aby se v tom chováno bylo jak prve, aby hormistĜi
dohlídali, aby se kyzové dobĜe na þisto vypretovali a za hýli aby
poþítáno bylo šest pĤr mírných. Nebo pĜedešlých þasĤv po šesti
purách nČkolik trĤþek kyzu po hýli zbylo a tak se ta neþistota,
která v kyzu byla, nahraditi mohla. Ale tuto nyní že se váží jak
lehký tak bohatý kyz, ježto nČkterá jedna pĤra lepší jest, nežli
toho lehkého dvČ.
A jakož se byl podvolil panem mincmistrem pĜijatý taviþ
Šebestian Ess, když mu vedle vĤle jeho dvanáct pecí ustanoveno
bude, že chce z kyzĤ, klopĤ a šlichĤ pĜinésti stĜíbra do mince
každého týhodne 115 aneb 120 hĜiven stĜíbra. Nyní pak maje
šestnáct pecí, k tomu rudy ze stĜíbrných hor a þerné mČdi
bohaté, netoliko té sumy podvolené nenosil, ale mnohem ménČ
nosí. A také ani o tČch dvanácti centnéĜích stĜíbra, kteréž se do
mince (na zkázu prvnČjších tavéĜĤ) podvolil do roka dáti, se neví
a jich se nenachází.
Vedlo by to pĜíliš daleko, veškerých neĜádĤ, jakých pĜi
správČ hor, hutí a mince královské spravedlivČ vytýkáno bylo,
do podrobna uvésti. Z povČdČného pozná již soudný þtenáĜ, že
vina /283/ úpadku hornictví kutnohorského nedá se hledati v
nedostatku vydatných rud, neb jak zní spolehlivé zprávy,
poskytovaly té doby hory hojnČ rud vydatných. Skuteþná pĜíþina
úpadku leží v nedbalosti, nepoctivosti a neznalosti úĜedníkĤv
horních. O þemž ostatnČ pozdČji ještČ mnohokráte bude možno
se pĜesvČdþiti.
Také miníĜi a pregéĜi použili pĜítomnosti královských komisaĜĤ a žádali, aby mincmistrem Janem z Vitence odebraná jim
obdarování a výsady, králem Václavem jim dané a Vladislavem
potvrzené, byly jim navráceny a plat jich od práce na bývalý
spĤsob uveden byl, ponČvadž z milosti boží mimo léta pĜedešlá
Pán BĤh štČdrou svou ruku ukazovati ráþí.371
/284/ Výsledky tohoto šetĜení a pĜednesené stížnosti pĜedložili
vyslaní komisaĜi královské komoĜe v Praze, pĜesto však nČjakého ráznČjšího a uspokojujícího opatĜení se nestalo, nešvary
vypsané pĜetrženy nebyly a páni zĤstali pány.
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V tomto þase prodáno bylo do hutí dobrých a bohatých
suchých kyzĤ z couku KaĖkovského a TurkaĖského 2,287.693 cent.,
obsahující 251.529 hĜiven stĜíbra. Rudy, rýžoviny a zvČtraliny
(vitrunkĤ) prodaly doly stĜíbrné v této dobČ do hutí 1,065.648 centĤ,
které vynesly 169.285 hĜiven stĜíbra, úhrnem tedy bylo prodáno do
hutí v této dobČ kyzĤ a rudy 3,353.343 centy, jež vynesly 390.814
hĜiven stĜíbra. Za tu dobu spracovalo se v hutech 3,636.309 centĤ
rudy a obsahující 420.835 hĜiven stĜíbra, takže 1 cent rudy (as 120
liber) obsahoval 1 lot a 3 a ¼ kventle stĜíbra. Z rudy této se v hutích
vytČžilo 329.453 hĜiven stĜíbra a 12.617 cent. mČdi, tedy v prĤmČru
roþnČ 13.178 hĜiven stĜíbra a 505 centĤ mČdi. Vezmeme-li centnýĜ
po 100 litrech, tedy se u hutí spracovalo rudy 4,263.490 cent. a mČdi
se roþnČ v prĤmČru vyrobilo 602 centĤ. Až do poþátku XVII. století
vytČžovalo se roþnČ 13.000 hĜiven stĜíbra. O nepoĜádcích a špatném
hospodaĜení úĜedníkĤ horních a mincovních jakožto hlavní pĜíþinČ
úpadku kutnohorského hornictví dalo by se mnoho psáti. /284/ Že
však škodlivé nepoĜádky pĜi zamČstnání onoho þasu tak kastovnicky
vedeném a málo známém byly snadnČjší, snadno porozumíme, a
pouþí nás o tom pĜíklady v nové dobČ v hornictví se vyskytnuvší. Že
pak v HoĜe ty zloĜády dosáhly vysokého stupnČ, vidno z reformace
nČkterých þlánkĤ pro kutnohorské horníky a úĜedníky, dané císaĜem
Rudolfem II. dne 20. kvČtna 1604, kterouž se zapovídá ženy za
šichtmistry voliti. Viz Slovník nauþný díl IV. str. 1092 a sl.
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PonČvadž žaloby a stížnosti do nejvyššího mincmistra od
šepmistrĤ a rady vycházely jménem celé obce, mstil se opČt
mincmistr tím, že pĜi obnovení rady a úĜadu konšelského, jež
dálo se v pondČlí po sv. Antonínu, pracoval pomocí svých pĜívržencĤ k tomu, aby nikdo z pĜedešlých šepmistrĤ a konšel na
místa ta více volen nebyl, což se mu také podaĜilo a primasem
ustanoven byl Samuel Vodolínský z Vodolína. Nová rada ihned
po volbČ uvažovala pak o následujících artikulích:
Co se hospodáĜství obecního dotýþe, toto aby na práci mČli:
hospodáĜství obecní i váhu, sedláky, rybníky, úroky, clo, jarmareþné, þinže, sĤl, podsudní i jiné všecky dĤchody obecní aby
Ĝídili a spravovali a poplatky k sobČ pĜijímali. Úpisy þinží a
jiných platĤ, které obci z šosĤ se dávají, aby nikdo nepĜijímal,
než všichni poplatníci zdejší na þasy jistého dne sobotního do
váhy aby obesíláni byli a tu takoví dĤchodové aby pĜijímáni /285/
a do poĜádných rejster zapisováni byli. A kdož by z poplatníkĤ
co chtČl nadržeti a narážeti, toho hospodáĜi aby nedopouštČli,
než vČzením jednoho každého k dávání a vyplĖování aby
pĜidrželi. A tak tudy aby hospodáĜství obecní, též váha, v tom
dobrém poĜádku držána, Ĝízena a spravována býti mohla. A co
se dĤchodĤv ze vsí ke špitálu náležejících dotýþe, aby ty v svém
spĤsobu zĤstaly a od uĜedníkĤv ke špitálu volených se pĜijímaly
a v obecní vČci míchány a spolþovány nebyly, ponČvadž jsou
zádušní. Co se pak cla v MalínČ dotýþe, aby Michal pojezdný s
nČkterým sousedem ustaviþnČ s tím krþmáĜem, který to clo prve
vybíral a vybírá (který, jakž rozumČti, se s pány o nČj dČlívá), na
zkušení za pČt neb šest nedČl byli a tu s pilností aby toho
vyhlédali, aby žádný cla neprojíždČl ani jinými cestami nejezdil,
aby se tudy vyhledati mohlo, co se toho cla do týhodne (bez
umenšení neb ujímání) se schází a scházeti mĤže a o to s panem
opatem Sedlckým aby promluveno a jednáno bylo. A pozná-li se,
že se toho cla více vybírati bude, než nyní krþmáĜ nosívá, pĜi
panu opatovi spĤsobeno bude, aby v MalínČ nČjaký domek
udČlán byl a osoba dobĜe zachovalá k vybírání toho cla aby
volena, i také stojecí, naþ by živa býti mohla, opatĜeno bylo. K
tomu osoby zvolené byly Adam Zygel z Chocemic, Jakub Stejšek
a OndĜej KĜivoláþek a za práci jednomu každému má dáno býti
do roka 4 kopy gr.
Co pak se špitálu dotýþe, pĜi kterém až posavád žádného dobrého Ĝádu a spravování že jest držáno nebylo, nebo samých dĤchodĤ stálých bezmála na 150 kop gr. se schází, k tomu že se dČdin užívá, aneb obilí se obrodilo, to všecko že jest nepostaþovalo
a ještČ nepostaþuje a zpráva jest, že tČch chudých sotva dvanáct
jest, ježto se vidí, kdyby jaký Ĝád v spravování jich byl a /286/
rozšafnost, že by na samý dvĤr aneb na samé úroky vydržováni a
vychováni býti mohli, a jeden dĤchod, buć úrokové aneb ze dvora užitek, co by se obilí, slam, plev, sena atd. prodati a zpenČžiti
mohlo, že by zachovati se mohl. I aby to mohlo v Ĝád a k
napravení pĜivedeno býti, takto jest se o ten špitál snešení stalo:
Jakž po žnČch bude, aby všechny dČdiny od téhož špitála lidem
neškaredickým i jiným dobrým hospodáĜĤm na pole pronajaty
byly a mezitím bez prodlení hned aby s tČmi lidmi, co by který
rolí ujíti a zdČlati dobĜe mohl, jednáno bylo a smlouva s jedním
každým kolik kop záhonĤv kterého roku pohnojiti, zdČlati, osíti,
též i do stodoly obilí svézti povinni byli, aby uþinČna byla. A což
na onen þas koní, skotĤ a jakýchžkoli dobytkĤv, též také obilí
jakéhokoliv, slam, sen a jiných vČcí ve špitále bude, to prodáno
a zpenČženo aby bylo. A kdož by chudé též také lidi ke špitálu
spravovati mČli, k tomu aby dvČ osoby voleny byly a ty potom
úroky a posudní vybíraly. A což obilí všelikého kterého roku též
pĜicházeti bude, to aby prodaly a peníze i jiné všecky dĤchody
ke špitálu náležitČ k sobČ pĜijímaly a od nich do register každý
pĜíjem náležitČ zapisovaly a na to chudé patĜiþnČ a rozšafnČ aby
chovaly a k nim dohlížely, aby se jídlo a pití daremnČ nikde
jinde, komuž nenáleží, nerozdávalo a neroznášelo.
It. O opatĜení penČz obecních, sirotþích a lidských takto se
jest snešení stalo, aby takové všecky peníze pan šepmistr k sobČ
pĜijímal a ve þtyrech nedČlích z nich poþet dČlal a jiným pánĤm
šepmistrĤm postoupil. A což takových penČz pozĤstávati bude, k
tČm penČzĤm má truhla se tĜemi pĜihrádkami udČlána a dvČma
zámky opatĜena býti, od kteréž každý pan šepmistr jeden klíþ a
písaĜ druhý míti mají.
/287/ Tu i pan primas Samuel Vodolínský pĜipomenul, že vĤ-

bec známo, v jakých velikých dluzích tato obec stojí a jaké lichvy dávati musí, kterých neubývá, nýbrž vždy více pĜibývá, aby
tedy ta obec z tČch dluhĤv mohla sproštČna a vysvobozena býti,
by ves SouĖov a TĜebonín na výplatu prodali a penČzi tČmi nČkterý dluh zaplatili. K návrhu tomu obecní starší i rada svolili.
PonČvadž však hnedle kupec dobrý se nenacházel a obec penČz
potĜebovala, byly vesnice ty spolusousedu Kašparovi Fifkovi v
zástavu dány, ježto on byl obec penČzi potĜebnými založil.
Dávnou snahou Kutnohorských bylo získati v majetek blízkou ves Poliþany a to hlavnČ pro pohodlí hor. Teprve na opČtovanou prosbu byla jim vesnice ta králem Ferdinandem darována
za podmínek v následujícím majestátu uvedených:
My Ferdinand z boží milosti Ĝímský král, po všecky þasy
rozmnožitel Ĝíše, a uherský, þeský, dalmatský etc. král. Oznamujeme tímto listem, že jsme ve vší poníženosti prošeni od poctivých šepmistrĤv, konšelĤv a obecních soudcĤv na místČ vší obce
na Horých Kutných vČrných našich milých, abychom jim na vsi
Poliþanech blíž od týchž Hor Kutných ležící, kterouž jest nČkdy
Pavel Malovec z Malovic a na Zbraslavicích vejplatou od nás
držel, milostivČ dáti a jim pĜi tom milost uþiniti ráþili. K jejichžto prosbČ ponížené naklonČni jsouce a o tom jistou zprávu majíce, že jest pĜedešle táž ves v držení týchž HorníkĤv byla, kteráž,
když jim z držení vyšla, že jsou se tudy od jiných držitelĤv té vsi
þasté pĜekážky a hydruĖky strany uhlí i jináþ týmž horám našim
dály a posud dČjí, a zvláštČ pak, ponČvadž jim HorníkĤm pro pohodlí týchž hor našich nejlépe pĜíleží. Proþež s dobrým rozmyslem naším, jistým vČdomím, mocí královskou v ýechách a s
radou našich milých jim HorníkĤm na též vsi Poliþanech se vším
/288/ pĜíslušenstvím vejplatu dali jsme a tímto listem naším dáváme, tak aby oni šepmistĜi a konšelé, i na místČ vší obce Hory
Kutné nynČjší i budoucí držitelé svrchujmenované vsi Poliþan a
ta místa, kde náleží, obeslati a té vsi vejplatou, darmo i jináþ se
dosouditi, aneb se o to, však s vČdomím rad našich zĜízených
komory v království þeském smluviti a ji v držení ujíti mohli,
kteréž když tak v držení vejdou, tu mají míti, držeti a jako svého
vlastního a dČdiþného užívati dotud a tak dlouho, dokudž
bychom My neb naši dČdicové a budoucí králové þeští neb ty
osoby duchovní, jimž vejplata spravedivČ náleží, chtíce to zase k
našemu vlastnímu neb tČch osob duchovních držení a požívání
toliko vyplatiti a jináþe nic, pod žádným vymyšleným spĤsobem
a barvou pĜi kterémkoli sv. JiĜí a sv. Havle plný rok napĜed k
výplatČ jim HorníkĤm nynČjším neb budoucím vČdČti nedali, než
kdyžbychom My, naši dČdicové a budoucí králové þeští aneb ty
osoby duchovní, jimž náleží, jim HorníkĤm napĜed vČdČti dali a
sumu jich, kterou by tak za výplatu té vsi Poliþan dali, položili.
Tehdy po vyjití toho roku napĜed vČdČti daného mají a povinni
jsou dotþení Horníci tu sumu pĜijmouti, soudem ani niþímž
jiným se nezastírajíce, a vyberouce sobČ prve ouroky a dĤchody
toho roku pĜišlé, té vsi Poliþan se vším a všelikým pĜíslušenstvím, tak jakž jsou ji sami drželi a užívali, nám, našim dČdicĤm
a budoucím králĤm þeským neb tČm duchovním, jimž náleží, bez
umenšení postoupiti a tento list i s jinými listy zase navrátiti bez
zmatku a všelijaké odpornosti. A kdožkoliv by tento list mČl neb
míti bude s jich HorníkĤv nynČjších neb budoucích dobrou vĤlí a
svobodou, ten má a míti bude túž moc i též plné právo všech vČcí
v nČm položených a zapsaných jako oni sami. Tomu na svČdomí
peþeĢ naši královskou k listu tomuto jsme pĜivČsiti rozkázali.
Dán na hradČ /289/ našem Pražském v sobotu po sv. JiĜí léta od
narození Syna božího 1557. a království našich Ĝímského 27. a
jiných tĜidcátého prvního.
Jak v majestátu zmínČno, byl v držení vsi té Poliþan pod
výplatou Pavel Malovec z Malovic a na Zbraslavicích, který rok
pĜedtím byl zemĜel. Protož Horníci po nabytí majestátu vypsaného, šepmistĜi, rada i všecka obec psali paní Ofce Malovcové z
Malovic a na Zbraslavicích následovnČ: Jakož po smrti nebožtíka pana Malovce z Malovic a na Zbraslavicích, nČkdy manžela
vašeho, jakožto mocná otcovská poruþnice dČtí i statku po nČm
zĤstalého vsi Poliþan zápisnČ v držení jste, na kterouž ves Poliþany JMKá pán náš nejmilostivČjší (jakž vám vČdomo jest)
výplatu milostivČ pod majestátem svým královským nám dáti jest
ráþil. I ponČvadž ten majestát, vedle kteréhož též vsi v držení
jste, na túž ves Poliþany svČdþící to v sobČ zavírá a ukazuje,
kdož by koli po smrti nebožtíka Pavla Malovce manžela vašeho

k výplatČ té vsi Poliþan pĤl léta pĜi sv. Havle neb sv. JiĜí držitelĤm napĜed vČdČti dáno bylo a suma jich položena a dána byla,
že budou povinni takové vsi se vším pĜíslušenstvím postoupiti. A
protož vám, jakožto mocné otcovské poruþnici a držitelkyni dotþené vsi Poliþan, pĤl roku teć pĜi sv. Havle touto cedulí Ĝezanou
pod peþetí naší vČdČti dáváme, že vedle téhož JMKé majestátu a
na ni výplaty dání dotþenou ves Poliþany vyplatiti a vám sumu
vaši po pĤl létu vyšlém, totiž pĜi þasu sv. JiĜí, aþ budete-li jakou,
poĜádnČ zapsanou míti, tu kdež náleží položiti chceme, abyste,
pĜijmouc takovou sumu, nám též vsi Poliþan se vším pĜíslušenstvím postoupili. VČdouc o tom, tím se spraviti moci budete. Dán
na Horách Kutných v sobotu pĜed sv. Václavem léta 1557.372
/290/ Sotva byli Kutnohorští hotovi se získáním nového majetku, nuceni byli vejíti v nový spor a to proto, že jakýsi Petr Petrovský z Petrovic žádal krále Ferdinanda, aby jemu po vlastním
otci náležející statek Vilímoviþky, dvory, mlýn, lesy a habĜina,
který Anna Miránková neprávem k záduší kutnohorskému odkázala, byl navrácen, odĤvodĖuje žádost svoji tím, že po smrti otce
svého, když ještČ útlým dítČtem byl, stal se poruþníkem sirotka a
statku Bohuslav Janovský, kterýž statku toho po mnoho let užíval a manželka po nČm pozĤstalá Anna Miránková odkázala vše
k záduší, nemajíc k tomu práva žádného. Stížnost tato dána Kutnohorským na rozváženou, ti pak hájili se tím, že statek ten dle
poslední vĤle Anny Miránkové deskami zemskými k záduší jest
pojištČn, proto jej vrátiti nenohou. Stížnost pak králem byla
zamítnuta.
NepoĜádky ve výplatČ dČlníkĤ horních z mince pro nedostatek penČz a pro stávající tam nepoĜádky osvČtluje pĜíhoda následující: Když hutmané a šmelíĜi, nemohouce za masa, chleby a
jiné potraviny obyvatelĤm a ĜemeslníkĤm platiti a jsouce tČmito
právem stavujícím pohánČni, žádali arciknížete Ferdinanda, aby
jim z mince /291/ bylo zaplaceno, þeho tam k požadování mají.
Arcikníže poslal šepmistrĤm list, daný na hradČ Pražkém v nedČli po sv. MartinČ: PonČvadž nám zpráva dána jest, že na ten
þas takoví dluhové pro nedostatek penČz a pro veliké náklady z
mince jim vyplaceny býti nemohou, nicménČ o to se jedná, aby
pro zachování Hory Kutné penČzi pomoc dostateþnČ se státi mohla: protož vám na místČ JMKé, pana otce našeho nejmilejšího,
porouþeti ráþíme, abyste ty všecky osoby, kterýmž ti hutmané a
šmelíĜi dlužni jsou, pĜed sebe povolali a s nimi jednali, oznámíc
jim o této naší milostivé pĜímluvČ, aby na nČ pro ty dluhy nenastupovali, ani škod nevedli, ale þekání uþinili, až by jim z mince
dluhové jich zaplaceni byli!
1558 Tato arciknížecí pĜímluva byla pĜíþinou toho, že se k
pekaĜĤm, pivovarníkĤm a ĜezníkĤm zaþalo pĜísnČji pĜihlížeti,
neboĢ stížnosti do malých chlebĤ a do malé míry v nápojích,
jakož i do všelikých podvodĤ pĜi prodeji vČcí potravních v poslední dobČ byly nemalé. Proto mincmistr, hofmistr i urburéĜ s
úĜadem horním, tolikéž i šepmistĜi a starší všech poĜádkĤv pĜísnČ rozkázali všem šmelíĜĤm a hutmanĤm kteĜí koli dČlníky
JMKé pĜi sobČ mají a stravy jim prodávají, napĜed: aby jim pivo
slušnČ na ty míry prodávali, kteréž jim vydány jsou a tu hned pĜi
míĜe buć jednomu, dvČma nebo tĜem spravedlivČ odmČĜíc, na
rabuše aby pĜed nimi Ĝezáno bylo. It. Chleby aby jim vČtší prodávány byly, nebo velmi malé u nČkterých jsou. Jestliže by pak
šmelíĜ, který JMKé dČlníky drží pĜi sobČ, toto naĜízení pĜestoupil
a v tom uznán byl, tedy má trestán býti v maštalce a pokuty pánĤm starším 1 kopu gr. každý propadne, kteráž žádnému prominuta nebude.
/292/ Nedostek zasahoval doby té již i ve spoleþenstva jindy
zámožná, ježto podpory, jako v dobách pĜedešlých, odnikud nepĜibývalo. Tak i starší nad rudokupci, hutníky a šlichýĜi, tlaþeni
Jakou sumou Kutnohorští Poliþany vyplatili, v jichž Ĝádném
držení již od roku 1558 byli, nenalezl jsem poznamenáno, /290/ toliko
v manuale obecním pĜi roce 1558 zaznamenáno: Na zakoupení vsi
Poliþan vydlužila se obec kutnohorská od poĜádku rudokupcĤ 300
kop gr.þ.
Roku 1717 snažil se konvent Sedlcký dokazovati pĜed nejvyšším
soudem zemským, že Kutnohorští neprávem drží ves Poliþany a že
hned od prvopoþátku náležela ves tato klášteru Sedlckému, až
Ferdinand ji rovnČž neprávem obci Kutnohorské postoupil, žádajíce,
aby ves tu za první sumu, za jakou ji byli vyplatili, opČt klášteru
postoupili. Soud však žádost a žalobu tuto zamítl.
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jsouce v poĜádku svém pomČry doby, na místČ všech tĜí poĜádkĤv prodali v pondČlí po sv. ěehoĜi 1558 dČdictví své v Radovesicích a sice dvĤr kmetcí s platem, na kterémž sedí Havel, i s
krþmou a tak se vším pĜíslušenstvím, tak jakž jsou toho užívali a
drželi, panu JiĜíkovi VodČradskému z Hrušova a to za sumu 315
kop gr.þ.373
Bylo již dĜíve praveno, že veškeré výroky ve vČcech
soudních i sporných konány byly od šepmistrĤ a že odvolání z
rozsudku jich bylo jedinČ možné ku králi neb radám od nČho
zĜízeným, ten však, kdo s rozsudkem šepmistrĤ spokojen býti
nechtČl a odvolati se zamýšlel, byl povinen pĜed apelací 2 kopy
gr. na právČ složiti. K tomu naĜídil Ferdinand majestátem daným
v nedČli pĜed sv. Tomášem následovnČ: Jelikož My nechceme,
aby byli úĜadové lehþeni, nýbrž vážnost aby zachována byla, a
úĜad také, pomníc na Pána Boha a povinnosti své, spravedlivČ
soudy, ortele a výnosy tak chudému jak bohatému dČlali, naĜizujeme, aby každý, kdož by od práva šepmistrĤv a konšelĤv pĜed
císaĜe a rady jeho na hrad Pražský apelaci vzíti chtČl, 6 kop gr.
ku právu složiti povinen byl.
Ferdinand I. král þeský po složení dĤstojnosti císaĜské bratrem svým Karlem V. zvolen byl císaĜem a poprvé hotovil se v
hodnosti této Prahu navštíviti. I uchystáno mu bylo slavné uvítání a z té pĜíþiny psali Pražané obojích mČst i Kutnohorským,
aby i /293/ oni vedle starobylého obyþeje ku poctivosti JMKé a ku
pochvale stavu mČstského nČjaký poþet starcĤ a tolikéž mládencĤv vyslali, kteĜí k uvítání tomuto zlatými ĜetČzy ozdobeni
býti mají. Spolu však odpovČdČno PražanĤm, ponČvadž Horníci
po Pražanech první hlas mají, aby též pĜi této pĜíležitosti vedle
starobylého spĤsobu zachováno bylo. Mimo to zĤstáno pak i na
tom, jestliže by JMKá skrze Malín jel, aby od HorníkĤv v
hojném poþtu poctivČ uvítán byl.374
Spor s bratĜími Materny z KvČtnice a na PĜítoce o plat povinný ke špitálu trval neustále, a proto šepmistĜi, rada i všecka
obec pohnali Adama a JindĜicha bratry vlastní Materny z KvČtnice a na PĜítoce aby položili registra ta a taková, vedle kterýchžto jim Sigmund Materna z KvČtnice jakožto poruþník každého
roku poþet þinil a mezi jinými z dČdin, ze kterých ke špitálu na
Horách Kutných platĤ platil, nevypouštČjíc toho, kdež jest
zaznamenáno, že jest k špitálu tomu pĜi každém pĤlletí sv. JiĜí a
sv. Havla 3 kopy /294/ 27 gr. platíval a vydával a do školy k
Vysokému kostelu žákĤm na dĜíví platíval a vydával, jelikož jest
nČkdy Václav Materna z KvČtnice koupil sobČ a dČdicĤm svým
a budoucím dvĤr v PĜítoce s dČdinou poplužní a se dvorem od
Voršily Cihelníkové s tČmitéž závazky a povinnostmi. Aþkoliv
šepmistĜi žalobu svou vícekráte opakovali, nemohli pĜedce MaternĤ k povinnému platu pĜimČti, a tito neustále platu se opírali a
vzdorovali. Bylo to takĜka zásadou tehdejší šlechty domácí i
okolní (jak pĜi panu Libenickým bylo ukázáno), že všech platĤ
obecních neb k obecním úþelĤm sloužících odvádČti se zdráhali.
Tak i pan Václav z Vlþí Hory, který od Zdislava ZvíĜetického z
Vartemberka tvrz Lorec byl koupil a v ní pivovar si zĜídil,
vzpouzel se z vystaveného do mČsta piva obecní ungel platiti,
omlouvaje se tím, že pivovarníci mČstští od placení toho ungeltu
jsou osvobozeni. ŠepmistĜi však uznali, že pivo to vaĜeno jest
mimo mČsto a jelikož se tvrz Lorec knihami mČstskými neĜídí a
osvobození to výhradnČ pro pivovarníky v mČstČ vaĜící má
platnost. Aby tedy Václav z Vlþí Hory mohl také dobrodiní toho
užíti, pĜiþiĖoval se o to, aby tvrz Lorec pod právo mČstské
pĜišla. Dostal však odpovČć: ponČvadž jistého zákona zemského
stává, aby pozemské statky nikdy pod šos pĜevádČny a od desk
zemských odtrhovány nebyly, že žádosti jeho povoleno býti
nemĤže, jelikož by tím v pokutu JMCé upadli. A ponČvadž od
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Jsou to právČ ty peníze, které si obec kutnohorská na výplatu
vsi Poliþan od erckauférĤ vypĤjþila.
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Daþický poznamenává: PĜi památce sv. Martina král Ferdinand a již císaĜ pĜijel z Rakous do ýech do Prahy, jehož ýechové
naĜízením arciknížete Ferdinanda syna jeho slavnČ vítali s nástroji
a pĜípravami, že se bylo þemu podiviti. A hned po þtyrech dnech
pĜinešeny jsou noviny, že císaĜ Karel v Hišpanii umĜel. A tak se ta
sláva a veselost v zármutek obrátila. A nový císaĜ Ferdinand se
všemi dvoĜany svými do þerných dlouhých šatĤ se odČli na znamení
zármutku, kterýžto kĜtalt tu tehdáž v ýechách zaþal, þehož pĜednČjší
po smrti pĜátel svých následují.
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každého cizího piva ungelt placen býti musí, aby i on se toho
þiniti nezpČþoval.375
/295/ Mezi výteþnými muži a umČlci vČku toho žil v HoĜe
skromný varhanáĜ Jakub Burian Valdyka, jehož povinností bylo
mČstské hodiny na vČžích opravovati a Ĝíditi a v kostelích na
varhany hráti. SvČt o nČm neví niþeho aneb jen málo a pĜedce v
té dobČ byl zajisté stavitelem varhan proslulým, neboĢ arcikníže
Ferdinand listem daným na hradČ Pražském v pondČlí po nedČli
Lætare žádá šepmistrĤ, aby jemu svého varhanáĜe Jakuba Valdyku ke zhotovení nových velikých varhan v kostele sv. Víta do
Prahy propustili.376 VĤbec lze zato míti, že ve mČstČ jinak tak
proslulém i umČní útulku nacházelo, þehož dĤkazem jest proslulý mistr Jakub, jehož ĜezbáĜské práce na stolicích chrámových
jak u sv. Barbory tak i u sv. Jakuba až po dnes s velikým uznáním se obdivují. Roku pak 1558 povoleno z penČz obecních na
graduál þeský pergamenový pro literáty u Vysokého kostela
Adamovi Kazibabovi, který graduál ten píše, notuje a corporuje
a illuminátorovi Fabianovi, aby jej všechen maloval zlatem a
barvami rozliþnými, aby to velmi pČknČ, ozdobnČ a gruntovnČ
na schválení dobrých lidí ke cti a chvále Pána Boha i této slavné
obce bylo, 70 kop gr.þ.377
/296/ Zrušení cechovních práv a nevrácení výsad, kterýchž Ĝemesla ve mČstech požívala, nesli tČžce veškeĜí cechové a aþkoliv
posud své cechovní poĜádky udržovali, nemČli již více tČch
výhod, jakými prve na základČ svobod tČch chránČni bývaly.
Jakousi zvláštní pĜímluvou podaĜilo se ĜezníkĤm kutnohorským,
že svou bývalou králem Vladislavem jim danou výsadu obdrželi
potvrzenu, jež pro dĤležitost budiž do slova zde uvedena: My
Ferdinand z Boží milosti Ĝímský král po všecky þasy rozmnožitel
Ĝíše, uherský, þeský, dalmatský, chorvatský etc. král, infant v
Hišpanii, arcikníže rakouské, markrabČ moravské, lucemburské
a slezské kníže a lužické markrabČ. Oznamujem tímto listem
všem: Jakož jsme þasu minulého z nČkterých pĜíþin opatrným
cechmistrĤm a všemu Ĝemeslu Ĝeznickému na horách Kutných
vČrným našim milým privilegia, majestáty a svobody jich vyzdvihnouti ráþili, i prošeni jsme poníženČ od dotþených cechmistrĤv a všeho Ĝemesla Ĝeznického, abychom jim dole psané majestáty a obdarování zase z milosti naší královské navrátiti a
znovu potvrditi ráþili, kteréžto majestáty a obdarování na
pergamenČ s visutými peþetmi psané od králĤ slavné pamČti Vladislava udČlené a Ladislava potvrzené mají, kterýž list slovo od
slova takto v sobČ zní a ukazuje: My Vladislav z Boží milosti
král þeský, markrabČ moravský, lucemburské a slezské kníže a
lužické markrabČ atd. Oznamujem tímto listem všem, že pĜedstoupili jsou pĜed nás nČkteĜí starší Ĝemesla Ĝeznického a prosili
nás jménem cechmistrĤv i všech starších téhož Ĝemesla, /297/ obývajících na Horách Kutných vČrných našich milých, abychom
jim i tomu všemu Ĝemeslu nČkteré milosti naše uþinili a dáti
ráþili. My v tom znajíc jich víru a stálost k sobČ, v kteréžto jsou
vždycky k nám se zachovali jsou a zachovávají, a potom tím lépe
aby mohli a mČli k nám v té víĜe a stálosti zachovati se a také
aby nám tím lépe a ochotnČji sloužiti mohli a mČli, þímž nás
milostivČjšího k sobČ poznají. I jsouce v tom k jich prosbČ
milostivČ naklonČni, s dobrým rozmyslem a radou našich vČrných, mocí královskou již psaným starším cechmistrĤm i všemu
Ĝemeslu Ĝeznickému na Horách Kutných obývajícím tuto milost
375

Týž pan Václav z Vlþí Hory nebyl však dlouho v držení tvrze
té, neboĢ Daþický k roku 1559 svých PamČtí uvádí: Koupil jsem tvrz
Lorec, vČc pozemskou, ležící pĜi mČstČ HoĜe Kutné v pĜedmČstí
Hloušeckém, od pana Václava Podhradského z Vlþí Hory za 597
kop gr. Kupcem byl OndĜej Daþický zvaný KĜivoláþek, /295/ otec
Mikuláše.
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Již r. 1541 Pan Hynek Žampach z Potenštejna a na HoudkovČ
žádal šepmistrĤ, aby jemu téhož varhanáĜe Valdyku k postavení
varhan do HoĜepníka propustili.
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Graduál ten chován byl až do prvního desítiletí našeho století
nepovšimnut v archivu mČstském. Tu za úĜadování magistrátního
šepmistra Bukovského jakýsi vysoký úĜedník z VídnČ graduál ten na
nČm si vyžádal, jej také obdržel a za nČj pro radní síĖ v náhradu
obraz ŠalamounĤv rozsudek odeslal. Památný /296/ tento graduál, který nachází se nyní v císaĜské knihovnČ ve Vídni, popsal po stránce
archeologické a umČlecké ministerský tajemník Antonín Rybiþka v
Památkách archeologických a místopisných v roce 1865.

uþinili jsme a tímto listem þiníme a dáváme: Aby oni pĜi hodech
božích slavných ke cti a chvále boží, neb v jiné þasy, kdyby toho
potĜeba kázala, i v procesích po mČstČ, anebo proti nám, také i
budoucím králĤm þeským vedle takové potĜeby po havéĜích,
hutnících, mincéĜích i také hašpléĜích s korouhvemi i také s jinými ozdobami svými a slavnostmi pĜed jinými všemi Ĝemesly choditi mohli a chodili, tak jako Ĝemeslo Ĝeznické v mČstech našich
Pražských pĜed jinými Ĝemesly v takových slavnostech chodí. It.
Aby žádného do svého Ĝemesla se zlou povČstí a naĜþeného
þlovČka nepĜijímali ani byli povinni pĜijmouti, tak jak se v jiných
ceších a Ĝemeslech ta vČc zachovává. It. Také hosté, kteĜí maso
vezou na trh do Hory, aby žádný toho masa neprodával dokudž
by cechmistĜi neohledali, slušné-li jest prodávati, þili nic, a to
mají po XVI. hodinČ ohledávati a v sobotu po XVIII. všickni
spolu prodávati. Avšak proto Ĝezníci na Horách Kutných maso
prodávati mají v krámích svých masných do XVI. hodiny, tak
jako prve obyþej mají od starodávna a maso aby od jinud vcele
vozili také, aby telata a jehĖata vejdovaná všickni vozili kromČ
mČsta našeho ýáslavi. /298/ It. Žádný host po první hodinČ na noc
žádného masa aby neprodával, ale aby od nČho pryþ šel a maso
to aby pobráno bylo a dáno bylo do špitála neb jiným chudým,
komuž páni rozkáží. A již chceme, aby již psané Ĝemeslo Ĝeznické všecko na Horách Kutných nynČjší i budoucí pĜi tČch všech
vČcech svrchupsaných i také pĜi jiných svých právích a svobodách i také chvalitebných obyþejích starodávných od nás i také
od budoucích našich králĤv þeských i ode všech jiných poddaných našich zachováváni byli bez všeliké pĜekážky. PĜikazujíce
šepmistrĤm i jiným všem úĜedníkĤm a poddaným našim na Horách Kutných vČrným našim milým nynČjším i budoucím aby již
psané starší cechmistry i to všecko Ĝemeslo Ĝeznické nynČjší i
budoucí pĜi tČch všech vČcech a pĜi té naší milosti tak a vedle
toho, jakož se nahoĜe vypisuje, zachovali, jim v tom nepĜekážejíce ani pĜekážeti dopouštČjíce nyní i po všecky þasy budoucí, a to
pod uvarováním hnČvu a pomsty naší a budoucích našich králĤv
þeských. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou kázali jsme
pĜivČsiti k tomuto listu. Dán na Horách Kutných v pondČlí po sv.
Václavu dČdici þeským léta Božího 1484 království našeho þtrnáctého. K jejichžto svrchupsaných ĜezníkĤv snažné prosbČ naklonČni jsouce a pro dobré i poctivé téhož Ĝemesla, s dobrým
rozmyslem, jistým vČdomím, s radou našich vČrných milých mocí
královskou v ýechách dotþeným ĜezníkĤm jsme majestáty a obdarování jich navrátili a tímto listem naším jakožto král þeský
navracujem a ve všem jejich znČní, položení, v punktech, klauzulích a artikulích schvalujem, obnovujem a potvrzujem, chtíce
tomu koneþnČ, aby pĜitom od každého þlovČka jmíni, držáni a
neporušitelnČ zachováni byli nyní i na þasy budoucí bez naší i
budoucích našich králĤv /299/ þeských i jiných všech lidí všelijaké
pĜekážky a odpornosti. Protož pĜikazujem všem poddaným
našim ze všech stavĤv království našeho þeského nynČjším i
budoucím vČrným milým, abyste svrchupsané Ĝemeslo Ĝeznické
mČsta našeho Hory Kutné pĜi tomto navrácení výš psaných
majestátĤv a tomto schválení, obnovení a potvrzení našem mČli,
drželi a neporušitelnČ nyní i na budoucí þasy zachovali, žádných
jim v tom pĜekážek neþiníce ani komu þiniti dopouštČjíce. Však
pĜitom také koneþnČ to þiniti ráþíme, aby se tíž cechmistĜi a
všecko Ĝemeslo Ĝeznické nynČjší i budoucí k nám i k dČdicĤm
našim budoucím králĤm þeským všelijak (jakž o nich nepochybujem), vČrnČ, poddanČ a poslušnČ k rozkazĤm našim chovali a z
toho na všem i na díle nevykraþovali pod uvarováním hnČvu a
nemilosti naší královské. Tomu na svČdomí peþeĢ naši královskou k tomuto listu pĜivČsiti jsme rozkázali. Dán na hradČ našem
Pražském v pondČlí pĜed slavným hodem blahoslavené Panny
Marie Hromnic léta božího 1558 a království našich Ĝímského
osmecítmého a jiných tĜidcátého druhého. Ferdinand. Joachim
de Nova domo, s. R. Boemie cancelarius.
1559 Nelze upĜíti, že hospodáĜství obecní s mnohými obtížemi muselo zápasiti, jelikož náklad na pavování požadoval
velikých výdajĤ jak od jednotlivých obþanĤ, tak zejména od
obce samé, a pĜedce vidČli jsme jasnČ, jak všemožnČ peþováno
bylo o rozmnožení majetku obecního koupČmi statkĤ
pozemských, za kterýmž úþelem opatĜovány peníze spĤsobem
všemožným. Tak zvČdČli jsme, že ve veliké nouzi pĤjþil obci
mČštČnín Kašpar Fifek a do zástavy vzal vesnice SouĖov a

TĜebonín. Když pak výnos z tČchto vesnic zdál se mu býti /300/
nepostaþitelným ku zapravení úrokĤ ze sumy pĤjþené, oznámil
pĜed pány obecními: PonČvadž z vesnic tČch užitku nemá a své
sumy lépe by užíti mohl a mezi nimi jistá smlouva sepsána jest,
aby jeden druhému rok napĜed vČdČti dal, kdy by výplata býti
mČla, že on vedle té smlouvy pánĤm všem oznamuje rok napĜed,
že on ty vsi zase postupuje, aby jemu zase ta suma navrácena
byla. Z té pĜíþiny vidČli se páni obecní a šepmistĜi nuceni, aby
závazku svému dosti uþiniti mohli, vesnice ty prodati Janovi
Balbínovi z Vorliþné JMCé sekretáĜi nad appelacími na hradČ
Pražském se vším pĜíslušenstvím, dČdinami, potĤþky, vrbinami,
lidmi osedlými i se vším což k tomu pĜísluší za 932 kopy gr.þ. a
svoleno ku vložení koupy té do desk zemských. PonČvadž pak
skoro souþasnČ pĜišlo skládati obci doplatek na koupi vesnice
Neškaredic, vypĤjþila se obec od mlynáĜe Kubíþka 200 kop gr.
O rĤzných rozpustilostech a nešvaĜích ve mČstČ páchaných
nacházíme velice þetné poznámky a není se co diviti, jelikož
horního a dČlného lidu bylo veliké množství, a také ani národnostních tĜenic mezi lidem pracujícím nechybČlo, ježto mincmistr Hlavsa, jehož až posud všeliké oprávnČné a odĤvodnČné žaloby z Hory odstraniti nemohly, a jeho pĜívrženec Ess mnoho
NČmcĤ do Hory byli povolali.378 Když rozpustilosti tyto dosahovaly stupnČ vysokého, povolán byl rychtáĜ mČstský Šimon Pampa pĜed pány obecní a jest napomenut, kterak Pán BĤh všemohoucí opČt nás navštČvuje krupobitím a hromobitím /301/ i jiné
vČci dopouští, abychom se opravili a k nČmu se obrátili. Ale toho
málo sobČ váženo, neb jak lání, noþní sedČní, povykování se
dČjí, že o tom dobrou povČdomost mají, a to že neschází než jím,
že do hospod nechodí jim toho nepĜetrhá a vedle Ĝádu svého
netresce. A protož, ponČvadž i teć v sobotu minulou (pĜed sv.
Petrem a Pavlem) od hromu vČž rathouzní i s svČtnicí radní jest
shoĜela, že páni jemu porouþejí, aby bedlivČjší byl a takového
lání, hromování a povykĤv, kteréž jsou proti Pánu Bohu,
pĜetrhoval a þastČji do hospod nahlédal a mezi lid pĜicházel. Co
se pak dotýþe ponocných, že zprávu mají, že leckdos se vysýlá,
ježto mnozí z nich mohli by sami škodu uþiniti a mnozí, majíc
pilni býti, že spí a toho nevyhledávají. A protož aby i toho šetĜil
a jestliže by kdo koho takového vyslal, aby ho nepĜijímal, než
každý, nešel-li by sám, aby souseda na svém místČ vyslal a on to
tak opatroval, aby dobĜe bylo. Pak že se doslýchá, že nČkteré
osoby z Prahy vypovČdČné, majíce cejchy nezhojené, zde byly a
se kryly, aby je vyhledal a vČzením a kládou trestal. Jak dalece
to všecko prospČlo a zdaž náležitý Ĝád zaveden byl a zbujníci
byli zkroceni, nelze povČdíti.
Došla též pánĤ šepmistrĤ stížnost mlynáĜĤ bylanských i
jiných, že mnozí lidé malomocní a churaví z povČry do studánek
u Bylan, ze kterých voda do mČsta jde, skákají, v nich si nohy i
jiné údy tČla myjí, z þehož ošklivost pochází, ano i zlé následky
povstati by mohly. Protož usnešeno dáti ty studánky vyþistiti, je
obezdíti a pĜeklenouti a vĤbec tak opraviti, aby do nich pĜístupu
nebylo, toliko otvor k nabírání vody aby ponechán byl. PĜitom
þinil mincmistr Hlavsa návrh, aby pro ušetĜení lesĤ k vedení
vody po mČstČ hlinČné, uvnitĜ polévané roury kladeny byly.
/302/ Stala se již dĜíve zmínka o tom, že pro dobro a zlepšení
dĤchodĤ obecních zĜízen ze staré radnice na Tarmarku obecní
pivovar. Že pak þasto docházelo ke stížnostem do nebezpeþí
ohnČ v pivovaĜe tom, kdež také bednáĜi sudy požahovali a
kolem pivovaru vždy veliká zásoba dĜíví byla, a jak lidé zhusta
o tom mluví a na pány se domlouvají, takže bylo se co obávati,
aby škoda nČjaká se nestala, koupili páni lázeĖ na Písku, kam i
pivovar svésti a pĜi nČm i sladovnu zaĜíditi obmýšleli, tak aby i z
pivovaru i ze sladovny obci užitek vycházel a tím nejen
nebezpeþí ohnČ se zmenšilo, nýbrž i pro pivovar vČtší množství
vody se získalo. Když pak páni úmysl svĤj ve schĤzi obecních
starších byli pĜednesli, projevena byla nad tím všeobecná
nespokojenost a dokládali obecní starší, že by pivovar ten
stranou ležel, šenkýĜĤm byl nepĜístupný a proto obci by málo
378
Daþický poznamenává ve svých PamČtech: HavíĜi a hutníci a
lid obecní horní zbouĜili se na pana Voka z ěíþan, že posekal tĜi
NČmce z jejich tovaryšstva, a udeĜili naĖ na Tarmarce, zbili a
seprali, sotva ubránČn, že ho nezabili. SbČhlo se lidí nČkolik tisíc
podle jich tu na Horách Kutných obyþeje.
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vynášel, jelikož by šenkýĜi radČji z Lorce pivo brali, a k tomu že
jen pan OndĜej KĜivoláþek (Daþický), který Lorec koupil, raditi
mohl, proti nČmuž také reptání se ozvalo a jen pĜítomností
královského rychtáĜe uklidnČno bylo, ku pĜenešení pivovaru
však povoleno nebylo.
Protože pak v mČstČ þastČji ku požárĤm docházelo a na
pĜedmČstí Kolmarce téhož roku tĜikráte bylo hoĜelo, pĜi požárech pak velký nepoĜádek pĜi hasení a pomáhání panoval, vydán
byl ku pĜísnému budoucímu zachování následující ěád a naĜízení strany opatrování ohĖĤv na Horách Kutných.379
PonČvadž všecky vČci zvláštČ v obcích kĜesĢanských, které se
koli vĤlí boží a dobrým Ĝádem spravují a Ĝídí, božím požehnáním
stálé a pevné bývají, a protož JMt pan mincmistr království þeského /303/ urozený pan Petr Hlavsa z LiboslavČ, JMCé rychtáĜ,
páni šepmistĜi a rada s pány obecními a soudci na místČ vší
obce Hory Kutné spolu s úĜadem horním, maje z jistého poruþení JMti arciknížecí pána nás všech nejmilostivČjšího v uvážení
svém spoleþném, kterak v tČchto dnech nedávno pominulých v
huti JMCé i prve jinde nejedni ohĖové zde v HoĜe Kutné jsou
vyšly a mnohým na statcích skrze neopatrnost a nerozšafnost
nemalou škodu uþinily, tento Ĝád strany ohĖĤv a takových pĜíhod (jichž Pán BĤh raþ zachovati) jsou naĜídili a aby od sousedĤv a obyvatelĤv i horních lidí mČsta tohoto, kdyby se taková
nešĢastná pĜíhoda trefila, nyní i potomnČ zachován i držán byl,
ustanovili:
Nejprve každý hospodáĜ neb nájemník má v svém domČ kuchyĖ, ohništČ, komín i jiné pĜíbytky a místa, v nichž se ohnČ potĜebují, dobĜe spravené a bezpeþné míti o to tak opatĜiti, aby
buć od þeledi neb podruhĤv odtud žádného nebezpeþenství ohnČ
potĜebí se nebylo obávati. Pakli by se kdo tak nezachoval a od
hejtmanĤv a rychtáĜĤv i také konšelĤv pĜi každém obnovení rady
zvolených pĜi takových komíních a místech (k nimž každé þtyry
nedČle pĜi zaþátku úĜadu šepmisterského povinni budou nahlédati a choditi) nČco nepoĜádného a nebezpeþného se našlo, tehdy aby je k opravení toho a opatĜení napomenuli a dokudž toho
neuþiní, ohĖĤv dČlati zbránili. I jestliže by v tČch þtyrech nedČlích, když by po druhé k spatĜení komínĤv hejtmané neb rychtáĜové a konšelé pĜišli, ten hospodáĜ toho neopatĜil, mají na pana
šepmistra a pány takovou vČc vznésti a co jest se pĜi tom hospodáĜi zbČhlo, pan šepmistr má v radČ relací uþiniti a ten hospodáĜ tak v tom nepoĜádu jsa dostižený, do rady obeslán buć a
bude povinen 1 kopu gr. pokuty složiti. A každý pan šepmistr jak
úĜad šepmisterský pĜijme, má hejtmany po þtvrtČch a rychtáĜe a
konšele po pĜedmČstích, aby se vedle /304/ toho artikule chovali,
napomenouti a jim, jestliže by kdo v tom postižen byl, aby toho
pod pokutou netajili, ale každého zejména ohlásili, pĜedložiti.
It. Každý hospodáĜ a nájemník má to v domČ svém pĜi þeládce a podruzích naĜíditi, aby žádný do komor, pod krov a maštalí
se svČtlem bez lucerny neb s louþemi a pochodnČmi nechodil a
jestliže by se kdo tak nezachoval a podruhĤm neb þeládce to
pĜehlédl a toho tak, jak se tuto píše, neopravoval a v tom od
rychtáĜe, hejtmanĤv neb kohokoliv jiného postižen byl, má pokuty 10 gr. složiti takto rozdílnČ, þtyry groše tomu kdo oznámil a
šest grošĤ k obci.
It. Žádný hospodáĜ neb nájemník aby se seny, slamami,
otýpkami, dĜívím a jinými k tomu podobnými vČcmi, zvláštČ pekaĜi þasu letního nepĜemnožoval, ani co toho pod krov aneb v jiná místa nebezpeþná, jakž prve obyþejnČ to þinili, skládal, ale v
místech pĜíhodných, odkudž žádného nebezpeþenství potĜebí
oþekávati není, takové vČci choval, a pakli by kdo v tom postižen
byl, tehdy má pánĤm šepmistrĤm k obci hned beze všeho odporu
1 kopu gr. pokuty dáti
It. Co se týþe domĤ šenkovních, jestliže by kdo neznámý v
kterém najíti se dal, hned hospodáĜ neb nájemník má to, kdo
jest, odkud jest a co zde þiniti chce pĜesvČdþiti a pozná-li pĜi
nČm co tak podezĜelého, buć že by Ĝeþi pletl, neb k sobČ jakou
pĜíþinu dal, má o tom panu šepmistru, aby vČzením opatĜen byl,
oznámiti, a to pod trestáním skuteþným vedle uvážení panského.
It. Každý hospodáĜ má v domČ svém buć v kterém sám bydlí
379
ěád ten obsahuje tak mnoho prospČšných pokynĤ a zaĜízení,
že pĜi náležitém zachování posloužil by i v dobČ novČjší, proto jej
vypisuji dopodrobna.
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aneb jinému pronajal žebĜíky, pudláþe, korbele kožené a stĜíkaþky cejchované a znamením svým poznamenané míti, tolikéž i pod
krovy tlouky sobČ spraviti a spĤsobiti, tak, jestliže by kde oheĖ
vyšel, /305/ aby jeden každý mČl s þím sám bČžeti a þeládku svou k
hašení takového ohnČ vyslati. PĜi hašení pak ohnČ, jestliže by
kdo v tom postižen byl, buć že by nČco z pĜedepsaných vČcí,
jimiž se oheĖ hasí, pobral, anebo z pĜíbytkĤ tČch, kde by bývalo,
statek jakýžkoli vynosil, ten každý skuteþnČ, jak se sluší na zlodČje, má trestán býti.
It. Když by se koli skrze služebníka obecního, obzvláštČ v
þasy nebezpeþné, provoláním znáti dalo, aby se všickni bez
výminky vodou pĜed domy a pod krovy uchystali, tedy jeden
každý bude povinen, chce-li skuteþnČ trestání panského sjíti, tak
se zachovati.
It. VČže má pilnČ opatĜena býti hlásnými a ponocnými, muži
dobrými a stĜídmými, tak aby se jim mČsto toto bezpeþnČ svČĜiti
mohlo, a oni jsouce toho bedlivi, aby þasto ohlašovali a každou
hodinu v noci pĜi tom jmenovali, i na ochoz, zvláštČ letního þasu
ve dne i v noci pro spatĜení všeho mČsta, pĜedmČstí, hutí a KaĖku vycházeli a kdyby koli v mČstČ, na pĜedmČstí, v hutích nebo
na KaĖku oheĖ vyšel, tehdy hned aby v Orel380 šturmovali a v
které by stranČ oheĖ byl ve dne praporec a v noci lucernu ven z
okna pro návČští vystrþili, aby lidé vČdČli, v kterou stranu bČžeti.
A pakli by kde kromČ pĜedepsaných míst jinde tu v okolí oheĖ
vyšel, aby menším zvonem vedle blízkosti a vzdálenosti znáti
dáno bylo. A co se dotýþe zvonČní v sedmi hodinách na havíĜe,
ponČvadž i toho þasu mohla by se taková zlá pĜíhoda státi, aby
jeden z hlásných neb zrubaþĤv zvonil a druhý za tu hodinu
ponocoval. Jestliže by pak skrze jejich nepilnost, nedbanlivost,
ožírání a tohoto ustanovení a snešení nezachovávání jaká škoda
kde se ohnČm stala, tehdy ten, kdo by obmeškal a rychle nešturmoval, má na hrdle trestán býti.381
/306/ It. Když by již tak v Orel šturmováno bylo, všichni odevšad s pudláþemi, sekerami, stĜíkaþkami, háky, žebĜíky i jinými k
tomu náležitými potĜebami aby bČželi a hasiti pomáhali, zanechajíc stání a dívání. A hejtmané, rychtáĜové a konšelé v pĜedmČstí aby se tu pĜedkem najíti dali a lidé, kteĜí mají pro korbele,
háky a jiné potĜeby bČžeti, zpravili a k snažnému hašení je napomínali. A vidČl-li by se pĜi tom jaký nepoĜád strany otloukání
domĤv, vody nenošení a hasení nepomáhání, to aby pĜetrhli a
pĜinutili a spurného i mocí dohnali. Nébrž trefilo-li by se, že by
v té chvíli také jinde oheĖ vyšel, aby se všemu lidu rozbČhnouti
nedali, ale jestli by pilnČ a ochotnČ hasili, napomínali a kteĜí by
se tak nezahovali a hasiti z úmyslu se zbraĖovali, aby skuteþnČ
trestáni a za ty, jako by toho ohnČ pĜíþinou byli, držáni byli.
It. HospodáĜi obecní nynČjší i budoucí mají háky, žebĜíky a
korbele železné v radnici pohotovČ vždycky míti a jestliže by v
þas ohnČ od koho pobráni byly, aby se zas navrátily a shledaly,
to opatĜiti. Též také pĜi rúrách a zvláštČ þasu letního džbery a
sudy vodou naplnČné a na smyky vložené pohotovČ míti a jestliže
by toho potĜeba kázala, aby pacholci se džbery jíti a formané
sudy s vodou vézti dáti mohli. A kdož by tak sud vody k ohni
nejprv pĜivezl, tomu 30 gr., druhému 15 gr., tĜetímu pĤl osma
groše a jiným všem po pČti gr. dáno býti má. Budou také povinni
ti páni hospodáĜi studánky, trouby a roury dobĜe opatĜiti, tak
aby u vedení vody žádné /307/ pĜekážky nebylo. A má-li kdo v
troubách špunty, jako u Kolovrátku a jinde, ty aby hned zadČlati
a roury vodou dobĜe každého þasu, obzvláštČ pak v suchu,
nahnati rozkázali.
It. Všickni cechové a poĜádkové to mezi sebou naĜíditi mají,
aby jedenkaždý v cechu svém žebĜíky, háky, stĜíkaþky a korbele
kožené spravili a sobČ scejchovati dali a ty aby v místa jistá
skládali a jisté osoby k tomu naĜídili, tak jestliže by k tomu
pĜišlo, aby ty osoby s tČmi vČcmi dotþenými k ohni bez meškání
najíti se daly.
380

NejvČtší zvon na vČži chrámu sv. Jakuba.
Toto zvonČní na havíĜe, které ve tĜi hodiny ráno až na /306/ naše
þasy se udrželo jako památka na nČkdejší bývalé i slavné hornictví,
jest pradávného pĤvodu a snad od poþátku hornictví, jelikož se tím
spĤsobem havíĜi k ranní šichtČ svolávali. Zvon k tomu cíli na vČži
svatojakubské urþený nazývá se dle starobylého spĤsobu Sedmerník
a má tak jasnČ pronikavý hlas, že jej za noþní doby na hodinu cesty
možno slyšeti.
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It. Jestliže by u koho hoĜeti poþalo a oheĖ ven vyšel, žádný
toho nemá tajiti, ale hned bez meškání o tom jiným pro pĜetržení
zlého oznámiti a že hoĜí u nČho na sousedy zavolati. Pakli by
toho, chtČje toho sám na škodu jiných udusiti, neuþinil, tehdy
povinen bude takový každý bez výminky, tak jakž od starodávna
bývalo, pĤl sedmé kopy gr.þ. pokuty dáti. A vidČl-li by ten oheĖ
který soused jiný aneb kdožkoli z lidu obecního a o nČm
neoznámil a by hasili znáti nedal a by se na nČj vyhledalo, ten
každý bude povinen pokutu, kteráž na nČho z uvážení panského
uložena bude, podniknouti a podstoupiti.
It. Jestliže by paliþi v zemi byli, aby osoby dvČ po mČstČ a po
pĜedmČstí ustaviþnČ chodily a v noci sousedé sami v drahném
poþtu ponocovali a jestliže by tak na koho neznámého neb
podezĜelého trefili, aby se k nČmu jakž náleží zachovali a do
vČzení jeho dali.
It. Žádný z nákladníkĤv a pivovarníkĤv v mČstČ dĜev a
zvláštČ starém rathouze aby nemívali, ale chtČjí-li sobČ dĜíví
kupovati, aby je nČkde za mČstem v místČ náležitém skládali, a
kdyby vaĜiti dáti chtČli, aby sobČ, což by na var nebo na dva
spotĜebovati mohli, pĜivézti kázali, více nic a to pod pokutou 1
kopy gr.þ.
/308/ It. Žádný z obyvatelĤv mČsta tohoto aby stodol v mČstČ
nemíval a jestliže by kdo chtČl jaké obilí skládati, má to na
pĜedmČstí, tak jak v jiných místech obyþej jest, uþiniti. Pakli by
kdo jaké obilí v snopích do mČsta vezl, ten aby pokuty 1 kopu gr.
složil.
It. BednáĜi, truhláĜi a jiní Ĝemeslníci, kteĜí od dĜíví dČlají,
aby se prkny a jinými potĜebami nepĜemnožovali a jestliže by co
toho mČli, aby to v místa bezpeþná s uvážením osob k tomu
naĜízených skládali a tĜíštČk jinde, kromČ v sklepích, nechovali a
to pod skuteþným trestáním panským.
A protož o tom vČdouce, jedenkaždý chce-li se pokut svrchupsaných uvarovati, povinen bude pĜedkem sám na toto naĜízení
a ustanovení každého þasu pamatovati a vedle nČho se chovati a
potom þeládku svou k tomu míti a jí, aby se tak a nejináþ chovali, pĜedložiti. Což jedenkaždý sám od sebe, by pak i to naĜízení
nebylo, pamatuje, k jaké by škodČ skrze neopatrnost a nedbanlivost a takovou nešĢastnou pĜíhodu netoliko on, sousedé jiní, ale
i toto mČsto pĜijíti mohlo, povinen jest to uþiniti a takovou vČc
opatĜiti. Od kteréžto nešĢastné pĜíhody BĤh Otec nebeský skrze
Syna svého nejmilejšího pána Ježíše Krista, který jest sám nejlepší a nejsvrchovanČjší strážce a ochránce mČsta, hrdel i statkĤv našich raþiž toto mČsto i tyto hory milostivČ zachovati.
Publikováno ve stĜedu po památce svaté a nerozdílné Trojice Boží léta 1559.
V tomto roce naskytá se první pĜíležitost zmíniti se o školství místním. Již zpĜedu bylo Ĝeþeno, byly ve mČstČ školy dvČ, a
sice pĜi faĜe svatobarborské a svatojakubské, jež Ĝízeny byly
zvláštními rektory. BylyĢ se školami tČmi spojeny i vyšší ústavy
vzdČlávací, ve kterýchž žákovstvo nejen bylo vyuþováno nýbrž i
/309/ vyživováno, jak z následujícího snesení obecního lze seznati. RovnČž vysvítá z toho, že již doby té bylo dosti mužĤ osvícených, jimž velice záleželo na zdaru dobrého vychování mládeže.
StaloĢ se, že páni obecní a soudcové byli povoláni a bylo na nČ
vzneseno: PonČvadž bakaláĜ vysokostelský suplikací do rady
podal, ve které žádá, aby rekordací a koledy, kterými se jim
žebrotou živnost nahání, složeny byly a místo toho jim nČjaká
odplata za jich práci ukázána a spĤsobena byla. Druhé: Aby jim
jisté vaĜení pokrmĤv zĜízeno bylo. TĜetí: Aby pĜíbytkové a stavení ve škole upraveno bylo a vedle toho aby nČkteĜí páni ke škole,
kteĜí by k ní dohlíželi, poþteni byli.382
I mluveno od pana Samuele z Vodolína (primasa) po spoleþném rokování, že nejednou o školu v tomto mČstČ jednáno, mluveno a rozjímáno bylo, ale nikdá k svému skuteþnému vykonání
pĜijíti nemohlo. A ponČvadž opatĜení škol v dobĜe spoĜádané obci dĤležitá stránka jest a potĜebí jest to pro mládež jako co nejdĤležitČjšího opatĜiti, že pány žádá, aby nyní to jednání šĢastné
a prospČšné býti a k svému vykonání skuteþnČ pĜijíti mohlo. A
protož že se nyní spoleþnČ všickni strany prvního artikule, aby
škola opatĜena byla, pĜimlouvají, a ponČvadž tČmi rekordacemi
a žebrotou mládež se velmi na uþení svém mešká a bakaláĜ pro

túž žebrotu lenivým a nevolným folkovati a chtČji-li jaký užitek
toho míti, prohlídati musí, že jich zdání jest, aby ty rekordací a
koledy složeny byly a místo toho užitku z ungeltu oboum bakaláĜĤm aby týhodnČ 45 gr. vycházelo. A strany vaĜení pokrmĤ aby s
panem dČkanem a faráĜem Barborským o to rozmluveno a na
nich to objednáno bylo, ponČvadž dĜíví a soli od obce mají a tím
jim nic neubude, aby se jim jídlo po farách vaĜilo, a špitálmistĜi
aby chléb a nČco krup, hrachu a jiného vaĜení ku pomoci dávali,
/310/ neb hodnČjší jest, aby škola opatĜena byla, ponČvadž ze
školy lidé a muži, kteĜí potomnČ obec a církev boží spravovati a
JMKé hoditi se budou, vycházejí. A protož aby špitálmistĜi se
nezpČþovali chleba podle starodávného spĤsobu a obyþeje
dávati do školy a strany této vČci ne svým starým nebývalým
prvé obyþejem, ale pány šepmistry a pány a jich poruþením se
spravovali. Též aby z HoĜan vosypy z gruntĤ zadržalé, od
mlynáĜe, od nákladníkĤ piv ku pokrmĤm a od poruþníkĤv Máslníkových a statku Anny od SrnĤ pomoc vyžádána byla a místo
žehnání aby sbírky každého þtvrt léta po 1 gr. dáno bylo. Dále
oznámil, že paní Mandalena Šatná z Olivetu též tu sumu, kterouž
na mši a knČzi dává, ke škole obrátiti chce.
A tu pan OndĜej KĜivoláþek povolil k tomu, oznámiv, že z
toho Srnovského statku, ponČvadž na chudé obrácen býti má a
žáci jsou praví chudí, pomoc ke škole rád dáti chce.
Taktéž pomoc z záduší PoboĜského, aby na opravení školy
obrácena byla, a k tomu též že povolují a zdání své oznamují,
aby páni ke škole naĜízeni byli. A ponČvadž bakaláĜ z obecního
opatrování míti má, aby k jejich nepilnostem, nepoĜádĤm a jak
co uþí každé þtyry nedČle dohlídali.
I svoleno bylo ke všemu pĜednešenému, aby každému
bakaláĜi týhodnČ z ungeltu po 15 gr. dáváno bylo, na farách aby
žákĤm vaĜeno bývalo a škola že bude opravena. K dohlídce pak
byli ustanoveni ze šepmistrĤ Samuel z Vodolína a Jakub
hofmistr a písaĜi obecní mistr Václav a mistr Jan.383
Na to byli bakaláĜi do rady povoláni a usnesení obecní jim
oznámeno. A protož že pĜedkem páni je napomínají, ponČvadž
jsou o to stáli, aby nČjaký Ĝád pĜi tČch školách spĤsoben byl,
pĜednČ sami škol pilni /311/ byli, sami na sobČ pĜíklad dávali, potom jiné napomínali a k dobrému vedli a toulek a po šenkovních
domích hulákání zanechali, neb kdyby toho nebylo, že rozumČti
mohou, že by toto naĜízení jejich k platnosti nevedlo.
BakaláĜi podČkovali pĜedkem z opatĜení takového a pĜipovČdČli, že se tak chtí zachovati a jsouce sami pobožnČ živi, jiné
také k tomu vésti a napomínati, nýbrž že jsou toho vdČþni, že
budou mezi nČ jisté osoby choditi, neb tudy i oni pilnČjší budou,
i jiným jako nČjaký osten k uþení a k pilnosti dá se a nebudou
tak ledakohos chovati aneb nČco pĜehlídati, neboĢ prve, chtČli-li
jsou nČjaký užitek míti, toho museli þiniti.
KromČ tohoto škol se týkajícího snešení bylo též ustanoveno, aby pro Veletov a Zibohlavy zvláštní knČží ustanoveni byli,
ježto knČžím domácím tam posluhovati velmi obtížno jest.
Následkem zrušení výsad a práv Ĝemesel a jich cechĤ povstávaly mezi Ĝemeslníky þasté hádky a rozepĜe o práva a provozování Ĝemesel, jelikož ku provozování jich vlastnČ toliko jen
oprávnČní mistĜi domnívali se svobodu míti, kteĜí v cechu
zapsáni a do nČho pĜijati byli, jelikož cechové spoleþnČ ke všem
výlohám obecním a zvláštČ ku pĜíspČvkĤm na pavování hor
potahováni byvali. A proto nechtČli trpČti toho, aby kdokoliv
neoprávnČnČ v mČstČ Ĝemesla nČjakého provozoval. Z toho þasté
stížnosti k šepmistrĤm. Tak vznesli cechmistĜi zlatniþtí na pány,
že mnozí pĜijdouce do tohoto mČsta, o kterýchžto mnohokráte
nevČdí, uþili-li jsou se Ĝemeslu a poĜádnČ vyuþili-li jsou se, krám
otvírají a hned Ĝemeslo na újmu jich živnosti dČlají, takže
nemalou tČžkost od nich mají, ježto oni v cechu býti, na hory
nakládati a jiné povinnosti, od kterých jsou oni vzdáleni, vykonávati musí. Žádají tudíž vedle /312/ takových pĜíþin a listu podepsaného i také nČkterých artikulĤv od nich zejména dostavených
za spravedlivé uvažení. Tu šepmistĜi a rada uváživše toho, vydali pro cech zlatnický toto naĜízení: Nejprve, kdož by chtČl v HoĜe
Kutné svĤj byt míti a mistrem zlatnickým se osaditi, ten má pĜi
pánech šepmistĜích toho hledati a jich, aby se osaditi a Ĝemeslo
383
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v tom mČstČ provozovati dopustili, za to žádati. A když to obdrží,
má také na starší cechmistry to vznésti a jich, aby cech obeslán
byl, žádati, a pĜi pĜítomností všech v plném cechu poĜádnČ aby
jemu mezi sebou živnosti pĜáli a do spoleþnosti pĜijali, toho
hledati. It. Kdož by chtČl zlatnickým mistrem býti, ten má prve u
jednoho nebo dvou mistrĤ rok dČlati a list zachování poĜádného
rodu svého pĜinésti a jistotu toho, kde jest se uþil, v Ĝádném-li
cechu þili kde jinde, jak se choval a jak se vyuþil, ukázati. It.
Žádný tovaryš svobodný aby se neosazoval ani Ĝemeslo neprovozoval, leþ by se oženil a manželku poþestnou sobČ pojal. It.
Aby mistrovství ukázal tĜi kusy, totiž koflík stĜíbrný, šesti nebo
pČtihranný vykovaný, tak aby se na kteroukoli stranu obrátil, z
ouplna víko se všude strefovalo. Též prsten zlatý s kamínkem a
peþeĢ stĜíbrnou. To pak mistrovství aby u pĜísežného cechmistra
dČlal a dokudž toho neudČlá, aby tovaryše a uþedníka žádného
nechoval. It. Aby do cechu pĤl druhé kopy grošĤv dal a všecka
pavování, zlá i dobrá, spolu s námi trpČl. It. StĜíbra tĜináctilotní,
a to beze vší falše, skla do zlata, zvláštČ kdyby za kámen projíti
mohlo, nezasazuje ani mosazi nepozlacuje, a vosk pod kámen s
kĜídou a ne s nČþím jiným tČžkým dávaje, aby dČlal. A jestliže by
se pak toho kdo aneb jakéhož koli vymyšleného a nepoĜádného
fortele a zlodČjství dopustil, aby /313/ vedle zasloužení, jakž sluší
na takového, trestán a pokutován byl. It. Kdož by pojal mistrovou vdovu aneb mistrovou dceru, ten do cechu nemá nic dáti,
než mistrovství má ukázati a list zachovací poĜádného rodu svého, i také jistotu, kde se uþil a jak se vyuþil, toho pĜinésti. It. MistrĤv syn aby mČl tu svobodu po otci, aby nic do cechu nedával,
ani mistrovství neukazoval, ale poþestnČ se choval a pavování i
jiné poĜádky vedle cechu zastával. It. Žádný mistr druhému tovaryšĤv louditi nemá a to pod skuteþným trestáním. It. Žádný
tovaryš, dílo maje u svého mistra, nemá bez slušné pĜíþiny a
opovČdČní poĜádného vandrovati a chtČl-li by kdo odjíti, má poĜádnČ od svého mistra odpuštČní vzíti a proþ by to uþiniti chtČl,
oznámiti. Též zase mistr má se k tovaryši zachovati a nepotĜeboval-li by ho, odpuštČní poĜádné jemu dáti. It. Uþedník žádný pod
þtyry léta na uþení od žádného aby pĜijímán nebyl a na Ĝemeslo
aby skrze své pĜátele, pĜi pĜítomnosti nČkterého mistra zlatnického pĜijat byl. A když by se poĜádnČ vyuþil a poĜádnČ se chovajíc od mistra svého propuštČní žádal, tehdy má od nČho propuštČn a v cech zapsán býti a do cechu dvČ libĜe vosku složiti. It.
HandštánĤv aby žádný zlatník nepĜepaloval a byl-li by kdo v
tom postižen, ten aby na královské milosti hrdlem i statkem byl.
Kdež my, majíce v svém pilném uvážení takové jich žádosti,
uznali jsme a porozumČli, že nic neslušného a nepoĜádného, což
by k nevolím a nepokoji schylovati mohlo, nežádají, ale že všecko dobré a poctivé Ĝemesla svého obmýšlejí. A protož tak þiníme a svrchu jmenovaným artikulĤm povolujeme a je mocí tohoto
listu ve všech kusích, þláncích, punktích a klazulích, tak jakž
sami v sobČ slovo /314/ od slova zní, tvrdíme a za stálé a pevné
prohlašujeme, tak aby dotþení cechmistĜi, mistĜi i všechen cech
Ĝemesla zlatnického vedle nich se chovati, Ĝíditi a nyní i na
potomní þasy a to pod skuteþným trestáním i budoucích našich
spravovati mohli.
Na potvrzení a svČdomí i pro lepší jistotu toho peþeĢ naši
Hor Kuten s jistým našim vČdomím dali jsme a rozkázali pĜivČsiti k tomuto listu. Jenž jest dán a psán na týchž Horách Kutných
ve þtvrtek pĜed památkou sv. Jana KĜtitele léta tisícího pČtistého
padesátého devátého.
Téhož roku král Ferdinand vyzdvihl v HoĜe rudokupce a
kupování všelikých rud pĜejal ku své ruce a jak by která ruda
mČla se platiti naĜídil. MČlo tím býti docíleno toho, aby nákladníci hor nehynuli a ani urbura královská škody netrpČla. Stalo se
to však hlavnČ pĜiþinČním mincmistra Hlavsy z LiboslavČ, na
jehož správu a nadržování jeho milcĤm, taviþĤm Essovi a
Molovi, neustálé žaloby vedeny byly. Všechny ty žaloby a stížnosti však niþeho nezmohly proti mocnému mincmistrovi.
1560 Arnošt kníže Bavorské a falckrabí pĜi Reinu arcibiskup
Solnohradský koupil sobČ již r. 1558 dĤm v HoĜe zvaný Knejslíkovský prve Minsterberský, jejž tak nádhernČ zĜíditi a vČží opatĜiti dal, že jej vĤbec domem Knížecím nazývali. V držení domu
toho nepotrval však dlouho, neboĢ již listem daným na zámku
Kladském v nedČli po sv. Mikuláši r. 1560 píší Albrecht Šelendorf z Hornperku hejtman kraje Kladského, Šalomoun Hamka z
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Prudníku, Kryšpín Krieg obojích práv doktor JMti knížete
bavorského pozĤstalé rady, Kutnohorským, a oznamují jim, že
Arnošt kníže bavorské zemĜel a protož arcikníže Ferdinand
naĜídil, aby nČkteĜí z úĜadu, povolajíc k sobČ /315/ dvou neb tĜí
osob stavu rytíĜského, všechny svršky, které v truhlách zamþeny
nebyly, sepsali a zpeþetili a zpeþetČné po vyslaném sem þlovČku
odeslali a hospodáĜi domu aby ještČ jednu osobu pĜidali a ti aby
domu pilni byli a vČcí tam jsoucích stĜežili.384
Roku 1560 koupeno bylo pro pĜíštího krále Maximiliana
panství Pardubické za 400.000 zlatých, kteráž suma shánČna
byla ze všech mČst královských. Též Kutnohorským psáno o
pĤjþení 4000 zl. a brzo po novém roce pĜijeli královští komisaĜi
do Hory k vyjednání pĤjþky té. Po dlouhém smlouvání s obecními staršími, radou a šepmistry, kteĜí neustále jen svoji chudobu
a nemožnost pĜedstírali, smluveno koneþnČ na 1000 zl. a to na
ten spĤsob, bude-li k tomu povoleno, aby nČkteré klenoty kostelní mohly býti zmincovány. Na uþinČný dotaz odpovČdČl arcikníže Ferdinand, že pĜikazovati ráþí, aby /316/ ta suma narychlo
odeslána byla. Proto nemohouce se Kutnohorští jinak obejíti,
svolili obecní starší a opatrovníci chrámĤ ke zmincování klenotĤ
kostelních, mezi nimiž byly ještČ klenotové pozĤstalí po nebožtíkovi biskupovi. Sotva že byly opatĜeny peníze tyto a odeslány,
oþekávali šepmistĜi, že potvrzující listinu budou míti pro budoucnost za králem pojištČnou, tu však došel jich dopis arciknížete
Ferdinanda, daný na hradČ Pražském v pondČlí po TĜech králích,
následujícího obsahu: že v témž listu a poruþení prvním v
kanceláĜi z nevČdomosti se omyl stal a to v tom, že jest doloženo,
jakoby jste takovou sumu Jeho Lásce panu bratru našemu pĤjþili, ježto, jak o tom povČdomost máte, takovou sumu Jeho Lásce
od vás z poddanosti jakožto dobrovolná a svolená pomoc se
dává a svolena jest. A protož nechtČjíce, aby kdy od potomkĤv
vašich na Jeho Lásku o takovou sumu jakožto o pĤjþku nastupováno kdy býti mČlo, vidČlo se nám zapotĜebí vám toto psaní
uþiniti a tímto prvnČjší zdvihnouti. Žeby se bylo kutnohorským i
pĜi vČtší pĤjþce lépe vedlo, lze se snadno domysliti, a protož
tenkrát jen opatrnost ochránila je pĜed vČtší ztrátou.
Pan Jan Libenický z VrchovišĢ neustával v nepĜátelství vĤþi
Kutnohorským a kde a kdykoli se mu to uþiniti dalo a když se
mu i sebe menší pĜíležitost k tomu naskytla hledČl je škádliti neb
i nepĜátelsky proti nim vystoupiti. Tak roku 1560 bez ohlášení
se a povolení šepmistrĤv a rady obrátil tok vody od HoĜan po
žlábku skrze všecky obecnosti hoĜanské z zisku a užitku svému,
jak se mu líbilo a zdálo. Zato žalovali naĖ Kutnohorští pro pĜevádČní vody jako rušitele držebnosti. Však na pĜímluvu Jeronýma Studeneckého z /317/ z PašinČvsi pro zachování dobrého pĜátelství a sousedství šepmistĜi a rada od žaloby odstoupili a na
místČ vší obce k tomu povolení dali, aby týž pan Jan Libenický z
VrchovišĢ bez ublížení a škod v též obci, skrze kterouž tu vodu
vede, toho toku tak a v tom spĤsobu jako nyní, vody víc nepouštČje aniž žlábkĤv vČtších klada, užívati mohl, však s tou výminkou, jestliže by se tím pĜevedením vody lidem hoĜanským neb
obci v þemkoli od nČho nebo budoucích ubližovalo a to skuteþnČ
se poznalo, aby jmenovaní šepmistĜi a rada nynČjší i budoucí
moc mČli bez pohoršení a jakéhokoliv odvolání, tak jakž od
starodávna bývalo, vodu tu v starý tok obrátiti. K þemuž pan Libenický úplnČ svolil a k úmluvČ té dobrovolnČ peþeĢ svou pĜitiskl, þímž nepochybnČ pĜestala pĜedešlá nevole stran proti sobČ.
1561 Hornictví Kutnohorské bylo v dobČ té opČt výnosnČjším než dĜíve pĜed tím a dluhové, vzrostlí na zálohy na pavování
384
DĤm jmenovaný leží na Panském námČstí nyní þp. 377 a náleží panu Janovi Breüerovi. PĜes usilovné pátrání nebylo možno nalézti seznam vČcí po knížeti v domČ tom pozĤstalých. DĤm ten
zpĜedu je uplnČ pĜestaven. V zadní þásti nachází se zmínČná již vČž
v pĤvodním stavu. Tím témČĜ bezpeþnČ je zjištČno, že v horní þásti
vČže, v níž nachází se pĜekrásnou kamenickou ozdobou a malbou na
zlatČ vyšperkovaná klenba, byla domácí kaple arcibiskupa Arnošta,
kdež on, ježto v HoĜe náboženství pod obojí vrch mČlo, za pobytu
svého mši sloužil. DomČnku tuto potvrzuje dosud ve zdi upevnČná
kamenná kropenka. R. 1571 dĤm ten jakož i zboží Dobrovítov a
Vrbice z naĜízení císaĜského prodány byly Martinovi Hanušovi Šaratickému z Šaratic a naĜízeno radám zĜízené komory þeské listem
daným ve stĜedu po sv. Vítu, aby prodej ten skrze relatory do desk
zemských byl vložen.

z mince, byly úplnČ zaplaceni. NicménČ stížností do místodržícího úĜadu nejvyššího mincmistrství neubývalo, zejména ukazováno na nehospodáĜství v horních i mincovních vČcech a na podvodné jednání spoleþníka Hlavsova Esse. Proto rozkazem královským ze dne 24. února 1561 vyslána byla ze snČmu k vyšetĜení zmínČných stížností a žalob nestranná komise: Bohuslav
Felix z Lobkovic a na HasištejnČ, Šebestian z Lobkovic a na
HasištejnČ, Kašpar Šlik hrabČ z Pasounu, JiĜí hrabČ Guttenštein,
Jaroslav Liebštejnský Kolovrat, Václav starší BechynČ z Lažan,
Smil Myška ze Žlunic, Ctibor Sluštík a jiní. Ti dopodrobna dali
vyzkoušeti tavení staroþeské a spĤsob tavení Essova a došli ke
koneþnému pĜesvČdþení, že stížnosti do podvodĤ Essových a
jeho spoleþníkĤ byly oprávnČny a podstatny /318/ rovnČž i do
hospodáĜství místomincmistra Hlavsy, že JMCá tČmito podvody
nejménČ o 20.000 tolarĤv do škody pĜíšla a že 40.000 centĤ
kyzĤ bylo zpronevČĜeno. Zavedeno proto vyšetĜování proti viníkĤm a výsledek byl, že Petr Hlavsa z LiboslavČ složen byl z
úĜadu místodržitelství nejvyššího mincmistrství a vzat na závazek a Šebestian Ess dán byl do vČzení a potom dovezen do
Prahy. Spoleþníci jeho Tomáš Zelí a Jošt uvČznČni rovnČž, naþež
po skonþeném šetĜení Ess a Jošt, šmelcíĜi NČmci, vypovČzeni
byli ze všech zemí JMCé, Tomáš Zelí propuštČn se zákazem,
aby hor i hutí JMCé více se nedotýkal a Jan Lomecký písaĜ
horní vzat do vČzení, že lidu hornímu zdržoval platy a zĤstal
dlužen pĜes 1500 tolarĤ.
Nato v sobotu po Božím TČle z poruþení JMCé skrze císaĜského komisaĜe ZdeĖka MezeĜíþského z Lomnice a na Ledþi,
VavĜince Šlika z PasounĤ a z Lokte a Hanuše z Ronsperka a na
OuĜinČvsi uveden v úĜad nejvyššího mincmistra království
þeského pan Erazim ze Švamberka a na Boru, který v rejtunku
závazek uþiniti a k úĜedníkĤm horním, tolikéž pánĤm
šepmistrĤm a radČ i vší obci lásku všelikou, ochranu a volnost,
takže v tom žádné pochybnosti míti nemají, pĜislíbil. A oni zase
jemu pĜipovČdČli všelikou poctivost, jím že se zpravovati, jeho
poslušni býti a za vrchnost svou na místČ JMCé míti a držeti
chtČjí.
V horním hospodáĜství zaveden byl novým mincmistrem též
nový poĜádek. Mnoho zbyteþných úĜedníkĤv odstranČno, mnohé
neshody pĜi horách urovnány a k novému pavování a opČtnému
vzdČlávání starých opuštČných již dolĤ a coukĤ hlásili se cizí
nákladníci. VýtČžek stĜíbra týhodní obnášel 250 až 300 hĜiven.
Tak nastal opČt þilejší život, mnohé živnosti se pozdvihly v
mČstČ a obec sama vybĜedla ze mnoha dluhĤ. Sotva že tato
pĜíznivá doba nastala, již snažili se mnozí využitkovati pomČrĤ
ve svĤj /319/ prospČch, neb nový mincmistr povolal pány obecní a
soudce do rady, že pan kancléĜ zemský Joachim Hradecký jej
žádá, aby se u pánĤ obecních pĜimluvil, aby jemu na zakoupení
statku Hluboké 1000 kop gr. od obce pĤjþili, že on se postará o
to, aby jim na peníze ty dostateþný úpis byl dán. Obecní starší
však a soudcové po uvážení žádosti té oznámili nemožnost
pĤjþky té, ohražujíce se hlavnČ tím, že právČ pĜichází þas, kdy
platiti mají onČch 1000 kop, které králi JMti na Pardubice pĤjþili
a pak darovati musili. ýemuž, nechtČjí-li platiti velikých úrokĤ,
dosti státi se musí, a že by svolením tímto i k jiným podobným
žádostem pĜíþina se dala a nestalo-li by se pak tak, že by i
nepĜátelství k mČstu z toho pojíti mohlo, jakož i proto, že kdyby
o tu sumu takovou pak dbáno bylo, tČžko bývá takové pány
pohnati a s nimi se o sumu souditi. Oni že nechtČjí za peníze si
nepĜízeĖ a nevole koupiti; a proto že k pĤjþce té nepovolují.
S panem Janem Libenickým z VrchovišĢ pĜišli Kutnohorští
opČtnČ do sporu, když služebník jeho Brožek zavraždil v domČ
šenkovním385 Jana Vaška obyvatele horského. Když pak rychtáĜ
mČstský Samuel z Vodolína kázal služebníka toho zatknouti,
odporoval tomu Libenický se zbraní v ruce, dovolávaje se zĜízení zemského, že šepmistĜi k nČmu ani ke služebníku jeho práva
nemají, a nechtČl ho ani na vyzvání ani na obeslání vydati, takže
šepmistĜi pro takovou zpupnost pĜed soud zemský Libenického
pohnati museli.
HavíĜi KaĖkovští dozvČdČvše se o tom, že kapliþka u PodČbrad, postavená na místČ, kde roku 1496 nČkteĜí z havíĜĤ kutnohorských byli odpraveni, byla velmi sešlá, sebrali a odeslali do

PodČbrad /320/ na opravu 30 kop gr.þ., žádajíce, by kaple ta zase
v dobrý stav byla uvedena.
1562 S konventem a opatem Sedlckým nežili Kutnohorští v
dobrém srozumČní. V úterý po Novém roce z rozkazu císaĜe
Ferdinanda vysláni byli Jaroslav ze Šelmberka a z Kosti na
Hrádku, Jan z Pernštejna na HelfenštejnČ, JiĜík z Gerštorfu na
Cholticích, Václav Žehušický z Nestajova, Kuneš Bohdanecký z
Hodkova a na Žlebích a Florian Gryspek z Griesbeku na
KaceĜovČ jako královští komisaĜi, aby nesnáze mezi opatem a
konventem s jedné a šepmistry se strany druhé napravili a ke
konci a místu pĜivedli. Jaké to nevole byly, nevíme, lze se však
domýšleti, že to byly dále trvající spory o pozemky, které po
válkách husitských konventu Sedlckému byly odĖaty, jichž
Kutnohorští však dále užívali. O výsledku komise není rovnČž
známo niþeho.
HavíĜi kutnohorští, pamČtlivi jsouce toho, že pĜedkové jich z
ustĜádaných rud a kyzĤ mnohé dobré skutky a nadání byli založili, žádali toho, aby jim pĜi nynČjší vydatnosti hor povoleno bylo ukládati nČco rud a kyzĤ do koutĤ a pak na nemocné a chudé
havíĜe obraceti. CísaĜ psal v té vČci nejvyššímu mincmistru Janu
Erazimovi z Švamberka list, daný na hradČ Pražském v pondČlí
po sv. VítČ r. 1562: Urozený vČrný náš milý! VČz, že jsou nám
nČkteĜí nákladníci na Horách Kutných a KaĖkovských suplikací
podali, poníženČ prosíce, abychom toho milostivČ dovoliti ráþili,
aby pro chudé a nemocné havéĜe a jiné chudé lidi a na
vychování knČží a služeb božích nČkteré rudy a kyzy, což by kdo
dobrou mČrou z svých vlastních rud a kyzĤv dáti chtČl, odkládati
mohli a což jich schromáždí, ty aby jim placeny byly, jakož se
jiné rudy a kyzy platí. Kteroužto /321/ žádost jejich za slušnou
uvažujíc, k tomu jsme milostivČ povoliti ráþili. A protož tobČ porouþíme, aby takové povolení naše úĜadu hornímu i KaĖkovským
oznámil a naĜídil, aby takové kyzy skládali a potom do hutí
našich prodávali a ty peníze aby jinam obracovány nebyly, nežli
na nemocné a chudé havíĜe a skutky milosrdné, jakž od starodávna bývalo, a v tom aby žádní fortelové se od žádného nedáli,
jakož pak to naĜíditi a opatĜiti budeš vČdČti. A jestli Šebestian
Ess jim takových rud a kyzĤv, ježto by jim za nČ zaplaceno
nebylo, vzal, na to se úĜedníkĤv vyptajíc, ty peníze aby jim z
mince naší navráceny byly, ponČvadž bez pochyby to stĜíbro z
tČch rud a kyzĤv do mince naší dáno bylo. Na tom jistou vĤli
naši císaĜskou vyplníš.386
Tato vĤle císaĜská byla tak dalece vyplnČna, že sobČ havíĜi
nČkteré rudy a kyzy darované do koutĤv novČ ukládati a je pak
do císaĜské huti prodávati mohli. Za rudy a kyzy odejmuté jim
podvodníkem Essem nemohli od úĜedníkĤ mince dostati náhrady žádné a proto znovu obrátili se na císaĜe a týž vydal úĜedníkĤm mince nový rozkaz listem daným v Praze v nedČli po sv.
Jeronýmu 1562: Jelikož toho zprávu míti ráþíme, že havéĜĤm
hor KaĖkovských takové kyzy a rudy, kteréž v koutech na skutky
milosrdné uloženy mČli a kteréž jim nČkdy od Šebestiana Esse
pobrány a v hutech našich šmelcovány byly, které z mince naší
zaplatiti jsme rozkázali, až posavad zaplaceny nejsou. Protož
vám ještČ jednou porouþíme, pĜikazujíc, abyste, dadouce to s
pilností a bedlivČ vyhledati, což za ty kyzy a rudy jim dáti
spravedlivČ se dostane, to jim z mince naší bez dalšího prodlévání vydali a zaplatili, tak aby oni v tuto ránu morovou, ponČvadž
mnozí chudí havíĜi nemocni leží a mrou, mČli naþ je opatrovati
/322/ a takové vydání má vám proti tomuto listu našemu a jich
starších KaĖkovských kvitanci za poĜádné vydání pĜi poþtu
našem položeno býti. NicménČ vám porouþeti ráþíme, abyste
hofmistru, urburéĜi s úĜadem horním oznámili a jménem naším
poruþili, aby ještČ jednou to milostivé povolení a poruþení naše,
kteréž jsme nejvyššímu mincmistrovi království þeského psaním
naším uþinili, ponČvadž ho na ten þas tam není, co se dávání a
odkládání kyzĤv na chudé lidi a jiné milosrdné skutky dotýþe,
pĜede všemi havéĜi a nákladníky pĜi dolích na KaĖku, že tomu,
aby je dávaly, odkládali, do hutí prodávali a peníze na chudé
havíĜe a skutky milosrdné obraceli, vĤli naši dávati ráþíme,
vĤbec oznámili a dostateþnČ ohlásili.387
VidČti z toho, že þastokrát i pĜes nejvyšší rozkazy lidu horní386
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mu spravedlnost se nedála. Není tudíž divu, když v pracujícím
lidu horním, který vidČl se v zisku a prospČchu svém býti se
zkracován svévolnČ, vznikala nespokojenost, která tak þasto k
veĜejným násilným výstupĤm podnČt zavdávala.
V ýechách zatím konaly se pĜípravy ke korunovaci Maxmiliana, syna císaĜe a krále Ferdinanda, kterémuž Maxmilianovi
postoupil byl otec ýechy, Uhry a Rakousko. Ježto pak hrad
Pražský po vyhoĜení ještČ úplnČ a dokonale upraven nebyl, poslal císaĜ Kutnohorským list v pátek po Božím TČle 1562, jímž
naĜizuje, aby vypravili do Prahy kameníky se všemi tovaryši pro
dostavení nČkterých pokojĤv k pĜíjezdu nejjasnČjšího knížete
Maxmiliana krále þeského, kterýchž na ten þas pilnČ jest v Praze
potĜebí.
V létČ téhož roku vypukl v HoĜe i na KaĖku jakož i v okolí
mor, zanesený lidem z války turecké se vracejícím. Ježto nemoc
/323/ tato i v ostatních zemích poþínala povážlivČ se rozmáhati,
zavĜel císaĜ Ferdinand se sultánem po jedenáctiletém válþení mír
na osm rokĤ. Ježto pak Praha zĤstala dosud uchránČna nákazy,
lidé z Hory pak þasto do Prahy dojíždČli, z té pĜíþiny, že morová
rána v HoĜe a na KaĖku se vzmáhá a takového nakažení þasnČ
šetĜiti se sluší, zapovČdČl císaĜ Ferdinand listem daným v Praze
v nedČli po Nanebevzetí Panny Marie pod jistým trestáním, aby
žádný z Hory ani z KaĖku do mČst Pražských nejezdil, dokud
mor nepĜestane.
Nebezpeþí moru netrvalo však dlouho. CísaĜ sám odvolal
zákaz daný po þtyrech nedČlích. Hned druhý den po korunovaci
Maxmiliana za krále þeského, jež dČla se dne 20. záĜí,388 zaslal
císaĜ HorníkĤm list tohoto obsahu: PonČvadž od pĜíštího pondČlí
za týden s synem naším nejmilejším králem Maxmilianem z království tohoto þeského do Frankfurtu vyjeti ráþíme, pro kteroužto pĜíþinu mnoho vozĤv a vozníkĤv budeme potĜebovati, protož
vám porouþeti ráþíme, objednajíc v tom mČstČ a okolo téhož
mČsta pĜi poddaných Vašich šest vozĤ se þtyrmi, pČti neb šesti
koĖmi dobrými, ve þtvrtek po sv. Jeronýmu nejprve pĜíštím je
sem na hrad Pražský abyste odeslali a k tomu jisté osoby, které
konČ mají, aby beze vší vejmluvy jely. A od toho dne, jakž z
domu vyjedou, na každý den a noc po 15 gr. bílých a z království
þeského ven podle slušnosti více nad to zaplatiti jim se bude.
Protož tohoto tak opatĜiti a jich sem odeslati neobmeškejte.
/324/ V úterý po sv. MartinČ zemĜel proslulý zvonaĜ Rafael
Klabal, nástupce nČkdy slovutného zvonaĜe OndĜeje Ptáþka,
jímž slité zvony podnes v mČstČ i v okolí slávu jeho hlásají. BylĢ
muž v umČní svém velice povČstný, rovnČž i velice zámožný.
Ježto pak po léta sedal mezi soudci i šepmistry, vynikal zajisté
také ctnostmi obþanskými, vČdami i znalostmi.389
ýasté stížnosti do pekaĜĤ od lidu horního jak k mincmistrovi
tak i k šepmistrĤm pro velmi malý chléb zavdávali tČmto pĜíþinu
k výmluvám do mlynáĜĤ, že jim mlíti postaþiti nemohou a že
daleko se mletím jezditi jsou nuceni a ve mlýnech mnoho platiti
musí. VČc byla blíže vyšetĜována a horní úĜad rozhodl se na
tom, že pro pohodlí Hory i celého kraje nový mlýn na Labi za
Starým Kolínem dá postaviti, k þemuž i císaĜ povolil, aby byl
stavČn nákladem mince. Kutnohorským psal z Chomutova v
úterý po sv. Lucii, aby ke stavbČ mlýna toho potĜebné dĜíví
dolové za slušný peníz ze špitálských lesĤ prodáno bylo.
1563 MlynáĜi horští, obávajíce se, že by tímto novým
mlýnem mohla jim vzniknouti mnohá újma, pĜedstoupili do rady
a žádali pánĤv, aby jim pravidla, jak by se chovati a spravovati
mČli, vydána byla, odvolávajíce se na to, jelikož mlynáĜi pražští
cech mají, aby i jim cech byl povolen, že dle mlynáĜĤ pražských
chtČjí se chovati /325/ a aby jim také peþeĢ dána byla. ŠepmistĜi
obrátili se k purkmistru a radČ pražské, žádajíce o Ĝád mlynáĜĤ
388

O korunovaci té poznamenal Daþický: V pondČlí pĜed památkou Narození Panny Marie král Maxmilian slavnČ do Prahy pĜijel a
ve všech jeho houfích nejpČknČji jeli uherští husarové. Potom týž
král Maxmilian korunován jest na království þeské a hned nazejtĜí
den památky sv. Matouše Marie manželka jeho k témuž království
jest korunována.
389
Po jeho smrti zĤstali mu dlužni za zvony: Vidice 35 kop 15
gr., OutČšenovice 4 kopy, Žehušice 5 kop, Oujezd 63 kopy 30 gr.,
Libkov 58 kop, Lidmany 17 kop, Lovþice 69 kop, Starý Kolín 10
kop. O zvonaĜích Klabalech pojednáno ve VesnČ Kutnohorské r.
1868 þís. 46 a 48.
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pražských i jich þeládky, který jim r. 1546 k zachování uložen a
potvrzen byl, dle nČhož by i kutnohorští mlynáĜi spravovati se
mČli. Pražané vyhovČli šepmistrĤm a tito nejen že poĜádek
mlynáĜĤ povolili, ale i peþeĢ cechu k užívání dali.
PĜestože k narovnání rĤzných sporĤ mezi šepmistry a
klášterem Sedlckým minulého roku královští komisaĜi byli do
Hory vysláni, dá se ještČ i na další pĜíkoĜí klášteru ze strany
Kutnohorských souditi, jichž hlavní pĜíþinou byla rĤznost v náboženství. Horníci oddáni byli horlivČ víĜe pod obojí, mnichové
Sedleþtí byli pak pĜísnými katolíky. Spory tyto tČžce nesl
tehdejší opat Klement a stČžoval si proto u šepmistrĤ a rady,
uvádČje, že slyší, jak znamenité pohrĤžky þiní jim sedleckým
nČkteĜí obyvatelé horští po domech šenkovních i na cestách,
kdykoli se služebníky kláštera se potkávají, znamenité a neĜádné
i neobyþejné hanČní o nich vydávajíce a pĜi tom tvrdíce, že jim
bráníme na procesí k nám choditi do kláštera, kteráž bývá u nás
každý rok to pondČlí po veliké noci, þemuž odpírati musíme,
neboĢ jsou to jiní, kteĜí jim toho hájí. Protož já vás napomínám
a žádám jakožto úĜedník a kaplan JMti krále, že ráþíte to
opatĜiti, aby nám takových neslušných a neobyþejných hanČní a
pohrĤžek neþinili, bychom nuceni nebyli toho sobČ jináþe
opatĜiti. Z toho plyne, že klášter Sedlcký stál pod mocnou
ochranou císaĜe Ferdinanda, k nČmuž odhodláni byli Sedleþtí
své stížnosti podati a tím nové spory s Kutnohorskými zaþíti.
1564 Církevní snČm tridentský ukonþen byl roku pĜedešlého
a po jeho uzavĜení zaþalo nové vyjednávání obou stran náboženských, pod jednou /326/ i pod obojí v ýechách o koneþné narovnání. V dĤsledku tohoto snČmu tridentského vydal papež
Pius IV. dne 18. bĜezna 1564 bullu k veškerému kĜesĢanstvu, jež
byla dne 3. þervna t.r. arcibiskupem pražským Antonínem v
chrámu sv. Víta veĜejnČ vyhlášena. Bullou tou povoluje se katolíkĤm v království þeském svátost oltáĜní pĜijímati pod obojí
spĤsobou bez všeliké pĜekážky. Tím koneþnČ došlo k urovnání
hlavního sporu obou náboženských stran v ýechách, ježto pak
hned arcibiskup sám pod obojí spĤsobou podávati a knČží stranČ
pod obojí svČtiti poþal a tím mezi stranami mír jaksi byl
uzavĜen.
Zbujnost, rozpustilost, hádky, rĤznice, praþky a šarvátky
þasto dosti krvavé byly skoro na denním poĜádku, pĜes hojné
zákazy a naĜízení, a nejþastČjším jich jevištČm byly hospody a
krþmy. Povahu lidu horního vyjadĜuje nejlépe poĜekadlo tehdy
užívané: DČlníci na Horách Kutných mají roboty do soboty a
penČz do nedČle. Z té pĜíþiny mČl rychtáĜ mČstský naĜízeno, aby
hlavnČ v dny sobotní nad krþmami pilnČ bdČl a všem svárĤm
záhy pĜítrž þinil. Však již tehdy nebylo rozkazĤ úĜadĤ mČstských pro udržení poĜádku naĜízených tak snadno posloucháno.
Tak se stalo, že v sobotu pĜed KvČtnou nedČlí r. 1564 rĤznice,
kĜiky a rvaþky mezi havéĜi vypukly v hospodČ u StejškĤ na
Tarmarce,390 kteréž když rychtáĜ je se svým písaĜem krevním391
Divišem Kuþerou rovnati chtČl a když se jemu vzpouzeli i do
vČzení bral, zprotivili se jemu tak násilnČ, že i s písaĜem na ulici
práti se zaþali. PísaĜ však použiv svého práva zranil jednoho z
nich, takže /327/ zĤstal ležeti. Z toho veliké zbouĜení havíĜĤ ve
mČstČ povstalo. NČkteĜí bČžíce na KaĖk dali zvoniti na poplach,
kĜiþíce, že havíĜe vraždí. Tak sbČhlo se množství lidu rozliþného, kteĜí násilím i zbraní v ruce domáhali se propuštČní zajatých
havíĜĤ. ÚĜadující šepmistr, hofmistr i královský rychtáĜ svolali
veškeré ozbrojené cechy i mČstské žoldnéĜe a po mnohém a
krutém boji podaĜilo se bouĜi tu utišiti a viníky zajmouti. Dlouhé
vyšetĜování ve vČci té skonþilo výsledkem, že opilost havíĜĤ se
strany jedné a nepĜedložené jednání a pĜemrštČná horlivost
písaĜe rychtáĜova Kuþery se strany druhé bylo pĜíþinou té veliké
bouĜe, pĜi které i nČkolik životĤ za obČĢ padlo. Že však mnohými vzbouĜenci uražena byla dĤstojnost královského rychtáĜe,
hofmistra horního i úĜadujícího šepmistra, jichž rozkazĤ nebylo
nejen uposlechnuto, nýbrž i proti nim tČžkých výhružek bylo
þinČno, byli proto nČkteĜí havíĜi jako pĤvodci té bouĜky do
vČzení vzati a pak u pranýĜe mrskáni a koneþnČ z mČsta vypovČDĤm ten, kterýž až na naše þasy se udržel, shoĜel r. 1852, pak
byl úplnČ pĜestavČn a hospoda v nČm zašla. Nyní þís. 39.
391
Krevní písaĜ byl rychtáĜi pĜidČlen k zapisování vyznání jak
zatknutých tak na trápení a muþení vydaných osob.
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díni. Jiní potrestáni vČzením v kládČ o chlebČ a vodČ. JiĜí KĜepelka, jenž oznaþen byl jako pĤvodce té bouĜe a mČl býti sĢat,
došel milosti u arciknížete Ferdinanda, jenž mu hrdlo daroval, a
potrestán toliko vypovČzením ze zemČ.
BouĜlivá událost tato byla pĜíþinou toho, že v radČ poþalo se
pilnČ pracovati o bezpeþnosti v mČstČ a zabránČní podobným excesĤm. Proto k návrhu královského rychtáĜe Samuele z Vodolína bylo sneseno a v knihy mČstské zaznamenáno, aby všelijakého noþního sedání, her a páleného vína þasu ranního a ve dny
nedČlní a sváteþní dávání zanecháno bylo pod propadením jedné
kopy, tak, jestli by kdo z hospodáĜĤv aneb šenkýĜĤv v tom postižen byl, aneb víno neb pivo po tĜetí hodinČ na noc šenkovati dopouštČl a pálené víno v kázání ve dny sváteþní dával a od rychtáĜe neb písaĜe jeho v tom postižen byl, aby beze vší výmluvy do
vČzení šatlavního vzat byl a odtud, leþ by jmenovanou pokutu 1
kopy složil, nevycházel, /328/ ze kteréž pokuty rychtáĜi 10 gr. a
písaĜi jeho 5 gr. pro pilnČjší takových vČcí vyhledání a pĜetržení
dáno a ostatek na obecní potĜeby obrácen býti má. Obyvatelé a
cechové aby takové vČci netrpČli a pĜetrhovati hledČli a pĜišlo-li
by snad kdy k þemu podobnému, ku pomoci úĜadu bez vybídnutí
se zbraní aby se dostavili. A ponČvadž, jakž se proslýchá, havíĜi
o svátcích velikonoþních novou bouĜi proti SedlicĤm chystají,
by panu dČkanovi nebylo povoleno v klášteĜe Sedlckém, jenž
jest pod jednou, kázati, jelikož lid horní proti tomu reptá.392
Na snČmu zemském za pĜítomnosti krále Maxmiliana odbývaném byla povolena stavy bernČ na pomoc císaĜi Ferdinandovi
proti Turku na dva roky napĜed. Následkem toho žádali hejtmané krajští, aby Kutnohorští vydali výpis všech svých statkĤ a
dĤchodĤ a k tomu i seznam dluhĤ i také seznam jmČní jednotlivých sousedĤ. Když byl rozkaz tento oznámen obecním starším,
opĜeli se tito proti nČmu, dokládajíce, že se proslýchá, že stav
panský a rytíĜský tomu povoliti nechtí a takže na snČmu nic
svoleno nebylo. A jelikož to dobĜe znají, že toto mČsto dle svých
výsad jest rozdílné od jiných mČst a že nikdy v to potahováni
nebyli, ani sousedé, aby co z statkĤv svých oznamovali, a kdykoliv se co takového žádalo, že se dala proti tomu zpráva a že
jsou vždy pĜi svých svobodách zachováni bývali, protož že se k
tomu pĜimlouvají, aby taková odpovČć pánĤm hejtmanĤm dána
byla. Avšak když pozdČji mincmistr žádal za vydání úplného
seznamu obecních pĜíjmĤ a dĤchodĤ, opĜeli se opČtnČ /329/ proti
žádosti této, dávajíce dĤvody: 1. že toho ani na poruþení hejtmanĤv krajských pĜivoleno nebylo, 2. že není pamČtníkĤv, aby toho
kteĜí páni mincmistrové kdy byli žádali, neb jim k tomu svoleno
býti mČlo, a protož, což prve nebývalo, aby i nyní nebylo, 3. že
ani pánu svému dČdiþnému takové pocty nikdy nedČlali a výpisy
nedávali a od JMti nikdy žádáno nebylo, nýbrž vždy pĜi svých
svobodách zachováni byli. Protož, aby pan mincmistr požádán
byl, aby tuto obec v nČco nebývalého nepotahoval.
Mincmistr však nedal se tak snadno takovou výmluvou odbýti, nýbrž odporem takovým pohoršen, užil svého práva a když
v pondČlí po sv. Janu KĜtiteli úĜad konšelský byl obnoven a zvoleným šepmistrĤm a radČ pĜísaha obyþejná dána, pĜedložil novČ
zvoleným osobám, patrnČ na vyšší pokyn, jelikož uplatĖovala se
snaha svobody a privilegia mČst všelijak zkracovati, následující
artikule a poruþil: Nejprv. Aby všichni dĤchodové špitálští i
obecní jemu pĜedloženi byly a proti tomu zase náklady, aby
vyrozumČti mohl, jak ty vČci spravují, neb že zprávu má, že velmi
špatnČ ten špitál se spravuje a že by mnohem více chudých na
menší náklad v nČm chováno býti mohlo. Druhé. Že i to porouþí,
aby všickni majestátové jemu ukázáni byli a vyrozumČjíc jim, že
chce zase beze škody vrátiti. TĜetí: Že i nad tím tČžkost má, že se
to neopatruje, aby ti holubové v kostele se nepojímali, a protož
aby to opatĜeno bylo, aby tam holubi jíti nemohli, lidem v slovČ
božím nepĜekáželi a je nevyráželi. ýtvrté. Že i o tom zprávu má,
že velmi druhdy ortelové mezi stranami nedbanlivČ se vypovídají, takže se mnozí tomu diví, a protož /330/ že pány napomíná, aby
pilnČ a bedlivČ ortele vynášeli, aby lidé na tom tČžkosti a páni
posmČchu nemČli. Páté. Že i nad tím stížnost má, že mnozí ze
soudcĤv a rady, nešetĜíce povolání svého, pĜed domy a pod lou392
Z toho jasno, že mezi knČžstvem strany pod jednou i pod obojí
byla dosti velká snášenlivost, když klášter Sedlcký o nejvČtší domácí slavnosti chrámové, o pouti, pozval za kazatele knČze pod obojí.

bím sedají a tu žerouce se, divné vČci pĤsobí, což na zhoršení
jest mnohým lidem, ježto, chtČl-li by pĜítele k sobČ povolati, mĤž
to dobĜe doma uþiniti a s ním vesel býti. A protož i v tom pány
napomíná, aby se toho varovali. Šesté. PekaĜi, lojovníci a Ĝezníci, kteĜíž k horám Ĝemeslem svým pomáhají, aby napomenuti
byli, aby chléb na slušnosti pekli a loje a kĤže prodávali. Sedmé.
Že i o tom zpráva jest, kterak by páni lesy u Veletova odprodávati mČli. Pak ponČvadž toho mnoho k horám se potĜebuje, že
pán žádá, aby takových lesĤv bez oznámení úĜadu hornímu
neprodávali. Neb oni jsou na tom, aby koupili a také zaplatili a
darmo že nežádají. Osmé. Že vþerejšího dne, jeda skrze Hloušky
na procházce, kterak se mnozí neĜádové od kurev a lotrovstva
dČjí a že mnozí šenkýĜi, aby piva odbýti mohli, šenkéĜky a dČveþky držejí, majíce pĜedešle rozkaz pod pokutou 5 kop gr., aby
toho žádný neþinil, ale šenkýĜe sobČ na to obzvláštního choval.
Ale že jakž zprávu má, ten Ĝád, kterýž byl prve naĜízen, zase se
ruší. A protož že naĜizuje, aby páni nad takovým svým poruþením ruku drželi a takové pokuty žádnému, kdož by se toho dopustil a nČjaké šenkéĜky choval, nepromíjeli. A rychtáĜ mČstský aby
k tomu zvlášĢ pĜihlédal a o to péþi mČl, aby takoví nepoĜádové
pĜetrženi byli, ponČvadž i na to jistou instrukcí má, neb kdyby to
pĜehlédnuto bylo a taková vČc se nepĜetrhovala, že i Pán BĤh
mohl by nás všecky trestati. Též aby /331/ zastaveni byli ti noþní
povykové, vejskání, bubnování, hudby, kĜiky i jiné vČci a nebylo
toho dopuštČno, aby jeden každý svou vĤli provozoval, ale kdož
by se toho dopustil, aby hned trestán byl. Deváté. Že pán porouþí, aby osoby ty, kteréž se mince dotýkají, na žádné úĜady voleny
nebyly, ponČvadž ty pĜi minci dosti práce mají. Desáté. Že i nad
tím stížnost má, že mnozí, jsouce v tato místa potaženi, velmi
lehký a nepoctivý odČv nesou, a protož aby to nebývalo posavad
a pan primátor aby nad tím ruku držel.
Takoví byly následkové odepĜení žádosti mincmistrovČ a
rada nová, složivši pĜísahu poslušnosti nejen králi nýbrž i mincmistrovi, byla nyní nucena rozkazĤv jeho poslouchati, byĢ by to
i na zkrácení samosprávy obecní bylo.
Dovedl si také mincmistr pĜi obnovení rady pomČry upraviti,
neboĢ ze šepmistrĤ, rady a obecních starších, kteĜí odpovČdí
svou mincmistrovi se vzepĜeli, jen málo jich opČtnČ bylo
zvoleno.
Jak na práva svá vždy hrdí Horníci nesli takové ponížení, lze
snadno se domysliti. Následek horlivosti mincmistrovy v první
radČ byl ten, že bývalý pĜátelský pomČr mezi ním a prvními
osobami v mČstČ ochladl a ještČ i pozdČji roztržka tato þastČji,
jak blíže seznáme, zĜejmČ se ukazovala.
Také okolní panstvo a rytíĜstvo podnČcováno jsouc mincmistrem zanevĜelo na Horu, jak vychází ze stížnosti cechmistrĤ a
starších nad Ĝezníky, kteĜí vznesli na pány, jaká tČžkost na nČ a
na tuto obec pĜišla, že mnozí z panstva a rytíĜstva okolního zapovídají netoliko aby dobytka žádného nekupovali, ale ani kuĜat
ani niþeho jiného do mČsta nenosili, neboĢ pĜedešle koupivše ve
vsech jejich dobytky, hory fedrovati a na skrovnost prodávati
jsme mohli, ale když nebudem míti kde co koupiti, nebude moci
než znamenitá drahota býti, žádajíce, aby v tom opatĜeni byli.
VČci tak povážlivé a dĤležité bylo však nutno ráznČ se ujmouti. /332/ Mincmistr sám do vČci zasáhl a pĜiþinil se o vydání
následujícího mandátu: Ferdinand arcikníže rakouské, kníže
burgundské a hrabČ tirolské atd. Urozeným, slovutným a opatrným pánĤm, rytíĜĤm, vladykám a mČstĤm i jiným všem obyvatelĤm kraje KoĜimského, ýáslavského a Hradeckého milost naši
knížecí a všecko dobré vzkazujem. VČrní milí! Jest nám od urozeného Erazima z Švamberka na Boru, nejvyššího mincmistra
království þeského vČrného našeho milého mezi jiným zpráva
dána i na místČ všech nákladníkĤv na Horách Kutných i na KaĖku, kterak by nad pĜedešlý spĤsob a obyþej od ĜezníkĤv horských
masa, kože a loje k dílĤm horním nad míru draho kupovati
musili a skrze to mnohem vČtší nákladové na hory jdou. Proti
kteréžto stížnosti úĜedníkĤv JMCé pána a bratra našeho nejmilostivČjšího, taktéž kverkĤv a nákladníkĤv obojích hor, Ĝezníci
horští jim v odpovČć dali pĜíþinu takovou, drahoty oznamujíc, že
od vás, úĜedníkĤv a poddaných vašich v slušnosti, jako prve,
dobytkĤv míti nemohou, nýbrž že témČĜ všudy i poddaným zápovČć se stala, aby mimo vás žádných dobytkĤv jim neprodávali a
nČkteĜí z vás, též úĜedníci a písaĜi vaši, takové dobytky od lidí
171

skupujíce, zase lacino prodávati nemohou. I ponČvadž všem vĤbec povČdomo jest, že Hora Kutná, z kteréž každého týhodne a s
velikými košty a náklady nemálo stĜíbra se dobývá, mince z nČho
dČlá a to mezi lidi vĤbec se dostává, toho království þeského
první klenot jest a kdyby ta ku pádu pĜijíti mČla, jaká by
nenabytá škoda JMCé a témuž království skrze to státi se musila,
jakož pak za takovou pĜíþinou drahoty tČch vČcí, bez kterýchž
nikoli býti nemĤže, to státi by se mohlo, kdyby užitkové koštĤv
nepĜevyšovali. A protož vám všem i jednomu každému na místČ
JMCé porouþeti a od osoby naší knížecí milostivČ napomínati a
žádati ráþíme, abyste ze dvorĤ vašich ĜezníkĤm horským a jich
þeledi /333/ dobytky v slušnosti a mírnosti prodávali, poddaným
vašim prodávati dopustili a nebránili, sami jich od nich na zisk
a na draho nepĜekupujíce, ani úĜedníkĤm a písaĜĤm neb jiným
lidem je pĜekupovati a tím handlovati nedopouštČjíce, tak aby
dotþení Ĝezníci kupujíce v slušnosti JMCé úĜedníkĤm i jiným nákladníkĤm k dílĤm dolovým loje, kĤže, též i mas v mírnosti a lacinČji, nežli až posavade, prodávati a skrze to Hory Kutné i
KaĖk fedrovány a pĜed pádem udržány býti mohly. Jakož pak od
vás všech vČrných poddaných, že JMCé a všeho toho království
obecného dobrého a užiteþného znajíc, všichni, co na kom záleží
a jak mnoho tisíc lidu tČmi horami se živí, vážíc sobČ toto
milostivé naše a potĜebné napomenutí, fedrovati pomĤžete, na
nČjakou malou koĜist se neohlížejíce, neb JMCá vám to jinou
stranou milostivČ nahraditi ráþí. A tak na tom jistou vĤli JMCé i
naší naplníte. Dán na hradČ Pražském v pátek po sv. OndĜeji
léta 1564.
V úterý den sv. Jakuba (25. þervence) zemĜel císaĜ Ferdinand ve Vídni, panovav 28 let co král þeský, ve stáĜí 61 let.
Mnohé nevole náboženské, které za jeho vlády v ýechách povstaly, snažil se dle své možnosti mírniti a pracoval k sjednocení
obou stran, až to pĜedce koneþnČ roku toho ku spojední strany
pod jednou se stranou pod obojí skoncoval. Za panování jeho
zavedeny byly nikdy prve nebývalé bernČ, které pak pozdČji již
staly se obvyklými, jichž hlavní pĜíþinou byly ovšem války s
Turkem. PĜed svojí smrtí rozdČlil mocnáĜství rakouské tĜem
svým synĤm. Nejstaršímu Maxmilianovi dal ýechy, Uhry a Rakousy, týž pak zvolen také králem Ĝímským. Ferdinand obdržel
hrabství tyrolské a Karel Štýrsko, Korutany, Krajinu a Gorici.
/334/ RozepĜe HorníkĤ s bratĜími Adamem a JindĜichem Materny z KvČtnice a na PĜítoce o plat z dČdin jejich ke špitálu
mČstskému a na dĜíví pro školu Vysokostelskou trvala již od
roku 1552, takže Maternové již za deset polouletí platu neodvádČli a ježto pĜes veškeré upomínání povinnostem svým zadost
þiniti se zdráhali, pohnáni byli od šepmistrĤv a rady pĜed soud
zemský. Však prostĜedkováním nejvyššího mincmistra a jiných
osob ze stavu panského a rytíĜského stala se téhož roku v pátek
po sv. Jakubu mezi nimi dobrovolná smlouva, kterou bratĜí Maternové uvolili se nejen zadržalé platy ke špitálu a škole každé
pĤlletí po 3 kopách 27 gr. platiti, však s tou výminkou, jestliže
by on Adam Materna sumu 6 kop 54 gr. platu roþního jim pánĤm HorníkĤm na svĤj náklad jinam pĜevedl, kterýž by pánĤm
HorníkĤm jistotnČ vycházeti mohl, tedy to uþiniti moci bude ten
plat z tČch dČdin PĜítockých pĜenésti. A k tomu šepmistĜi a rada
povolili a ode všech skrze to vzniklých útrat a nákladĤ upustili.
1565 V pondČlí po sv. DorotČ obnoven byl úĜad šepmistrský
obyþejným spĤsobem a stalo se spolu snešení o plat šepmistrĤm
a písaĜĤm radním tak, aby šepmistrĤm týhodnČ 1 kopa 30 gr.,
mladším 1 kopa 6 gr. a písaĜĤm též 1 kopa 6 gr. placena byla.
K žádosti havíĜĤv a na stálé žaloby, že pekaĜi velmi malý
chléb pekou, svoleno k tomu, aby každý z okolí, kdo chléb péci
chtČjí, svobodnČ jej do mČsta na prodej voziti mohli.
ŠepmistĜi a rada jménem celé obce žádali nejvyššího mincmistra, aby pro zlepšení horní práce v hutČch i na KaĖku váha
obyþejná, všem lidem obecním zvyklá a spravedlivá spĤsobena
byla, tak, /335/ jestli by kdo z požehnání božího co do hutí pĜivezl,
aby vyrozumČti mohl, že se mu tu neubližuje, což na posavadní
možno není poznati, a þasto mnohé škody se sbíhají že nČkdy
drahnČ centnéĜĤv nákladníkĤm skrze ni schází, kdež by pak tak,
buć rudy nebo kyzové jak náleží odvádČni byly. Pak aby dva
prubýĜi, muži rozumní a v tom zkušení naĜízeni byli, jeden
královský a druhý nákladníkĤv, na kteréž se z každé kopy dva
denáry snímají, a ten plat od nákladníkĤv se jim dává. Ti aby
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všecky rudy a kyzy spravedlivČ zkoumali a ti aby vĤbec
vyhlášeni byli. Pakli by se nesrovnali, aby tĜetí prubíĜ mincovní
zase takový prach a rudu a kyz zkoušel a jemu, jako prvnČjším,
kyz-li jest, þili ruda oznámili, by se vČdČlo, jaký oheĖ dávati. A k
cenČní aby þtyry osoby vydány byly, dvČ z úĜedníkĤv horních a
dvČ z nákladníkĤv, a co ti ustanoví, podle toho aby nákladníkĤm
placeno bylo. A ponČvadž se lidu obecnému velmi skrovnČ za
rudy platí, aby k tomu dopuštČno bylo, aby každý z nákladníkĤv
rudu svou neb kyzy sám sobČ a na svĤj náklad zdČlati dáti a
teprv stĜíbro k urbuĜe odvésti mohl a tam aby za hĜivnu 4 kopy
placeny byly.
Že péþe mincmistrova o dobro lidu pracujícího veliká byla a
že se snažil nejen stav dČlnictva zlepšiti, potĜeb k obživČ co
možno v dobré jakosti a slušných cenách a dostateþné hojnosti
opatĜovati vysvítá ze mnoha jeho naĜízení a oprav a donucování
ĜezníkĤ a pekaĜĤ jakož i pivovarníkĤ, aby potravní vČci slušnČ se
prodávaly. Aby pak lid horní v pĜípadČ onemocnČní neb úrazu
podpory dosíci mohl, vydal následující dvojí instrukcí. První
týkala se poĜádku havíĜského hor KaĖkovských a zní:
V uvážení s nČkterými pány úĜedníky spoleþnČ to mČvše, jak
þasto pĜed panem mincmistrem pĜednášeno a stČžováno bývá z
strany mnohých /336/ chudých havíĜĤv a hašplíĜĤv i jiných horních dČlníkĤv pĜi horách KaĖkovských i díle JMCé i nákladníkĤv
sešlých, kteĜížto nemajíce žádného v nemocech svých pohodlí
ani opatĜení, po kavnách se napoválejí a nČkteĜí i v hnojích jako
hovada mrou a z svČta scházejí. I nemohouc déle takových
chudých lidí tČžkosti a hynutí se dívati, instrukcí tuto, jak by takoví nemocní opatĜeni býti mohli, naĜizujeme a ustanovujeme:
PĜedkem a nejprve, aby všickni havéĜi i trejvíĜi do poĜádku,
který kterému pĜísluší, zapsati se dali, aby starší jich, nad
kterým by ruku držeti i jeho slušnČ opatrovati mČli, vČdČti mohli,
jinak, kdož by do takového poĜádku vepsán nebyl, opatrován a
fedrován býti nemá. KteĜížto pak již sepsaní a poĜádnČ pĜijatí
tovaryši s havéĜi jeden každý, který lĤnu svého od desíti grošĤv
až do plného lĤnu vezme, z téhož lĤnu jeden peníz velký do
pokladnice dávali.
HašplíĜi tak, jakž prve obyþej, kterýž pĜes šest grošĤv þ.
vydČlá, z svého lĤnu po pĤl druhém penízi a tovaryši z svých
stansĤ tolikéž každého týhodne do pokladnice dávali a skládali,
kteréžto peníze mají takto vybírány býti: PĜedkem od havéĜĤv
aby jeden každý hutman od sebe a jeho havéĜĤv, kteréž pod svojí
správou má, vybíral a když páni starší soud drží a od jiných v
rathauze pĜijímají, takové peníze pĜijaté aby pĜinesli a pánĤm
starším k opatĜení dali. It. Od hašpléĜĤv mají šmelíĜi sami vybírati, od trejvíĜĤv a jiných k jich poĜádku náležících hutmané,
jakž prve obyþej zachováván jest, pĜijímati a dotþeným pánĤm
do rathauzu nositi a skládati, pĜi kterémžto pĜijímání má tato
opatrnost býti, aby pĜi tom starší hašplíĜští a trevíĜští byli i což
se penČz od hašpléĜĤv pĜijme, v rejstra do pĜíjmĤ zapsáno býti
má a vejtah též sumy na cedulce jmenovaným starším hašplíĜským se vydati, kteréžto /337/ cedulky potom pĜi poþtu mohly by
pro snadší vyhledání položeny býti. Tolikéž má se rozumČti i o
trejvíĜích, aby jim starší takové výtahy a cedulky pĜijímali, kteréž by potomnČ jako i první položeny byly. A z takových penČz
napĜed oznámení chudí a nemocní poĜádní dČlníci opatrovati se
takto mají: Nejprve starší kaĖkovští tu na KaĖku obzvláštní dĤm
koupiti, v kterém by pokoj míti mohli, i osobu, kteráž by takové
nemocné opatrovala, naĜíditi a spĤsobiti a k jich potĜebám na
stravu, lékaĜství, pohĜby i jiné všeliké vČci z tČch do pokladnice
kladených penČz vydávati, z þehož potom oni starší poþet uþiniti
mají. Nad to vejš starší havéĜští, hašpléĜští a trejvíĜští sami také
pĜihlédati k tomu jsou povinni, aby se takovým nemocným lidem
ouprava dála, tak aby þlovČk pro neopatrnost a nedbanlivost
mohouc k zdraví pĜijíti (jsouc opuštČn), nebyl umrtven. A když
by Pán BĤh takovému nemocnému kterémukoli z nemoci k zdraví
pomoci ráþil, tehdy zase, což jest mu k té pilné potĜebČ, v kteréž
jest pĜi životČ zachován, pĤjþeno, pomalu podle možnosti a
uvážení starších oplacovati má. ýehož pro lepší stálost, pevnost
i zdržení urozený pán Jan Erazim z Švamberka a na Borovnici
JMCé rada a nejvyšší mincmistr království þeského peþeĢ svou
vlastní k této instrukcí pĜitisknouti jest ráþil, chtíc docela tomu,
aby to vše což se svrchu píše zachováno a zdržáno bylo.
Dálo se na Horách Kutných v pátek devátého dne mČsíce

bĜezna léta PánČ 1568.
Druhá instrukcí téhož znČní vydána byla poĜádku havíĜskému hor stĜíbrných v Kutné HoĜe.
ByloĢ opatĜení toho pro lid horní velice potĜebí, ježto mincmistr byl zcela pĜesvČdþen, že v þase panujících nakažlivých
chorob /338/ a zvláštČ tou dobou tak zhoubnČ Ĝádícího moru lid
horní mnoho trpČl a potĜebného ošetĜení nedocházel.393
1566 Aþ tou dobou veškeré sekty náboženské v zemi byly
zapovČdČny, pĜedce tu a tam nČkteré se vyskytly, zvláštČ tak
zvaní /339/ mikulášenci. Také v HoĜe lékárník VavĜinec Špinka
byl pĜívržencem strany té a snažil se ji rozšiĜovati. Proto
stČžovali si faráĜi u šepmistrĤ a rady, že majíce jej pĜed sebou na
faĜe v konsistoĜi, jej napomínali, aby tČch postranných schĤzek u
sebe zanechal, jakož i posluhování a kĜtČní, a s nimi v
náboženství se srovnal. On však že toho nijak pĜestati nechce,
ale jakž zpráva jest, mnozí k nČmu chodí, tam sobČ kázání þiní i
jiné vČci pĤsobí a sumou, že ze sekty valdenské jest, k þemuž se
pĜed nimi pĜiznal. A ponČvadž pak pánĤm to pĜetrhovati náleží,
aby v obcích sekty takových schĤzek nemívaly, že to pánĤm v
známost uvozují, aby jemu to pĜetrženo bylo, aby se potom jinam
neoctlo.
Na stížnost tuto byl VavĜinec povolán do rady a jest k nČmu
mluveno skrze pana primasa, jak páni toho jistou zprávu mají,
že u nČho þasem ledajakés schĤzky bývají a tam sobČ jiná
náboženství zarážejí, káží, zpívají a jinak sobČ poþínají, což vše
jest snČmy a JMCou zapovČdíno, a potom poruþeno jemu, aby
takových scházení postranních nebývalo, ale se pĜetrhovalo. A
protož co by toho bylo, aby se v tom spravil, by tomu páni mohli
vyrozumČti. Proti tomu od VavĜince mluveno, že nic takového
proti Pánu Bohu a vrchnosti své neþiní a pĜed sebe nebéĜe, než
když poznal Pána Boha a že nČco lepšího jest, nežli u papežencĤ
se nachází a vyrozumČl jest tomu, jaká pĜedešle jest nesvornost
zde mezi knČžmi byla, neb i jednomu i druhému svČdomí dáti
musil a nyní také jest mezi knČžmi, že všichni vČdí, že jest se
oddal, aby Pánu Bohu sloužil a tČch roztržitých lidí, kdež lásky
není a Pán BĤh mezi nimi nepĜebývá, se varoval. A v tom, aby
co þinil proti JMCé, že o tom neví a že nic neþiní, nébrž oznamuje, že od bratĜí a od tČch, kteĜí spasení své milují, slavné
pamČti císaĜi Ferdinandovi a císaĜi Maxmilianovi konfesí podali
z uþení nČkdy slavné pamČti /340/ Mistra Jana Husa a JMti neráþili nic takového najíti, co by nemČli þiniti, než ráþili jich pĜi
tom zanechati. A ponČvadž pak nic tu proti Pánu Bohu ani
vrchnosti své neþiní, chtČjíc svČdomí si dobré zachovati, že
doufá, že jemu pĜekážky þinČny nebudou, aby se Pánu Bohu
nemČl pomodliti a písniþku sobČ zazpívati. Neb on že nic jiného
neþiní, než ráno vstana, s þeládkou písniþku nČjakou z
kancionálku sezpívají a Pánu Bohu se pomodlí a nČkdy, nahodíli Pán BĤh nČkterého dobrého pĜítele, který by chtČl pravým
ctitelem božím býti, že tomu rád jest a v nedČli také že pĜi tom
evangelium majíc postillu, pĜeþtou a tu rozjímají skutky boží
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Ranou morovou byla Hora ve století tom þastČji bolestnČ
navštívena. Tak r. 1542 v mČsíci záĜí vypukl mor v Praze a od
Všech Svatých Ĝádil v HoĜe až pĜes Nové léto. Roku 1554 rozšíĜil se
mor s velikou prudkostí po celé zemi a zemĜelo lidí všech tĜíd a
stavĤ jakož i vČku velmi mnoho. I v HoĜe vyžádal si mnoho obČtí a
na mnoze i celé rodiny vymĜely. Roku 1562 rozšíĜil se zvláštČ ve
východních ýechách a také i v HoĜe mnoho lidí podlehlo. Roku
1568 a 1571 panoval mor v Praze þásteþnČ v nČkterých krajích v
ýechách silnČji v Slezsku, Moravi a Polsku. Z Prahy pĜestČhovaly se
veškeré úĜady zemské do Hory a setrvaly tam až do pominutí
nákazy. Roku 1582 po silných dlouho trvajících deštích a vzniklých
z toho povodních rozšíĜil se mor po celé zemi. Po Praze, kde
zemĜelo morem 15.262 osoby, utrpČla nejvíce Hora, kde na 5000
mrtvých se napoþetlo. OpČtnČ zuĜil mor od r. 1597 s malými
pĜestávkami do r. 1599. Také i ve století následujícím XVII. zaznamenána jsou smutná léta, kdy v HoĜe mor panoval a sice bylo to
roku 1606, 1607, 1610, 1613, 1625, 1630, 1635, 1638, 1639. Roku
1648 a 1649, kdy vojsko švédské vlast naši hubilo, pĜidružila se též
rána morová. Roku 1680 rozšíĜila se nemoc opČt po celých ýechách,
takže v Praze zemĜelo na 32.000 a po krajích na 100.000 lidí. Roku
1682 opČt postižena Hora. Z proslulejších osob zemĜeli tehdy
Tobiáš Herolt z KolovratĤ a Krystian Zygel z Chocemic, primátor
mČsta. PozdČji pak objevila se zlá ta nemoc již vzácnČji.

Kristovy a jiného nic. A že neuznává z tČch knČží, aby kdo v
lásce živ byl, svého povolání jak náleží vyhledával a jiným ku
pĜíkladu ctnostný a pobožný život vedl, než všichni jiného cos
vyhledávají, prose pro Boha, aby páni toho jemu pĜáli, aby on
sám Bohu sloužiti mohl i s svou þeládkou, ponČvadž nehrá,
neožírá se, žádnému ublížiti nehledí, žádného nehaní, neplundruje, rychtáĜ s ním nic þiniti nemá, jako s tČmi, kteĜí po noci v
sedm, osm i vejš hodinách se toulají, povyky þiní a jinak sobČ
poþínají a pánĤm nad pravou poctou a službou boží ruku držeti
náleží, dokládajíce, že ne toliko zde v ýechách a v MoravČ, ale i
v PolštČ praví ctitelé boží se rozmáhají a Pána Boha ctí a chválí
a v tom jim se žádná pĜekážka od žádného nedČje.
DopovČdČno mu panem prymátorem, že odpovČdi jeho jsou
vyrozumČli, že však na tom nejsou, aby komu zhajovati mČli
doma s þeládkou svou Pánu Bohu se modliti, jemu þest a chválu
z dobrodiní vzdávati a písniþky zpívati, i také dobrodiní božská
rozjímati. Ale aby nČkdo zarážel sobČ kostel v domu svém a tam
sobČ jiné lidi vodil, jim kázal, napomínal a schĤzky þinil a nČjaké sekty zarážel, an jemu toho páni neporuþili ani k takovému
úĜadu jeho nepovolali, /341/ že toho dopustiti nemohou, a zvláštČ
aby nČkdo všecky tupil, hanČl a plundroval a sebe za nejlepšího
a nejsvatČjšího vystavoval, jako onen zákoník, který se nad
zjevným hĜíšníkem vyvyšoval, neb ty a takové schĤzky a sekty
pokoutní jsou JMCou zapovČzeny a to spravedlivČ, ponČvadž
kazatelé slova božího jsou poĜádní a v þistotČ slovo boží v obci
se káže a nic takového neslyšeti, aby co takového, jak udává, od
nich se dálo. A tím spĤsobem, kdyby toho dopuštČno býti mČlo,
aby se pokoutní takové schĤzky dály, snad by i toto obecní
kázání a náboženství v nic pĜivésti chtČli. A protož, kdyby sobČ
nČþeho nevážili a zvláštČ toho, že o takovém pĜísném rozkazu
nevČdČl, že by se vČdČli, jak k nČmu zachovati. Protož že jemu
oznamují, že takových schĤzek a sekt míti nechtí anebo takových
kostelĤ postranných. A dopustí-li se toho více a páni o tom
zvČdí, že o tom poruþeno bude, aby jemu to skuteþnČ pĜetrženo
bylo a snad bude se moci tam dostati, kde by nerad byl.
Aþkoliv k napomenutí tomu lékárník Špinka tak se zachovati pĜipovČdČl, nicménČ pokraþoval v poþatém již sektáĜství a
nechtČje ani dalších jemu þinČných výstrah poslechnouti, obžalován byl u zĜízených rad království þeského a ti naĜídili, aby týž
Špinka bez milosti mČsta i zemČ prázen byl a šepmistĜi a rada po
obdržení listu aby v témdni rozsudek vykonali, což se také se vší
pĜísností stalo.
V pondČlí po První nedČli postní sešli se páni šepmistĜi na
radnici a mČvše promluvení se pány preláty, panem faráĜem
Barborským knČzem Jakubem Semínem, faráĜem námČtským
knČzem Bartošem (neb pan dČkan pro nemoc pĜijíti nemohl), na
tom se snesli, aby každý den o polednách zvonČno bylo a lidé
napomenuti aby na kázáních byli, když by koli to se stalo, aby
pokleknouc Pánu Bohu se pomodlili, aby on hnČv svĤj ukrotiti a
metlu tu, ježto pro hĜíchy naše na nás pĜichystal a již i namČĜil,
od nás /342/ odvrátiti a šĢastné vítČzství nad nepĜítelem Turkem
dáti ráþil. Též aby v úterý a ve þtvrtek litanie a zpívání nábožná
se v kostelích dála a kázání se þinilo a prve, nežli by to se stalo,
aby v Orel zvonČno bylo, tak aby všickni slyšíce to, na kázání jíti
mohli. Též aby poruþeno bylo rychtáĜi, aby toho þasu vína ani
piva v hospodách dáváno nebylo a kteĜí by na rynku byli, aby se
napomínali, aby do kostela šli a Pánu Bohu se modlili.
Že pak nebezpeþí války s Turkem stále rostlo, vydal arcikníže Ferdinand jménem krále Maxmiliana mandát ku všeobecné
hotovosti proti Turku, kterémuž však Kutnohorští podvoliti se
nechtČli, dovozujíce opČtnČ, že vedle výsad svých k takové hotovosti potahováni býti nemají. Obrana jich nebyla však tak snadno pĜijata, neboĢ novým rozkazem arciknížete, daným v Praze v
sobotu po Božím tČle, naĜízeno jim místo osobního tažení dotud,
dokud osoby z jiných stavĤ v tom tažení polním trvati budou, na
ten poþet koní, který na nČ vypadá, po 14 zlatých rýnských každého mČsíce na jednoho konČ odvádČti že musejí. Proti tomuto
rozkazu již více žádné výmluvy jim neprospČly.
Aby však mČsto pĜed každým možným pĜepadením chránČno bylo jakož i jakékoliv vzpouĜe ve mČstČ se pĜedešlo, naĜízeno, aby každý hospodáĜ pĜi svém domČ s nČjakou zbraní a zbrojí
se pĜihotovil a to na péþi mČl, když by co takového pĜišlo, aby
rychle potĜeby ty na hotovČ mČli. Též poruþeno tak jako roku
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1547, aby mezi sousedy zbraĖ obecní rozdána byla a týž tenkrát
ustanovený Ĝád vojenský v mČstČ opČtnČ byl zaveden a nejvyššími hejtmany nade vším lidem ustanoveni Jakub Stejšek, primas
a Kašpar Fifek. Ve þtvrtČch mČstských ustanoveni opČt hejtmané
a desátníci a také pro každé /343/ pĜedmČstí zvláštČ, a bylo toho
roku usedlých mČšĢanĤ, kteĜí jedinČ k ochranČ mČsta ustanoveni
a sepsáni byly, 594. Nejvyššími hejtmany nad stĜelbou ustanoveni byli Jan Zahrádka, Havel provazník a Lukeš zámeþník.
Poruþeno jim, aby stĜelbu hrubou náležitČ spravili prachy a i
jinými potĜebami a vždy hotovi byli. Aþ Kutnohorští vojenského
tažení proti Turku byli sproštČni a toliko k obranČ mČsta hotoviti
se a pĜipraveni býti musili, pĜedce mnozí dobrovolnČ odtáhli do
pole a za hejtmana postavil se jim ýenČk Daþický z Barchova a
na Veltrubích, za nČhož se arcikníže Ferdinand listem daným v
Praze v nedČli pĜed sv. Janem KĜtitelem pĜimlouvá, aby jemu
vlašský buben pĤjþili, že jim beze škody navrácen bude.394
Listem od pánĤv rad komory království þeského, daným v
pátek po sv. Jiljí, vybízejí se šepmistĜi, aby od osob zámožných i
sami jakožto vČrní poddaní nejprv pĜíklad dadouce, pro velikou
nastalou potĜebu, jako milovníci pána svého proti dostateþnému
ujištČní do tĜí let bez úrokĤ peníze, co kterého možnost bude,
pĤjþili. Jak mnoho penČz se sebralo, nelze urþiti, ježto toho
nikde poznamenáno se nenalezlo. Že však v podobných okolnostech Kutnohorští vybídnutí takovému jen tak lehce vyhnouti
se nemohli, lze souditi, že i tentokráte rozkazu bylo poslechnuto.
Jest však po ruce seznam pĜíspČvkĤ, kterýchž na koho dle
mustruĖku na kĤĖ po 14 zl. poþítajíc dáti pĜišlo, jak kdo statek
svĤj odhadl. Obec Kutnohorská odhadla jmČní své na 5563 kopy
43 gr., dá tedy mČsíþnČ 16 kop 4 gr. 9½ d. Starší nad havéĜi hor
stĜíbrných 525 kop 54 gr. 4 d., dají 1 kopu 34 gr. 3½ d.
Poruþníci Masníkovští 500 kop, dají 1 kopu 30 gr. Poruþníci
Miránkovští 150 kop, dají 27 gr. /344/ Václav Voþko 220 kop, dá
39 gr. 4 d. Jakub Vorel 500 kop, dá 1 kopu 30 gr. Lidmila z
PráchĖan 250 kop, dá 45 gr. OndĜej Daþický s syny 500 kop, dá
1 kopu 30 gr. Dorota Rafaelka Klábalova 400 kop, dá 1 kopu 12
gr. MincíĜi a pregéĜi 100 kop, dají 18 gr. ŠtČpán Mírek z
Solopisk 250 kop, dá 45 gr. Nathanael Hložek ze Zbyslavi 60
kop, dá 10 gr. 4½ d. Mandalena Šatná z Olivetu 866 kop 4 gr. 1
d., dá 2 kopy 35 gr. 6 d.395
Nebylo na tom dosti, že vyþerpány byly veškeré dĤchody, že
platy k obci povinnými a na cechy rozvrženými vydržováni býti
musili dČlníci pĜi horách, kdež ovšem rud a kyzĤv bylo v
hojnosti, ale jak z velmi hojných zápisĤ plyne, pro nedbanlivost
a nepoctivost v šmelcování, jelikož se jen nejlepší kyzy a rudy
tavily a lehþejší a vitrunky ležeti nechávaly žádná urbura nevycházela a nákladníci jen nedostatek v tom trpČli, byla obec
Kutnohorská tížena ještČ jinými bĜemeny, ježto mČsto považováno bylo za velmi bohaté a majetné. Seznali jsme, že neustále
naléháno bylo na obec i o pĤjþky dosti znamenité, na jichž splacení málo kdy spoléhati se mohlo, a svými omluvami a výmluvami nic nesvedla. Tak i v této tČžké dobČ poslal král Maxmilian
list z VídnČ daný v úterý po sv. Šimonu a JudČ, jímž Kutnohorských žádá, aby za nČho Janovi Chotouchovskému z Nebovid v
dluhu 600 kop gr.þ. rukojmČmi byli. Žádost tuto ovšem oslyšeti
ani nemohli, ani nesmČli a proto ji, aþ mnozí z obecních starších
místo penČz omluvu navrhovali, splnili.396
/345/ Jest pĜíznakem doby a nevalnČ skvČlým svČdectvím pro
obyvatele Kutnohorské okolnost, že šepmistĜi a obecní starší
takĜka pĜi každé své schĤzi o zkaženosti mravĤ a panující rozpustilosti jednati a sváry, rĤznice, rvaþky, tČžká zranČní ano i vraždy souditi a napravovati musili a ostĜe proti takovým neĜádĤm
rozkazy a naĜízeními zakroþovali. Tak vydáno roku toho naĜízení o pĜetrhování zloĜádĤv pĜi horách i obci v advent i jindy:
PĜedkem. Pro pĜetržení takového nepoĜádu v nedČli ve dvČ hodiny na noc a potom v jiné dni ve tĜi hodiny na noc na radnici zvonČno bude. A kdožkoliv by po pĜedjmenovaném zvonČní od rychSrovnej þlánek NČkteré poznámky o rodinČ Daþických z Heslova, ježto spisovatel ve SvČtozoru r. 1864 podal.
395
Více povČdíti o jmČní obyvatelstva nelze, ježto uchoval se toliko tento jediný list.
396
Maxmilian neusadil se ještČ trvale po korunovaci v ýechách,
ježto válka s Turky poutala jej více na Uhry.
394
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táĜe nynČjšího neb budoucích v domČ šenkovním postižen byl,
ten každý má do šatlavy vzat býti a v tom nemá žádný nijaké
výmluvy užíti. It. Jakož mnozí nešlechetní, nepobožní a nevážní
lidé beze všeho studu a vážnosti proti pĜikázáním božím zúmysla
a z obyþeje pĜísahají a jméno Pána Boha všemohoucího nadarmo berou, hromují, hrají, hanebnČ lají, oplzle pĜed dobrými zachovalými lidmi i také pĜísežnými (osob obojího pohlaví nešetĜíce) mluví a hospodáĜi neb nájemci to slyšíce, pro své užitky
a šenky jim to pĜehlížejí. Kdokoli by artykuĎi pĜedĜeþenými i s
hospodáĜem postižen byl a osvČdþen, aby též do šatlavy bráni
byli a odtud aby propuštČni nebyli, leþ by jeden každý po 15 gr.
pokuty, která jim nižádným obyþejem ani na pĜímluvy kohožkoli
nemá prominuta býti, na radnici pĜed pány šepmistry beze všech
výmluv položili. It. Koho by rychtáĜ po zvonČní, an s kobzami se
prochází, vejskají, /346/ zpívají a lidem dobrým a zvláštČ nemocným pokoje nedají, lidi dČsí, postihl, ti všichni aby do šatlavy
bráni a vedle uvážení panského pokutováni a trestáni byli. It.
Jakož mnozí, majíce manželky své poctivé, proti pĜikázání božskému v místa podezĜelá ku pohoršení a zástČĜe jiným vcházejí a
s tČmi, které své muže oddané mají, neĜády své provozují a též
nČkteĜí z mČstských synĤv ĜemeslníkĤv i všech jiných na tČchto
horách dČlníkĤv pokoutnČ a zakrytČ pod obmysly vcházejí, ten
každý aby též, kdož by koli postižen byl, do šatlavy byl vzat a od
pánĤv šepmistrĤv podle povahy jedné každé osoby, zvláštČ sousedé zdejší ženatí, pokutováni byli. It. Jakož v nČkterých hospodách hospodáĜi nebo nájemníci pro své zvyky a užitky osoby
ženské též panenþice podezĜelé a k cizoložstvu a smilstvu podobné a náchylné, též povaleþe a pacholky podezĜelé a zcestné u
sebe chovají, a protož aby všickni hospodáĜi i nájemníci takových osob hned vybýti a více po dnešní den nejednali a nechovali. Pakli by kdo v tom postižen a shledán byl, ten se v pokutČ a
trestání panském zĤstavuje. It. Což se pak cizoložstva a smilstva
i jiných k tČm podobných hĜíchĤv dotýþe, kdož by koli postižen
byl, ten každý má tak trestán býti, že se jím každý na potomní
þasy má káti. It. Kdož by ve dni nedČlní a apoštolské na víních
pálených a jiných nápojích v kázání byl od rychtáĜe postižen, ten
každý též i šenkýĜi mají do vČzení vzati a od pánĤv pokutováni
býti. A ponČvadž JMKá pán náš nejmilostivČjší s stavy tohoto
království na snČmích obecních takové nepoĜády pod pokutami
zapovČdíti pĜísnČ ráþil, k tomu že páni dČkanové pĜedešlí i
nynČjší na to široce podle slova božího káží, napomínají a pĜísnČ
trescí a na to nic lidé zlí, vejtržní a nevážní nedbají. Z tČch
pĜíþin to se pĜi tom, což se pĜedpisuje, zĤstavuje.
/347/ V pátek pĜed sv. BartolomČjem z poruþení JMCé skrze
komisaĜe Kašpara Šlika z Holejše hrabČte z Pasounu a z Lokte a
jiné císaĜské rady pĜi pĜítomnosti pana Jana Erazima z Švamberka, pánĤv šepmistrĤv, obecních soudcĤv úĜadu horního uveden
za nejvyššího mincmistra království þeského pan Karel z Bibrštejna a na ForstČ a v rejtunku závazek uþinil a obci i pánĤm
všelijakou volnost a lásku pĜipovČdČl, což se stalo po ustaviþných stížnostech do nehospodáĜství pĜi horách, kteréž šepmistĜi i
nákladníci jak do úĜadu horního tak i do mincmistra samého
vedli. Protož byl Jan ze Švamberka z úĜadu mincmistrského
odvolán tak jako jeho pĜedchĤdce a nový mincmistr ustanoven.
Ku poznání pomČrĤ a pĜíþin, které tak þasto vedly ke sporĤm mezi zástupci obce a úĜadem horním, poslouží staré listiny
doslovnČ uvedené. Z nich plynou mnohé staré poklesky i také
skuteþné pĜíþiny úpadku hor, o nichž dosud nikde zmínka se
nestala.397
ÚĜad horní stČžoval si, že pro nedostatek uhlí, které pro
špatné cesty sedláci k mČstu voziti nemohli, hojnost kyzĤ a rud,
jichžto dolové vydávají v hojnosti jak od dávných þasĤ nebylo, v hutČch zdČlati nemohou, protože Kutnohorští formanĤ
svých k vození uhlí vysílati nechtČjí, þímž úĜad horní snažil se
šepmistry i obec na vyšších místech oþerniti a proti mČstu popuditi. Na toto obvinČní dopsal arcikníže Ferdinand Kutnohorským
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HrabČ Kašpar Sternberg ve svém spise Geschichte der
böhmische Bergwerke žehrá velice na nedbalost úĜednictva horního,
která úpadek hor zdejších zavinila. Uvádí mnohé nesprávnosti, ale
ze všeho lze vidČti, že jemu obsah následujících ĜádkĤ znám nebyl,
jelikož k dílu svému toliko archivu úĜadu horního a nikoliv archivu
mČstského, odkud následující þerpáno, užil.

listem /348/ daným v Praze v sobotu po památce ZvČstování Panny Marie 1566: Poctiví, vČrní, milí! Zpráva nás dochází, kterak
pro nedostatek uhlí na Horách Kutných což z božího nadČlení od
rud a kyzĤv z dolĤv dobyto, posud šmelcováno býti nemĤže, a
protož JMCé pánu a bratru našemu nejmilostivČjšímu i nákladníkĤm a tČžíĜĤm nemálo uchází. I ponČvadž vy mimo jiná mČsta
mnohými svobodami za pĜíþinou vyzdvižení a udržení hor obdaĜeni jste, z týchž hor vaše živnost jest a tak je všelijak
fedrovati máte, protož jménem a na místČ JMCé porouþeti vám
ráþíme, abyste formany, kteĜíž do mČsta z Brodu ýeského pivo
vozí, k tomu mČli a skuteþnČ pĜidrželi, aby každého týhodne z
jich spolku þtyĜi formanové s koĖmi svými uhlí z lesĤv, jakž jim
od úĜadu horního zpráva dána bude, v slušné záplatČ brali a do
hutí vezli, tak aby hory fedrovány býti mohly, jináþe nikoliv
neþiníce.
Kutnohorští seznali záhy, jakým spĤsobem byli obžalováni,
a jelikož se v niþem necítili býti vinnými, nemohli trpČlivČ a
lhostejnČ snésti nezasloužené dĤtky. Proto odpovČdČli arciknížeti spĤsobem svým zĜejmým a jasným, nemajíce na nikoho zĜení, ježto šlo jim o to, aby zase jednou odkryli rĤzné ty nepoĜády,
kteĜí zase již po delší dobu se jevily a psali: Jakož VMt arciknížecí psaní nám uþiniti a v nČm milostivČ na zprávu oznamovati
ráþíte, kterak by pro nedostatek uhlí na Horách Kutných, což z
božího nadČlení od rud a kyzĤv z dolĤv jest dobyto, posavad
šmelcováno býti nemohlo a tudy JMCé i tČžíĜĤm a nákladníkĤm
nemálo scházelo, pĜi tom pĜipomínajíce, kterak my mimo jiná
mČsta mnohými svobodami za pĜíþinou vyzdvižení a udržení hor
obdaĜeni jsme a z týchž hor živnost naše jest a takže je všelijak
fedrovati máme, porouþejíce, abychom formany k tomu mČli,
aby k horám uhlí vezli. I raþte Vaše Královská Milost vČdČti, že
jsme toho neobmeškali, ale hned, jakž nám takové /349/ psaní
dodáno, formany všecky, kteĜíž z Brodu k nám pivo vozí, jichž
jsme dojíti mohli, pĜi pĜítomnosti nČkterých úĜedníkĤv horních
pĜed sebe jsme povolali a jim dostateþnČ poruþili, aby takové
uhlí, nechaje všeho, k horám do hutí vezli. KteĜíž oznámili, že
bez prodlevání, spravíce sobČ k tomu náležité potĜeby, tak uþiní
a v pondČlí nejprv pĜíští poþnouc pro takové uhlí do lesĤv
vypraviti se chtí. A kdyby to nám prve od nČkoho z úĜedníkĤv v
známost bylo uvedeno, byli bychom tu vČc dávno opatĜiti poruþili. Aþ pak toho se neví, kdo jest o tom nedostatku uhlí VCMti
zprávu uþinil, ale vyrozumíváme tomu, že by všecko, což nyní pĜi
horách se dČje, tudy zastĜeno býti chtČlo, ježto kdyby se v to
opravdu nahlédlo, našla by se toho nedostatku uhlí a šmelcování
rud a kyzĤv, jichž nyní mimo pĜedešlá léta jako kdy za naší
pamČti dosti jest, pĜíþina, totiž: neopatĜení a nedbanlivost tČch
úĜedníkĤv, jimž taková vČc jest svČĜena a kteĜí, majíc za to
hojné záplaty, jak pĜi kupování lesĤv, jich mejcení, pálení,
formanĤv jednání, placení, tak i pĜi sklízení mnohdykrát žádné
péþe a šetrnosti nemají. Také pĜi tom nadČlení božím hojném
spatĜuje se jakýs nový spĤsob od pĜedkĤv našich rozdílný. Jindy
Horníci a nákladníci s velikou pilností rud a kyzĤv vyhledávali a
když jim co Pán BĤh dáti ráþil, všelijak to sobČ zdČlati a k užitku
svému pĜivesti usilovali a opatrovali to, aby kyzové lepší s lehþejšími dČláni byli. Ale nyní nČkteĜí se kyzové a rudy, tolikéž i
vitrunkové berou a nČkteĜí nic a jakž zpráva jest, dČlá se jádro a
co lehþejšího, zĤstává v komorách. A i to, co se zdČlává a s
jakým užitkem šmelcuje, ponČvadž teć o to od nČkolika let jsou
odporové, jest vČdomé. A my nejednou toho žádali a sepsavše
suplikace pánĤm komisaĜĤm jsme podali, toho žádajíce pro
snadnČjší toho šmelcování /350/ vyrozumČní a pĜi nákladnících k
horám mysle zbouĜení, aby ta svoboda jim nákladníkĤm puštČna
byla, kdo by chtČl, aby sám sobČ šmelcoval, neb jinému, komuž
by se zdálo, šmelcovati dal. Ale nikdá k tomu nepĜišlo, nébrž ani
nám odpovČć dána není. A snad z toho by se i to, ponČvadž na
tomto nynČjším šmelcování mnozí se zastavují, vyhledati mohlo,
které jest užiteþnČjší a které nic, a vyrozumČlo by se, jací užitkové JMCé odtud vycházejí a slušnČ-li a spravedlivČ tČžíĜi o to, že
jim nČco schází, se domlouvají. A pĜišlo-li by k tomu, že nákladníci, jak pĜi dobývání a sekání rud a kyzĤv, tak i jich zdČlání
svobodu by mČli, avšak pĜedce by užitek a urbura JMCé z toho
pĜicházela, aniž by takových dluhĤv na minci se nenaráželo.
Kdež pak dále VAMti milostivČ pĜipomínati ráþíte, že bychom nad jiná mČsta mnohými svobodami pro zdržení a zacho-

vání hor obdaĜeni byli a živnost z nich mČli, jest tak, že pĜedkové
naši všelijak o to usilovali, aby hory (opováživše se pĜi tom statkĤv a hrdel svých) zvelebovali a peþovali, netoliko aby z nich
živnost a poživení mČli, ale aby také ku poctivosti a užitku jakožto komora Jich Mtí slavné pamČti císaĜĤv a králĤv þeských
i vší zemi þeské byli. A za tČmi pĜíþinami, aby v tom snažnČjší a
bedlivČjší Horníci byli nad jiná mČsta milosti jsou obdrželi a
dosáhli. A aby to, že pĜedkové naši, totiž šepmistĜi, konšelé a
obecní lid horní, když se co takového o horách Ĝídilo a jednalo,
k tomu povoláváni bývali a rejtunkové svobodní se drželi, takže
všickni radili a vespolek sobČ pomáhali, kterak by tČm horám
prospČti mohli. Ale nyní zĜídka toho se dČje, abychom kdy k
tomu, když se o hory pĜemejšlí a jedná, povoláni byli a zdání
naše aby slyšeli. Jestli pak kdy /351/ jsme povoláni byli a co
vznesli neb oznamovali, žádné platnosti to neneslo, jako bychom
nČjací cizozemci byli a tČm horám, jsouce tu zrozeni a na horách
zpracováni, nerozumČli, ježto všem jest vČc vČdomá, že svého
nákladu a práce nejsvČdomitČjší jest hospodáĜ. A tak, dČje-li se
co þasem jináþe, než-li by mČlo býti a pĜichází-li jaká škoda,
dČje se to na vČtším díle proto, že toliko nČkteré osoby ty hory na
sobČ drží a rozumem svým spravují.
A té jsme nadČje s pomocí Pána Boha všemohoucího, kdyby
kdy na nás, jakožto vČtší poþet, nČco toho podáno bylo, mohli
bychom k tomu raditi, že by nČkdy i z nČkterých úĜedníkĤv a jim
platĤv stojecích dávání a provisí, jichž snad mnozí nezasluhují,
tolikéž zbyteþného stavČní i jiného sjito býti mohlo. Ano snad i to
bylo by se opatĜilo, že by se uhlí na lacinČjší peníze s menší
starostí a nákladem skoupilo a v cesty dobré svezlo a pĜed
þasem sklidilo a tudy by nic nescházelo ani JMCé, ani
nákladníkĤm. A vidí se nám, kdyby v takovém spĤsobu dlouho
státi mČlo, obávati se jest, aby potom k nČþemu jinému horšímu
nepĜišlo, þehož Pán BĤh raþ zachovati. Neb kdyby se co
takového pĜihodilo, kdo by na tom vČtší škodu nesl, jako JMCá,
zemČ þeská a my zvláštČ chudí lidé, kteĜí na vČtším díle s
manželkami a dítkami našími odtud živnost máme a zde jsme
zrodilí. Nepochybujem, že ti, kteĜí odjinud k nám pĜišli a málo
neb nic u nás svého mají, kdyby se co toho sbČhlo, že by se jinde
snadno opatĜiti mohli. I ponČvadž pak na tom jsme, abychom
všelijak o to se pĜiþinili a snažili, aby ty hory radou a pomocí
(nákladĤv v tom žádných ani hrdel nelitujíce) fedrovány byly a
uznáváme, nebude-li nČjakého jiného rychlého opatĜení, že
mohou k vČtšímu snížení pĜijíti. VAMt poníženČ prosíme, že nad
námi a tČmito horami na místČ JMCé svou milostivou ruku
držeti, aby na to /352/ všecko shlídnuto bedlivČ bylo a k své
nápravČ pĜišlo, pomysliti, a bude-li možno urozené pány pana
Lorence Šlika hrabČte z Pasounu, pana JindĜicha z Valdštejna,
pány hejtmany krajské a jiné pány blíž Hory Kutné pĜísedící,
kteĜí mČsta, hor i lesĤv jsou povČdomi a s nimiž bysme se
smluviti, oni nám a my jim rozumČti mohli, k nám na komissí,
což mĤže nejspČšnČji býti, vyslati ráþíte, a my všelijak, pokudž
nejvejš možno bude, jim to všecko pĜedložiti a cesty, kudy ty
hory hynou a jak by jim zpomoženo býti mohlo, obírati
nápomocni budeme a o tom o všem i v jiném, obšírnČjší zprávu
uþiníme. S tím se VAMti v milostivou ochranu porouþíme. Dat.
fer. II ante Palmarum 1566. CísaĜe JMti rychtáĜ, šepmistĜi,
konšelé, obecní a soudcové na Horách Kutných.
Ježto na zaslaný list tento dlouho odpovČć nedocházela,
opakovali Kutnohorští stížnost svou listem druhým, daným den
sv. JiĜí, þímž ovšem jen získali nemilost u nejvyššího mincmistra pana z Švamberka, který také trpké jim þinil výþitky, že se
mu do jeho záležitostí horních vmČšují, na nichž jim niþeho nezáleží, ježto toliko záležitosti obecní Ĝíditi a spravovati mají.
Naþež však Horníci slušnČ, avšak velmi ostĜe odpovČdČli, že
nijak z nČjaké zášti k úĜadu hornímu, jak se v pĜípise praví,
nýbrž z nutné a nevyhnutné potĜeby vyšší stolice hledati musili,
jelikož obec v pĤlpáta roce 4500 tolarĤ na pavování vynaložila,
kromČ toho, co tČžíĜi každého týhodne dobrovolnČ pavujíc, vynakládají a naproti tomu témČĜ žádný aneb jen velmi malý užitek
pĜi takové hojnosti rud a kyzĤv jim vychází. KromČ toho obec
600 tolarĤ do mince a k váleþné potĜebČ 900 tolarĤ zapĤjþila,
kteréž z obce a z cechĤv s tČžkostí sebrali, kteréž dluhy již dávno
dle pĜípovČdi mČly zaplaceny /353/ býti, ale posud niþeho se
nezaplatilo. A kdežto na 300 hĜiven stĜíbra i výše toho každého
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týhodne do hutí pĜichází, však k tomu ke všemu dluhové na tisíce
na minci se uvozují a mnohdykráte nákladníkĤm ani dČlníkĤm že
se neplatí. Tedy že oni z povinnosti svČdomí svého tak uþiniti
povinni byli, ponČvadž na zošklivení jich nČkteĜí z úĜedníkĤv
horních JMCé jsou vznesli, jako by formanĤv k vození uhlí
pĜidržeti nechtČli a tím všeho vinu na nČ svádČli.
ěeþí tak pĜímou, stejnČ i bezohlednou, bylo ovšem pĜátelství
pana ze Švamberka navždy ztraceno. Kde jen mohl, stíhal šepmistry v jich jednání, jedna stížnost ke komoĜe království
þeského následovala druhou a to z obou stran, což ovšem zdaru
hornictví mnoho prospívati nemohlo. KoneþnČ poþátkem listopadu pĜijeli jako vyslaní komisaĜi k napravení horních potĜeb do
Hory páni Joachym ze Švamberka a Václav Berka z Dubé a ti
pĜedvolavše šepmistry, konšely i soudce obecní, vyzvali je jménem JMCé, aby veškeré jim známé závady pĜi díle horním a
tavení svobodnČ, zjevnČ a beze všeho ostýchání a báznČ, jakož i
zdání své, kterak by tČm horám spomoženo a nedostatkové
napraveni býti mohli, oznámili.
Stalo se sice po vĤli pánĤ komisaĜĤ, že jim veškeré nedostatky a poklesky v hornictví zjevnČ byly oznámeny, jež týkali se
hlavnČ opatĜování uhlí, tavení jakož i koupČ rud a kyzĤv, a sice
stalo se to dosti obšírnČ, vyznČly pak stížnosti ty skoro stejnČ,
jak již pĜi roce 1557 jsme byli uvedli. Z þehož poznati lze, že
pĜíþiny tehdejší odĤvodnČné stížnosti až posavad napraveny a
odstranČny nebyly a ani nyní vyslaná komise nenapravila niþeho, neboĢ na pĜednešené stížnosti odpovČdČl hofmistr, urburéĜ i
s úĜadem horním krátce: PonČvadž šepmistĜi ve své zprávČ a
stížnosti zahrnuli všechny úĜedníky v jedno, pojmouti to nemĤžem a pro lepší vyrozumČní /354/ oznamujem, že úĜedníci jsou
rozdílní. PĜedkem jsou úĜedníci horní, kteĜí s vČcmi dolovými
zacházejí a na to své povinnosti mají. Dále úĜedníci v hutČch,
kteĜí šmelcování pod svou zprávou mají. Též jiní pĜi lesích, jiní
pĜi minci a každý z tČch za svou povinnost odpovídati zvláštČ jest
povinen. A protož se nám vidí, že jsou páni šepmistĜi to rozdČliti
mČli, pokudž by se kterých úĜedníkĤv dotýkalo, aby ti na to
odpovČć dávali. Z tČchto pak a tČch artikulĤv nic nevychází, než
že na zošklivení našich osob tyto vČci jsou podány, ale aby jaká
cesta k napravení a vyzdvižení hor ukázána byla, toho nepoznáváme. Protož za to žádáme, že pánĤm šepmistrĤm, jakožto lidem
zhornilým, poruþeno bude, aby oni radou svou oznámili, jaká by
cesta pĜedsevzata býti mČla, aby dostatek uhlí k horám se dodával i také všecky jiné vČci, o kteréž stČžují, v lepší Ĝád, nežli nyní
jsou, uvedeny byly, nebo my tČch vČcí jinak, všechnu svou vážnost na to vynakládajíc, nevíme a nemĤžem kterak opatĜiti.
NejpodivnČjší jest omluva pĜi stížnosti do tavení stĜíbra uvedená. Praví tu stČžovatelé následovnČ: Z tČch pak rud a kyzĤv do
hutí svezených se jen bohatší tavČjí a co lehþího jest, toho se
nechává a s tím se vším málo se stĜíbra dodČlává. Nebo vedle
zkoušek každého týhodne na tĜi sta hĜiven stĜíbra a výše v rudách, kyzích a vitruncích se nachází, ale stĜíbra hertového mnoho nevychází a tudy žádní užitkové nejdou, nýbrž více a více
škod a dluhĤv pĜibývá. Nad to vejše, jaká nešetrnost a nerozšafnost pĜi tom díle hutním se dČje, že jim nČkolikráte pĜi hnaní
stĜíbra pec se zdvihla a stĜíbro se rozstĜíklo. A též ten, kterýž
hnal, od mnoho þasĤv stĜíbro /355/ kradl, s þímž jest postižen,
však k žádnému trestání takový zlodČj jiným ku pĜíkladu nepĜišel. A tak z tČchto již patrných oznámení vČcí nemĤžeme jináþe
nerozumČti, než že JMCé pĜi tom tavení a hnaní škody nemalé
díti se musejí, ponČvadž skutek tomu neukazuje, aby jací užitkové vycházeti mČli vedle pĜísloví: dobrý skutek chválí mistra a ne
Ĝeþ vlastní. Hofmistr a urburéž odpovČdČli: Strany tavení rud,
kyzĤv a vitrunkĤv s užitkem-li neb se škodou se dČlá, proti tomu
zprávu þiníme, že my úĜedníci horní toho se tak mnoho nedotýkáme a tomu nerozumíme, majíce jiné vČci horní v své povinnosti. Než jak na onen þas od JMti císaĜe Ferdinanda komisaĜĤm
vyslaným naĜízeno, nepochybujem, než že tak a ne jináþe až posaváde se taví a my toho zjinaþiti nemĤžeme. Než abychom nad
tím ruku drželi, o tom od vrchnosti poruþení nemáme a k našim
povinnostem nenáleží, neb i tomu nerozumíme, tak nejsme
povinni za to odpovídati. Co se dotýþe toho zlodČje, který stĜíbro
kradl, ponČvadž JMt arcikníže jeho propustiti ráþil, nám nenáleží v to sahati.
Soudný þtenáĜ pochopí z toho, jaké nehospodáĜství pĜi
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horách dále panovalo a pĜes vznesené stížnosti opravdivé nápravy se nestalo. Není se co diviti, že pokles výnosu horního jiným
pĜíþinám se pĜipisoval, než tomu ve skuteþnosti bylo.
1567 Vyslaní komisaĜi odejeli z Hory opČt bez vyĜízení vČci
a tak se dČlo i roku následujícího, kdy opČtnČ nová komise do
Hory byla vyslána, jež nic jiného nevyĜídila, než že se obec Kutnohorská zavázala i nadále na doly Grejfský, Hrušky a VišĖoví
40 /356/ kop gr. týhodnČ na pavování vynakládati, což na cechy
Ĝemeslnické a osedlé mČšĢany bylo rozvrženo, a že narovnán byl
spor s opatem sedlckým, který mnohá místa a šorpy, kde se
coukové stýkají, a když by nadČje na vydatnost se objevila štola
k nim hnána byla, lidem aby je sobČ zorali, skopali a pĜipravili
pod plat najal, a mnohé šachty a doly starými haldami a kamením zaházeti dopustil, þímž hornictví velice bylo ublíženo.
Protož pod uvarování nemilosti a jistého trestání i také opatství
zbavení aby toho více þiniti nedopouštČl, jménem JMCé opatovi
rozkázáno, jakož i naĜízeno, aby propĤjþení tČch míst lidem
odvolal a zaházené couky a klufty vyvézti a vyprázdniti dal.
Vedlo by pĜíliš daleko, kdybychom chtČli celé toto jednání,
o horách rĤznými vyslanými komisemi vedené, do podrobna
uvádČti, již proto, že nikdy k žádoucímu cíli nevedlo. Tolik však
ze všeho vysvítá, že nedostatek na rudách a kyzích nebyl, ale že
odvádČní jich do hutí a pĜi jich tavení buć neznalostí aneb
nepoctivostí vady se dály a tím užitek z hor nevycházel takový,
jakého právem dalo se oþekávati. V budoucnu uvedeme vždy
krátce jen to, o þem v záležitosti té bylo jednáno a popĜípadČ i
vyĜízeno.
Bylo již vícekráte povČdíno, že rozpustilost mnohých
obyvatel byla bezpĜíkladná, a proto také proti ní užíváno bylo
pĜísných trestĤ, z nichž pro pĜíklad a poznání obyþejĤ a spĤsobĤ
budiž uþinČna zmínka. Tak jistý Viktorýn NedvČd s bratrem
svým pro hanlivé veĜejné výstupy proti starším obecním, hanČní
a tupení jich na rozkaz pánĤ šepmistrĤ a rady z mČsta byl
vypovČzen, aby oba ve tĜech dnech mČsta na þtyry míle prázdni
byli. JiĜík Vorlík pro neposlušenství a všeteþné plundrování
rychtáĜe mČstského jakožto úĜedníka pĜísežného trestán byl
vČzením kládou za obČ nohy /357/ a za dvČ nedČle poĜád zbČhlé o
vodČ a chlebČ v nČm držen a pak z mČsta vymrskán. Na žádost
Lukáše Labušky, váženého tehdáž mČšĢana, byl syn jeho MatČj
pro nevážné a neuctivé chování k rodiþĤm, pro kteréž již dĜíve
vČzením byl trestán, za þtyry roky z mČsta vypovČzen. A
podobných pĜíkladĤ bylo by možno uvésti mnoho.
Nebývalo více steskĤ v mČstČ od lidu horního jako do pekaĜĤ pro malý chléb. Aby stížnostem tČm náležitČ bylo odpomoženo a pĜitom však ani pekaĜĤm se neublížilo, dálo se pod dohledem mincmistra, rychtáĜe královského a šepmistrĤ semletí obilí
na zkoušku a pak upeþen chléb. Na základČ výsledku této zkoušky dána pak pekaĜĤm sazba, dle které smČli chléb prodávati a
pod pĜísnými tresty se chovati: PĜi cenČ korce žita 10 gr.þ., má
chléb dobĜe vypeþený v cenČ za 1 groš vážiti 9 lb 22 loty. PĜi
cenČ žita 12 gr. má vážiti 8 lb 19 lotĤ 2 kv. PĜi cenČ 20 gr. má
vážiti 5 lb 31 lot. PĜi cenČ 30 gr. má vážiti 4 lb 10 lotĤ. PĜi cenČ
40 gr. má vážiti 3 lb 11 lotĤ 2 kv. PĜi cenČ 50 gr. má vážiti 2 lb
24 loty 2 kv. PĜi cenČ 60 gr. má vážiti 2 libry a 11 lotĤ.
Král Maxmilián majestátem daným v Prešpurce ve þtvrtek
po sv. Janu KĜtiteli potvrdil Kutnohorským veškerá privilegia,
majestáty, obdarování a potvrzení, kteráž jim prve pĜedešlými
králi þeskými byla propĤjþena: My Maxmilián II. z boží milosti
volený Ĝímský císaĜ, uherský, þeský, dalmatský a charvatský král
atd. Oznamuji tímto listem všem, že jsme od poctivých šepmistrĤv a konšelĤv i na místČ vší obce na Horách Kutných,
vČrných našich milých, poníženČ prošeni, abychom jim tČch majestátĤv, obdarování, výsad, chvalitebných dobrých zvyklostí a
práv, kteréž sobČ od císaĜĤv Ĝímských a králĤv þeských a /358/
zvláštČ od JMti císaĜe Ferdinanda slavné pamČti pana otce
našeho nejmilejšího dané a potvrzené mají, milostivČ obnoviti,
schváliti a potvrditi ráþili. K jejichžto pokorné prosbČ naklonČni
jsouce a vidouce ty listy, majestáty, obdarování a potvrzení udrželé a neporušené býti, s dobrým rozmyslem, naším jistým vČdomím a s radou vČrných našich milých mocí královskou v ýechách, tČch všech svobod a obdarování jsme schváliti a potvrditi
ráþili a tímto listem ve všech jejich znČní, položení, v punktích,
klausulích a artikulích, jakoby v tento list náš slovo od slova

vepsány byly schvalujem, obnovujem a stvrzujem, chtíce tomu
koneþnČ, aby pĜi tom od každého þlovČka jmíni, držáni a neporušitedlnČ zachováni byli bez naší a budoucích našich králĤv
þeských i jiných lidí všeliké pĜekážky a odpornosti. Protož pĜikazujem všem obyvatelĤm a poddaným našim ze všem stavĤ
království þeského, nynČjším i budoucím, vČrným milým, abyste
svrchupsané šepmistry i konšely Hory naší Kutné i všecku obec,
nynČjší i budoucí, pĜi tomto milostivém schválení, obnovení a
potvrzení našem mČli, drželi a neporušitelnČ nyní i v budoucích
vČþných þasech zachovali, žádných jim v tom pĜekážek neþiníce
ani komu jinému þiniti dopouštČjíce pod uvarováním hnČvu a
nemilosti naší císaĜské, dČdicĤv našich i budoucích králĤv
þeských. Tomu na svČdomí peþeĢ naši císaĜskou k tomuto listu
pĜivČsiti jsme rozkázali. Dán na zámku našem Prešpurce ve
þtvrtek po sv. Janu KĜtiteli božím, léta tisícího pČtistého
šedesátého sedmého a království našich Ĝímského pátého,
uherského þtvrtého a þeského devatenáctého.
1568 Péþe o sirotky a o statky jejich, po rodiþích zdČdČné,
bývala v rukou šepmistrĤ a k tomu zvláštní osoby z nich ustanoveny bývaly a jest toho mnoho pĜíkladĤ na svČdectví, že o sirotky vždy /359/ svČdomitČ bylo peþováno. Protože však šepmistĜi
pĜi þastých pĤjþkách pro potĜeby horní nuceni bývali zakládati
se penČzi sirotþími a také nevhodností tČchto pĤjþek se ohražovali, vydal král Maxmilián ve Vídni v úterý po Poþetí panny
Marie rozkaz, aby všecky sirotky, bohaté i chudé, co jich v tom
mČstČ i na pĜedmČstí jest, i s jejich statky, co kterému spravedlivČ náleží, na þem a za kterým kterého statek, a jakž jej kdo
ujistil a co sirotkĤm z nČho vychází a jak se sirotci obojího pohlaví chovají a k þemu dobrému vedou a se spravují, se vší pilností vyhledali a jednoho každého spravedlnost uvedli a takové
sepsání vdov a sirotkĤ vČcí do komory þeské odeslali a pĜi tom
zprávu dostateþnou, jak od starodavna vČci vdovské a sirotþí v
tom mČstČ se Ĝídily a ještČ opatrují, podali, a pĜíštČ každého roku
þinili a na to královský rychtáĜ zvláštní dohlídku a pozornost
míti má.
Vzhledem k výlohám obecním, jichž na vydržování veškerých potĜeb obecních bylo nutno, k þemuž pĜispívalo toliko clo
mČstské, platy z ungeltu a posudního, jeví se pĜíjmy ze statkĤ
obecních velmi skrovnými a dle úþtu obecního za rok tento
vykazuje se úrok svatojiĜský následovnČ: Neškaredice 35 kop 40
gr. Lošany 20 kop 16 gr. 1½ d. Lošánky 4 kopy. Oujezdec 5 kop
24 gr. Peþky (dvĤr) 1 kopa 30 gr. BlynČ 7 kop 8 gr. HoĜany 4
kopy 8 gr. Poliþany 14 kop 10 gr. Vesnice Neškaredice 16 kop 4
gr. Louky Neškaredice 3 kopy 30 gr. Bahno 10 kop 14½ gr.
ýerníny 3 kopy 20½ gr. KrasoĖoviþky vesnice a louky 3 kopy
36 gr.
Nápadno jest, že pĜíjmy z vesnic Bahna a KrasoĖoviþek již v
úþtu tomto se uvádČjí, ježto koupČ statkĤ tČch stala se pozdČji,
jak zápis následující nasvČdþuje: Jan Salava z Lipy a na
MalešovČ smlouvou v nedČli po sv. Filipu /360/ a Jakubu prodal
šepmistrĤm a radČ i celé obci Hory Kutné dČdictví své Bahno,
ves celou s platy kmetcími, s dvory, na kterýchž sedí a platí platu
polouletního Jan KováĜ 18 gr.þ., MatČjka 1 kopu, Havel rychtáĜ
1 kopu 6 gr., Jíra DvoĜák 48 gr., MatČj Roubal 48 gr., Šimon
52½ gr., Jan Daša 24 gr., Michal Houžviþka 1 kopu 20 gr., Jan
Slavata 52 gr. a Jan Vydra 30 gr. It. Ves KrasoĖoviþky, též s
platy kmetcími, dvory na nichž sedí a platí platu polouletního
Jan Chalupa 1 kopu 5 gr., Marek 1 kopu a Jan Janþek 30 gr. It.
Díl vsi ýernín, též s platy kmetcími, dvory na nichž sedí a platí
platu polouletního Jan MikšĤ 50 gr., BartoĖ rychtáĜ 16 gr.,
Beneš 38½ gr., Jan DvoĜák 27 gr., Pavel Šedivý 32 gr. a Petr
Škoda 37 gr.þ., s lidmi osedlými i neosedlými a z tČch gruntĤv
zbČhlými i s spravedlnostmi jich kromČ BartonČ rychtáĜe v
ýernínách s manželkou a dítkami jeho a Jana VondĜeje BartonČ
Mandalenu, nČkdy dČti Roubalovy a Bartáka mlynáĜe starého,
kteréž sobČ vymiĖuje a v moci své pozĤstavuje, s krþmami,
poustkami, posudními, s dČdinami ornými i neornými, i s tČmi
dČdinami, rolemi, kteréž Florian, Šimon, Michal z Bahna a Jan
Chalupa z KrasoĖoviþek drží, rybníky, potoky, lukami, pastvinami, vrbinami, chrastinami, porostlinami, palouky, lesy Ĝeþenými
Radliþka a KrasoĖoviþky až právČ do toho potoka, ktetýž bČží od
BĜezin skrze les, který bČží vedle gruntĤv Kabátovských do
dolejšího potoka pod lesem, tolikéž i s tČma dvČma lukama,

kteréž nČkdy otci téhož Kabátovu náležely a jich Florian z
Bahna a Jan Chalupa z KrasoĖoviþek v držení a užívání jsou, a
bĜezinami mezi tČmi a nad tČmi lukami a rolemi ležícími, jakž to
všecko mezníky vysázeno jest, sumou se vší zvolí, což k tomu
náleží, s plným panstvím, nic odtud neodcizujíc, tak jakž sám
držel a užíval i /361/ pĜedkové jeho v tČch mezích a hranicích, v
nichžto dČdictví náleží, žádného práva a panství ani které
zvláštnosti sobČ ani budoucím svým nepozĤstavujíc, a to za
sumu 1850 kop gr.þ. penČz hotových my Jan Salava starší z Lípy
a na MalešovČ jim pánĤm šepmistrĤm a radČ i vší obci na
Horách Kutných nynČjším i budoucím jmenovaných vsí se vším
jich pĜíslušenstvím jakož nahoĜe dotþeno dČdicky jest postoupil
a jich se odevzdal. Spraviti mají prodávající pĜed každým þlovČkem správou starou a statkem svým vším, kteréž má neb míti
bude, pĜed vČny a sirotky tĜetinou vejš, jakž zemČ za právo má.
Na svČdomí toho všeho, což v této smlouvČ psáno stojí, þastojmenovaný pan Jan Slava starší z Lípy a na MalešovČ a páni
šepmistĜi a rada i všecka obec Hory Kutné peþeti své k této
smlouvČ jsou pĜitiskli a k tomu dožádali se na pánech pĜátelích,
kteĜí jsou pĜi této smlouvČ a trhu byli, pana Jana Libenického z
VrchovišĢ a na Libenicích hejtmana kraje ýáslavského, pana
JiĜího Háši z Újezda a na Konárovicích, pana Materny z KvČtnice a na PĜítoce, pánĤ pĜátel, z strany pana Jana Salavy urozených pánĤ Jana BoĜka staršího Dohalického z Dohalic, pana
Václava Podhradského z Vlþí Hory, pana Samuele Vodolínského
z Vodolína JMCé rychtáĜe v HoĜe Kutné, že jsou taktéž peþetČ
své k této smlouvČ pĜitiskli, však sobČ a svým budoucím bez
škody. Poznamenání. U Bahna jest k té vsi drahnČ potokĤv, v
kterých raci a ryby hojnČ bývají, i les s nČkterou léþí. U ýernín k
té vsi jsou potoky, v kterých raci a ryby hojnČ bývají, lesĤ
drahnČ, kteréž se hodí k stavení i k palivu.
Svolením panským bylo již þastČji židĤm, kteĜí se opČt do
ýech navracovali a zvláštČ v KolínČ usazovati poþínali, zakázáno do Hory choditi a zde handle pod jakýmkoli vymyšleným /362/
spĤsobem hledati a to pod pĜísnými tresty, byl-li by kdo v tom
postižen. ZápovČdi té však vždy posloucháno nebylo a židé vždy
s vČtší smČlostí do Hory pĜicházeli, zejména proto, že je nČmeþtí
havíĜi a dČlníci pĜi hutČch lákali a povolávali, a zmínČní židé k
podvodĤm v hutích, nČmeckými šmelcíĜi páchaným, znamenitČ
nápomocni byli. ŠepmistĜi proto stČžovali se u krále a týž mandátem velmi pĜísným daným ve Vídni 6. srpna 1568 Horu, jakož
i všechna jiná horní mČsta navštČvovati a v nich jakýkoliv
obchod vésti židĤm zakázal: My Maxmilian druhý z boží milosti
volený Ĝímský císaĜ a po všechny þasy rozmnožitel Ĝíše atd.
VČdČti dáváme všem vĤbec i jednomu každému poddaným našim
jakéhožkoli stavu, úĜadu neb povolání ti jsou, všudy po království našem þeském osedlým a obývajícím: Jakož jsou nás
nejedny hodnovČrné zprávy došly, že židé, obzvláštČ pak ti, kteĜí
v KolínČ nad Labem, míli od Hory Kutné, kdež jsou se nemálo
zase, jako i jinde v zemi vkoĜenili, bydlejí, chudý, zsoužený lid
horní i Ĝemeslný netoliko svými nekĜesĢanskými lichvami a
jinými zlými židovskými podvodnými úmysly a pĜevrácenostmi k
zkáze pĜivozují, ale také pĜíþina jsou, že rudy a na díle stĜíbra
obzvláštnČ pálí, hertovní zrna, kteréž mnohdykráte odneseny a
skrze nevČrné lidi vzaty bývají, skrze nČ prohandlovány, a tak
naší i obecních nákladníkĤv mnozí náležití užitkové a slušní
dĤchodové odĖati bývají. Protož že židé netoliko k dotþeným
Horám Kutným, ale také k jiným našim horám v ýechách
obzvláštnČ rádi blízko se osazují, aby takových handlĤv tím snáz
vyhledávati a své židovské obchody a praktiky tím pĜíležitČji
vésti mohli, ježto, kdyby oni nebyli, tedy by mnohdykrát takových zpronevČĜení, kteréž se zjevnČ skrze nČ zlodČjským spĤsobem pĜi výš psaných rudách a stĜíbĜe dČje a fedrováno bývá,
pominuto bylo. Také by pĜetrhlo se obstĜihování mince, pĜepalování, zpagamentování /363/ a zvláštČ vystĜehování tČžké mince
(ponČvadž kusové ne vždycky mohou jednostejnČ na stĜíze se
strefovati) s þímž sobČ oni jako lidé prázdní, kteĜíž sice žádné
jiné živnosti, než s kĜesĢanskou lidskou a zemskou zkázou se
obírajíc, nemají, na další své vychování obzvláštnČ pomáhali. I
nemohli jsme my toho, ponČvadž se to netoliko na nákladníky a
obecní lid, ale i dĤchody komory naší ku škodČ a ublížení vztahuje, žádným spĤsobem dále dopouštČti a tomu se dívati, ale
chceme a jim židĤm i tČm, pod kterých oni správami v dotþeném
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našem království þeském okolo hor v mČstech a mČsteþkách
obydlí mají, mocí tohoto otevĜeného mandátu poþítajíc, své vČci
tak opravili, aby po vyjití toho þasu i budoucnČ netoliko výš
jmenované Hory Kutné, ale tak i Joachimstalu i všech jiných v
tomto království ležících hor, kdežkoli a v kterýchkoli místech ty
jsou a jméno míti mohou, do konce a docela se jim vyhýbali, jich
varovali a prázdni byli. Kdo by pak po jmenovaném þasu a pĜes
tuto naši zápovČć, jeden nebo jich více židĤv na dotþených
horách, kdež ty koliv jsou, postiženi a nalezeni byli, ten anebo ti
mají ihned do vČzení vzati, na hrdle i statku pĜísnČ trestáni býti.
Protož se jeden každý žid pĜed škodou a tČžkostí bude vČdČti jak
stĜíci a varovati. A pĜikazujem také našim zĜízeným radám komory þeské, nejvyššímu mincmistrovi, hejtmamĤm horním, nejvyšším hormistrĤm a i všem jiným hejtmanĤm a horníkĤm pĜi
dotþených horách v þasto jmenovaném království þeském, a
chceme, aby nad tímto naším mandátem pĜísnČ drželi, jej nepĜestupovali, ani komu jinému pĜestoupiti dopustili. A to my pĜísnČ
míníme a na tom se jistá a koneþná vĤle naše vyplní. Dán v
mČstČ našem Vídni šestého dne mČsíce srpna léta /364/ 1568
království našich Ĝímského šestého, uherského pátého a þeského
dvacátého. Maxmilian v/r
Léta toho 1568 v Praze i v nČkterých jiných mČstech v ýechách rána morová poþala se rozmáhati, takže JMti císaĜské
rady i všechen dvĤr JMti do KouĜima se jest obrátil, a tu málo
nČkterou nedČli pobyvše, kdež tolikéž poþínali lidé na bolesti
morové pomírati, na Hory Kutné jsou se obrátili a pĜistČhovali.398 A nejprve pan Jan mladší z Lobkovic nejvyšší purkrabí
pražský v pondČlí pĜed sv. Václavem do domu Mejšnarova, jemuž hospodáĜ celého domu postoupiti musil. Potom i jiní pomalu, nČkteĜí toho dne a nČkteĜí jiní za ním se vypravili a jedni
po druhých trousili, takže panu Janovi z Valdštejna nejvyššímu
sudímu království þeského druhému panu místodržícímu dĤm
ukázán jest na Tarmarce, v nČmž nČkdy OndĜej KĜivoláþek obydlí mČl. Tolikéž vedle nČho i druhý panu Volfovi z VĜesovic
nejvyššímu písaĜi království þeského na Hrádku, kterýž pĜijevše
sem z KouĜíma, málo který den pochodil až potom vždycky ležel
a v pátek den sv. ŠĢastného (20. listopadu) do Teplice odejel a
tam umĜel. Panu Vilémovi Machkovi v domČ KnejslíkovČ, panu
Joachymovi z Švamberka v domČ HrabaĖovČ na Rybném trhu
ukázáno. Panu Florianovi Griesbekovi u Samuele z Vodolína,
panu Janovi Šlovskému u PampĤ, pan Václav Berka z Dubé u
KrbcĤ, pan Mikuláš Šindel u JiĜíka zlatníka, /365/ pan Pavel Lídl
z Myslova u Matesa Lídle, doktor Jan Banno sekretáĜ u Anny
Chyzderky. Item. Z apelací pan Ladislav z Lobkovic u Orla,
kterému také i díl domu Petra Bernáška jest postoupen a naschvál prolomeny dveĜe. Doktor Gabriel u Václava Voþky, doktor Šimon Proxen u Mandaleny Šatné z Olivetu, doktor Martin
Vodenín u Martina Maštalky, doktor Tonner u Václava Kasalického, Osvald Šenfeld u SancturinĤ, Adam Šturm u Jana Bzeneckého, Václav Starý u Anny Radové, Eduard Doupovec u Anny
Chyzderky, pan Meþkovský hejtman hradu pražského na KoĖském trhu u Jana Vodiþky, pan rentmistr u Lidmily z PráchĖan,
Mikuláš Skalský v domČ Doroty Prenarové na KoĖském trhu,
jiní po jiných domech byli fedrováni, takže se všem hospody
dostalo a byli opatĜeni kromČ pana Viléma z Rožmberka a pana
arcibiskupa pražského, kteĜíž na nČkterý den pĜijeli a hospodu
mČli u Jana Šetelky, Albrechta Regnara, doktora Mehle a u
Samuele a jiných. A ti všichni, jsouce tak sem na Hory Kutné
vypraveni, kanceláĜe, do nichž jsou se scházeli a povinnosti své
vykonávali, sobČ v tČchto místech naĜídili a pĤsobili. Jich Mti
páni místodržící mČli kanceláĜ v HavíĜském domČ a písaĜi nahoĜe, kdež havíĜští starší se k soudĤm scházívají. Jich Mti páni z
komory zvolili sobČ kaceláĜ v svČtnici, kde se rejtunk drží na
398
Daþický ve svých PamČtech poznamenává: Mor v Praze zaþal
pĜi þasu sv. BartolomČje, proþež mnoho lidí bohatých z Prahy
rozjelo se, na díle páni nad apelacími a dali se do KouĜíma. Potom
odtud i páni místodržící obrátili se do Hory Kutné pĜi památce sv.
Matouše. A rozkázáno i biĜicem po mČstČ provoláno, aby žádný z
Prahy do Hory Kutné puštČn nebyl pod pardusem. K tomu brány a
fortny osazeny byly a varta naĜízena. Kapihorský poznamenal:
Komora þeská s místodržícími v HoĜe Kutné byla, neboĢ v Praze
silnČ mĜeli. Opat kláštera Sedlckého OndĜej Vidman oženil se s
krásnou dívkou Esterou z Hory Kutné v þase tom.
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Vlašském dvoĜe a sami radu drželi tu, kdež pan mincmistr nad
šmitnami v nových pokojích bývá. Páni nad apelacími zvolili
sobČ velikou svČtnici u HaluzĤ a tu také v radách sedávali. Pan
rentmistr na faĜe u Vysokého v velké svČtnici písaĜe /366/ své
držel a tam povinnosti své Ĝídili. Páni berníci u Pavla klobouþníka byli a puchalterie držána byla tolikéž na Vlašském dvoĜe. A
tak, když jsou k pracem svým zasednouti ráþili a zvláštČ páni
místodržící, hned tyto artikule nížepsané pánĤm šepmistrĤm
podali a pĜísnČ, aby nad nimi ruka držána byla, naĜídili. Nejprv
o sazení piva, masa, vína, obrokĤ, chleba bílého a žítného a tak
jiných všech potĜeb. 2. PĜekupování zápovČdíti na trhu i pĜed
mČstem domácím, aby pĜespolním nedražili. 3. Žádný z obyvatelĤv aby tu kdež mrou do okolních mČst nejezdil, a nad to výše
žádného bez opovČdi k sobČ do domu z moru, zvláštČ z Prahy,
nepouštČl pod pokutou od mČsta vypovČdČní a skuteþného
trestání. 4. Na branách vždycky jeden z sousedĤv podle branného aĢ bývá a žádného bez opovČdi pánĤm místodržícím do mČsta
nepouští. 5. Hospodu poslĤm jednu jízdným neb rejtharĤm,
druhá pČším tím dále od mČsta aĢ se ukáže a ti poslové a
rejthaĜi, pĜinesou-li nČjaké listy, nechĢ je tČm hospodáĜĤm, kteĜí
na branách budou, dodávají, a ti aĢ je dále rozdávají, komu
svČdþiti budou. 6. Strany ohĖĤv všelijaká dobrá opatrnost i také
ponĤcky aĢ se drží a vody v domích i pĜed domy pohotovČ pro
pĜíhody všelijaké aĢ mají. 7. A kteĜí jsou koli, buć mužského neb
ženského pohlaví, do Prahy na jarmark neb sice všeteþnČ mimo
a pĜes zápovČć jeli, na ty osoby aby se pilnČ vyptávali a tČch do
þtyr nedČl poĜád zbČhlých do mČsta ani na pĜedmČstí pod skuteþným trestáním nepouštČli. 8. A jakož také kromČ bran mČstských pĜes Pách i jinudy do mČsta se vjíti mĤže, protož Jich Mti
také HorníkĤm o tom na místČ JMCé /367/ porouþeti ráþí, by oni
ta místa ihned zadČlali a tak opatĜiti dali, aby tudy žádný z
mČsta ani do mČsta jíti nemohl, a který by pĜesto v tom postižen
byl, takový aby ku pĜíkladu jiným skuteþnČ trestán byl. I ponČvadž toto naĜízení, které od pánĤv místodržících na místČ JMCé
se stalo, ne pro osoby Jich Mtí s služebníky a þeládkou jich,
nébrž pro všecko to mČsto tak dobĜe a obyvatele v nČm, a zvláštČ
aby mezi havéĜe nepĜišlo, skrze což by toto mČsto a hory ku
pádu pĜijíti mohly, se dČje. Nad tČmi všemi artikulemi a jedním
každým ruku svou Jich Mti skuteþnČ držeti ráþí. Dálo se na
Horách Kutných ve þtvrtek den sv. Jeronýma (20. záĜí) 1568.
Jakož pak se stalo, že jsou všickni obchodníci, kteĜíž piv,
chlebĤv, mas a jiných živností k tČlu se vztahujících, dotýkají, do
rady povoláni byli a pĜi nich to opatĜeno, aby ve všem mírnost a
spravedlnost zachovali, pĜekupování a dražení zanechali, nébrž
jinde jeli, kupovali a vozili a všelijak fedrovali. Tolikéž i to jest
biĜicem a služebníkem obecním zapovČdíno vĤbec, aby žádný do
Prahy a jiných mČst, v nichž by lidé na morní bolest mĜeli, nejezdil ani nechodil, aniž také aby koho k sobČ pĜijímal a je noclehem neb jinak u sebe fedroval, a to pod skuteþným trestáním.
A ti, kteĜíž jsou byli vytrhli se pĜed tímto naĜízením a na jarmark
o sv. Václavu do Prahy se vypravili, jsou trestáni, že þtyry nedČle mČsta prázdni býti museli. NČkteĜí jsouce v KolínČ, jiní v
HoĜanech, jiní v HlízovČ a v jiných vsech, takže než þtyry nedČle
minuly, jedna dČveþka v HlízovČ umĜela a v MalínČ pohĜbena. U
kterých pak obyvatelĤv neb sousedĤv zdejších se kdo rozstonal
na morní bolest, toho hned z mČsta vynésti museli, dĤm zapeþetili a hospodáĜ s þeládkou za mČsto vybrati se musel anebo jinde
bytem se opatĜiti a tam za nČkolik nedČl, /368/ až by se vyfrišoval,
pobýti. Pakli by kdo zĤstal v domČ a s manželkou a s þeledí zapeþetČný byl, tehdy z toho domu nijakž vyjíti nemohl, leþ podal-li
jest jim nČkdy nČco jísti a píti, toho užíti musil, jakož se trefilo
Lidmile manželce JindĜicha Šáda, že sama v domČ zavĜena býti
musela a JindĜich manžel její na pĜedmČstí živnost svou provozoval témČĜ za þtyry nedČle. Brány ty pĜedkem vraty dobĜe opatĜeny býti musily, ponČvadž prve nikdá se nezavíraly, tak aby se
zavĜíti a otevĜíti dobĜe mohly, a v nich dva z sousedĤv po poĜádku nejprv byli a u sv. Barbory u školy jeden a potom jisté osoby
jsou k tomu zvoleny a vybírany a ty všechny od desáté až do tĜetí
hodiny na noc hlídati musili. PĜišel-li jest kdo ke bránČ, žádného
bez opovČdČní u pana nejvyššího purkrabí nepustili, ale hned
jeden musel k nČmu bČžeti a jemu o osobČ jeho oznámiti. Jestliže
jest byl z moru, tedy do mČsta puštČn nebyl, než toliko vzat byl
od nČho list a dodán komu náležel a on u brány neb u nČkoho v

pĜedmČstí odpovČdi oþekávati musel. Pakli z nakaženého povČtĜí
nebyl, bylo jemu dopuštČno, aby do mČsta všel a své vČci, jak se
mu vidČlo a zdálo, Ĝídil. Všel-li jest pak kdo z morového povČtĜí
do mČsta a hlásní skrze nedbanlivost svou to pĜehlédli, tedy
vČzením šatlavním trestáni byli a ta osoba, neušla-li, tČžkost
mČla. Když pak ty tĜi hodiny udeĜily, hlásní na odpoþinutí šli a
žádný do mČsta ani z mČsta do desáté hodiny nebyl vpuštČn, buć
on kdokolivČk, kromČ havíĜĤv a lidu horního. Ti toliko od braných branou Klášterskou a Kolínskou v sedm hodin, dokudž zvonČno na havíĜe bylo, jsou vpouštČni a potom zase brána byla
zavĜena. A kteĜí jsou tak pĜi branách hlídali, za jich práci po
poĜádku od sousedĤv jim placeno bylo každý den po 3 gr. a to
tak stálo témČĜ /369/ až do vánoc, nad þímž mnozí lidé chudí
tČžkost mČli, že jsou po tČch tĜech groších platiti museli. Ale i v
tom pohodlí od úĜadu mnohým se dálo, že páni šepmistĜi,
vidouce jich chudobu, sami za nČ platili. Hospody poslĤm a
lidem pĜespolním naĜízeny byly na Cechu jedna u KoĜenických a
druhá u Krátkých a ti všichni, kdož jsou odkudžkoli pĜijeli neb
pĜišli z morového povČtĜí, tam zĤstali a nevcházejíc do mČsta,
odpovČdi þekati museli by pak týden i více jim se protahovalo. A
jiným všem zapovČdíno bylo, aby žádného k sobČ nepĜijímali a
nefedrovali, leþ by nČkdo tejnČ u sebe mČl. OhĖové a ponĤcky
spravovány byly spĤsobem právČ naĜízeným a z daru božího nic
se takového za pĜítomnosti Jich Milostí nezbČhlo, což by žalost
lidem a mČstu pĜinésti mohlo.
Co se pak jiných forten a míst, kudy lidé do mČsta vcházejí,
dotýþe, jako u Kola, u LáznČ, u sv. Barbory, fortny na KoĖském
trhu, v Hlouškách jdouc k klášteru, u NámČti, u Katovy vížky,
vedle MatČje koželuha, u Nových mlýnĤ, u vČže Žižkovy a u
laviþek na Písku, ta všechna jsou prkny zabita a dobĜe opatĜena,
takže žádný tudy jíti ani vyjíti nemohl, kromČ že po nČjakém þase
Matiáš Novomlejnský, Anna Srbová a Ludmila z PráchĖan, aby
k svým statkĤm dohlídati mohli, jsou sobČ toho na Jich Milostech vyžádali, že jsou dvéĜe s zámkem sobČ udČlati kázali, aby
volnČji do mČsta vjíti mohli. A nČkdy ReginČ Sladové, jakožto již
sešlé a staré ženČ, aby do kostela skrze lázeĖ u Kola jíti mohla,
jest dopuštČno. A za tou pĜíþinou, když žádný do mČsta jíti
nemohl jinudy, než toliko branami, i více ungeltĤv a platĤv k
mČstu pĜicházelo, i na trhu více všeho bylo, což sobČ každý
koupiti mohl.
/370/ Tolikéž i láznČ opatĜeny byly, takže od toho þasu, jakž
páni na Hory Kutné pĜijeli, nebyly topeny, kromČ þtyr neb tĜí
dnĤ pĜed vánoci. Lazebníci to jsou sobČ vyžádali, že páni,
šetĜíce živnosti jich, topiti je jsou jim dopustili toliko na zkoušku,
ponČvadž oznámeno bylo, že láznČ pĜíþinou jsou v þas morní
nakažení lidského. Však hned po vánocích zase byly zapovČdČny
a trvalo to za nČkterou nedČli, až potom jsou jim zase propĤjþeny a více nebyly jim hájeny. A tak jsou všelijak Jich Milosti
vedle naĜízení opatrováni v dobrém pokoji, majíce dostatek na
všem. Jakž Jich Mti tak i dvoĜané a þeládka jich témČĜ pĜes
masopust zde trvali. A byla nad tím obzvláštČ ruka držána, aby
jak od dvoĜanĤv tak i od ĜemeslníkĤv pokoj zachován byl a
takových povykĤv, pranic a jiných neĜádĤv nebylo. A jestliže
který co takového pĜedse vzíti chtČl, hned byl trestán, jakož pak
jednou i podruhé služebníkĤm pánČ purkrabovým se stalo, že
dopustivše se toho nČþeho, ceduli speþetČnou rychtáĜi jsou pĜinesli a podle poruþení šatlavou dobĜe trestáni byli.
Také jakž pĜivítání Jich Mtí uctivČ od pánĤv šepmistrĤv jest
zachováno a ne toliko panĤm místodržícím, pánĤm kamerátĤm,
pánĤm nad apelacemi, ale i jiným pĜedním, jednomu každému z
nich, po drahmo a velikých štikách a kapĜích, tolikéž i konvic
vína jest dáno, obzvláštČ panu purkrabovi þtyry vČdra vína uherského darováno. Tak i potom forami, dĜívím, slamou, senem,
šaty ložními a opravováním skel, kamen i jiných potĜeb fedrováni byli. A sumou, cožkoli komu z nich potĜeba bylo a vzneslo se,
nebyli opuštČni. A jestli Jich Mti neb komu ode dvora co zapotĜebí bylo, buć od kožichĤv, suken, damaškĤv, aksamitĤv, kmentĤv a jiného, to všecko netoliko u domácích ale i u pĜespolních
se našlo. Nebo podle /371/ Jich Mtí zlatníci, Vlaši, kupci, šenkýĜi i
jiní z Prahy sem se jsou obrátili a ti všichni po všecken ten þas,
dokudž páni na Horách Kutných pobyli, proti MejšnerovĤm i
jinde stáli a prodávali. Jiným pĜespolním kupcĤm zapovČdíno
bylo a zvláštČ kteĜí byli z morového povČtĜí, aby hned sem nejez-

dili. Skrze kteroužto pĜíþinu i jarmark sv. Martina složen byl a
témČĜ nic se neprodávalo, kromČ že tu od ýáslavČ, z Kolína a
odjinud do mČsta se dostali a tu nČco prodávali, ale v skrovnosti, a tudy i dĤchodĤm obecním pro složení toho jarmarku jest
posešlo.
Když pak rána morová v Praze a jinde se skrotila a lidé
pomalu do Hory z takových míst pouštČni byli, tolikéž i odsud do
Prahy i jinde jezdili, Jich Mti pomalu odsud o masopustČ stČhovati se poþali, rozžehnavše se s pány, a v dobré lásce a upĜímnosti se rozešli. A nejprv pan písaĜ nejvyšší, potom Jan Šlovský i
jiní až ve stĜedu a ve þtvrtek pĜed poslední nedČlí masopustní
kanceláĜ, komora, tolikéž i od apelací písaĜi se hnuli a pryþ
stČhovali. Než pak Jich Mti páni, pan purkrabí nejvyšší, pan Jan
mladší z Lobkovic a pan Jan z Valdštejna sudí nejvyšší hnouti se
ráþili, nejprv v pátek pĜed nedČlí masopustní do domu HavíĜského nejvyššího pana mincmejstra Karla z Bibrštejna, pány šepmistry i radu i starší obení, úĜad horní i nČkteré jiné pĜed sebe
povolali a tu o horách i jiných potĜebách rozmlouvali a což bylo
na odporu, v pokoj takový uvedli, volivše pĜitom nového JMCé
rychtáĜe Jakuba Stejška. A potom hned v pondČlí masopustní od
pana mincmistra rada jest obnovena a pan sudí odtud se odebral a pan purkrabí nejvyšší trval v HoĜe Kutné až do soboty
první a ten den také již nejposlednČjší po jiných, tolikéž s pĜátelským rozžehnáním odsud se hnouti ráþil.399
/372/ ZmínČné výše v pokoj dobrý uvedení vČcí na odporu
jsoucích pĜed odjezdem nejvyššího purkrabí a nejvyššího sudí
týkalo se stále trvajících rozmíšek mezi šepmistry, radou a
nejvyšším mincmistrem ohlednČ nevýnosnosti hutního tavení,
vedouce stálé stížnosti na nepoctivost v hutČch, nad þímž
mincmistr velice byl rozhorlen. I chtČje stálým tČm stížnostem
jaksi pĜedejíti, uþinil vyšším úĜadĤm návrh, aby se hutČ nové u
vsi Starého Kolína pĜi Labi vystavČly a tam aby bylo taveno,
uvádČje v dĤvodech svých, že by se tu na dovoze uhlí, které v
tamním okolí z dĜíví po Labi plaveného se pálí, velmi mnoho
dalo uspoĜiti a tím také náklad na hory že by zmenšen byl. Toho
ulekli se Horníci velice, takže šepmistĜi a rada utekli se opČt k
samému císaĜi a uvádČli v protidĤvodech, jak þasto celé okolí
Labe povodnČmi bývá postiženo, þímž by ovšem jen škoda a
zvýšení nákladĤ vzniknouti muselo. A jelikož jest se obávati,
když by se tam tavilo a dČlníci tam se obrátili, že by i pekaĜi,
sladovníci, krejþí a ševci i jiní Ĝemeslníci tam se osazovali a
živnosti mČstské provozovali, þímž opČt HoĜe veliká újma by se
dála. Prosili proto, aby radám komory þeské vyšetĜení té vČci
bylo naĜízeno a pĜedsevzetí to odvráceno. Na tuto prosbu
Kutnohorských císaĜ Maxmilian listem daným ve Vídni dne 9.
listopadu 1568 naĜídil radám komory þeské, aby jsouce nyní v
HoĜe Kutné, všecky nevole, nesnáze a nedostatky, které mezi
úĜedníky horními, šepmistry a radou a nákladníky byly, jakož i
vĤbec vše, co by tČm horám ke škodČ býti mohlo, opatĜili a
vyrovnati se snažili.
1569 Od þasĤ mincmistra Hlavsy z LiboslavČ bylo tavení
stĜíbra v rukou NČmcĤ, neboĢ on povolal nejprve nešĢastného
Esse a s ním pĜišlo i více NČmcĤ a ti vábili jiné za sebou. Také
mincmistr ze Švamberka a zvláštČ Karel z Biberštejna povolávali ku všem pĜednČjším /373/ úĜadĤm a dílĤm horním NČmce z Tyrolska a ze Saska, takže v dobČ té již v lidu horním veliký poþet
NČmcĤ byl, kteréž jak mincmistr tak i úĜad horní podporoval, a
seznali jsme ze stížností do nepoĜádkĤ pĜi horách vedených, že
na NČmce jako pĤvodce toho všeho bylo žalováno, niþeho se
však nepoĜídilo. Proto NČmci stávali se víc a více drzejšími a ve
svých požadavcích smČlejšími, kdykoli chtČli þeho dosáhnouti,
vČdouce, že žádosti jich vždy docházely podpory. Již po nČkolik
let naléhali havíĜi a tavíĜi národnosti nČmecké na šepmistry, aby
k dČkanovi mČstskému ustanoven byl kaplan, který by dobĜe
nČmecky mluviti dovedl, aby jim nČmecky kázati a svátostmi
posluhovati mohl, ježto prý tČžce nesou, že chrámĤ navštČvovati
nemohou, ježto þesky neumČjí. ŠepmistĜi a rada sice proti tomu
nebyli, vČdouce, že to hlavnČ od mincmistra vychází, ale když o
vydržování kaplana toho bylo jednáno, nemČli v úmyslu nČþím
na nČho pĜispívati a proto se jim ihned po jejich pĜání nestalo.
KoneþnČ však snesli se NČmci na tom, že knČze nČmeckého
399
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sami budou vydržovati, k þemuž jim i císaĜem nČjaký pĜíspČvek
z mince byl povolen, a po Novém roce 1569, když nejvyšší
mincmistr Karel z Bibrštejna úĜad konšelský v pondČlí pĜed památkou sv. Petra stolování byl obnovil a obyþejnou pĜísahu od
šepmistrĤ vzal, hnedle od nČho kaplan nČmecký jim byl oznámen a vyhlášen, kteréhož úĜad horní s povolením císaĜe byl
zjednal, a snešeno, že na žádost úĜadu horního jest mu fara u sv.
JiĜí dána k bytu, v kostele téhož sv. JiĜí aby lidu nČmeckému slovem božím atd. posluhoval, avšak panem dČkanem aby se vždy
spravoval, klenoty, jako kalich a ornát a co by k tomu náleželo,
aby jemu k posluhování pĤjþeno bylo a tak opatĜeno, aby na tom
žádná škoda se nestala. Jestliže by pak kdy se trefilo, že by více
toho nČco potĜeboval a žádal, než se jemu z poþátku svČĜí, to
aby kostelníci s vČdomím panským vydali a jakž by se odbylo,
zase schovati dali, kolikrát by toho potĜeba /374/ nastala. Tím život nČmecký poþal se zase v HoĜe podporovati, což, jak se pozdČji pĜesvČdþíme, nikdy na prospČch obce ani obþanstva
nebylo.
ýasté stesky, že na neþistotČ v mČstČ mnohou vinu nesou
Ĝezníci, protože každý veškerý potĜebný dobytek v domech
svých poráželi, byly pĜíþinou, že ze spoleþné porady nejvyššího
mincmistra s královským rychtáĜem, šepmistry a soudci naĜízeno bylo ĜezníkĤm, aby spoleþný kutlof (jatky) pro celý poĜádek
Ĝeznický na pĜíhodném místČ postranním, vystavČli a hnedle
zapovČdíno jim, aby více, jak obyþej býval, v domech svých
dobytek neporáželi. ěezníci sice dlouho zpČþovali se zákazu
tomu a odvolávali se jak ke komoĜe þeské tak i k císaĜi, hájíce se
svými stvrzenými výsadami, niþeho však nesvedli, neboĢ majestát krále Vladislava daný na BudínČ ve stĜedu den sv. Fabiana a
Šebestyana 1507 zĜetelnČ ukazuje, že cokoli pĜísežní mČsta Hory
Kutné s vĤlí a povolením pana mincmistra k obecnímu dobrému
zĜídí a ustanoví, aby ode všech bez pĜerušení zachováváno bylo,
protož všeliké jich vzdorování, pro kteréž i nČkteĜí kládou a
vČzením trestáni byli, nic jim neprospČlo a oni spoleþný kutlof
vystavČti musili a v nČm pozdČji veškerý dobytek pod dohledem
porážeti a zabíjeti smČli. PĜespolním ĜezníkĤm však nebylo více
dovoleno masa do Hory voziti, pokud zároveĖ koží a lojĤv s
sebou nepĜivezou.
PĜi obyþejném volení starších veškerých Ĝemeslnických
poĜádkĤ byli z uvážení panského tĜi poĜádkové spolþeni a za
spoleþný cech vyhlášeni a sice zedníci, kameníci a tesaĜi a jsou
nad nimi starší naĜízeni a poruþeno jim, aby všecky osoby,
kteréž koli mezi nimi jsou a Ĝemesla užívají, sepsali a do
téhodne podali. Páni že ti to chtí vše uvážiti a co by mČli þiniti
neb neþiniti že /375/ se jim oznámí. Stalo se to slouþení tČch tĜí
Ĝemeslných poĜádkĤ v jeden za tou pĜíþinou, že jednotlivých
ĜemeslníkĤ jednoho druhu k utvoĜení samostatného cehu bylo
málo a cech takový pro obecní a horní potĜeby uložených mu
poplatkĤ nésti by nemohl.
Z uvedeného již þastČji bylo seznáno, že pro obecné dobré
od úĜadĤ sazeny byly veškeré k živobytí nutné potĜeby, jako
maso, chleby, peþivo vĤbec, pivo i víno, ano i jiným ĜemeslníkĤm jako koželuhĤm, ševcĤm, krejþím, ano i kováĜĤm a koláĜĤm sazeny byly jich výrobky, pĜes kterouž sazenou a urþenou
cenu nikdo prodávati ani vyrábČti nesmČl pod trestáním. Jelikož
však nejedny domluvy a naĜíkání od lidu obecního se vedly na
ty, kteĜí þasem k vybývání pohĜbĤ vysláni bývají, že od nich
nemírnČ a nekĜesĢansky chováno se bývá a mnohá utiskování se
dála, protož aby v tom jakýs Ĝád zachován býti mohl a jeden
každý þím se spraviti a co od þeho dávati vČdČl, páni šepmistĜi s
pány radními pĜipomenuvše sobČ starobylý spĤsob a pĜedešlé o
tom naĜízení, toto jsou poznamenati a aby tak a nejináþe pĜi tom
v té obci chováno bylo, pĜipomenouti poruþili: PĜedkem, panu
dČkanovi a jiným pánĤm faráĜĤm po 2 gr. a jiným pánĤm
kaplanĤm po 1 gr. aby dáváno a placeno bylo. SprávcĤm
školním s oficiály 3 gr., kumpánĤm po 1 gr. a trunkátĤm po 1 gr.
A když by kondukt držán a zpíván byl, panu dČkanovi a faráĜĤm
po 2 gr., kaplanĤm po 1 gr. a správcĤm školním po 15 gr. aby se
pĜidalo. ZvoníkĤm od Vysokého kostela ode všech zvonĤ i od
Vorla 42 gr., od menších 6 gr. K sv. BarboĜe ode všech 16 gr.,
od Michala a jinších 12 gr., od menších 8 gr. K NámČti ode
všech 12 gr., od menších 8 gr. a od malých 4 gr. A kdyby ku
konduktu zvonČno bylo, aby se /376/ jednomu každému kdo by
180

zvonil 2 gr. daly. HrobníkĤm od lidí vČku dospČlého v mrazy 12
gr., jindy 8 gr., od prostĜedního v mrazy 8 gr., jindy 6 gr., od
dítČte v mrazy 5 gr., jindy 2 gr. Strany pak kázání nad mrtvými,
ponČvadž v tom v mnoze se nesvádí, páni toho pĜi svobodČ
jednoho každého souseda zdejšího zĤstavují tak, komuž koli kdo,
buć na panu dČkanovi neb faráĜovi, aby kázání uþinil, se
dožádal, to aby pĜi tom zĤstalo a za práci na slušnosti se platilo.
Mimo to vymČĜení žádný více povinen dáti a platiti není, leþ by
sám kdo z své vĤle co pĜidati chtČl, to se žádnému nezabraĖuje.
Chudí sami se vymiĖují, k tČm povinen jest každý kĜesĢansky se
zachovati a již ne k nČjaké koĜisti, jako k milosrdenství a lásce
prohlédati.
1570 Po osmiletém r. 1568 uþinČném pĜímČĜí se sultánem
tureckým Selimem nastoupil Maxmilian samostatnČ vládu v království þeském. PĜi jeho nastoupení musila všecka mČsta svá
privilegia a výsady dle stávajícího zvyku k novému potvrzení
pĜedkládati. Též i Hora tak poslušnČ se zachovala a privilegia ku
potvrzení pĜedložila, na jich navrácení však posud marnČ þekala.
Proto brzo po Novém roce ve schĤzi rady a obecních starších na
tom snešeno, aby jedna osoba k císaĜi vyslána byla a tam spolu s
jinými mČsty o navrácení majestátĤ a o jiné potĜeby obecní jednala. Zvolen k tomu starší šepmistr Jan Veverin. O záležitosti té
bylo mnoho rokováno, vČc však ku koneþnému cíli nedospČla.
MČlaĢ Hora ve vČci té mocného pĜímluvþího, nejvyššího kancléĜe Vratislava z Pernštejna a na TovaþovČ, kterýž þetnými listy
obec ubezpeþoval, že o brzké navrácení výsad a privilegií bude
peþovati a skuteþnČ také naĜízením císaĜským ze /377/ 22. února
1570 dostalo se všem spoleþnČ pokynu, aby taková privilegia a
nadání, kterých žádají, jedno každé mČsto obvzláštnČ poĜádnČ
zaznamenaných do kanceláĜe þeské dvorské dodalo. Co se pak
potvrzení imprimování a vydání práv mČstských dotýþe, JMCá
osobám k tomu ze snČmu voleným k pĜehlédnutí podati poruþí a
když tak pĜehlédnuta budou, teprv k imprimování pĜedložiti se
mají.
SnČm tento svolán byl hlavnČ opČtnČ ku povolení daní na
pomoc proti Turku a osazování a opevĖování hranic a mezí v
království uherském. Byl to snČm tak zvaný generální, na nČmž
zasedali všickni stavové království þeského, markrabství moravského, knížetství slezského a markrabství Dolní a Horní Lužice.
Svoleno vydávati císaĜi za dvČ léta poĜád zbČhlá sedmdesát pČt
tisíc kop gr.þ. tak, aby jedna každá vrchnost i všechny osoby
duchovní i manové, kteĜí lidi osedlé mají, z jednoho každého
domu i chalupy, buć veliké neb malé, v kterých lidé bydlejí,
roþnČ 20 gr. platiti a odvádČti, za kterouž pĜíþinou soupis všech
usedlých lidí vykonati se musel. Pražané i jiná mČsta, která
stavu tĜetího požívají, z každého domu v mČstČ a v pĜedmČstích,
velikých neb malých, každého roku po pĤl druhé kopČ. Všichni
faráĜové ve mČstech, mČsteþkách i vesnicích každého roku z
jedné fary 1 kopu gr., z domĤv panských, rytíĜských i
duchovních z každého domu v mČstech Pražských i jiných
mČstech královských, v kterýchž by žádné živnosti mČstské nevedly, pĤl druhé kopy gr.þ., osoby, které peníze na úrocích mají,
z jednoho tisíce kop gr.þ. 5 kop gr.þ., židé nad dvaceti let aneb
který by ženatý byl z hlavy pĤl druhé kopy gr.þ. platiti a dávati.
PĜiþemž si stavové toliko to vymínili, což by se snad výše nad
urþenou sumu více sešlo, z toho jistá suma stavĤm na jisté zemské potĜeby zĤstati má. KromČ toho uvolili se stavové veškerých
shromáždČných zemí k dani posud neslýchané pro /378/ sebe i
veškeré poddané, by každý, nikoho nevyjímajíc, ze všech a
všelikterakých vČcí, což by a kolikrát koliv by prodal, ze všeho
tĜicátou kopu, groš neb peníz platiti a dávati. Za tou pĜíþinou
každý na svém panství neb statku jakož i v mČstech osoby pĜísežné k vybírání této bernČ zĜízeny byly, bez jichž vČdomosti
nijaká koupČ ani prodej nikde díti se nesmČly.
Ježto Horníci nemČli dosud výsad stvrzených v rukou,
nemohli také této berni se vyhnouti ani jak obyþej mívali proti ní
se odvolávati. A proto aby ochotu svou prokázali, ustanovili za
výbČrþí ze stĜedu obecních starších a hospodáĜĤm naĜízeno, aby
platy ony jemu nosili. Páni z obecních starších k trhĤm urþení
mČli opČt povinnost dohlížeti ku prodeji vČcí a tĜicátý peníz
odvádČti. Také ve vesnicích, mČstu náležících, naĜízeny byly
osoby zvláštní, které platy vybíraly, ku koupím i prodejĤm
dohlížely a sebrané peníze pak každého týhodne hospodáĜĤm v

mČstČ odvádČly.
Jest to zvláštní, jak Hora pĜi každé zemské potĜebČ všelijakými pomocemi pĜispívati musela. SvČdþí to patrnČ o tom, že
pĜese všecka utrpení pĜedce jen považována byla za mČsto blahobytem slynoucí. Však i v jiných potĜebách byla Hora nevyþerpatelnou pokladnicí, jak tomu z pĜedešlého vypravování vyrozumČti se mohlo. PodobnČ psali kutnohorským rady komory þeské
ve þtvrtek po Obrácení sv. Pavla (28. ledna): PonČvadž v krátkých dnech JMCé, pánu našemu nejmilostivČjšímu nČkteĜí kurfiĜtové a knížata Ĝíšská na hrad Pražský a s nimi nČkterá hrabata pĜijeti ráþí a pro dvoĜany jich stavu panského i rytíĜského
nemálo ložních šatĤv se potĜebuje a zde v Praze se objednati
nemohou, protož z JMCé vĤle a rozkazu porouþíme vám, abyste
na Horách Kutných dĤm od domu šli, jak jest se to i zde stalo,
/379/ a co kdo od šatĤv ložních má, ohledali a se tĜidceti loží
dobrých šatĤv a þistotných shledajíc a vypujþíc, na hrad Pražský
v pondČlí nejprv pĜíští k rukoum Barbory Gracerové odeslali.
PĜi vypujþování tento Ĝád zachován býti má. Každá ta osoba,
která takový šat pĤjþí, své znamení na peĜinách, polštáĜích,
poduškách, prostČradlích a cejchách aby zdČlala a pĜi každém
loži šatĤv þí jsou, aby se po odjezdu zprv dotþených knížat
vČdČlo, komu náležejí a navráceny býti mají, cedulku pĜišíti
rozkažte. Mají takové od vás vypĤjþené a sem na hrad Pražský
dodané šaty každému, kdož jich pĤjþí, beze škody navráceny,
také od nich, jakž se i PražanĤm stává, zaplaceno býti. Pakli
toho uþiniti obmeškáte, tedy JMCá bude se vČdČti jak k vám
zachovati. ŽeĢ proti takovému s výhružkou královské nemilosti
provázenému naĜízení Kutnohorští se neprotivili, lze se snadno
domysliti. Naopak snažili se tím ochotnČji vyhovČti, ježto jim
naskytla se pĜíležitost ve své ctižádosti okázale se osvČdþiti.
Mandátem krále Maxmiliána daným na hradČ Pražském dne
11. února 1570 bylo Kutnohorským dle dĜívČjšího již uvolení na
dĤl Hrušky týdnČ 12 kop gr. nakládati, aneb, když by dĤl ten stal
se neodplatným, touž sumu jinam, kde by nadČje lepší byla,
obraceti. To povinni þiniti byli proto, ponČvadž podle privilegií
a výsad svých všelikých poplatkĤ, berní a jiných obtížností, kteréž by mnohem více nežli tyto pomoci na Hory vynesly, prázdni
a jich osvobozeni jsou a tedy pĜi tom se tak zachovali, aby v tom
poslušnou a hotovou volnost k sobČ i k horám tČm poznati mohl.
Mandátu toho uchopili se ihned šepmistĜi a rada a listem požádali nejvyššího mincmistra, aby se u císaĜe pĜimluvil, aby jim
jich privilegia, na nichž se jich osvobození ode /380/ vší bernČ té
nové zakládá a jichž císaĜ ve svém mandátu se dotýká, navrácena byla, ježto dle posledního snešení snČmovního ku placení
bernČ potaženi jsou a proto, když by tu daĖ platiti musili, další
náklady na hory vésti by nemohli, uvádČjíce zároveĖ, že ve tĜech
letech, co náklad na dĤl Hrušky vedou, 14.293 hĜivny stĜíbra v
rudách z týchž dolĤ dodáno, ze kterých 21.439 kop gr. zisku do
mince pĜišlo, z kteréhož užitku nákladníci posavád žádného užitku nevzali, þímž obec i nákladníci jen do chudoby a nouze upadají. Protož že žádost jejich nejen jest spravedlivá, nýbrž že i za
nutnou bude uznána doufají a navrácení privilegií oþekávají.
Aþ toto ohražování se proti placení na Horu rozvrhnutých
berní vždy na výslovném znČní jednou nabytých výsad se
zakládalo, nicménČ již kolikrát se o tom pĜesvČdþili, že k daným
privilegiím a výsadám prvnČjším více hledČno nebylo a Horníci
vždy s takovým ohražením byli odmítnuti. K obejítí výslovného
znČní výsad o neplacení zemských berní vždy nČjaká oklika se
našla. Tak i tentokráte, aþ sám král v mandátu svém výsady
jejich o neplacení berní zemských pĜipomíná, nebylo ohražení
nic platno a Horníci museli bĜímČ nové danČ tak dobĜe jako jiná
mČsta nésti a k tomu ještČ na hory nakládati.
PĜi tom všem ještČ nehospodaĜení nČmeckých úĜedníkĤv pĜi
horách, kterýmž pĜes všechny pĜedešlé stížnosti do nedĤkladného ano i špatného vedení úþtĤ a horních zápisĤ až posavad brána
k podvodĤm a zpronevČrám takĜka byla otevĜena, dosáhlo již
skoro vrchole, takže vznikala všeobecná nespokojenost mezi
lidem horním. ŠepmistĜi nemohli ovšem proti vĤli lidu zameziti
žaloby pro podvody ani tomu pĜítrž uþiniti aneb viníky potrestati, ježto jim nepĜíslušelo mísiti se v záležitosti horní. Tím samovolnČ povstalo nepĜátelství národní mezi ýechy a NČmci v takové míĜe, že i kazatelové na kázáních svých /381/ proti ĜádČní
nČmeckých úĜedníkĤ horlili, jak seznati lze ze žaloby, kterou

podali dČlníci horní nejvyššímu mincmistru, jež znČla: Vysoce
urozený a milostivý pane. Vaši Mti jakožto vystavené nám vrchnosti tejna uþiniti nemĤžeme, kterak den památky sv. Jakuba v
kostele Vysokém zde v HoĜe Kutné skrze faráĜe u sv. Barbory
zjevnČ na kazatelnici mezi jiným kázáno a oznámeno bylo, „že
sem mnoho NČmcĤv pĜišlo, kteĜíž by mohem více (s odpuštČním
pĜed VMtí mluvíc) vší za obojkem než penČz v mČšci mČli a
svého zboží a jmČní že by ve filci pĜinesli a dĜíve než zde pĤl léta
pobudou, že musí mnoho vozĤv míti, aby jim to zase odvezeno
bylo a mČl-li jest prve na zbrani pochvu strhanou, potom že má
stĜíbrnou. Ano, když zde z poþátku byli, že se z hospod nemČli
þím vyplatili a v krátkém þase že stavČjí znamenité domy a že
žádného ýecha mezi sebou netrpí aby jejich lotrovstvo najevo
nepĜišlo, i že þasem trousí po rynku stĜíbrem, þiní vše po své
vĤli, sami toliko svĤj užitek a zisk z hor mají a JMCá pán náš
nejmilostivČjší pĜehlídati ráþí, že sami jsou páni a nechtí, aby
jim kdo rozkazoval.“ A tak nás netoliko na poctivosti urazil a
zmazal, ale i pohanĤm a nekĜesĢanĤm jako TurkĤm pĜipodobnil,
pány úĜedníky všecky, žádného nevyjímajíc, zhanČl a tak vyložil,
nad þímž všickni ti, kteĜí národu nČmeckému nemnoho pĜejí,
srdeþnČ lítost mČli a ještČ mají. Jakž pak VMt milostivČ vČdČti
ráþíte, že takové vČci též prve na placu byly, ale na žádného, na
kohož by se to vztahovalo a tím povinen býti mČl, nic doptáno
toho býti nemohlo. A my NČmci takovou zde pĜízeĖ máme, kdyby
nás mohli na jedné lžíci vody utopiti, že by to koneþnČ rádi uþinili, ano také þasto a mnohdykráte nČkteĜí z nás veliké a tČžké od
nich pĜíþiny se dály, þemuž až posud konce není, a skrze taková
kázání jest mnohem více od þeládky, kteréž mnoho nevážné jest
a kteráž málo ztratiti mĤže, všelijakých rĤznic, hadrĤv, roztržitostí /382/ i všeho zlého, k þemuž my v pravdČ pĜíþin nedáváme,
nežli jednot oþekávati. PonČvadž on pak to zjevnČ beze všeho
studu mluviti smí, mČli bychom my (ježto bohdá tím vinni nejsme) k tomu mlþeti a toho na sobČ nechati, tehdá by netoliko
ýechové, kteĜí na nás po ulicích prsty ukazují, ale i jinde nás za
takové mČli. Protož VMt jakožto pána našeho milostivého a
vrchnosti nám vystavené všelijak poníženČ a služebnČ prosíme,
aby v to milostivČ nahlédnouti a v takových vČcech nás milostivČ
opatĜiti, nad námi ruku držeti a to pĜi tom faráĜi naĜíditi ráþili,
aby on, což by o jednom i druhým zlého vČdČl, gruntovnČ a
opravdovČ oznámil, aby se každý toho spravil. Pakli by žádného
takového jmenovati nemohl, slušné a dostateþné odvolání uþinil,
abychom jednou z toho domnČní vyšli a nám poruþených prací
pokojnČ vyhledávali a tak lehkomyslných a nepravých Ĝeþí ušli.
Mincmistr na žalobu tuto, aþ proti vĤli þeského lidu horního
podanou, chtČl se vČcí se vší pĜísností ujíti a své miláþky NČmce
v ochranu vzíti, že však právČ v té dobČ vyšly na jevo veliké
podvody hutmistra Jana Kohla a hutního písaĜe MatČje Trägera,
obou NČmcĤ, pĜi dodávání uhlí do hutí, nemohl tak uþiniti.
Uhlí do hutí královských dodáváno bylo ponejvíce z lesĤ od
ýestína a Žandova a sedláci z tamního okolí je dováželi. S nČkterými z nich spolþili se jmenovaní úĜedníci hutní, podplaceni
jsouce donášenou zvČĜinou, ptáky a jinými vČcmi, že jim dvoj i
trojnásobné množství uhlí, než skuteþnČ do hutí dodali, na rabuši
pĜiĜezávali, za nČž pak tito z mince zaplaceni byli a o peníze pĜijaté se dČlívali. Což když jinými sedláky šepmistrĤm prozrazeno
bylo a tak podvod a krádež zjištČny byly, byli nejen úĜedníci
hutní, nýbrž i sedláci usvČdþení dáni do vČzení a událost oznámena komoĜe þeské. Mezi tím, než šepmistry a radou vyžádaná
komise do /383/ Hory pĜibyla, ucházel se mincmistr o propuštČní
uvČznČných úĜedníkĤ, jelikož, jak v pĜípise šepmistĤm zaslaném
praví, úĜedníci horní pod jeho správou se nacházejí a on nedal k
jich uvČznČní žádného rozkazu, z þehož souditi lze, že se ještČ
jiných zloĜádĤ vyzrazení obával. Žádosti jeho však vyhovČno
nebylo, neboĢ pĜi tak zjevnČ prokázaných podvodech a krádežích (neboĢ zatþený Träger, když do vČzení byl veden, po cestČ
kradené nístČjové stĜíbro trousil) bylo se co obávati vzbouĜení
lidu a zĤstali proto zatþení uvČznČni až do pĜíchodu do Hory vyslané komise, jež vČc pĜísnČ vyšetĜovala a úplného pĜesvČdþení
o stávajících nepravostech nabyla. NejvČtšími viníky byli OndĜej ze Žandova a Zemánek ze Lhoty, ti mČli zlodČjský spolek s
Janem Kholem. Nejprve byli zmuþeni a pak v úterý po sv.
Mikuláši obČšeni. PodobnČ naloženo s Kholem. MatČj Träger
však na neustálé pĜímluvy nejvyššího mincmistra odevzdán byl
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do Prahy komoĜe þeské ku potrestání neb dokázání neviny.400
TČmito událostmi staly se rozmíšky mezi ýechy a NČmci v
HoĜe ještČ povážlivČjšími, takže radové komory þeské, byvše na
to upozornČni, uznali za dobré mezi obČma národy ku pokoji vybízeti a ve þtvrtek po sv. Tomáši 1570 došlo šepmistrĤ toto naĜízení: Jelikož nás zprávy došly, kterak by pro ty vČci, které jsou
se tČchto þasĤv pĜi nČkterých osobách, které pĜi hutech JMCé se
byly, sbČhly, mezi lidmi vĤbec nemálo záští povstalo, jedni druhé, obzvláštČ ýechové NČmce, na poctivostech jich nemálo dotýkati se mČli, z þehož obávati se jest, aby v obci té na znamenité
tČch hor ublížení nČjaké pozdvižení nepovstalo a bouĜka nevzrostla. Protož, chtČjíce to þasnČ pĜedejíti, jménem a na místČ
JMCé /384/ porouþíme všem i jednomu každému, abyste od takových jedni druhých na poctivostech dotýkání a utrhání pĜestali.
A ponČvadž obojí JMCé poddaní jste, k sobČ všelijak Ĝeþí i
skutkem pokojnČ se chovali. Pakli by který naproti této naší na
místČ JMCé vĤbec uþinČné zápovČdi kohožkoli pro výš jmenované vČci, hany a útrhy postižen byl, ten každý vČz, že skuteþnČ a
jiným ku pĜíkladu trestán bude, jakž pak již o tom úĜad horní i
šepmistĜi, jakž by se k takovým pĜestupníkĤm chovati mČli,
koneþné poruþení mají. A tak vČdouc jeden každý o tom, bude se
vČdČti jak škody a tČžkosti uvarovati. Zdali tím mír a pokoj mezi
ýechy a NČmci dosažen byl, nelze urþiti, ale jest to velmi
pochybno, zato však mezi šepmistry a mincmistrem nebylo
souladu, ježto týž upíral jim právo trestu lidu horního, aþ po
zákonu horním jim pĜíslušelo. Když pak brzy na to jakýsi hašplíĜ
JiĜík nejen proti rychtáĜi mČstskému se nevážnČ a lehkomyslnČ
choval, ale i jsouc v trestání proti Pánu Bohu rouhavČ zpíval,
zaþež k nČmu pro takové nenáležité pĜedsevzetí trestáním mČlo
býti pĜistoupeno, tázali se šepmistĜi u rad komory þeské, jaký by
trest jemu mČl býti vymČĜen, naþež jich došla následující
odpovČć: PonČvadž se toho všeho v opilství dopustil a za odpuštČní prosí, pĜipovídaje, že se toho více dopustiti nechce, aby v
den nedČlní toho hašplíĜe JiĜíka pĜed šatlavou ukovaného pĜes
celý den státi nechali a biĜicĤm naĜídili, aby jemu pardus v
šatlavČ na kládČ dali. Tím bylo právo šepmistrĤ trestati lid horní
pro pĜestupky netýkající se horních záležitostí opČt zajištČno.
ŠepmistĜi kutnohorští bývali vždy v dobré a i proslulé povČsti vĤbec jako pĜátelé a podporovatelé vČd a umČní, jak tomu nasvČdþuje list dČkana jaromČĜského JiĜího Kruteniusa, jenž píše:
/385/ Když jsem ještČ církve litomyšlské správce byl, tendáž þasu
postního list malovaný a vytištČný toho divu a zázraku nad vaším mČstem Horou Kutnou ukázaného v ruce jest mi pĜišel. PĜehledše jej pak já a text, jak ten div a zázrak na obloze nebeské se
jest okázal, myšlením a rozjímáním byl jsem v sobČ rozhojnČn,
co by jedna každá ta vČc v tom divu ukázaná vyznamenávala. I
pĜišlo mi z vnuknutí dobrého vykládání té jedné každé vČci.
Protož s pomocí boží poznav toho slušnost býti, výklad toho divu
ode mne uþinČný v knížku jsem uvedl a Vašim Milostem jménu
jsem pĜipsal a dedikoval a v tom tak spĤsobu vytisknouti dal a
dvanáct exempláĜĤv Vašim Milostem odesílám.401
JmČní obecné zlepšilo se asi pravdČpodobnČ tou dobou,
neboĢ v sobotu pĜed památkou PromČnČní Pána Krista koupena
byla ves Lomec od urozených a stateþných rytíĜĤ Jana staršího
Rabenhaupta z Suché a Pavla Lídle z Myslova císaĜe JMti komisaĜĤv k ruce šepmistrĤ, rady a vší obce na Horách Kutných za
sumu 1050 kop gr.þ., kteréžto peníze vyþteny býti mají pĜi þase
sv. Havla nejprv pĜíštího s tou podmínkou, aby statek ten manský z desk dvorských byl vymazán a za dČdiþný do desk zemských vložen, kterýž statek manský po Janovi Žehušickým z Nestajova na JMCou pĜipadl. Koupi a prodej ten císaĜ Maxmilián
majestátem daným na hradČ pražském ve þtvrtek den sv. Prišky
(18. ledna) 1571 potvrdil a za dČdiþný vyhlásil a všickni sedláci
od pana Samuele z Vodolína JMCé rychtáĜe na místČ krále
þeského z þlovČþenství a poddanosti, kterýmiž JMCé zavázáni
byli, jsou propuštČni a pánĤm šepmistrĤm /386/ a radČ na místČ
vší obce u pĜítomnosti pánĤ Václava z Vlþí Hory, Ludvíka z
400
PamČti Mikuláše Daþického. - Velmi obšírné spisy vyšetĜovací
nacházejí se v archivu mČstském.
401
Po všemožném pátrání nepodaĜilo se mi ani o zmínČném
pĜírodním úkazu nČþeho ani knížku samu vypátrati. Ani Daþický ve
svých PamČtech se o tom nezmiĖuje.
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ěásné hofmistra a ŠtČpána Mirka z Solopisk týmž vším spĤsobem postoupeni. (fer. V. Innocenci 1570.) Výnos z vesnice té
obnášel úrokĤ a platu roþního 17 kop 43 gr., roboty 29 dní po 3
gr. dennČ poþítajíc a 29 slepic.
1571 Dobrou povČst v ohledu podporování vČd a umČní
šepmistrĤ a raddy kutnohorské potvrzuje opČt dedikace Mistra
Václava Zelotýna z Krásné Hory rektora uþení Pražského, který
svĤj novČ vydaný kalendáĜ na rok 1571 šepmistrĤm a radČ v
HoĜe Kutné dedikuje a v dedikaci praví, že þásteþnČ vdČþnČ ku
pamČti si pĜivozuje pĜedkĤv a nynČjších horlivou k obojímu, duchovnímu i filosofickému, umČní milost a žádost i také k obojím
uþitelĤm otcovskou ochranu a kĜesĢanskou náboženskou stálost,
ano i toho, když teć nedávno minulých þasĤ na pomoc a vystavení a opravu koleje Karla IV. pomoc znamenitou uþinili, že z
vdČþnosti spisu svého jim dedikuje.
Dlouholetá rozepĜe mezi obcí kutnohorskou a Vilémem
mladším Malovcem z Malovic na Zbraslavicích a Štipoklasech o
dva dvory ve vsi Poliþanech, kterýchž vlastnictví Malovec HorníkĤm popíral, dovolávaje se toho, že pĜi prodeji pĜedešlém tyto
oba dvory byly vylouþeny, vedla ku þastým žalobám k soudu
komornímu. Po mnohých oboustranných žalobách stala se v první sobotu v postČ prostĜedkováním pĜátel z obou stran zvolených
a sice pana HeĜmana Bohdaneckého z Hodkova a na HostaþovČ,
JiĜíka VodČradského z Hrušova a na DobĜeni, Jana mladšího
Salavy z Lípy a na OumonínČ, Jana Libenického z VrchovišĢ a
na Libenicích hejtmana kraje þáslavského, Václava Podhradského z Vlþí hory a ŠtČpána Mirka z Solopisk a mezi obČma spornýma stranama tato pĜátelská úmluva a porovnání: /387/ 1. že pan
Vilém Malovec z Malovic od všech a všelikých škod a outrat,
kteréž pro tu pĜi vzal, upouští. 2. Za ty všecky úroky a bernČ z
obou dvorĤ tČch v Poliþanech od desíti let zadržalé pánĤm
HorníkĤm jistotu na sumu 100 kop gr. s plnČním v roce k
zaplacení dáti má. 3. Poplatky všecky starobylé k obci neb k
kterémukoliv kostelu od starodána náležité, tolikéž i bernČ z tČch
obou dvorĤ v Poliþanech jednoho každého roku, kdy se ti
platové neb bernČ dávají a platí, bez odporu odvádČti, pokud
tČch dvorĤ v držení a užívání bude. 4. Též povozy všecky buć k
obci, ke školám neb kostelĤm tu pĜi HoĜe Kutné podle jiných
soused tu v též vsi konati jest povinen. 5. Oba dva dvory své ve
vsi Poliþanech na svĤj vlastní groš má dáti vystavČti. A když by
cokoli z pĜed uvedeného nesplnil, povinen bude v pĤl létČ dvory
ty lidmi robotními osaditi a pánĤm HorníkĤm propustiti.
Zato však uvolili se Kutnohorští pĜi plnČní vytknutých závazkĤ pana Viléma Malovce až do smrti jeho v držení a užívání
tČch dvorĤ bez porušení ponechati, však po smrti jeho dvory ty
dle své vĤle lidmi robotnými osaditi.
Návrat pĜedního hutmistra MatČje Trägra do Hory a opČtné
jeho dosazení na pĜedešlý úĜad pĜes všechny odĤvodnČné stížnosti a dokázané podvody rozhnČval všechny úþastníky pavování,
ježto bylo zĜejmo, že nejvyšší mincmistr nešetĜí ani všeobecného pĜání, aby se pĜítrž dála zĜejmým podvodĤm v hutech, nýbrž
že i nadále jen miláþky své NČmce protČžuje a jimi nejvýnosnČjší úĜady horní osazuje a tím podvody ke zkáze výnosu horního
podporuje. ýímž jak obec sama tak i nákladníci horní trpČti
musili.
Již v pĜedešlých letech 1566 a 1567 bylo povČdíno, že snaha
šepmistrĤ, aby /388/ hornímu úpadku se pĜedešlo, a vše, þeho by k
zlepšení a pozdvižení hor zapotĜebí bylo, se zaĜídilo, k þemuž
obec ani vĤle þinné ani nákladu nelitovala. Že však veškeren
dobrý úmysl piklemi tajnými pĜekažen byl, doufali toho tedy
šepmistĜi tentokráte dosáhnouti podavše prosbu králi Maxmiliánovi, který horám kutnohorským pĜál a vyzdvižení jich podporoval, a opakovali opČtnČ veškeré stížnosti své pĜedešlé a pĜidali
další pádné dĤvody. PíšíĢ: Vaší CísaĜské Milosti jakožto vČrní
poddaní nemĤžeme to tejna þiniti, že léta 1570 nyní pominulého
pĜi hutČch u nás na Horách Kutných nČkteĜí znamenití a velicí
neĜádové vskutku jsou vyhledáni, takže nejedny krádeže na škodu velikou VMCé od nČkterého léta se dáli, proþež také nČkteĜí
vedle zásluh svých a uznalých jistých pĜíþin a vĤlí a vČdomím
pánĤv zĜízené komory v království þeském právem outrpným
jsou tázáni a konce své vzali, až na MatČje Trägra týchž hutí
prvního hutmistra pĜišlo, na kteréhož se také jedno i druhé
zloþinné vyznání, že by tolikéž VMCé nevČrnČ sloužiti a proti

pĜísaze a závazku svému nejedno lotrovství provésti mČl, vztahovalo. A ten maje vedle uvedení svého a poĜadu práva jakožto
psanec nevyvedený, na nČmž osoby dvČ umĜely, svou nevinu
odvésti, toho až posavad neþiní, nýbrž i na rukojmích jsouce, v
hutČch VMCé touž službou a stansem poctivým, jako by þlovČk
dobropovČstný a zachovalý byl, pĜedce se fedruje a všelijak o to
peþuje, aby nám, osobám pĜísežným, že takové krádeže a zpronevČĜení podle možnosti a závazkĤv našich vyhledáváme a pĜetrhovati usilujeme, zaneprázdnČní uþinil. A jsouc až posavad
psancem /389/ vyvedeným nás tolikéž skrze to k tČžkostem a
outratám pĜivedl, nad þímž netoliko my jakožto vČrní poddaní a
pĜísežní VMCé tČžkost máme, ale i mezi lidmi obecnČ nemalé
zhoršení jest i od nČkterých pánĤv okolních, jichžto poddaní pro
pomáhání a spolek toho puntu a falešného navrubování na
rabuši uhlí, kteréhož aþ do hutí nevozili, však z mince za nČ
peníze brali a potom spolu s tím Hans Kholem dČliti smČli,
nČkteĜí konce své vzali, na mnohé jiné, že jsou podobni jim, na
trápení svém vyznali i také smrtí svou toho potvrdili, z nichž posavád nČkteĜí se u vČzení drží a jiní od statkĤv, manželek a dítek
svých, bojíce se tČžkostí, zutíkali a posavád k nim od nás pĜijito
býti nemĤže, k nám dopisování se þiní, jako bychom tu nČco pĜehlídali a k nČkterým tvrdČji a jiným mČkþeji se chovali, naþež
jsme nikdy nemyslili a nemyslíme, nýbrž pro dobré a užiteþné
VMCé, tohoto království i nás všech obyvatelĤv ten neĜád a krádeže, kteréž se tu zbČhly, rádi bychom byli vyhledali a na grunt
pĜišli, kdyby se byla nám v tom pĜekážka nestala a on MatČj
Träger, jakožto psanec podle práva a uvolení svého v termínu
právním nevinu svou byl odvedl. Ale jsouc vČzení prázen, s tím
mlþí a pod tím, jakž tomu rozumíme, tČžkost naši, jako by se
jemu nČco od nás a práva našeho ublížilo, obmejšlí.402
/390/ Tolikéž i to VMCé poníženČ vznášíme, že mnozí nákladníci a chudí dČlníci nad tím velikou tČžkost mají, že ti nČkteĜí
nedostatkové, kteĜíž se pĜi horách nacházejí, se nevzdČlávají ani
k nápravČ pĜivozují, nýbrž k vČtšímu pádu skloĖují, zvláštČ že na
KaĖku nČkteré hlubiny a vortové platní, z nichž nemálí užitkové
VMCé, pĜedkĤm VMti i také chudým nákladníkĤm vycházeli, se
na znamenitou škodu a újmu tČch hor, jakožto klenotu vší zemČ,
se zatopily a pomalu þím dále tím více zatopují, i také po dílech
rudy, kteréž by na den brány býti mČly, zanechávají, což nebudeli v rychlosti pĜetrženo a od VMCé milostivČ opatĜeno, jest se v
pravdČ co obávati, aby ty hory k znamenitému snížení, ale zprosta zouplna k pádu nepĜišly a tím i my také jakožto obyvatelé a
vČrní poddaní VMCé s manželkami a dítkami, nemajíce mnozí
odjinud živnosti žádné než z nadČlení božího a tČch hor o to
nepĜišli a v vČtší nouzi, zvláštČ pak v tato drahá léta, neupadli.
Neb i dluhĤv v minci VMCé u nás na Horách Kutných den ode
dne þím dále tím víceji pĜibývá a do nČkolika drahnČ tisíc k zaplacení lidem pozĤstává a nebohým chudým lidem, nákladníkĤm
a havéĜĤm, zvláštČ pak v toto nynČjší hojné nadČlení boží, kdež
do téhodne stĜíbra, jakž toho zprávu máme, do 400 hĜiven v
rudách, kyzích atd. do hutí od nich se vydává, každého témČĜ
téhodne se naráží a za to poĜádnČ neplatí.
K tomu domácí sousedé a obyvatelé i pĜespolní poddaní
naši, kteĜíž toliko jaké konČ mají, mimo starobylý dobrý spĤsob
k forování od Labe na KaĖk lesĤv a kyzĤv do hutí na škodu a
ublížení jich se nutí a mnohé jiné vČci a stížnosti tČch hor i také
chudého lidu a nákladníkĤv, jichž na ten þas pro krátkost pomíjíme, se þiní. A ponČvadž pak v té pĜíþinČ netoliko nás chudých
VMCé poddaných ale i VMCé /391/ pĜednČ, i toho všeho království þeského se tu dotýþe, VMCou poníženČ a pokornČ prosíme,
že nad námi ruku svou milostivou držeti a o tom, aby ti již oznámení neĜádové a krádeže, kteĜíž se tak tu v hutČch zbČhly, vyhledány a jiným ku pĜíkladu k ztrestání pĜišly. Též v to všecko bedlivČ a gruntovnČ se nahlédlo a ti nedostatkové, kteĜížkoli jsou na
horách, v lepší a stálejší i užiteþnČjší spĤsob pĜivedeni byli, mi402
Vztahuje se tato stížnost na mincmistra, který tomu pĜivoliti
nechtČl, aby úĜedníci horní na radnici od šepmistrĤ vyslýcháni a
souzeni byli, nýbrž na tom stál, aby výslech a soud pĜed úĜadem
horním na Vlašském dvoĜe se dál, þemuž opČtnČ odporovali šepmistĜi, považujíce to za snížení stolice své soudní, kdež ode dávna
plnost práva podle privilegií mČsta se konala, kteréhož práva šepmistĜi hájili.

lostivČ poruþiti ráþíte, tak aby ti chudí nákladníci a dČlníci svých
nákladĤv a prací bez takového zadržování a narážek požíti
mohli. A my i ti chudí nákladníci a dČlníci za VMCou i za dČdice
VMti, což tak pro vzdČlání tČch hor uþiniti ráþíte, Pána Boha
všemohoucího za hojné požehnání prositi a modliti se nepĜestáváme. Vaší Milosti CísaĜské upĜímnČ a vČrnČ poddaní šepmistĜi
a konšelé na Horách Kutných. Dáno fer. IV post Fabiani et
Sebastiani 1571.
Na stížnost tuto vysláni byli Jan Housarter a Leopold Pitter
jako komisaĜi do Hory a šepmistrĤm jimi naĜízeno, aby obšírný
popis neĜádĤ a nedostatkĤ pĜi horách, kteréž by nápravy potĜebovaly, vyhledali a o tom zprávu do snČmu podali. ýehož šepmistĜi uposlechše, zdání své v následující suplikací složili: Vaše
Milosti vysoce urození páni, páni nejvyšší úĜedníci zemští, urození a stateþní páni rytíĜi, páni nám milostivČ a laskavČ pĜízníví.
Nepochybujem, že v své milostivé a laskavé pamČti míti ráþíte
naši pĜedešle pĜedkem na JMCou pána našeho nejmilostivČjšího
a na Milosti Vaše i do slavného soudu zemského nyní pominulého vznešenou tČžkost, ktetouž skrze nesprávné a neužiteþné spravování a opatrování hor na Horách Kutných, jakožto znamenitého a starožitného klenotu v tom království þeském, odkud /392/
pĜedešlých þasĤv Jich Milostem císaĜĤm a králĤm þeským i také
nákladníkĤm velicí pĜebytkové a užitkové z nadČlení božího
vycházely ale i tomuto království veliké pohodlí na minci rozliþné se dálo, máme, a srdeþnČ toho jakožto vČrní poddaní a pĜísežní JMCé litujeme a želíme, že se ty hory tak na znamenitou
škodu a záhubu jich nerozšafnČ a nespravedlivČ spravují. Než
aþkoliv do týhodne do tĜí set a pĜes tĜi sta hĜiven stĜíbra z rud a
kyzĤv v hutČch se dČlávalo, potom i zmincovalo, však s tím se
vším pro mnohé zbyteþné a nerozšafné náklady a košty, kteréž se
na snížení a zkázu jich dČjí, nikterak postaþiti nemohou, nýbrž ty
hory, nebude-li to þasnČ opatĜeno a pĜetrženo, þím dále tím více
k zavedení a spuštČní se skloĖují z pĜíþin tČchto:
První. Že nČkteĜí platní a od starodávna s mnohými pracemi
a náklady na hlubiny zpavovaní dolové a vortové, z nichž
znamenití užitkové vycházely, zatopeni jsou a þím dále tím více
se zatopují. Neb v tom dole ŠafaĜích do pátého hašple voda
nahoru vystoupila a odtud již do jiných dolĤv po kluftách, na
škodu a újmu tČch hor, tekou, a nČkterá místa platná, jakž toho
zprávu máme, zatopují. A tak což jest již v tom þasu, jako noví
strojové a kumšty, jichž na týchž horách za pamČti lidské nebylo,
vodami zatopeno a zapuštČno a rudy, kteréž na den brány a
vydávány býti mČly, zasazeny a mnoha tisíci kopami zase k
nápravČ pĜivedeny nebudou.
Druhé. Že koní veliký nedostatek byl a ještČ jest proto, že
jich mnoho hladem a zimou zmoĜeno, díl pĜi tČch nových strojích pĜetrháno, nČco, co lepší byli, rozprodáno, takže nebylo a
posavad není þím dostateþnČ dČlati. Pro kteréžto nedostatky a
nerozšafnost my chudí Horníci a obyvatelé s poddanými našimi i
také okolními obcemi do mnoha tisícĤv centnéĜĤ kyzĤ a množství
/393/ šicht lesĤv též i uhlí do hutí a k horám, þeho prve nikdy za
pamČti lidské slýcháno není, svézti museli a vždy ještČ což na
koho uloženo i se škodou svou, nechtíc aby hory ty ku pádu
pĜišly, voziti musí.
TĜetí. Že chudým havéĜĤm a nákladníkĤm nČkterým za rudy,
kyzy, vitrunky, kteréž do hutí od nich pĜicházejí a stĜíbro z nich
dČlají, neplatí, ale do mnoha set kop grošĤv jest jim zadržáno,
což oni, chudí jsouc, tČžce snášeti, s manželkami a dítkami hladem mĜíti a u koho kde mohou se dlužiti i také mnozí od nákladĤv a pavování hor upouštČti musejí.
ýtvrté. Na minci JMCé, odkudž by pĜebytky a užitkové chudým nákladníkĤm dávány býti mČly, do mnoha tisíc kop grošĤ
dluhu ostává a nebude-li ta nespráva od JMCé v brzce pĜetržena
a v lepší obrácena, odkudž by takoví dluhové zaplaceni býti
mČli, leþ z komory JMti, o tom nevíme, zvláštČ ponČvadž jak
oznámeno, výlohy týdní se hájiti nemohou.
Páté. Náklady (koštové) nad míru tČmi novými stroji zvýšeny
jsou, neb samému pumpaĜi, kteréhož nikdá na horách tČch nebývalo, do 4 kop gr. každého týhodne se dostává a tak pĜijde do
roka jemu samému okolo dvou set osmi kop jako darmo dáti. Co
pak jiných zbyteþných a daremných úĜedníkĤv jest a každý
poctivou službou opatĜen, o tom mlþeti. K tomu pĜedešle, dokud
od pĜedkĤv našich a ýechĤv starým strojem po þesku dČláno
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bylo, na dva doly kaĖkovské Ĝeþené Šafary a Trmendly chováno
bylo koní toliko 32, nyní pak pro ty kumšty 44 chovati musejí a k
tomu þeládky více. A tak každého týhodne pĜivČtšeno nákladĤv
skrze to o nČkolik tolarĤv a to vše darmo. A pĜi nČkterých jiných
dolích tolikéž se dČje.
/394/ Šesté. Strojové ti noví, znamenitČ nákladní, jsou neužiteþní a netrvanliví, neb musí na nČ dva ĜetČzy býti a každý na sto
kop gr. stane a v malých þasích se jeden od druhého sežere a
zdČlá. Vele (hĜídel), to jest nástroj ten, na kterýž se ti ĜetČzové
nad šachtu kladou, stane jedna do 60 kop gr.þ. a sotva do dvou
neb tĜí let nejvíce trvá, nČkterá i v roce velikou tíží se zlomí aneb
roztoþí. A zpráva jest, že ten kováĜ na KaĖku, jakž se ti strojové
noví pĜed nČkterým létem nedávno zaþali, takových velí do dvacíti osmi již vykonal, þiní za nČ nákladu krom dĜíví 1680 kop
gr.þ. K tomu šejvle, jinak talíĜe, pĜi tom novém stroji na jednu
šachtu do 20 kop gr.þ. stojí a ty s tČžkostí celý rok vytrvají,
nČkdy se v pĤl létČ polámí. Ale starým strojem þeským, jakž
pĜedkové naši dČlali a jimi užitky znamenité pĜivozovali s malým
nákladem, když se udČlal, tĜebas do padesáti let i více trval a v
roce naĖ do 30 gr. nákladu sotva pĜicházelo a mnohem lépe a
platnČji se dČlalo, nežli nyní tČmi novými a od cizího národu vymyšlenými a na záhubu tČch hor uvedenými stroji s velikými náklady a výlohami se dČlá, a to by vše z register vyhledati se dalo.
Sedmé. PĜi tČch nových strojích a kumštích koní vždycky
jednostejnČ násilnČ ve šlech ležeti a tahati musí, ale pĜi starých
strojích, když se kože vymČnily, tedy sám ĜetČz váhu dolĤ dal, že
konČ nic netáhli, ale sobČ odpoþinuli, než pĜed trejbem mČli co
prázdní utíkati a za obyþej jich dva i více od trejbu odmítali, aby
daremnČ okolo nebČhali. Nyní pak témČĜ potĜebovali by, aby se
konČ stĜídali pro tČžké tažení a dílo.
Osmé. ÚĜedníci nČkteĜí velmi nedbanliví a nerozšafní jsou,
svých povinností þasnČ nevyhledávají, v tom se /395/ nespravedlivČ chovají, JMCou okrádají a divnými handly vĤkol jdou.
ObrokĤv, jako ovsa, slámy, sena, majíce i k tomu rozliþné
faktory (a všecko se škodou JMti), když náleží, þasnČ svézti
nedají, nýbrž je pohnojili a na lukách nechali a hladem konČ
moĜili. Jakož se nČkterého þasu trefilo, že pĜi dole Švábích
þtyĜidceti koĖĤm za šest dní zhola nic sena nemČli, hnĤj pod
sebou hladem jedli, ještČ þasem když ten mČli, z toho mĜeli, že za
jeden tejden trefilo se, že jich nČkolik zdechlo.
Deváté. Na KaĖku k potĜebám rozprodavše a umoĜivše konČ,
pro rozliþné potĜeby dĜev, prken a jiných zásob, þím by vorty a
jizby opravovati mČli a každého dne toho se potĜebuje, na hotovČ, jakž prve bývalo, nemají. Kdyby se dnes poþalo co boĜiti,
nemají toho þím zachytiti a opatĜiti, leþ až k Labi pro to pošlí.
Desáté. JMt pan mincmistr maje k tomu ke všemu dohlídati
a na to pozor míti, jest jako hostem, toliko u nás na Horách
pobude nČkterý den neb dvČ tĜi nedČle, zase odjede, za mnoho
nedČl se nenavrátí. A raþíte znáti, že každé hospodáĜství v nepĜítomnosti vrchnosti jako v nemoci leží a þeládka jak chce a kdy
co chce udČlá. A sumou, kdyby to všeckno, jak se na tČch
horách hospodaĜí, mČlo vypsáno a vyhledáváno býti, veliké by
chvíle potĜebovalo. Což vše, ponČvadž ve zprávách a zloþinných
vyznáních škĤdcĤv JMCé pĜedešle od nás jest pĜednešeno, toho
na ten þas pomíjíme. Nyní také VMtem ne tím spĤsobem, jako
bychom tomuto slavnému sjezdu a uvažování snČmovnímu,
kteréž z poruþení JMCé pro dobré JMtí, všeho kĜesĢanstva i také
tohoto království míti ráþíte jakou pĜekážku þiniti a VMti zbyteþnČ zaneprázdĖovati mČli, než pro samé této naší nuzné a potĜebné žádosti vyrozumČní /396/ v spisu pĜednášíme a tu všecku vČc k
dalšímu spravedlivému uvážení pĜipouštíme. Aþkoliv pak toho
doslejcháme, že by snad nČkteĜí JMCou a VMti svými zprávami
to ztenþovati a o nás, jako bychom o týchž horách a škodách,
kteréž se na nich dČjí, jinak a vejš, nežli by samo v sobČ vpravdČ
bylo, z nČjaké nelibosti a zlosti zprávu dávali, a v tom sebe neb
je, jako by dotþené zapuštČní tČch nČkterých oznámených vortĤv
ne pĜíþinou jich, ale z dopuštČní božího vodami pĜípadnými,
jichž by mimo jiná pĜedešlá léta roku tohoto i pominulého namnoze bylo omluvena míti a tudy nás v domnČní dávati mČli. Ale
my tomu odpíráme a v tom se Pánu Bohu svému vysoce dokládáme, že toho žádným neupĜímným duchem a zlým úmyslem, jakž by nás snad nČkdo tak postrannČ a nevČrnČ vykládati
chtČl, neþiníme, než z pouhé potĜeby a lítosti, kterouž nad tČmi
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horami, tak zavedenými, obávajíce se, aby skrze naše pĜehlídání a mlþení a tČch hor nesprávu den ode dne þím dále vždy vČtší
zužování JMCá o svá regalia a mnohé, kteréž by mohly odtud
pĜivedeny býti, užitky Milosti Vaše a toto království o tak starožitný, slavný i také užiteþný klenot, my pak chudí nákladníci a
obyvatelé s manželkami a dítkami o živnosti nepĜišli a naposledy
i mČsto, kteréž na žádné silnici neleží, nespustlo a v nic obráceno nebylo. Co se pak toho premování, jako by platní a užiteþní
vortové a hlubiny z pĜipuštČní božího loĖskými neb letošními
pĜípadnými vodami a ne jich nedbanlivostí zatopeni byly, dotýþe, tomu za zprávu þiníme, že takové zatopení ne letos, ani loni,
ale hned léta /397/ 1567, jakž ti noví strojové a kumšty s pumpami
na ty hory uvedeni byli, se zaþalo a od té chvíle þím dále vždy
více se rozmáhalo, o þemž úĜad horní, aþkoliv dobrou povČdomost mČl, však nikdá až posavád toho k opatĜení od nich ani
pánĤv komisaĜĤv pĜivedeno nebylo a není. Aþkoliv JMCá tČchto
dnĤv opČt nČkteré pány komisary, kteĜíž by do tČch dolĤv slezli a
jak se tam v nich Ĝídí a spravuje spatĜili k nám na Hory Kutny
vyslali, což potom relací v spis uvedouc, tu kdež náleží aby podali, naĜíditi ráþil. Ale ponČvadž oni jsou lidé pĜespolní, tČch
hor a zvláštČ tČch míst a vortĤv již dávno zatopených a rudy
zasazených, kterýchž prve jak živi nevidČli ani v tČch místech
nebyli, nevČdomí, k tomu pak budou-li k nim, jakž se naslejchá,
nČkteĜí, an se jich tu dotýþe, pro zprávu pĜidáni, kterak
užiteþnou a dokonalou zprávu o tČch škodách dáti budou moci,
tomu nerozumíme, nébrž aby ty škody a neĜády na zkázu a
zahubení hor, jakž i prve po nČkolika komisích se stalo, více
nerostly a ty hory k koneþnému zavedení a ku pádu nepĜišly,
toho se obáváme.
PonČvadž pak od starodávna a zaþátku tČch hor jest to bývalo, že pĜedkem Jich Mti císaĜové a králové þeští slavné a svaté
pamČti, potom pĜedkové Vašich Mtí jakožto stavové vyšší tohoto
království vždycky jsou takový starožitný, slavný a užiteþný klenot v své moci, milostivém a laskavém opatrování mívati ráþili a
když jaké toho potĜeby nastávaly a Horníci pĜedkové naši na
Jich Mti neb do snČmu neb jinak, þím sami vládnouti nemohli,
vznášeli, že pro zdržení toho klenotu v tom náležitČ a slušnČ
opatĜeni a fedrováni byli. My tolikéž na tento þas, nevČdouc již
sobČ v tom jaké rady dáti a kudy tČm zavedeným a velice
sníženým horám spomoci, k Vaším Mtem pĜi tomto šĢastném
sjezdu a shromáždČní snČmovním /398/ se utíkáme a za to se vší
ponížeností žádáme a prosíme, že nás a ty hory v své milostivé a
laskavé pamČti míti, v tyto nynČjší pilné a dĤležité potĜebČ fedrovati a k JMCé pánu našemu nejmilostivČjšímu, aby nad tČmi
horami starožitnými, jakožto regaliem a ne zadním dĤchodem
komory JMti a klenotem obzvláštním království tohoto þeského,
z nČhož na tisíce lidu horního poživení své má, rukou svou
milostivou v ochranu držeti a postranným zprávám, kteréž snad
nČkteĜí JMti více na zošklivení naše a pro své dobré nežli zachování tČch hor, mimo toto naše upĜímné, pravdivé, jakž samo
v sobČ jest oznámení þiní, k sobČ pĜipouštČti, ale na spatĜení a
vyhledání tČch znamenitých škod, kteréž se na týchž horách
nerozšafností a neopatrností dČjí, pány komisary jazyka našeho
þeského z stavĤv království tohoto, jichž by se tu nedotejkalo,
oni nám a my jim vyrozumČti, s nimi se smluviti, þastopsané
škody pĜednésti a ukázati volnČ mohli, milostivČ naĜíditi ráþil,
pĜimluviti ráþíte. Neb my, aþkoliv ta obec chudá a propavovaná
jest, kdyby jináþe býti nemohlo a tomu, což na Milosti Vaše
vznášíme, víry od nČkoho dáti se nechtČlo, chtČli bychom to
bohdá pĜed osobou vlastní JMCé nebo Vašimi Mtmi jakožto
radami JMCé, kdež by koli nám ukázáno bylo, provésti a ukázati, že jsme pravdu vznášeli a vznášíme a v tom ve všem ne svých
postranných a obzvláštních užitkĤv neb koĜistí, ale obecného
dobrého vyhledáváme.
Na tuto dĤtklivou žádost byly skuteþnČ ze snČmu, kterýž za
pĜítomnosti krále Maxmiliana v pondČlí po nedČli Svátosti r.
1571 na hradČ Pražském držeti se zaþal, osoby k spatĜení všelikých potĜeb a nedostatkĤ na Horách Kutných ustanoveny, kteréž
spoleþnČ na jistý den do Hory se sjely a na všecky ty nedostatky
a kterýmiž by /399/ pĜíþinami pĜi þem scházelo s pilností se
vyptávajíce i také, pokudž by možné, oþitČ to spatĜíce, ty cesty a
prostĜedky vyhledaly a kterak by týmž horám, aby ku pádu nepĜišly, zpomoženo a k dobrému pĜivedeno býti mohlo.

Zvoleni ze stavu panského Vilém z Rožmberka na ýeském
KrumlovČ nejvyšší purkrabí pražský, Felix Hasištejnský z Lobkovic na LiþkovČ nejvyšší sudí království þeského, Diviš Slavata
z Chlumu na Košumberce, JindĜich z Valdštejna na Dobrovicích, ze stavu rytíĜského Albrecht Kapoun z Svojkova na
Hlušicích, Michal Španovský z Lisova na PacovČ, Jan Bohnický
z Bohemic, Adam Budovec z Budova a na Litni, kteĜí také do
Hory se sjeli a dle listin posud uschovaných lze míti za to, že
pilnČ ke všemu pĜihlíželi, co by ku prospČchu hor tČch pĜispívati
mohlo, neboĢ nejen osobnČ všechny doly slezli, o nedostatcích a
vadách se pĜesvČdþovali, nýbrž i zkušených HorníkĤ na vše se
vyptávali, co k záchranČ tČch hor zaĜíditi by potĜebí bylo. Hlavní
pĜíþiny úpadku shledány souhlasnČ ve stescích do nových strojĤ,
nČmeckými úĜedníky horními zavedených, do nepoctivosti pĜi
odvádČní rud a kyzĤv do hutí, do množství zbyteþných úĜedníkĤv a dohlížitelĤv pĜi horách, ponejvíce NČmcĤ, s nimiž lid horní smluviti se nemohl, þímž i nespokojenost mezi lidem horním
se vzmáhala.
Vedlo by pĜíliš daleko, kdybychom chtČli vše to uvésti, a
opakovati bychom museli, co jsme již pĜi létech 1543 a 1566
povČdČli. Ze všeho nezvratnČ lze souditi, že vinou úpadku
hornictví kutnohorského nebyl nedostatek rud a nevydatnost
hor, nýbrž, jak mnohokráte již praveno a z podaných þetných
stížností plyne, hledati jest pravou toho pĜíþinu jinde, a mimo to
že úĜedníci horní z osobního nepĜátelství k šepmistrĤm, hájícím
práv a výsad /400/ mČsta, zavinili úpadek hor. Jest jisto dále, že
pokud v HoĜe ýeši pĜi úĜadech horních byli, nikdy takových
steskĤ a žalob nebývalo, vše ĜádnČ se vedlo a vytČžek hor byl
znamenitý. Jakmile však místa ta NČmci byla osazena, nastala
nesvornost v obþanstvu a v lidu horním, podvody a krádeže
horní se množily a blížil se úpadek hor.
Nebude snad od místa uvésti u pĜíležitosti této aspoĖ jména
dolĤ, které v oné dobČ byly pavovány a osvČdþily se býti velice
vydatnými. BylyĢ to doly tyto: Koštofal se dvanácti couky, Rabštejn se šesti couky, TurkaĖk s pČti couky, Hopy se 13 couky,
Nové KutlíĜe se 12 couky, Šafary a Trmendle se 3 couky a dĤl
Kršnák se 6 couky, z þehož patrno, že ještČ þetná místa se
pavovala a zdČlávala, ze kterýchž dle zápisĤ mnoho tisíc centĤ
rud a kyzĤ bohatých na stĜíbro týdnČ do hutí se dováželo a jak
již dĜíve praveno až na 300 hĜiven stĜíbra týhodnČ se získávalo.
Proto stesky do nevydatnosti hor nejsou oprávnČny.
1572 ZmínČná vyšetĜující komise zdržela se v HoĜe skoro po
celý rok a po nedČli Exaudi (šestá po Veliké noci) 1572 zavoláni
byli šepmistĜi a rada pĜed pány ty na Vlašský dvĤr, kdež skrze
pana Felixe Hasištejnského nejvyššího sudího království þeského, bylo k nim promluveno: že vedle té komise jsou se tak
zachovali a ty všecky vČci, pokudž možná bylo, které pĜi horách
se zbíhají, nahlédli, a nČkteré artikule, kteréž pĜedkem ke cti a
chvále JMCé i tČmto horám k užitku budou, naĜídili a sice:
PĜedkem jsou tomu vyrozumČli, že nČkteré záští a nedorozumČní
mezi nČkterými osobami a úĜady šepmisterským a horním byly.
A protož z poruþení jistého JMCé to všecko, cožkoli tak a mezi
kýmkoli bylo, zdvihají, moĜí, ruší a v nic obracejí a v dobré
pĜátelství /401/ a lásku navracejí, takže k nijaké nepoctivosti není
a býti nemá žádnému nyní i na þasy budoucí. Porouþejíce pĜitom, aby úĜad mČstský v ty vČci, kteréž by byly horní, nesahal a
osobám jich pĜekážky neþinil ani v povinnosti jich nevkraþoval.
A bylo-li by co takového, aby nejprve na pana mincmistra a
JMCou a ne na pány rady zemské vznesli a v tom za opatĜení
žádali. Tolikéž aby úĜad horní nevkraþoval v povinnost pánĤv
šepmistrĤv a jim nesahal v úĜady jich, ale co komu náleží, to
jeden každý aby vykonával a toho pilen byl. Neb jeden každý
vedle svých závazkĤv má dosti co þiniti, když jedinČ to bude
vyhledávati, což jemu náleží, jakž potom to všecko jistou JMCé
resolucí vymČĜeno bude. A tak aby jeden druhému pĜíþin
nedával, ani potupných a nevážných slov jeden proti druhému
nemluvil, ale všichni v lásce kĜesĢanské živi byli a jeden druhého
snášeli. Sic jestliže by se kdo jináþe choval, nemohl by než
trestán býti.
Což se pak týþe úĜadu nejvyššího mincmisterství království
þeského, ponČvadž pan Karel z Bibrštejna z nČho jest propuštČn,
to že se odkládá do jiného þasu, však na místo jeho že pan
Zdislav BoĜita Martinic zde se zĤstavuje, kterýž do nČkterého

þasu na místČ nejvyššího mincmistra tyto hory Ĝíditi a spravovati
má. A protož aby se jím spravovali a k nČmu své útoþištČ mČli.
Strany pak šmelcování, že byli na tom pro vyhledání užitkĤv
JMCé a dobrého tČchto hor, aby netoliko nynČjší šmelcíĜi, ale i
Petr Hlavsa a staĜí ýechové proti sobČ šmelcovali. Ale mĤže se
oznámiti, že ti staĜí šmelcíĜi oznamují a toho žádají, aby jim
dáno bylo 70 neb 80 centnýĜĤv rud neb kyzĤv a uhlí jistý poþet
truhel a jemu Trägerovi tolikéž a žádný více ani ménČ aby
nebral. A což on praví, že nemĤže uþiniti, než musí k tomu
nČjaké tvrdosti a mastnosti míti, však aby mu to v jistý poþet šlo
a všudy všecko /402/ se poþtlo, cožkoli k tomu potĜebovati bude a
oni také že nechtí k tomu pĜivoliti, než Petr Hlavsa že se v to
uvoluje, že proti nČmu Trägerovi šmelcovati bude. A tak tČm
dvoum na zkoušku jest šmelcování dovoleno. Avšak bude-li se
chtít kdo ještČ v to dáti, že proti tomu nejsou, toliko aby se
mohla pravda vyhledati.
Co se pak týþe privilegií zdejších, ponČvadž jsou je prohlídli,
že tak uþiniti chtí a k JMCé dostateþnČ se pĜimluviti, pokudž
možné bude, aby JMCá pro vzdČlání hor tČchto ráþil je zase
milostivČ poruþiti navrátiti i konfirmovati a té nadČje jsou, ponČvadž to má býti k dobrému, že to pĜi JMCé obdrží.
A dále, ponČvadž o tom zprávu mají, že by Labe v nČkterých
místech veletovských protrhnouti se mohlo a tedy nČjakou škodu
netoliko tomu záduší, ale i tČm horám uþiniti, protož porouþeti
ráþí, aby šepmistĜi s radou a panem Zdislavem z Martinic a úĜadem horním tam vyjeli a to spoleþnČ k opravení pĜivedli.
Též aby páni šepmistĜi ty pohrĤžky vyhledali, kteréž jsou
proti hofmistrovi a JiĜíkovi Šatnému byly, a sami také aby se na
to s pilností ptali a uptávajíce se, aby také oni skuteþnČ jiným ku
pĜíkladu trestáni byli.
To byl výsledek celého dlouhého vyšetĜování a ohledávání
hor. Ze všeho toho vidno, že k uvádČným stížnostem a navrhovaným opatĜením se nepĜihlíželo, že dĤvodné stesky byly druhou stranou utlumeny a že šepmistĜi za všechny své dobré snahy
a upĜímnou péþi o povznesení a ochránČní hor ještČ takĜka
domluvou byli obdaĜeni.
Nato v pondČlí po sv. Trojici (2. þervna) obnoven byl úĜad
šepmistrský a konšelský skrze pana Zdislava BoĜitu z Martinic,
kterýž po obnovení uþinil toto napomenutí: 1. Aby se v mČstČ na
oheĖ pozor dával. /403/ 403 2. Aby se drahotČ v masích, chlebích a
pivČ v mČstČ pĜedcházelo a k tomu þasto a pilnČ pĜihlíželo.
3. Též i v tom že neĜádu stává, že mnozí nepĜestávají na jednom
domČ, více sobČ jich kupují a šenkyĜĤm pronajímají a mnoho
neĜádĤv v nich dopouštČjí. Ježto kdyby toho nebylo a hospodáĜĤ
pĜibývalo, netoliko mČsto by se množilo, ale i hory by pavovaly a
ty neĜády pĜetrhovaly. Protož aby z toho sešlo. Též co se špitálu
dotýþe, že kolikéž zpráva dochází, že by tam veliký neĜád byl a ti
dĤchodové snad jinam, než by náleželo, vycházeli, nýbrž i
poþtové obecní že se neþiní, a tak se porouþí, aby pilnČ ty poþty
Ĝídili a to tak opatĜili, aby nebylo tĜeba þeho domlouvati, a
takové úþty nejvyššímu mincmistrovi pĜedkládati. Také doly
obecní aby pilnČ pavovány a vzdČlávány byly, o þemž se jim
zvláštní pouþení dáti chce.
Po vykonaném obnovení a napomenutí rady nové vešli v síĖ
radní úĜedníci mince s hofmistrem horním a tu mincmistr mluvil
dále: PonČvadž Hora Kutná bernČmi a jinými danČmi obtížena
není jako jiná mČsta, aby Horníci pro fedrování hor až do sv.
Havla a nejdéle do vánoc 1000 tolarĤ pĤjþili, že v onen þas jistČ
oplaceny /404/ budou, a on sám se svými tovaryši na to, že v ten
þas jistČ splaceny budou, za rukojmČ se staví. A jelikož jiná
mČsta na vydržování lidu váleþného proti Turku pomoci þiní,
ponČvadž jsou se všichni husaĜi zdvihli z míst svých a v travách
s koĖmi jsouce, na zámky zase jeti chtí, leþ jim zadržalý plat a
služba zaplacena bude, že dĤvČĜují pánĤm, že oni pro dobré tČch
hor to uþiní a takové sumy založiti sobČ stČžovati nebudou a
403

Stalo se napomenutí to za tou pĜíþinou, že krátce pĜedtím v
mČstČ blíže brány klášterské u pekaĜe Jakuba Salšického oheĖ vyšel
a ponČvadž hlásní usnuli a na poplach nezvonili, shoĜelo 10 domĤ.
Za nedbalost svou byli hlásní za 2 nedČle kládou trestáni. Další
pĜíþina opatrnosti té byla, že najatí paliþi po ýechách se potulovali,
kteĜí zemi požáry hubili a i k tomu se pĜiznali, že Horu chtČjí
vypáliti. Proto všichni obyvatelé napomenuti a naĜízeno sousedĤm,
aby ponĤcky vykonávali.
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zvláštČ, ponČvadž o své jisté záplatČ zde doma na Horách a ne
jinde ukázané vČdí.
Páni podČkovavše z návštČvy oznámili, že pĜed nČkterým
létem na poruþení JMCé jsou nemalou sbírku uþinili a do 900
tolarĤ ku potĜebČ JMti vedle možnosti obce i sousedĤv, kdož seþ
mohl býti, i také sami od sebe shledali a tu, kdež náleželo,
dodali. A aþkoliv pĜipovČdČno jest bylo, že v jistém þase takové
peníze beze všech hydrunkĤv splaceny budou, jakož pak i jiným
mČstĤm na berni a posudném aby sobČ své sumy porazil jest
povoleno, této obci až posaváde nic není navráceno. A protož že
páni žádají, aby pan mincmistr k tomu nápomocen byl, aby ti
chudí lidé, kteĜí jsou tak i nátiskem pĤjþovati musili, k tomu
zase v tuto neobyþejnou drahotu pĜijíti mohli. Co se pak pomožení zálohy do mince dotýþe, pĜedložili chudobu svou a žádali
strpení, až by s pány soudci a obecními staršími tu vČc uvážili.
Když pak na to obecní starší a soudcové povoláni byli, snesli se na tom, aby se ke 300 tolarĤm, kteréž obec za mincí již k
požadování má, ještČ 700 tolarĤ shledalo a zapĤjþilo, tĜebas i z
penČz sirotþích, nikoli však aby mČšĢané nČjakou sbírkou obtČžováni byli.
To mohli Kutnohorští oþekávati, že jich nová pĤjþka do
mince nemine, neboĢ již mnohonásobnČ se pĜesvČdþili, že kdykoli /405/ nebylo v minci penČz na placení rudy aneb lidu hornímu, první þin byl, že žádána pĤjþka na pánech do mince, þímž
jak obec tak i obyvatelé bývali sužováni, neb odkud sami užitek
oþekávali, tam ještČ naproti tomu pomáhati museli. A ponČvadž
jim nyní na tom muselo záležeti, aby se v pĜízni nového mincmistra udrželi, snažili se všemožnČ sehnati peníze k žádané
pĤjþce a proto prodali ves ýerníny panu Janu Chulejovskému z
Chulejova a na BílejovČ za 1400 kop gr.þ., tak jak ji sami od
pana Salavy z Lípy byli koupili.
Dva živly v rozbouĜenosti své ublížily roku toho vsi Veletovu, a sice voda a oheĖ. Ten den pĜed Božím Vstoupením okolo
hodiny tĜetí celá ves do gruntu vyhoĜela, takže žádné chalupy,
kromČ kostela a zvonice, nezĤstalo a pro prudkost vČtru obyvatelé niþeho vynésti nemohli. Mnozí jen s velikou tČžkostí s hrdly
utekli.404 Ve mČstČ byla pro ožebraþené osadníky uþinČna sbírka, k níž cechové hojnČ pĜispČly.
Na druhé stranČ hrozila pak obci té voda, neboĢ Labe, poþínaje od ZáboĜí, poþalo si prodČlávati nový tok, takže bylo se
co obávati, že by tím novým ĜeþištČm, pokud by si je Labe bylo
zcela prodČlalo, hory velice utrpČly, ponČvadž by se nemohlo se
dĜívím k horám plaveným u bĜehĤ dĜívČjších pĜistáti.
Za tím úþelem, jak zpĜedu pĜi zprávČ pánĤ komisaĜĤ o
výsledku jich šetĜení bylo zmínČno, ku pĜedejití všelikého
možného v budoucnu neštČstí a k uvarování se veliké škodČ
naĜízena byla nová komise ze zástupcĤ horního úĜadu a
šepmistrĤ jako zástupcĤ záduší špitálského, kteĜíž po bedlivém
uvážení všech okolností uznali, že tok (ĜeþištČ) Labe od ZáboĜí k
Veletovu novČ musí býti upraven, pokud jde grunty špitálskými.
Aby však záduší úpravou újmy nevzalo ani jemu pro /406/
budoucnost nijakých výloh a nákladĤ nepĤsobilo, vystavili
komisaĜi zemští k ochranČ záduší špitálského tento revers: Na
pĜedložení a pĜímluvu urozeného pana Zdislava BoĜity z
Martinic JMCé raddy a nejvyššího správce nad horami
šepmistĜi a radda i na místČ vší obce na Horách Kutných jakožto
vČrní poddaní JMCé povolili jsou k tomu a povolují, aby les jich
a ostrov, jenž slove v Jespích proti louce Hornici nad vsí
Veletovem ležící, protržen byl a tak tudy tok vody pro dobré
JMCé na budoucí þasy šel, na ten spĤsob: ponČvadž by oni
šepmistĜi a rada i na místČ vší obce za takovou pĜíþinou od
nemalého kusu lesa a pastev, též i od toho, což by jim voda
pĜidati mohla, upustili a takové protržení ne pĜíhodou a vody se
probráním pĜišlo, ale pro opatĜení nákladĤv JMCé a dobré hor i
také, uvarování budoucích škod, které by skrze protržení Labe
pod loukou Hornicí, tak jakž již tady voda téci zaþala, skrze
grunty svatokateĜinské, záboĜské a starokolínské pojíti mohly, se
stalo, aby v tom dostateþnČ jistým majestátem JMCé a pánĤv
rad komory v království þeském beze všeho nákladu jich
šepmistrĤv a rady a to prve, nežli by se co pĜi tom protrhování
dČlati zaþalo, opatĜeni byli, tak aby oni Veletovští poddaní jich k
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špitálu náležející takového lesu a ostrova, kterýž by skrze takové
protržení odcizen býti mohl, též i toku vody, kudyž nyní voda
teþe a potom skrze ten les téci bude, sekáním dĜíví, pastvami,
lovením ryb i jinak všelijak, jakž mezníky vysazeno býti má, na
budoucí þasy bez všeliké pĜekážky každého þlovČka, jakž prve
užívati a držeti mohou. A k tomu za takové protržení v témž lesu,
ponČvadž by z nČho k záduší veletovskému jistý plat vycházel,
zase z mince JMCé což se platilo, nahrazováno bylo. A jestliže
by kdykoli a kdejaká škoda v gruntech veletovských skrze takové
vody dáti se chtČla, /407/ aby na náklad JMCé bĜehové paženi
byly a jinak všelijak se to opatrovalo, aby tomu chudému záduší
škoda žádná se nedála, nýbrž i to, což by skrze pĜedešlé dole
protržení pĜi hrábích budoucnČ škodného pojíti mohlo, k
nápravČ pĜišlo, zvláštČ že i ti, jichž gruntové se tu stýkají, jsouce
pĜítomni a vidouc, jaká by se škoda netoliko JMCé ale i jim
samým skrze takové vody protržení a probrání státi mohla, za
spravedlivou vČc býti uznali. Actum fer. V post Elisabethæ (24.
listopadu) 1572.
Tohoto protržení Labe aneb vlastnČ upravení nového toku
ĜeþištČ hledČli Veletovští též k svému prospČchu využíti,
žádajíce, aby ten kus lesa, kdež Labe protrhnouti mají, zmýtiti,
na vystavČní svých zboĜených stavení použíti a ostatek dĜíví
prodati, stržené pak peníze k záduší jakož i na zaplacení zvonu,
jejž byl kutnohorský zvonaĜ OndĜej Knotek minulého roku pro
chrám jich zhotovil, obrátiti mohli. (Stál 90 kop gr.þ.) K tomu
bylo od pánĤv svoleno, jakož i ustanoveno, že ten následkem
upravení ĜeþištČ novČ povstalý ostrov pĜi tom záduší špitálském
na vČþné þasy zĤstati má.
Roku toho panovala velká drahota obilí. Souditi to lze z
toho, že pekaĜi horští prosili šepmistry a radu, aby roku toho, jak
od starodávna zvyk býval, preclíky péci nemuseli, ponČvadž
pšenice velmi je drahá a po 3 tolaĜích bráti se musí, pĜiþemž ku
veliké škodČ pĜicházejí. Páni však k tomu nesvolili, nýbrž dali
pekaĜĤm ještČ dĤtku a napomenutí, ponČvadž jich veliký poþet
jest a pĜes 40 se poþítá, proto aby to jako vždycky bývalo, aby
faráĜi k NámČti každotýhodnČ po preclíku dávali a nemĤže-li tak
býti aby všichni každého týhodne dávali, tedy aby jich 12 neb
15 jeden týden a druzí druhý týden dávali, aby jim to obtížno
býti nemohlo. /408/ I oznámili na to pekaĜi, že až posavád ku
zlepšení platu faráĜe NámČtského dávají každého týhodne 6 gr.,
však že chtí o to mezi sebou rozmluviti a co jim možného bude
uþiniti.
OheĖ, jenž byl v þásti mČsta u klášterské brány více domĤ
byl ztrávil, jak zpĜedu již bylo praveno, a pĜi nČmž veliký
nedostatek vody v té þásti mČsta se ukázal, mČl za následek, že
zaþalo se pomýšleti na zĜízení kašny v oné þásti mČsta. Proto
studánka, ze které voda do mČsta se vedla, byla ohledána a
snešeno klásti dvojité roury od studánky, aby více vody do
mČsta pĜicházeti mohlo, a kašna nová na malém námČstí
nedaleko klášterní brány zĜízena. To jest nynČjší kašna u sv.
Anny.
ŠpitálmistĜi žalovali pánĤm, že neĜád veliký ve špitále, zvláštČ co se týþe pobožnosti, pĜi lidech panuje, že velice zhovadili.
I ustanoven zvláštní Ĝád domácí a dán tam na pĜímluvu pana
dČkana i ostatních knČží starý knČz Jan Másník, aby je k tomu
mČl, by se modlívali a písniþky pobožné s nimi zpíval. Co se
však platu špitálníkĤv týþe, ustanoveno, že jim nyní vyplácen
býti nemĤže, ponČvadž musili nemalé sumy pĤjþiti JMCé, teprv
až jim ty sumy splaceny budou, že opČt bráti budou.
Již téhož roku byl v HoĜe ústav pro chudé zaveden a
inspektorové chudých stĜídavČ s knČžími sbírali peníze pĜed
kostely a chudým pak rozdČlovali.
Clo z vČcí kupeckých, které mČstu výsadou krále Václava
dáno a Vladislavem i jeho nástupci potvrzeno bylo, muselo nyní
pĜi zĜízení nové silnice pro Horu v MalínČ placeno býti, a protož
tamnímu /409/ celnému seznam cla toho k zachovávání byl dán.
1573 Všeobecná drahota tehdy vládnoucí byla jistČ pĜíþinou
mnohého neĜádu pĜi prodejích na trzích. Proto, aby pĜítrž uþinili
stálým stížnostem, vydali šepmistĜi a konšelé Ĝád o trzích a
pĜekupování, jenž zní: Jest vČc vČdomá, kterak tČchto pĜedešlých
let pominulých nemalá, ale veliká drahota ve všech témČĜ
vČcech a zvláštČ v jídle, pití a potravách jest byla, takže nad
míru všemu vzhĤru vzešlo netoliko proto, že Pán BĤh

všemohoucí pro hĜíchy naše tČžké všem uskrovniti a požehnání
svého od nás poodníti ráþil, ale také pro nepoĜádnou žádost a
nenasycené lakomství mnohých lidí, kteĜíž nepĜestávajíce na
obchodech, Ĝemeslech a živnostech svých, þímž koho Pán BĤh z
milosti své nadČliti ráþil, v pĜekupování a nesmírná handlování
v obilí, mlíþného a jiných všech vČcí se dali, že jak zde v mČstČ
na trhu jeden pĜes druhého chvátali, také na pĜedmČstí za mČsto,
do vsí, mČsteþek a míst choditi a jezditi se nauþili a skupujíce
þasem nČkteré vČci na slušnosti, to zase na dvoje i troje peníze
uvedli a tudy drahotu vČtší uþinili. A ponČvadž to se vskutku
shledává, že Pán BĤh všemohoucí z milosti své svaté tČmto
ourodám zemským roku nyní pominulého požehnati a všeho
hojnČji než ta tĜi léta pominulá nadČliti ráþil a nadČje jest, že i
letos tolikéž nadČliti ráþí, aby opČt taková drahota zde v této
obci skrze ty lakomce a nenasycené lidi nepovstala a na
slušnosti jeden každý potĜeb sobČ nakoupiti mohl, protož takto
se v tom ustanovuje a všem vĤbec i jednomu každému zde na
Horách Kutných obývajícímu a živnost majícímu porouþí:
PĜedkem. Trhové, ti aby svobodni byli tak jak vždycky od
starodávna bývalo a jeden každý aby svobodnČ bez nátisku sem
do mČsta /410/ jeti, vézti, nositi, prodávati a což komu potĜebí
kupovati mohl. NicménČ i v trhové dny všem se propouští a plná
svoboda þiní, aby k horám obilí, dĜíví, prkna, vápno, piva,
vaĜení, loje, železa i jiné potĜeby vezli, nesli, a hory, ponČvadž
by bez toho státi nemohly, fedrovali. A z té pĜíþiny zapovídá se
všechnČm to z mČsta na pĜedmČstí a za mČsto do cest vycházení
a tam buć mlíþného, slepic, kuĜat, ptákĤv, vln, vajec i jiného
všeho bez výminky kupování a prodávání, a porouþí, aby jeden
každý doma vyþkal a na svobodném trhu povolnČ, což komu
potĜebí, kupoval. Nebo takovým spĤsobem netoliko trhové v nic
pomalu pĜicházejí a lidé dostatku za slušné peníze potĜeb sobČ
nakoupiti nemohou, ale i dĤchodĤm obecním uchází.
Též i ukrytá a tajná jednČch s druhými srozumČní na veliké
ublížení a škodu všemu mČstu jsou, ponČvadž mnozí divným
spĤsobem a obmyslem okolním i domácím lidem na obilí, vlny,
loje i jiné nČkteré vČci zapĤjþují a potom do domĤv svých nésti a
vézti porouþejí, anobrž, nemohouce þasem sami, jiné a jiné k
tomu formany najímají, kteĜíž netoliko po vsech a mČsteþkách,
ale i v tvrzích témČĜ všude všecko vyhledají a vydrancují, že
mnohdykráte lidé okolní k mČstu s þím jeti nebo jíti nemají, skrze
což netoliko nedostatek a újma v tČch vČcech bývá, ale mnozí
pĜicházejíc k tomu þasem dosti lacino, potom lidem to velmi
draho zase prodávají a tudy mČšec sobČ nahánČjí a obec o cla a
dĤchody pĜípravují.
Než i ta do vsí zvláštČ okolních vskákání a tam mlíþného,
vajec, slepic, kuĜat, ryb, hrachĤv, jahel, krup i jiného vaĜení a
potĜeb skupování a zde zase na trhu od takových pĜekupníkĤ a
pĜemýkaþek mnohdykrát za dvoje peníze jiným prodávání na
velikou zhoubu obci jsou. Nebo takovým spĤsobem, když jedna
vČc skrze nČkolikeré ruce projde, netoliko drahota se þiní,
hospodáĜové v svých /411/ živnostech hynou, ale i vsi se zdČlávají
a mČsto a v nČm trhové lehþí a pomalu scházejí. A protož jakž
taková tejná a jednČch s druhými srozumČní, tak i pĜekupování a
škodlivé handlování všechnČm se zapovídají.
A jakož nČkteĜí pekaĜi, mlynáĜi, nákladníci a jiní podobní
obchodníci i v to se dali, že na trhu obilí na hrstky trží a kupují a
tudy aby sem na trh vezeno nebylo a sousedé jiní k potĜebČ své
co koupiti nemČli, nýbrž i dĤchodĤm ucházelo, pĜíþiny dávají,
ježto netoliko tím zpĤsobem mĤže se jim v takovém obilí
promČna státi a oklamáni býti, ale i þasem rovnČji na trhu
patĜiþné obilí mohli by koupiti. A protož vidí se, že by všichni
starého obyþeje a zvyklosti v tom mČli následovati a na trhu
svobodném toho všeho, jakž prve bývalo, oþekávati a což komu
potĜebí kupovati. A ponČvadž i poddaní obce této ten nespĤsob
na sebe vzali, že majíce obilí, mlíþné, ryby i jiné potĜeby sem
voziti a mČsto a hory mimo jiné okolní fedrovati, toho neþiní, ale
jinam, kdekoli se komu líbí, vozí, a mnohdykrát zadlužíce se,
odpolu darmo dávají, takže skrze to psaní mnohá o dopomožení
þinČná nám zaneprázdnČní þiní. A protož tolikéž jim se porouþí,
což by koho Pán BĤh z milosti své buć obilím, vaĜením, rybami
neb þímkoli jiným nadČliti ráþil a na prodej bylo, aby sem na
trhy svobodné vozili a kdož by þeho potĜeboval, v místech na to
od starodávna usazených vedle bČhu trhu na slušnosti prodávali

a tudy volnost svou k obci této prokázali. Pakli by se kdo tak
nezachoval a v tom skuteþnČ postižen byl, tedy jiným ku pĜíkladu
trestán býti má.
Když se pak cožkoli od kohokoli na trh pĜiveze neb pĜinese,
to aby jedenkaždý svobodnČ prodával a kupoval a jeden druhému v trhu nepĜekážel, ani jeho buć zjevnČ neb tejnČ nepĜedával,
ale dokudž /412/ by toho, což kupuje, nestržil, vyþkal. Jestliže by
se pak kdo pĜedce smluviti nemohl a nekoupíce odtud odešel,
tedy jiný bude moci tržiti a bez pĜekážky jiného kupovati. Pakli
by se kdo pĜes to þeho dopustil a jeden druhého pĜedával, v trh
jemu se vkládal, neb co takového neslušného buć zjevnČ neb
tajnČ, chtíce sám všecko pokoupiti a pohmatati, þinil a to
vskutku bylo shledáno, ten každý má skuteþnČ vČzením trestán
býti a o to, což koupil, pĜijíti.
Domácí pak, jestli by jaké obilí, mlíþné, ovoce, vaĜení neb
co takového mČli a prodávati chtČli, aby nad míru a trh, buć
svČtle neb ukrytČ, zvláštČ ven z mČsta, nic neprodávali a jiným
pĜespolním tudy pĜíþin k drahotČ nedávali a pohoršení na sobČ
neþinili, nýbrž mají-li co toho, aby na slušnosti lidem prodávali,
na draho nechovali, pamatujíc na tu Ĝeþ: Žádný neoklamej v
trhu bratra svého, nebo Pán BĤh mstitel jest tČch všech vČcí a
zĜídka zle a nespravedlivČ nabytý statek k užitku svému pĜichází.
Jestliže by pak kdo v tom všem se tak nezachoval a pĜíþina
drahoty býti chce nebo že ven bez povolení prodává, má jiným
ku pĜíkladu trestán býti.
A kdež mnozí, zvláštČ podruzi a ti, kteĜí s mČstem trpící nejsou a lepší než mnozí sousedé živnosti obsáhli. A ten obyþej
mČli a to za obchod a živnost svou sobČ vzali, že když nČkdo buć
z pĜespolních neb domácích na trh nČco vynesl neb pĜivezl, již
buć husy, slepice, kuĜata, prasata, vejce, ptáky, sýr, máslo,
kĜen, Ĝepu, mrkev, cibuli, petružel neb co jiného, že hned takového pĜejali a k sobČ nésti neb vézti kázali, neb vespolek a jinak,
buć sami neb skrze náhonþí a tlumoþníky své od nČho koupili a
potom zase lidem prodávali, takže s tČžkostí chudý soused þasem
þeho dotržiti se mohl a z jedné vČci dvČ neb tĜi udČlali a na
jednom penízi a groši nČkolikráte témČĜ na obrácení anebo /413/ v
malé chvíli vydČlali a tudy nemálo lidi chudé sužovali a drahotu
nesmírnou v této obci þinili a mČšec svĤj nahánČli, chtíce lehce
živi býti, a prací svých, jimž se od pladosti vynauþili a zvykli,
varovali. A protož tolikéž takové pĜekupování a handlování
všechnČm se zapovídá a pĜísnČ porouþí, aby po dnešek žádný
toho více neþinil a nic nepĜekupoval ale jeden každý, kdož co na
trh pĜiveze neb pĜinese, buć sám, neb komuž poruþí, aby nejednou na spolek, ale i jiným, kdož by potĜeboval a koupiti chtČl porĤznu (leþ by toho nČjaká obzvláštní potĜeba ukazovala) prodával a toho, aby i jiní podČleni býti mohly, šetĜil. A zase kupující
mimo svou vlastní potĜebu aby nic nekupoval, pĜes jiné nechvátal a jim z ruky nevydíral. A tak aby v tom nČjaký Ĝád byl a lidé
chudí i bohatí na slušno i bez obtČžování potĜeb sobČ nakoupiti
mohli. Jestliže by se pak kdo z tohoto naĜízení vytrhl a jináþe se
chovajíc jakýmkoli spĤsobem vymyšleným je pĜestoupil a v tom
skuteþnČ, že neb sám pĜekupoval aneb jinému napomáhal, postižen byl, tehdy ten skuteþnČ jiným ku pĜíkladu vČzením trestán
bude a o to všecko, což koupil, pĜijde. Jakž pak jisté osoby k
tomu jsou naĜízeny, kteréž na to obzvláštnČ pozor míti a k tomu
dohlídati budou.
Trh pak obyþejnČ až do poledne, jmenovitČ od sv. JiĜí až do
sv. Havla do šestnácti a v zimČ od sv. Havla do sv. JiĜí do devatenácti hodin, pokudž praporec k tomu obzvláštČ naĜízený a spĤsobený vyzdvižen a složen nebude, trvati má. Po poledni pak a
po stoþení praporce však v trhové dny, kromČ sobotního, budou
moci z tČch sousedĤv a obyvatelĤv lidé staĜí, kteĜíž pro fedrování hor a lidu horního sedíce, každý den na rynku neb na ulicích
na peníz nebo na groš prodávají a jináþe se živiti nemohou, za
dvČ hodiny totiž, jak napĜed dotþeno, v létČ od šestnácti až do
osmnácti a v /414/ zimČ od devatenácti až do jedenmecítmé hodiny
sobČ kupovati a zase v slušnosti, žádného takového pĜílišného v
tom užitku a zisku nehledajíc, jiným prodávati. Než co se sobotního dne dotýþe, to po poledni a složení praporce trh jim
svobodný až do veþera zĤstávati má. TČm pak mladým lidem a
zvláštČ podruhĤm a nájemníkĤm obojího pohlaví mužského i
ženského mnohem užiteþnČjší a poctivČjší je vČc, aby obchodu a
Ĝemesla svého, kterémuž se vyuþili a ten prve sami byli vyhledá187

vali anebo u lidí sloužili, nežli takové lakomství provozovali a
jiným pĜekážku þinili. A ponČvadž i ta pĜístavní dívka nČkterá,
vezma od paní své mzdu, sloužiti nechce, ale v takové hokynáĜství, chtíc lehce živa býti, se dává. Protož, kdož by takového
prodávání užívati chtČl, ten aby prve o to do plné rady vstoupil a
za takové prodávání žádal a komuž se to z jistých pĜíþin
propĤjþí, ten bude moci toho požíti. Pakli by se kdo jináþe
zachoval a v takové prodávání, an toho jemu dopuštČno není, se
dal, tedy ten každý bude trestán a to, což pĜi nČm položeno,
pobráno býti má.
V jiné pak dny, jestliže by co od toho na prodej pĜivezeno
neb pĜineseno bylo, takoví prodavaþi sobČ pokoj dáti a pĜekážky
žádnému z sousedĤv a obyvatelĤv v niþem þiniti nemají.
Nad to vejš mnozí z hospodáĜĤv a nájemníkĤv, kteĜí v šenkovních domích neb jinde obydlí své mají a lidem stravou, pitím
a koĖským obrokem posluhují, kupujíce sami na slušnosti, chleby, masa, piva, vína, ryby, ptáky, ovsy, sena, slámy i jiné potĜeby, a nČkteĜí majíce toho doma dostatek, jiným zase kdy chtČjí a
jak chtČjí, velmi draho netoliko na mnoho penČz, ale i drahnČ
grošĤv prodávají a jednu vČc rozliþnČ sobČ nadsazují a nČkteĜí i
míry ukrytČ nespravedlivé míti mohou, kupujíce sami na míru
zde od starodávna zvyklou, jiným na menší odbývají a prodávají
/415/ a tak také tím spĤsobem lid domácí a pĜespolní sužují a zisk
svĤj a živnost opatrují. A protož takoví handlové nekĜesĢanští
také všechnČm se zapovídají a o tom porouþí, aby jeden každý,
prohlédna k svému svČdomí dobrému, tak se v tom Ĝídil a
spravoval, aby žádnému neubližoval a více báznČ boží a spravedlnosti nežli pĜílišné koĜisti v tom šetĜil. Neb jestliže by kdo po
tomto napomenutí v tom postižen byl a buć stravu neb pití jakéžkoli nad míru prodával, na obroku koĖském mimo náležitost
pĜejímal, míry nespravedlivé mČl, tehdy skuteþnČ ku pĜíkladu
vedle uvážení bude trestán a pokutován.
Nýbrž i to pĜi nČkterých obchodnících jest shledáno, že váhy
a lokty velmi lehké a krátké mají a na nČ lidem prodávají a
statkĤv svých i cizích berouce za to jedny i jednotlivé peníze
odbývají, klamajíce lid tudy chudý a bohatý a sobČ nahánČjíce,
þehož jestliže by se kdo dopustil a v tom skuteþnČ, že váhu a
loket falešný má, postižen byl, tedy do vČzení bude dán a vČc
jemu taková v nic se obrátí, tím se spraví.
Není i ten chvalitebný spĤsob mezi mnohými Ĝemeslníky a
dČlníky, že podle svého Ĝemesla a práce toho vyhledávají, aby
jakž náleží a spravedlivé jest, což dČlají a za to peníze berou,
udČlali. NicménČ však jak sami chtČjí platiti sobČ velejí a lidem s
rozliþnými fortely a oklamáváním prodávají, nýbrž i na tom se
nČkteĜí v poĜádcích svých, po þem by dávati a jak prodávati
mČli, snášejí a pokuty na sebe ukládají. A jiní kupujíce dobytek,
kĤže, obilí i jiné vČci na slušnosti, zase podle své vĤle toho
odbývají a žádné šetrnosti na Pána Boha, dobré svČdomí a
bližního nemají. A jiní dČlajíce u lidí na den neb jinak pracujíce,
co chtČjí za práci dáti sobČ velejí o nedČje-li se podle vĤle jich,
by mnozí z nich dosti málo udČlali, tČžce se domlouvají, což vše
nemĤže než s velikým obtížením zvláštČ chudých lidí býti. A
protož /416/ i ty vČci všem ĜemeslníkĤm a dČlníkĤm pĜísnČ se
zapovídají a porouþí, aby jeden každý pĜi Ĝemesle svém a práci
spravedlivČ, beze všeho obmyslu a fortelĤv se choval a na lid
horní i jiný nic neukládal a v poĜádcích svých na nČ se nesmlouval a drahoty neþinil, ani mimo náležitost a spravedlnost
od nich lidí buć za práci neb od díla nebral, ale jeden každý k
tomu pĜihlídal, aby Ĝemesla a práce své bez ublížení jiných, aþ
chce-li od Pána Boha všemohoucího požehnání dojíti a trestání
božího a pokuty ujíti, vyhledával, a od žádného více než náleží a
spravedlnost ukazuje nežádal. A jmenovitČ aby žádný více
nedával od sv. JiĜí do sv. Václava zedníkĤm a tesaĜĤm mistrĤm
beze stravy na den než po pČti gr. rej. a pomahaþĤm a nádeníkĤm po pĤj tĜetím gr. rejn. povinen nebyl, leþ by kdo dobrým
mistrĤm nad to více co pĜidati chtČl, anobrž všickni majíce to
pĜedložení a napomenutí, budou se vČdČti jak zachovati a budoucích pokut a trestání varovati.
Stalo se na Horách Kutných v úterý po památce sv. Víta
jinak 26. dne mČsíce þervna léta od narození syna božího tisícího pČtistého sedmdesátého tĜetího.
1574 Po þas pobytu krále Maxmiliana v ýechách, který až
do roku 1571 potrval a jak þastými návštČvami sousedních
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knížat tak i poĜádáním všelikých okázalých slavností ukracován
byl, získali si stavové obČtavostí svou a osvČdþenou pĜíchylností
úplnČ pĜízeĖ královskou a chtČjíce i dále vČrnost svou k
panujícímu rodu náležitČ osvČdþiti, žádali snažnČ krále
Maxmiliana aby svého nejstaršího syna arcivévodu Rudolfa do
ýech poslal, aby on jako budoucí nástupce trĤnu s Ĝeþí i obyþeji
národa þeského záhy se obeznámil. Žádost tato lichotila králi
velice a slíbil proto stavĤm splnČní její, což také roku 1574 se
stalo, když byl Rudolf ještČ pĜed nastoupením /417/ této své cesty
na království uherské korunován.
Na uvítání kralevice chystala se skoro celá zemČ a když byl
v den po sv. Benediktu (22. bĜezna) pan hofmistr do rady
vstoupil a zde oznámil, že tuto hodinu jemu psaní ode dvora
odevzdáno bylo, v nČmž se mu oznamuje, že Jich Mti arcikníže
Rudolf jako nastávající král þeský spolu a arciknížetem
Arnoštem bratrem svým týž den okolo hodiny dva a dvacáté
sem do Kutné Hory pĜijeti ráþí, a protož aby hospody spraveny
byly a potĜeby opatĜeny, tak aby v niþem nedostatku nebylo.
Jakož pak v té dobČ jeden i druhý faráĜ do rady pĜišel a též o tom
oznamoval. A protož páni téhož dne všecky soudy vzdali a hned
nČkteré osoby volili, jimž co mají spĤsobiti a opatrovati
poruþeno, neboĢ Kutnohorští pĜi návštČvách podobných vždy co
nejokázaleji osvČdþiti hledČli vČrnou oddanost ku panujícímu
rodu.
Proto, jak obecní písaĜ v knize Memorabilií poznamenal, což
doslovnČ se zde uvádí, zvoleni byli pan rychtáĜ císaĜský Samuel
z Vodolína a pan primas, aby nČjaké ryby v haltéĜích spatĜili a
do Veletova poslali, aby takových ryb v rychlosti polapili a bez
prodlévání sem dodali. Což pak se tak stalo, že jsou dobré ryby
opatĜeny a do kuchynČ Jich Mtí na Vlašský dvĤr odeslány. Pan
Tomáš bakaláĜ a pan Stanislav poþteni k vínĤm, aby dvČ vČdra
uherského a dvČ vČdra þerveného dobrého vyhledali a též na
Vlašský dvĤr donésti dali. Též také dva sudy dobrého piva
brodského by tam dodáno bylo. Pan Tomáš Klabal a Havel
provazník k hospodám voleni, ti aby šli do všech hospod, aby
hospodáĜe napomínali, aby se þistotnČ mČli a domy své
potravou, obrokem koĖským a šaty ložními opatĜili. K tomu
pĜidán jest pan Jakub Holý, ten aby hospody s nimi vybíral a
/418/ kdo by mČl kde státi, místo ukázal. K kuchyni naĜízen byl
pan Jan Daþický405 a Jan Kaznar, ti aby opatĜili, co by jísti se
mČlo, a poruþeno pĜedkem ĜezníkĤm þtvrt vola dobrého dáti, k
tomu nČkterého beránka. Též poruþeno špitálmistrĤm, aby dobré
tele a dva skopce dali a k tomu hrnec másla a hrnce, též
nČkterou kopu vajec aby opatĜili.406 Nad to vejš poruþeno do vsí,
aby po jednom kapounu a slepici dali a k tomu nČkterou kopu
rakĤ a 100 pomoranþĤ koupili. A naposledy volán jest pan Pavel
Cholopecký a MatČj BrožĤ, aby 17 loží dobrých a pČkných
objednali a na Vlašský dvĤr dodali, nýbrž i nČkteré konČ, bude-li
kterých zapotĜebí, objednali a pohotovČ mČli, což vše se tak
stalo.
Potom okolo nešpoĜí, když þistý a horký þas byl, páni
zvČdČvše, že od ýáslavi skrze Neškaredice sem jeti raþí, vyšli
jsou za mČsto mezi pole špitálské a þekali na silnici u vČtším
poþtu s pány obecními, pány soudci, staršími havíĜskými a
jinými mnohými lidmi, a tu mezi dvacátou a jedenmecítmou
hodinou podavše Jich Milosti rukou panu královskému rychtáĜi
panem primasem a panem Tomášem bakaláĜem pĜivítáni jsou
byli i pronešeno, aby Jich Mti nad nimi a nad tČmi horami svou
milostivou ruku držeti a Jeho Mti císaĜi, jakožto pánu otci svému
nejmilostivČjšímu, aby v své pamČti je míti ráþil, pĜimluviti, i
také to, což od nich Jich Mtem jakožto od chudých /419/
poddaných na znamení vdČþnosti takového sem na ty Hory
Kutné pĜíjezdu odesláno bude, milostivČ a laskavČ pĜijmouti
ráþili. Což jsou Jich Mti milostivČ pĜijíti, i to že za nČ i za ty
hory k JMti pĜimluviti se chtí, oznámiti ráþili.
A takž po vykonání takového uvítání a odpovČdi Jich Mtí
ráþili pĜímo jeti do mČsta na Vlašský dvĤr, kdež místo Jich Mtem
405
Jan Daþický, syn po OndĜejovi Daþickém, který již roku 1571
na den památky StČtí sv. Jana KĜtitele v sídle svém v Lorci zemĜel u
vČku 61 rokĤ. Bratr spisovatele výše uvedených PamČtí Mikuáše.
406
PĜi špitále vedeno bývalo vždy hospodáĜství se dvorem, ku
spravování a osívání polí ku špitálu náležitých.

bylo pĜipraveno a páni všedše na vozy, s kterými potom za nimi
vyjeli, Jich Mtí až pĜed radnici následovali. A což prve naĜídili,
ke všemu tomu dohlídli, aby se všecko náležitČ vyĜíditi mohlo.
Mezi tím, když Jich Mti ráþili se strojiti a než veþeĜe pĜistrojena byla, ráþili jsou do šmiten k mincíĜĤm a pregéĜĤm sjíti, a
jak jsou co þinili, dobrou chvíli na to patĜili. A oni také mincíĜi a
pregéĜi jak jsou mohli nejvíce jich se sjíti a nejprudþeji dČlati o
to se pĜiþinili, takže Jich Mti mČli se naþ podívati. A potom, když
se Jich Mtem ráþilo odjíti a do pokojĤv nových pánČ mincmistrových vejíti a tu spoleþnČ veþeĜeti i potom, kdež náleželo a
pĜipraveno bylo, noclehovati. DvoĜané kde mohlo býti nejblíže
od dvora jsou forírováni, u JindĜicha z Vodolína, u Václava z
Vlþí hory a Markéty Pampové a jiných tu i jinde, takže brzy ke
dvoru pĜijíti a zase odjíti mohli.
NazejtĜí pak dáno bylo znáti od nČkterých ode dvora, že víno
vypili a že nic jeho nepozĤstává a že Jich Mti ráþí zde obČdvati,
aby nČjakého vína spraveno bylo a Jich Mtem odesláno, což jest
se bez prodlení vykonalo.
Na ráno ráþili Jich Mti na koních na projížćku do hutí sjeti
a tam tolikéž se podívati a dobrou chvíli pobýti a to dílo hutní
spatĜiti, takže okolo hodin tĜinácti ráþili se odtud navrátiti a
KouĜimskou branou do mČsta pĜijeti a odtud pĜes rynk dolĤ
mimo rathouz, až potom na Vlašský dvĤr se vypraviti a na
vČtším díle mČsto /420/ spatĜiti. A potom, když vČzĖové Jich Mtem
suplikací podali, o tom poruþiti, kdo by z dlužníkĤv tak mohl
vČzení prázen býti a pĜi jiných taková vina nebyla, aby páni
pĜiþinili se, aby toho vČzení mohli prázdni býti. A mezitím
nČkteĜí zase do Brodu se strojili, aby zase hospody Jich Mtem
spraviti mohli, neb den tam potom zĤstati ráþili.
Když pak Jich Mti poobČdvali a již po patnácti hodinách
bylo, ráþili všichni na vozy sedati a mimo rathouz a ulicí
Knajslíkovskou branou Klášterskou až na KaĖk jeti a tu jak
havéĜe tak i ty stroje a všech témČĜ dolĤ spatĜiti a ohledati, takže
havéĜi do dolĤv lézti, konČ v trejbích bČhati, hlínu a dĜíví dolĤ
dávati a zas pryþky a jiné vČci dČlati, takže spatĜivše to všecko,
když tam témČĜ do osmnácti hodin pobyli, vsedše na vozy do
Brodu jeli.
Aþ v pondČlí v samý veþer naslechnuto bylo od nČkterých, že
Jich Mti toho úmyslu býti ráþí, aby tolikéž kostely ohledali a
zvláštČ sv. Barbory a monstrancí a jiné klenoty a za tou pĜíþinou
jest se mší a kázáním zvláštČ u sv. Barbory prodlilo, ale toho nic
se nestalo a se všeho sešlo. Toliko hofmistr pán z Kolovrat a jiní
nČkteĜí páni ode dvora též i knČz u Vysokého kostela se
procházeli a potom i u sv. Barbory a na vČtším díle z nich i tu
monstrancí velkou a jiné klenoty spatĜili, tolikéž stavení vnitĜ i
zevnitĜ shledli a nČkteĜí faráĜe kázajícího, tolikéž i muziku, neb
kantorovi obzvláštČ poruþeno bylo, aby oficium držel a pĜi tom
žádný nedostatek aby nebyl, slyšeli.407
/421/ Po skonþení snČmu, který byl arcikníže Rudolf na místČ
otce svého zahájil a po celou dobu jemu pĜedsedal, a na nČmž
kromČ bernČ stavové þeští pĜipovČdČli snahy císaĜe Maxmiliana
k dosažení trĤnu polského podporovati, zĤstal arcikníže Rudolf
sídlem v Praze, arcikníže Arnošt však do VídnČ se navraceje do
Hory opČtnČ zavítal a zde po dva dny pobyl. S ním pĜijeli též
arcibiskup pražský, pánové Joachym ze Švamberka, Stojanov,
pán z Hradce a jiní vyslaní s panem mincmistrem. Po odjezdu
arciknížete bylo pak mezi mincmistrem a radou vyjednáváno,
aby k ušetĜení koní pĜi horách voda z Vrchlice struhou na
TurkaĖk ke hnaní strojĤ horních vedena byla a obec aby na
náklad ten pro minci u nČkterého souseda 6000 kop gr.þ. se
vypĤjþila. Pakli by v mČstČ suma ta sehnati se nedala, aby mezi
sebou výpĤjþku zaĜídili aneb jinde sumu opatĜili a obec aby se v
rukojemství postavila.
Páni obecní a starší vzavše ve vČci té potaz oznámili panu
407
Nebudiž nikomu divno, že podobných místních pamČtí z
obecních knih starých tak þasto doslovnČ se uvádí. ýiní tak spisovatel s dvojího dĤvodu. PĜednČ aby se ukázalo, jak staĜí pĜedkové
naši všeliké pĜíhody v mČstČ v obecních památných knihách poznamenávali, þehož za našeho pokroþilého vČku se nedČje /421/ a druhé,
podobné zápisy podávají vČrný obraz minulosti co do myšlení i co
do jednání. Daþický ve svých PamČtech o tom nepoznamenal
niþeho, což jest jistČ vČc podivná, neb podobných událostí sám byl
velkým pĜítele.

mincmistrovi: ponČvadž jemu dobĜe povČdomo jest, jaké platy
horní každého týhodne na obec pĜicházejí, kdež týhodnČ více
než 20 kop gr. se nedostává a obec jich zakládati musí, a bude-li
tato obec více zatČžována, že není možno, aby doly mohla
udržeti. Též také že obec kutnohorská za JMCou panu
Václavovi Chotouchovskému v 600 kopách gr.þ. a paní Elšce z
Landštejna408 v 1000 kopách gr. jest rukojmím409 a kdyby opČt
mČli za 6000 kop gr.þ. státi, že nevČdí, jak to mají /422/ opatĜiti,
neb rozumí se, že není žádné možnosti pĜi sousedích, aþ by pĜi
nČkterých to obráno býti mohlo, ale že ti jsou jiným pĤjþili. Že
tedy povolují, aby u nČkoho jiného uptáni byli, že se chtČjí v
rukojemství postaviti. Když však mincmistr ubezpeþoval a druzí
páni z komory pĜisvČdþovali, že pĤjþka tato toliko na tĜi léta
platiti má a z ní úrokové že se vypláceti budou, jakož i že v roce
polovice se splatí, pĜivoleno bylo k tomu, aby ta suma v obci od
nČkterých sehnána byla. A tu hnedle spolusoused Ludvík BoĜita
z ěásné uvolil se k úþelu tomu 1200 kop gr. zapĤjþiti, když
jemu obec kutnohorská na sumu tu list hlavní dá.
Z tohoto jednání patrno, že Kutnohorští nijakých nákladĤv
ani obČtí na udržení a zlepšení hor nelitovali a co kdo jen navrhl,
že by ku prospČchu hor býti mohlo, ochotnČ podporovali, aniž
by vČc byli dĜíve ĜádnČ promyslili neb prozkoumati dali. Proto
také tak þasto pĜedstíranými výhodami a prohnanými dobrodruhy oklamáni a o veliké peníze pĜipravováni bývali. Také i zmínČná stavba strouhy vodní a takzvaného vodního stroje na TurkaĖku, kteréž obojí obec kutnohorskou mnoho tisíc stálo, v dobČ
velmi krátké úplnČ neprospČšným se ukázalo.410
/423/ V pondČlí pĜed památkou Mistra Jana Husi obnoven byl
úĜad konšelský skrze nejvyššího správce nad horami Zdislava
BoĜitu z Martinic a potom jest šepmistrĤm závazek dán skrze
pana Jana Zygele z Chocemic písaĜe mince. Po vykonání toho a
odejití všech lidí uþinil pan mincmistr napomenutí. PĜedkem
strany cti a chvály boží, aby všichni toho dbalí byli. 2. BratrĤ
mikulášencĤ a kalvínĤv aby netrpČli. 3. Rozpustilosti aby
pĜetrhovali a nevážné manželky zkrocovali. 4. V pĜímluvách aby
sobČ nevskakovali ani jedni druhých vyslýchali. 5. OdkladĤv
lidem aby zbyteþnČ se neþinilo, ale sirotkĤm a vdovám k
spravedlnosti dopomáhali. 6. Jestli by se co mezi dČlníky JMCé
pĜihodilo, to aby pČknČ pokojili. Dále naĜídil pan mincmistr, aby
všem NČmcĤm jakož i ýechĤm havíĜĤm a ĜemeslníkĤm
zapovČzeno bylo se zbraní bez potĜeby choditi, s sekerami a
kordy pod pĜísným trestáním.
Nemalou potíž mívali Kutnohorští s administrátorem konsistoĜe pražské pod obojí, že jim knČží jejich, dČkana i faráĜe, pĜed
sebe obesílal, je z knČžství sesazoval aneb jim obĜady církevní
konati zapovídal, což HorníkĤm nikdy lhostejným býti nemohlo,
jelikož knČží jejich jistým Ĝádem svým, obecním snešením
stvrzeným, svou vlastní konsistoĜ tvoĜili. Proto také šepmistĜi a
rada /424/ stČžovali si u krále do administrátora pražského a výsledek stížnosti té byl, že Maxmilian mandátem daným ve Vídni
v pondČlí po nedČli postní Oculi zĜízeným radám komory þeské
naĜídil: Zprávu toho míti ráþíme, že by administrátor konsistoĜe
408
Elška z Landštejna na Žehušicích a Tuchorazi, vdova po nČkdy
purkrabím BoĜivojovi z Donína.
409
Dle žádosti císaĜe Maxmiliána, projevené listem daným ve
Vídni ve þtvrtek po sv. Urbanu (28. kvČtna) 1573.
410
PíšeĢ o tom Daþický takto: PĤvodem a radou úĜedníkĤv horních na Horách Kutných vedena jest voda struhami novČ zdČlanými
ode vsi Bylan na KaĖk a i dovedena na náklad z mince císaĜské,
chtČje užitek tČm horám pĜivedsti. A kvĤli vodČ udČlány jsou dva
rybníky, jeden u huti Zágrovny a druhý za branami KouĜimskou a
Kolínskou mezi zahradami na Trávníku místČ tak Ĝeþeném, kdež v
kĤželky hrávali pĜi HoĜe Kutné. Stálo to nemálo, vše daremnČ a bez
užitku a brzy to spuštČno a v nic pĜišlo, mimo to, co lidem škod v
zahradách a rolích tím nadČláno. Dle tohoto popisu Daþického tČžko udati, kde by ty rybníky /423/ byly bývaly, neboĢ za branou KouĜimskou a Kolínskou býti nemohly. Strouha vodní za tou pĜíþinou
vedená dá se až posavád za polemi Špahovskými v Hlouškách až k
nynČjší šachtČ ýtrnácti pomocníkĤ dobĜe sledovati. Když již hornictví dávno bylo zaniklo a po horních strojích ani památky nezbylo,
musela obec kutnohorská až do roku 1845 jistý roþní plat pod
titulem na vodní horní stroj platiti, kterýž plat teprve zmínČného
roku pĜestal.
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pražské pod obojí pĜijímajících pĜedešle i teć nyní zase znovu
dČkana neb faráĜe od Hory Kutné pĜed sebe obsílati mČl a jeho z
knČžství ssaditi a jiné ceremonie kostelní zapovídati mČl, však k
radám našim v zĜízené komoĜe þeské od nich na nČj administrátora za pĜíþinou tou (aby tomu, pokudž by on dČkan v þem zcesten byl, pro uvarování všelijakých nesnází, kteréž by z toho pĜi
tČch horách pojíti mohly, þasnČ v cestu vkroþeno bylo) uþinČnou
dotázku, niþehož toho, proþ to pĜed sebe béĜe, v známost uvédsti
nechtČl. I ponČvadž jest se toho obávati, kdyby dotþený administrátor od takového obsílání jeho dČkana a snad i vypovídání
odtud nepĜestal, že by se o nČj lid obecní, zvláštČ pak havíĜský,
ujíti chtČl a tak by z toho nČjaký rozbroj a pozdvižení pĜi tČch
horách pĜijíti mohlo. A kdyby nyní psaný havíĜský lid ty hory
opustiti mČl, tedy skrze vody, které by se zatím zmohly, znamenité, nenabyté škody pĜi tČch horách bylo by oþekávati. A protož
vám porouþeti ráþíme, abyste již psaného administrátora ihned
pĜed sebe obeslati dali, na nČm pĜíþiny takového obeslání jmenovaného dČkana s dostatkem vyrozumČli a nám o tom spolu s
dobrým zdáním vaším neprodlévaje oznámili. Zatím pak pĜi nČm
administratoru, aby takovým citováním jeho dČkana až do další
resolucí naší prodlel, opatĜili.411
/425/ 1575 V pátek pĜed památkou sv. JiĜí zemĜel v HoĜe nejvyšší mincmistr Zdislav BoĜita z Martinic ke všeobecnému zármutku Kutnohorských, neboĢ po dlouhé dobČ byl to opČt jeden z
mincmistrĤ, který jich v právech nezkracoval, nýbrž ve všech
snahách obecních podporoval. Proto také byl pohĜeb jeho slavný
nejen v HoĜe, nýbrž i na hradČ Pražském, kde do rodinné hrobky
v chrámČ sv. Víta byl položen. Tam pĜi pohĜebním prĤvodu
nesli rakev jeho horníci z Hory vyslaní.
Téhož roku odbýval císaĜ Maxmilian jako král þeský snČm
se stavy království þeského na hradČ Pražském, pĜi kterémž syn
jeho arcikníže Rudolf, byv stavy za pĜíštího krále zvolen, ve
þtvrtek po památce sv. Matouše byl ihned korunován. Na snČmČ
tom suplikovali Horníci u stavĤ za pĜímluvu, aby jim /426/ privilegia a obdarování, která posud na hradČ Pražském zĤstávala,
navrácena byla, aby správa obce nehynula. ProsbČ té vyhovČl
císaĜ následující konfirmací: My Maxmilian II. atd. oznamujem
tímto listem, že jsme od poctivých šepmistrĤv a konšelĤv i na místČ vší obce Hory Kutné vČrných našich milých poníženČ prošeni, abychom jim tČch majestátĤv, obdarování, výsad, chvalitebných dobrých zvyklostí a práv, kteráž sobČ od císaĜĤv Ĝímských
a králĤv þeských pĤjþena a zvláštČ od JMCé Ferdinanda slavné
pamČti pana otce našeho nejmilostivČjšího dána a potvrzena
mají, milostivČ obnoviti, schváliti a potvrditi ráþili. K jichžto
pokorné prosbČ naklonČni jsouce a vidouce ty listy, majestáty,
obdarování a potvrzení celé a neporušené býti, s dobrým rozmyslem, naším jistým vČdomím, radou vČrných našich milých, mocí
královskou v ýechách tČch svobod všech a obdarování jsme
schváliti a potvrditi ráþili a tímto listem ve všem jejich znČní, v
položení, punktích, klausulích a artikulích, jako by v tento list
náš slovo od slova vepsány byly, schvalujem, obnovujem a potvrzujem, chtíc tomu koneþnČ, aby pĜi tom od každého þlovČka
jmíni, držáni a neporušitedlnČ zachováni byli, bez naší a
budoucích našich králĤv þeských i jiných všech lidí všelijaké
411
Nebylo to poprvé, co Kutnohorští s konsistoĜí pražskou pod
obojí ohlednČ svých knČží ve sporu byli, jelikož konsistož pražská
stČžovala si do nČkterých, že v nČkterých nepodstatných vČcech
odchylují se od usnešení všeobecného v kázání a obĜadech. Tím se
také vysvČtluje poslední napomenutí mincmistrovo /425/ pĜi obnovení
rady uþinČné, pokud se týþe sekt náboženských a bdČní nad udržením pokoje mezi lidem horním. Stížnost tato do knČží kutnohorských pozdČji, když administrátor konsistoĜe pražské s radou a
šepmistry niþeho vyĜíditi nemohl, dostala se až k samému císaĜi.
Ten pak listem daným v ěeznČ ve stĜedu po sv. Jeronýmu 1575
Kutnohorským pĜísnČ naĜídil: abyste tu u vás stran religií, kázání a
knČžstva nic nového prve nebývalého žádným vymyšleným spĤsobem
pĜed sebe nebrali a bráti nedopouštČli, ani žádných pokoutních
schĤzek netrpČli, nébrž se v tom všem tak, jakž od starodávna a až
posud se drželo a zachovávalo tak a nejinak beze vší promČny
chovali a v tom ve všem se námi spravovali. K þemuž nejvyšší kancléĜ pan z Pernštejna dokládá: Jest také v tom jistá vĤle, abyste toto
poruþení vší obci tu u vás v známost uvedli, tak aby v tom všickni
vĤbec vČdomost míti mohli.
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pĜekážky a odpornosti. Proþež pĜikazujem všem obyvatelĤm a
poddaným našim ze všech stavĤv království þeského, nynČjším i
budoucím vČrným milým, abyste svrchupsané šepmistry a konšely i všecku obec naší Hory Kutné nynČjší i budoucí pĜi tomto
schválení a obnovení a potvrzení našem mČli, drželi a neporušitedlnČ nyní i v budoucích þasech vČþných zachovali, žádných
jim v tom pĜekážek neþiníce ani komu jinému þiniti dopouštČjíce,
pod uvarováním hnČvu a nemilosti naší císaĜské, dČdicĤv našich
a budoucích králĤv þeských. Tomu na svČdomí peþeĢ naši císaĜskou k tomuto listu pĜivČsiti jsme rozkázati ráþili. Dán na zámku
našem Prešpurce ve stĜedu po sv. Janu KĜtiteli /427/ božím léta
PánČ 1575 a království našich Ĝímského 13., uherského 12. a
þeského 27.
Maxmilian. Vra. a Pernstein S.R. Bohem. Cancellarius. Ad
Mandatum S. Caes. Majest. proprium M. Walter.
Pro mnohé záležitosti horní byli roku toho opČtnČ zvláštní
komisaĜi od radĤv komory þeské do Hory vysláni a to hlavnČ za
pĜíþinou koupČ Malešova se vším pĜíslušenstvím i se vsí Bílejovem, Bykání, TýništČm, Polankou, Albrechticemi a Košicemi,
což vše na 15.000 kop gr.þ. se cenilo, a koupČ ta hlavnČ z té
pĜíþiny zavĜena býti mČla, aby se horám potĜebného dĜíví a
dostateþné vody opatĜilo. KomisaĜi do Hory vyslaní uþinili obci
kutnohorské návrh, aby tato zboží koupila, že je od nich za
13.000 kop gr. míti mĤže, když se zaváže, že dĜíví k horám
pĜíhodné, tolikéž i vodu, když by toho potĜeba horní kázala, bez
odporu dávati bude, a že se i pĜimluviti chtČjí, aby JMCá pomoc
obci na zaplacení dáti ráþil. Rada i se staršími obecními uváživši
tento návrh, dala následující odpovČć: PonČvadž to veliké a na
tuto obec nemožné podání a penČz na ten þas netoliko na
pĜikupování a zvlášĢ na tak mnoho statkĤ, ale ani na splacení
dluhĤv se nedostává, protož že k tomu pĜistoupiti nemohou.
PonČvadž Kutnohorští k dávání svČdomí stranám ve vČcech
sporných velmi þasto ku dskám zemským bývali potahováni,
þímž jim velmi nákladné výlohy vznikaly, bylo roku 1575 snČmovním snešením ustanoveno, že Horníci, majíce nČkomu ve
sporných vČcech svČdomí vydati, ke dskám zemským povoláváni býti nemají, nýbrž jeden každý, kdož /428/ by svČdomí jejich
potĜeboval, má sobČ písaĜe od desk zemských povolati, aby v
HoĜe Kutné od HorníkĤv svČdomí vzal. Svoboda ta, kteréž ani
stav panský ani rytíĜský nepožíval, jest HorníkĤm proto dána,
aby zbyteþných útrat ušetĜeni byli a radČji na hory obraceti
mohli. Proto od té doby žádný soused kutnohorský k pĤhonĤm a
dĤhonĤm na hrad Pražský více dostavovati se nemusel.
Téhož roku zemĜel v domČ svém na pĜedmČstí cechovském
pan Jan Pampa z Vickovic, jímž rod ten vymĜel. PohĜben u sv.
Barbory v kapli mincíĜské. Štít rodu toho: dvČ uĢaté nohy
medvČdí drží myslivecký klobouþek vzhĤru.412
1576 K návrhu komisaĜĤ minulého roku do Hory na ohledání hor vyslaných bylo snČmem svoleno na pavování dolu krejfského Hrušek a VišĖoví 1500 kop gr. z mince vydati. PonČvadž
však až posavád toliko 250 kop byli Horníci obdrželi a tak veškerý další náklad sami nésti museli, žádali u nejvyšších soudcĤ
zemských, ponČvadž mincmistra dosud nebylo, aby jim nevyplacená dosud þástka k výplatČ byla poukázána, ježto obec pĜíliš
dluhy jest obtížena. Na žádost tu vysláni byli do Hory páni Joachym z Švamberka na RabštejnČ a KužvartČ a Václav Berka z
Dubé, radové zemští, by vše, þeho tĜeba by bylo, zaĜídili a vše
až do ustanovení nejvyššího mincmistra rovnali, k þemuž jim
šepmistĜi a rada vše sdČliti a raditi mají. Jimi pak též nejvyšším
mincmistrem jmenovaný pan Vilím starší z Oprštorfu, Friedštejna a z Dubu uveden a instalován byl. Podobá se, že snaha tohoto
horlivČ smČĜovala k nápravČ stávajících nešvarĤ pĜi horách.
Avšak i tu ukázalo se, že ku provedení nutných a potĜebných
oprav nemČl dosti odvahy aneb moci a hlavnČ /429/ materielních
prostĜedkĤ. Proto ještČ za jeho úĜadování shledáme se se stížnostmi do nedostatkĤ pĜi horách.
CísaĜ Maxmilian jako císaĜ nČmecký jsa na Ĝíšském snČmu v
ěeznČ, zemĜel tam v pátek den památky sv. Maximiana (12. Ĝíjna) k zármutku všeobecnému, jsa teprve 49 rokĤ stár, a tČlo jeho
pĜevezeno bylo ku pohĜbu na hrad Pražský. Hlavním rysem jeho
povahy byla dobrosrdeþnost a pro tuto vlastnost byl všemi
412

PamČti Mikuláše Daþického.

poddanými zbožĖován. ŠetĜiti práv jak celého národa tak i jednotlivce bylo jeho zásadou, proto bránil se ukládati nová bĜemena jakákoliv proti vĤli národa neb bez svolení snČmu. ZvláštČ
pak ve vČcech náboženských radil k nejvČtší snášenlivosti a nedal se žádnou stranou pohnouti ku pronásledování druhé, neboĢ
Ĝíkával, že nejtČžší vČcí jest nutiti þlovČka proti jeho svČdomí a
pĜesvČdþení. Nástupcem jeho stal se jeho nejstarší syn Rudolf,
který již roku minulého za krále þeského a pĜed tím již za krále
uherského byl korunován, kterýž veškeré dobré vlastnosti zdČdil
po svém otci a vládu nastoupil v plném míru zevním i vnitĜním,
ježto mírumilovností Maxmilianovou zavĜín byl s Turkem pokoj
a v ěíši i ve vlastních zemích a královstvích ustaly bouĜe o
náboženství. Rudolf jako kníže pokoje nevyhledával válek ctižádostivých a nepomíjel niþeho, co by k upevnČní pokoje domácího vésti mohlo.
Jak všeobecný byl zármutek ze mrti krále Maxmiliana plyne
také z toho, že soudové v mČstech byli zastaveni, nad þímž mnozí tČžkost mČli. Když o tom šepmistĜi podali zprávu radám komory þeské, obdrželi ve stĜedu po sv. Linhartu (8. listopadu) toto
písemné naĜízení: Z psaní vašeho porozumČli jsme, že od toho
dne, jakž jest k vám povČst o smrti slavné pamČti císaĜe Maxmiliana pĜišla, soudĤv a spravedlností lidských jste zastavili. I
ponČvadž JMCé nynČjšího pána našeho ta koneþná vĤle jest, aby
osoby všecky úĜední v povinnostech svých /430/ zĤstaly, protož
jménem JMCé porouþíme vám, abyste úĜady vám svČĜené vedle
závazkĤv a povinností vašich až do dalšího JMti poruþení spravovali, aby JMCá na vás se domlouvati a lidé naĜíkati pĜíþin
nemČli.
Mnohé stížnosti Kutnohorských do þastých, mnohdy i
nemožných pĤjþek, jimiž Hora v dĤležitých potĜebách zemských
vypomáhati musela, dostaly se až k novému panovníku Rudolfovi, neboĢ radové zĜízené komory þeské píší v sobotu po sv.
OndĜeji (1. prosince) 1576: že JMCá potĜebu zvláštní toho uznává, jakých sum, kterého þasu a léta císaĜi Ferdinandovi dČdu a
císaĜi Maxmilianovi otci JMCé, až do datum toho listu od
Kutnohorských pĤjþeno, komu vyþítány a odkud zaplaceny a na
þem vyraženy a co ještČ dluhu pozĤstává a mají-li ještČ jaké
dluhy za JMCou na ouþtu, k vykonání takového ouþtu jisté osoby
do Prahy ku komoĜe þeské bez odkladu aby odeslali. Co však
Kutnohorští poĜídili a zda jim požadavky jich vyplaceny byly
nelze Ĝíci. Zdá se, že to byly opČt pouhé sliby.
1577 Ve stĜedu po sv. DorotČ (13. února) 1577, pĜivezeno
bylo tČlo císaĜe Maxmiliana do Prahy do kláštera sv. Jakuba,
odkudž potom v pátek s nejvČtší poslední nádherou ku pohĜbení
provozeno bylo do chrámu Svatovítského. PrĤvodu tomu z Hory
pĜítomni byli královský rychtáĜ a tĜi ze šepmistrĤ, od obce
vyslaní.
Mandátem krále Rudolfa, daným ve stĜedu po sv. JiĜí na
hradČ Pražském, potvrzeny byly k žádosti šepmistrĤ, konšelĤ i
veškeré obce vþechny svobody a práva, které HoĜe od pĜedešlých císaĜĤv Ĝímských a králĤv þeských a zvláštČ od císaĜe Ferdinanda udČleny byly. Majestát zní: My Rudolf II. z boží milosti
volený Ĝímský /431/ císaĜ, po všechny þasy rozmnožitel Ĝíše a
uherský, þeský, dalmatský a charvatský král, arcikníže rakouské,
markrabČ moravské, lucemburské a slezské kníže a lužický
markrabČ. Oznamujem tímto listem všem, že jsme od poctivých
šepmistrĤv a konšelĤv i na místČ vší obce na Horách Kutných
vČrných našich milých poníženČ prošeni, abychom jim všech
majestátĤv, privilegií, obdarování, výsad, milostí, chvalitebných
dobrých zvyklostí a práv, kteréž sobČ od císaĜĤv Ĝímských a
králĤv þeských propĤjþené a zvláštČ od slavné pamČti císaĜe
Ferdinanda pána dČda našeho nejmilejšího dané a tolikéž od
JMCé Maxmiliana pána otce našeho nejmilejšího potvrzené
mají, milostivČ obnoviti, schváliti a potvrditi ráþili. K jejichžto
pokorné prosbČ naklonČni jsouce a vidouce ty listy, majestáty,
obdarování a potvrzení celé a neporušené býti, s dobrým
rozmyslem naším, jistým vČdomím, radou našich vČrných, mocí
královskou v ýechách ty všecky svobody a obdarování jsme
schváliti, obnoviti a jim jich potvrditi ráþili a tímto listem ve
všech jejich znČní, držení, punktích, klauzulích, artikulích, jako
by v tento list náš slovo od slova vepsáno bylo, schvalujem,
obnovujem a potvrzujem, chtíce tomu koneþnČ, aby pĜi tom od
každého þlovČka jmíni, držáni a neporušitelnČ zachováni byli,

bez naší a budoucích králĤ þeských i jiných všech lidí všelijaké
pĜekážky a odpornosti. Protož pĜikazujem všem obyvatelĤm a
poddaným našim ze všech stavĤ království þeského, nynČjším i
budoucím vČrným milým, abyste svrchupsané šepmistry i
konšely naší Hory Kutné i všecku obec nynČjší i budoucí pĜi tom
milostivém schválení, obnovení a potvrzení našem mČli, drželi a
neporušitelnČ nyní i v budoucích vČþných þasích zachovali,
žádných jim v tom pĜekážek neþiníce, ani komu jinému þiniti
dopouštČjíce, pod uvarováním hnČvu a nemilosti naší císaĜské i
budoucích našich králĤv þeských. Tomu na svČdomí peþeĢ naši
císaĜskou k tomu /432/ listu pĜivČsiti jsme rozkázali. Dán na hradČ
Pražském atd.
CísaĜ Rudolf hned po svém nastolení jako král þeský vzbuzoval nejvČtší nadČje, že za jeho vlády všeobecný blahobyt nastane, neboĢ zdČdil nezapomenutelného otce svého všechny šlechetné vlastnosti, které vždy jen ku blahu svČĜených národĤ
smČĜovaly. Jako pĜítel pokoje a míru prodloužil ihned po smrti
otce svého další pĜímČĜí s Turkem na 9 rokĤ a to hlavnČ z té
pĜíþiny, aby poddaným nákladĤ, jimiž by na vedení války
pĜispívati museli, ušetĜil. Zbaven tak starostí o stĜežení hranic a
Ĝíše proti nepĜíteli, obrátil zĜetel svĤj ku povzbuzení národní
pĜiþinlivosti, vnitĜní bezpeþnosti a k odstranČní tu a tam zakoĜenČlých závad a pokleskĤ. Jak velikým byl podporovatelem vČd a
umČní je obecnČ známo a doba jeho nazývána zlatou dobou
jazyka þeského. PonČvadž stálé své sídlo mČl v Praze, vČnoval
péþi svou hlavnČ blahu ýech.
Nemalá péþe vČnována byla hornictví a zvláštČ horlivá byla
snaha o pozdvižení skleslého a vlastnČ zanedbaného hornictví
kutnohorského. Horní komise do Hory vysílané, o nichž již z
pĜedu vícekráte stala se zmínka, po dlouhém zkoumání nedovedly více, nežli že na obec uvalily bĜemeno, že couky Grejfský,
Hrušky a VišĖoví nákladem vlastním musela pavovati, aby dolováním tím pomoženo býti mohlo dolĤm kaĖkovským, kteréž
nákladem mince královské byly vedeny a zvláštní péþi úĜedníkĤ
horních se vždy tČšily, kdežto stĜíbrné doly kutnohorské jimi
spíše zanedbávány byly. A pĜece bylo patrno, že doly kaĖkovské
bez vydatné pomoci rud z dolĤ kutnohorských užitkĤ vydávati
nemohly. DĤkazem toho je stížnost nákladníkĤ hor tČchto téhož
roku hornímu hofmistru a úĜedníkĤm horním podaná, v níž
uvedeno, že hutmistr rudy a kyzy z dolĤ jejich velice zlehþuje a
dle toho pak za dobré a vydatné rudy své vypláceni jsou. Neb
/433/ kdežto dĜíve rudy a kyzy od 10 do 16 lotĤ stĜíbra držívaly,
poþítá jim nyní sotva 3, 4, 5 lotĤ, a protož za své veliké náklady
tím žádného uhražení, tím ménČ užitku, nedosahují a že toto
snížení rud stalo se ku všeobecnému udivení pĜi prĤbách na
všech dolech najednou, kdežto pĜedce z hutí do mince více než
kdy jindy se nyní stĜíbra odvádí nežli prve, kde rudy a kyzy dle
zkoušky více stĜíbra držívaly. KromČ toho žádali, aby jim, jak
vždy prve bývalo, i za ty rudy a kyzy, z kterých pruby se berou,
poloviþka vyplacena byla.
Nepodobá se pravdČ, že by Kutnohorští žádostí svou byli
dosáhli pĜíznivého výsledku, ježto brzy na to žádost svoji snČmu
zemskému v Praze v pondČlí po sv. VavĜinci 1577 znovu pĜedložili. Píší: kterak od nČkolika rokĤ o vyzdvižení hornictví v tomto
království þeském a zvláštČ kterak by horám kutnohorským
jakožto pĜednímu klenotu království zase pomoženo býti mohlo.
Kdež mezitím od nČkterých komisaĜĤv k tomu naĜízených i také
pĜedešlých pánĤv mincmistrĤv s úĜadem horním to obmýšleno,
aby pĜi Horách Kutných ku pomoci KaĖku také nČkteĜí stĜíbrní
dolové k hlubinám hledáno bylo, kdež dle nabyté zkušenosti
vždycky nejodplatnČjší rudy bývají, nežli v mČlþinách. A majíc o
dolu Greifském, na kterémžto coukové Hrušky a VišĖoví i jiní
znamenití coukové jsou, zprávu bezpeþnou, že by ti dolové a
coukové ne pro nedostatek rud, ale skrze války spuštČni byly, k
tomu nás pĜinutili, abychom v takové dolĤ dobývání pro vyzdvižení tČchto hor co klenotu zemského se dali, což obec a sousedé
na takové pĜedložení s velikou tČžkostí na se vzali a oba doly,
Grejfský i Kuklický, s velikou tČžkostí dobývali a pavovali, ale
po mnohých nákladech teprv tomu porozumČli, že by tím zpĤsobem obojímu, ale i jedinému zadost uþiniti nemohli, vynaloživše
do nČkolika tisíc, od dolu Kuklického s vČdomostí úĜadu horního
upustili /434/ a náklad veškerý na dĤl Grejfský obrátili. A vynaloživše na to pĜes þtyĜidcet tisíc, však ještČ na žílu neb dno pro
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vody pĜijíti nemĤžeme, takže nám již bez pĜiþinČní pomoci skuteþné takového nákladu udržeti možno není. Protož pĜinuceni
jsme poníženČ prositi, aby k rychlé pomoci nákladu na hory ty, z
kterých každého týhodne v rudách a kyzých do mince na tisíce
pĜichází, asi pĤl tĜetího tisíce kop gr.þ. buć z bernČ obecní na
potĜeby zemské vypsaných pĜispČno bylo, neb nebude-li taková
pomoc uþinČna, tedy pro naši nemožnost ode všeho bychom
upustiti museli, þímž by dolové ti tím více se zatopili a hĤĜe
nežli prve zboĜili.
ByloĢ ovšem již snČmem r. 1576 odbývaným k dobývání
dolĤ tČch Kutnohorským 3000 kop gr.þ. povoleno, avšak posavad nevyplaceno, þímž Horníci, slibĤm dĤvČĜujíce a penČz prozatím jinde se vydluživše, jen do vČtších dluhĤ se uvedli. Proto i
jindy žádali, aby dluhové, jimi na náklady horní uþinČné, i se
škodami a úroky na to vzešlými za nČ zaplaceni byly. Mezi dluhy tČmito byl i dluh do mince královské 315 kop gr.þ., a proto
prosili Kutnohorští krále Rudolfa za prominutí dluhu tohoto,
uvádČjíce, že pro pavování dolu Grejfského, pĜi nČmž 48 koní a
150 rozliþných dČlníkĤ po nČkolik rokĤ držeti musili, ze kteréhož dolu 51.300 centnýĜĤ rudy odvedli, ze které 14.293 hĜivny
stĜíbra se získalo, þímž tedy minci po zapravení výloh na každé
hĜivnČ 1½ kopy gr.þ. þistého užitku zbylo. A ježto bez pomoci
obce, která na to týhodnČ pĜes 30 kop gr.þ. nakládala a pĜes
70.000 kop gr.þ. vynaložila, /435/ doly ty by zatopeny byly zĤstaly. Protož že doufají, že jim takový nepatrný dluh prominut
bude. Jak Horníci se svými žádostmi poĜídili, nevíme, toliko ze
snesení snČmovního známo následující: PonČvadž vedle dovolení stavĤv, jakž z relací komisaĜĤv pĜedešlým snČmem na spatĜení
tČch dolĤv naĜízených tomu jest vyrozumČno, takovou sumu na
výš dotþené doly a nejinam poĜádnČ a platnČ vynaložiti a pro
krátkost þasu pĜi témž snČmČ to tak vyĜízeno a spraveno i také
opatĜeno býti nemohlo, že stavové to v moc nejvyšším pánĤm
úĜedníkĤm a soudcĤm zemským dávají, aby s vČĜiteli do budoucího snČmu na dostateþné stavĤv království tohoto ujištČní a
oþekání jednali a tu pĜi budoucím snČmu že na ty cesty, aby k
své záplatČ koneþné pĜi tom þasu pĜijíti mohli, pomysliti a to
opatĜiti stavové chtí.
Spisovatel snaží se pĜi sepisování díla svého býti spravedlivým a nestranným. Proto považuje nevyhnutelnČ za potĜebné,
všimnouti si i obyþejĤ a zvyklostí, dobrých i vadných, neb tak
jedinČ bude možno nejlépe poznati dobu þasu a povahy obyvatelstva. PĜi tak rozmanité smČsici lidu všelikého, jaký v dobČ té
v HoĜe žil, ukázaly se zajisté mnohé vášnČ a náruživosti, které
dobrý mrav a poĜádek rušily, o jichž vykoĜenČní správa obecní
mnohým naĜízením se starala. Nebude proto od místa, uvede-li
se zde svolení panské ze stĜedy po sv. VítČ 1577: JMCé pan
rychtáĜ, páni šepmistĜi a rada na Horách Kutných všem vĤbec i
jednomu každému na vČdomí dávají: Jakož již zde v této obci
velmi zhusta od nevážných a lehkomyslných lidí pĜísahání, lání,
hromování, nepoctivá a bezbožná mnohá mluvení nastala a
povykové noþní i mnohé rozpustilosti proti Pánu Bohu všemohoucímu a právu provozují, povaleþi a zahaleþi, též i merhynČ v
domech šenkovních i jinde pĜes jisté zápovČdi pĜechovávají a
hry /436/ i jiní neĜádové jim se pĜehlídají, nébrž nČkteĜí, majíc ve
dni sváteþní na slovo boží do chrámu PánČ jíti, radČji na
páleném neb na rynku a ulicích než v kostele se nacházejí, za
kterýmižto pĜíþinami netoliko Pán BĤh všemohoucí hnČv svĤj
tČžký skrze þastá krupobití, hromobití, ohnČ i jiné pokuty
prokazovati a projevovati ráþí, ale také i mnohé krádeže a
loupeže zde v mČstČ i za mČstem ano i mordové místy se páší,
takže mnozí ani statky svými ani hrdly bezpeþni býti již nemohou
a nejsou, že všechny takové hĜíchy a rozpustilosti a neĜády
ovšem pĜísnČ se zapovídají. A jestliže by se kdo z nadepsaných
kterékoli vČci dopustil a buć pĜísahal, lál, nepoctivČ a bezbožnČ
mluvil neb povyky noþní, zvláštČ v sobotu a v nedČli, když po
zvonČní bude, þinil, a jinak na zhoršení Pána Boha a dobrých
lidí sobČ poþínal aneb povaleþe a merhynČ u sebe pĜechovával a
jim hry a jich neĜády za jakýmiž koli pĜíþinami pĜehlídal anebo
v þas kázání slova božího do chrámu PánČ nešel a na páleném u
nČkoho neb na rynku a ulicích zúmysla najíti se dal, ti všickni do
vČzení bráni a jiným ku pĜíkladu i s hospodáĜi a nájemníky tČmi,
kteĜíž by jim to prohlídali a folkovali a buć sami nepĜetrhovali
neb na pana rychtáĜe nevznášeli, skuteþnČ podle uznání
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spravedlivého trestání, a obzvláštnČ, když by koli v tom, že
hromuje, postižen a usvČdþen byl, vČzením trlicí pokutováni a
kolomazí krmeni býti mají. O þemž vČdouce, bude se moci jeden
každý pĜed pokutami, kteréž žádného pĜestupujícího neminou,
vystĜíhati a varovati.
1578 V pondČlí den sv. Fabiana a Šebestiana obnoven byl
obyþejným zpĤsobem úĜad konšelský nejvyšším mincmistrem
Vilémem z Oprštorfu a zvolem byl primátorem Petr Bernášek,
za šepmistry pak Václav Vyzyna, ěehoĜ Vodiþka, Stanislav kožišník, OndĜej klobouþník, /437/ Mikuláš Chyzdera, Jan Daþický
z Heslova, Pavel Cholopický, Tomáš Klabal, Jakub Holý, Jan
Kaznar, Kryštof Košický, MatČj BrožĤv, Leopold Šetlar, Zikmund Kozel z Rejzntolu, Jakub Knobloch, Cyprian Trnka a Jan
Kaplan. Královským rychtáĜem byl Mikuláš VodĖanský z
ýazarova.
Po složení obyþejného zavazku napomenul mincmistr šepmistry k jich povinnostem a velice se pĜimlouval, aby psĤ do
kostelĤ nevodili. Na to šepmistĜi v plné radČ snesli se na tom,
ponČvadž na vychování bakaláĜĤv a jiných oficiálĤv školních
mnozí nedostatkové se zde nacházejí, aby z každého sudu piva
pĜespolního i domácího po jednom denáru a z starých horských
piv po dvou denárech snímáno a na prospČch škol na radnici
odvádČno bylo a to aby se bakaláĜĤm a oficiálĤm místo koled
dávalo. Dále z bedlivého uvážení a za jistými pĜíþinami stalo se
i to usnesení, aby páni šepmistĜi nynČjší i budoucí ani žádný jiný
na žádnou pĜímluvu neb prosbu pod žádným vymyšleným zpĤsobem vypovČdí, rozkazĤv, ani snešení, ani nic toho, což by buć
v radnici neb ve váze z uvážení plné rady anebo poþtu vČtšího se
na místČ postavilo nebo vypovČdíno bylo, sám o své újmČ neb v
menším poþtu, než by náleželo, a jinde, kromČ radnice, nelehþil
a nemČnil. Pakli by toho kdo se dopustil, aby vší radČ buć obČd
aneb jednu kopu vedle uvážení panského pokuty beze všeho
odporu dáti povinen byl.413
Téhož roku poselství Moskevské jedouc od JMCé z Prahy
do /438/ VídnČ zastavilo se v HoĜe a bylo hospodou u BakaláĜĤ.
Páni navštívivše je podali jim poctu a byli s nimi veselí.
SpatĜivše pak poslové netoliko v hutČch jak se šmelcuje, ale i
také na dvoĜe Vlašském, kterak se peníze dČlají, tĜetí den
odjeli.414
K rozkazu císaĜe Rudolfa ve Vídni dne 20. února 1578 bylo
ražení malého groše naĜízeno, na nČmž zpĜedu þeský lev a na
druhé stranČ nápis malý groš státi má. Ražení velikého groše s
podobiznou Rudolfovou má až do dalšího rozkazu býti zastaveno. Týmž mandátem osvobodil císaĜ Rudolf pĜivážení všech potĜeb horních jako loje, olova, mČdi ode všech cel a mýt po celé
zemi.
Stala se již vícekráte zmínka o tom, že v okolí Kutnohorském a zvláštČ po vrších KaĖkovských a u Neškaredic vinice
se nacházely. TvoĜiliĢ vinaĜi mezi sebou vlastní spolek, o nČmž
až podnes uchovala se v archivu mČstském pergamenová listina
následujícího obsahu: My šepmistĜi a rada i všecka obec na
Horách Kutnách oznamujeme tímto listem všem vĤbec a zvláštČ
tu kdež náleží, že jsou pĜed nás do plné rady starší naši nad
vinaĜi pĜedstoupili a nám dva listy na pergamenČ s visutými
peþetČmi pĜedložili, jeden Krištofa Košína z KošínČ a na
Cerhenicích, jehož datum jest od narození syna božího tisícího
þtyrstého osumdesátého prvního u Veliký þtvrtek pĜed slavným
hodem VzkĜíšení božího, druhý Mikuláše z PráchĖan na Horách
Kutných a toho jest datum léta tisícího pČtistého þtyĜidcátého
sedmého v sobotu na ŠtČdrý veþer, kterýmižto listy jmenovaný
Kryštof Košín a Mikuláš z PráchĖan, jakožto tehdáž páni
dČdiþní a držitelé vsi Neškaredic vysazují staré i nové vinice pĜi
též vsi Neškaredicích ležící, a ukládajíc, co by z které úroþiti a
na budoucí þasy platiti se mČlo, tak jakž tíž listové to všecko v
sobČ šíĜe obsahují a zavírají, prosíce nás, podavše pĜi tom
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V Memorabiliích k roku 1578 poznamenáno vlastní rukou
šepmistra Jakuba Holého: Na mé kuchaĜce se toho snešení první
poþátek vzal, neboĢ když všechny pĜekupnice cizopanské pro
nepoĜádné se v trhu chování vypovČzeny býti mČly, já jednu za
kuchaĜku podržel a tím uþinČné snešení jsem porušil. Jaký trest na to
padl, není uvedeno.
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nČkterých artikulĤ a /439/ snešení mezi jimi stalého, abychom za
pĜíþinou nezbedných a nepilných týchž vinic držitelĤv je pĜi
týchž listech a starém naĜízení, jakožto páni dČdiþní tČch
gruntĤv, zachovali a tímto listem naším jim potvrdili a jak by se
napotom k sobČ chovati a držeti mČli, opatĜili. I ponČvadž tČmi
nahoĜe psanými listy to zĜetedlnČ vyvČĜeno jest, co jeden každý a
z které vinice od starodávna platu dávati mČl a povinen byl,
protož toho se pĜi tom zĤstavuje. Strany pak jiných artikulĤv v
týchž listech obsažených, ponČvadž pĜedešlí držitelové též vsi
Neškaredic to jsou v své moci mČli, že starší nad vinaĜi, když by
toho potĜebu uznali (kteĜí by nad jinými ruku svou drželi a k tČm
vinicím dohlídali a vznikla-li by nČjaká nevole a rĤznice mezi
nimi o nČ, aby soudy drželi a výpovČćmi s výhradou odvolání
pĜed pány své, na místČ stavČli), volívali a je usazovali, toho
také i nyní pĜi tom se zanechává a v moci naší a budoucích
našich zĤstavuje. Druhé. Kdež též žádný tČch vinic bez vĤle a
vČdomí pána tČch gruntĤv, leþ dobrému þlovČku (kterýž by
poplatky ty všecky, které sám platí, bez zadržování zastával a
náležitČ je spravoval a jich neopouštČl), prodati mohl, toho
artikule tolikéž v své celosti a podstatČ zachováváme, však tak,
jestliže-li by pĜi tom vskutku shledáno bylo, že by vinice po
jednom i druhém napomenutí dČlati nechtČl a je zoumyslna
opouštČl neb poplatkĤv þasnČ nevydával a jich od sebe, až by
druhý neb tĜetí pĜišel, neodvozoval, abychom takovou vČc,
jakožto páni tČch gruntĤv dČdiþní, k nápravČ pĜivésti a buć
takové vinice odníti a jinému prodati, neb jakž by se nám a
budoucím našim vidČlo a zdálo opatĜiti mohli a vĤli mČli. Zase,
jestliže by z dopuštČní božího neb jiné pĜíþiny všecky ty vinice
spustly a takový plat nám a budoucím našim sešel, tehdy bychom
se v též grunty uvázali a k svému užitku je pĜivedli a tento list
aby žádné moci nemČl a jim platen býti nemohl.
/440/ Dále, když ti starší nad vinaĜi jsou nám nČkteré jich
artikule, kterak by se Ĝíditi a chovati mČli, pĜedložili a v tom za
opatĜení žádali. I ponČvadž slušné a spravedlivé jest, aby jak ve
všem jiném, tak i mezi nimi jakýs Ĝád byl a takové vinice náležitČ
spravovány a dČlány býti mohly a jeden každý jak se chovati
vČdČl. Protož také mezi nimi tak naĜizujeme a za vČc užiteþnou
tímto listem ustanovujeme. Nejprv, když by oni starší vinaĜi pro
nČkteré pilné potĜeby a zvláštČ opatĜení tČch vinic, buć sami v
místo pokojné a poctivé se sešli neb jiných tovaryšĤv svých k
tomu povolali, aby pĜedkem sami na sobČ dobrý pĜíklad dali a
náležitČ k jednomu každému se chovali a z druhé strany oni
tovaryši a sousedé v poctivosti je mČli, jich poslouchali a jimi se
spravovali. A jestliže by v þem komu jaké ublížení státi se vidČlo,
aby na nČ starší vznášeli a oni bez odtahu je v tom opatĜili. A
pakli by þím vládnouti nemohli, pĜed nás a budoucí naše to
podali. Druhé, jestliže by kdo jakou od koho vinici koupil a do
poĜádku jich vinaĜĤv pĜijat býti chtČl, aby mezi nČ starší
vinaĜské, zjednaje sobČ povolení, když by pospolu byli a se sešli,
vstoupil a za pĜijetí a zápis žádal. A oni starší aby toho bez
odtahu povážili a nebylo-li by nic na pĜekážku, pĜijma
pĜíjemného 6 gr.þ., k tomu povolili. Nežli by kdo na své
poctivosti zkažený, toho aby mezi sebe nepĜijímali, ani zápisu
jemu dopouštČli. TĜetí. Jestliže by kdo od starších obeslán byl,
aby se v poĜádku postavil a kdož by toho zúmysla neuþinil a
nevykonal, aby 4 gr.þ. starším propadl. ýtvrté, jeden každý pĜi
sv. Havle aby þasnČ jakž úroky od sebe odvozoval, tak i
purkrecht þistil. A jestliže by od koho tomu dosti se nedálo, aby
starší k tomu dohlídali a jednoho každého k dosti uþinČní
napomenuli a pĜidrželi. /441/ Páté, aby v nedČli PánČ žádný na
vinici nic nedČlal ani vín do puten k trhu nesbíral. A jestli by kdo
v tom postižen byl, aby pokuty do poĜádku 10 gr.þ. složiti
povinen byl. Šesté, kdož by koli z vinaĜĤ neb þeládky jich buć ve
dne neb v noci krádeží neb jinak nenáležitČ na vínČ, ovoci,
roubĤv Ĝezání, štípkĤv a plání vykopávání, neb na þemžkoli
jiném komu škodu þinil a v tom postižen byl, aby to na nás a
budoucí naše vzneseno bylo a ten jeden každý podle provinČní a
zásluhy buć penČžitou pokutou, vČzením neb jinak skuteþnČ
trestán byl. Sedmé, kdož by vyšel se psem na vinici a jeho
neuvázal, nébrž jemu na jiné vinice bČhati a škodu þiniti
dopouštČl a v tom usvČdþen byl, aby do poĜádku 4 gr.þ. pokuty
povinen byl. Osmé: jestliže by kdo hráze opouštČl a dvéĜe pĜi
vinici nedobré a k zavírání nespĤsobné mČl neb jich po sobČ

nezavĜel, takže by jimi do vinice jíti a druhému škodu þiniti
mohl, a po napomenutí starších do dvou nedČl poĜád sbČhlých
toho opraviti zanedbal, aby starším 4 gr.þ. pokuty propadl.
Deváté, jestliže by kdo se toho dopustil a housenek s stromĤv,
štČpĤv þasnČ sebrati nedal a jich do Velikonoci zanechal, aby
pokuty do poĜádku dvČ libry vosku složiti povinen byl.
Naposledy, jestliže by kdo þasnČ vinice nevzdČlal a nezkopal a
jsa napomenut napraviti zúmysla zanedbal, aby pokuty starším 4
gr.þ. propadl. A jestli by vždy toho neuþinil a spuštČné a
nevzdČlané tak ležeti nechal, aby je svésti a spustiti chtČl, aby to
na nás a budoucí naše vznešeno bylo a veþ jemu to obráceno
bude, tím jeden každý aby se spravil. NicménČ však tohoto
naĜízení a ustanovení v moci naší a budoucích našich
zanecháváme, tak abychom podle uznalé potĜeby buć je zmČniti,
pĜidati a ujíti neb pĜi tom toho zanechati /442/ mohli a vĤli mČli.
Toho na svČdomí a pro lepší jistotu peþeĢ naši pĜedjmenované
Hory Kutné k listu tomuto rozkázali jsme pĜivČsiti. Jenž jest dán
na týchž Horách Kutných v pátek po slavné památce Vstoupení
Pána Krista na nebe jináþe devátého dne mČsíce máje léta od
narození Syna božího tisícího pČtistého sedmdesátého osmého.
Téhož roku k žádosti všech tĜí stavĤv vydáno císaĜem
Rudolfem naĜízení mezi Ĝemeslníky a nČkteré jiné obchodníky o
drahotách v tomto království þeském, podle nČhož se jeden
každý zachovati povinen bude, ježto do nemírného nadsazování
a dražení všelikých vČcí Ĝemeslníky od lidu þasté stížnosti
byly.415 /443/ Ustanovení tohoto mnozí Ĝemeslníci kutnohorští
nezachovávali a zvláštČ Ĝezníci a lojovníci kĤže a loje dráže
prodávali nad stanovené ceny. Proto císaĜ Rudolf mandátem
daným v Praze den sv. Hedviky (17. Ĝíjna) šepmistrĤm pĜísnČ
naĜídil, aby k tomu se vším dĤrazem pĜihlíželi, aby naĜízení
dané bylo zachováváno, aby lid horní si více do drahoty
stČžovati nucen nebyl.
1579 V den Hromnic obnoven byl úĜad konšelský nejvyšším
mincmistrem Vilémem z Oprštorfu, pĜi nČmž primasem ustanoven v dobré pamČti až na naše þasy zĤstávající Kašpar Fifek.
Šepmistry pak Petr Bernášek, Václav Vyzyna, ěehoĜ Vodiþka,
Stanislav kožišník, OndĜej Brožovský z Korábu, Mikuláš Chyzdera, Jan Daþický z Heslova, Tomáš Klabal, Jakub Holý, Jan
Kaznar, Krištof Košický, Leopold Šetlar, Zikmund Kozel z Rejzentolu, Cypryan Trnka, Jeremiáš Šetyngar z ChotČĜiny, OndĜej
SobČhrd a Tobiáš TĜíska.
Na volbČ této zvláštČ muselo Kutnohorským záležeti, aby
zvolili muže obezĜelé, správy mČsta a hor znalé, ježto opČt nastala jim doba, kdy tĜeba bylo hájiti práv a výsad mČsta, ježto
nejvyšší mincmistr stará práva horní, udČlaná králem Václavem
II., pĜepracoval a je snČmu zemskému, který ve pĜítomnosti
císaĜe Rudolfa v pondČlí po Hromnicích držán byl, ku potvrzení
pĜedložil. Kutnohorští zvČdČvše, že nČkteĜí artikulové v tČchto
obnovených právech horních proti privilegiím a majestátĤm této
obci daným doloženi jsou a jim mimo starobylý spĤsob novou
vrchnost ustanoviti se obmýšlelo, uznali toho potĜebu, aby dĜíve,
než by ku potvrzení a vytištČní práv došlo, dožádali se, aby jim
práva ta k pĜehlednutí dána byla, ježto, jak doslýchají, úĜad
horní svého rychtáĜe míti i o poctivost souditi by chtČl, jak toho
již nČco pĜed se béĜe, jakož i o to se pĜiþiĖuje, aby KaĖk pod
svou správu uvedl, kdež /444/ až dosavad konšelé kaĖkovští
šepmistry horskými byli ustanovováni. Z té pĜíþiny žádali císaĜe
415
NaĜízení to, tištČné v Praze u JindĜicha Melantricha z Aventýnu, chová se posud v archivu mČstském. V naĜízení tomto každému
obchodníku i Ĝemeslníku za každou vČc a vykonanou práci jistý plat
pĜísnČ byl vymČĜen, nad nejž vČc ani prodati, ani více od práce
žádati nesmČl. Tak ku pĜ. ševcĤm za boty rejtharské dobré z kĤže
vymazané 1 kopa 20 gr.míš. Od podšití jich s dobrým podešvem 12
gr. Koželuzi museli prodávati teletiny dobĜe mazané po 20 gr. ěezníci opČt prodávali teletiny po 12 gr.míš. Ženské botky z þervené
kĤže po 22 gr.míš. Krejþím vymČĜeno bylo od poctivic kožených a
kabátu barchánového 10 gr.míš., od pláštČ mužského 10 gr., od
selského kaftanu 5 gr. PekaĜĤm podle trhu každý mČsíc cena peþiva
a chleba úĜadem se urþovala, sladovníkĤm cena piv ve 3 mČsících.
Vína pĜivežená musela se konšelĤm pĜedkládati k sazení ceny.
TesaĜĤm a zedníkĤm mistrĤm dennČ na dlouhém dni po 15 gr., na
krátkém po 10 gr. TovaryšĤm jich v dlouhé dni po 5 gr., na krátkém
po 4 gr.m. atd.
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Rudolfa, aby tato bez jich úþasti sepsaná práva horní, dĜíve nežli
by stvrzena byla, jim ku pĜehlédnutí byla vydána.
Nestalo se sice hned dle jejich pĜání, nýbrž jen k uvážení a
opravení práv tČch byli k osobám ze snČmu k tomu zvoleným
také šepmistĜi kutnohorští do Prahy povoláni a ti vyslali ze svého stĜedu Mikuláše VodĖanského z ýazarova toho þasu rychtáĜe
královského, Václava Vyzynu, Jana Daþického z Heslova, Jakuba Brodského, Pavla SkĜivana a Jana Veverina Píseckého z Kranichfeldu. PoslĤm tČm hlavnČ tČchto pČt vČcí uloženo, aby o nČ
dbali a je hájili: PĜednČ. PonČvadž šepmistĜi a rada mají své
obzvláštní Ĝády a práva, a pĜi nich snČmem r. 1575 odbývaným
jsou zĤstaveni, tedy jest pĜi tČchto nových právech mysliti na to,
aby se jimi proti tomu niþeho neužívalo a oni snad o svá práva
nepĜišli. Druhé. O rajtuncích obecních žádná zmínka se v tČchto
právích neþiní a tak ovšem úĜedníci horní o to usilují, aby šepmistĜi a rada do niþeho pĜi horách si stČžovati a oþ se domlouvati nemohli, nýbrž na škodu svých nákladĤv a proti svým pĜísahám hledČti museli. TĜetí. Vrchní štejgýĜi, písaĜ urburní, štolmistr i jiní všichni pĜi horách hofmistru a urburéĜi pĜísahu þiní a
nákladníkĤm a tČžíĜĤm niþím odpovČdni nejsou. Proto také v rozepĜech a soudech horních proti nim se pĜimlouvati nemohou,
tomu aby bylo pĜedejito. ýtvrté. ÚĜedníci horní chtČjí, aby konšelé kaĖkovští hofmistrovi a urburéĜi proti všemu posavadnímu
dobrému Ĝádu pĜísahu þinili, jichž by však šepmistĜi v jich pĜech
souditi ani apelací od jich soudu pĜijímati nemohli a tím práva
svá by porušena mČli, proþež toho dopuštČno býti nemá. Páté.
Že židé suplikují k JMCé, chtíce zase svobodnČ do Hory Kutné
/445/ choditi svobodnČ jako prve, o þemž pan hofmistr panu mincmistrovi i šepmistrĤm psaní uþinil a suplikací tu na pány vznesl.
PonČvadž však jest jistý mandát císaĜe Maxmiliana, že židé všemi obyþeji Hory prázdni býti mají, aby o to též promluvili.416
Poslové vyslaní hájili stateþnČ starých práv horních a zvláštČ
mČstských a dosáhli koneþnČ mnohými pĜímluvami, vzdor usilování mincmistra a hlavnČ horního hofmistra Karla z ěásné, který
byl zejména pĤvodcem tČchto nových práv horních, že zamýšlená práva nová ku spoleþnému uvážení všech šepmistrĤ a rady
mČsta Hory Kutné do mČsta byla odeslána, jelikož starým právĤm horním a privilegiím mČstským na úkor byla sestavena.
Proto také uvádČjí šepmistĜi pĜi návracení práv tČch ve svém
obšírném spise: Pováživše, uznali jsme a uznáváme, že v tom
spisu, kterýž by tak rád nČkdo za práva horní míti chtČl, více
sebe a své dobré nežli horní opatruje, ano i o to usiluje, aby pod
tím titulem práv úĜad svĤj a nČkterých jiných zvýšil a úĜad
šepmisterský a tu stolici výsadní, kteráž vždycky od starodávna u
veliké vážnosti a podstatČ jakožto pĜední místo držána byla, a
šepmistĜi i rada, jakž po panu mincmistrovi tu na Horách tak i v
snČmech a jiných jednáních obecních po Pražanech druhý hlas
mívali a až posaváde mají, zlehþil a k snížení pĜivedl. Nad to
vejš i toho dovedl, aby k pavování hor žádný pĜihlédati a o nic
se již buć jak buć domlouvati nemohl. Jakož pak až posavád
témČĜ tak chováno pĜi úĜadu horním bylo, že mnoho vČcí od
nČkterých pĜed sebe jsou brány /446/ a pĜes odpor a vznášení
naše a jiná a jiné s velikou škodou promČĖovány, ale co tím
zpĤsobeno, to nyní se spatĜuje, a obec naše, jsouc v znamenité
dluhy skrze to uvedena, nejlépe o tom ví, což ne tak JMti
nejvyššímu panu mincmistru království þeského, jako Ludvíkovi
Karlovi z ěásné hofmistru, kterýž hned z poþátku se k tomu, že
taková horní práva za úĜadu jeho znova jsou napravena a
vydána, pĜiznává, pĜiþítáme, neboĢ JMt nejsouc dávno v té
povinnosti a o mnohých vČcech žádných snad vČdomostí nemajíce, v tom vymlouváme. A protož cožkoliv k tomu spisu a k tČm
vymyšleným nČkterým artikulĤm, kteĜíž jsou tak od mnoha let
bez vČdomí našeho jakž na škodu a zošklivení tČch hor, také i
snížení a zkázu nás sbírány byly a v jedno uvedeny promlouvati
a zdání naše proti tomu oznamovati budeme, žádnému jinému,
než dotþenému Ludvíkovi Karlovi z ěásné a jiným, kteĜí v tom
jemu nápomocni byli, pĜiþísti nemĤžeme.
Z toho seznati lze, jak úĜad horní proti právĤm mČsta brojil a
416

Kdožkoli by stará práva horní krále Václava II. seznati chtČl,
tomu doporuþuje se vydaný jich pĜeklad JUDra Hermenegilda Jireþka pod titulem Práva královská horniþní þili Knihy práv horníkĤm
vydaných v Praze 1867 knihkupectví Kobrovo.
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vrch nad obecní správu dosíci usiloval. Proto úloha šepmistrĤ
byla veliká, aby vþas možnostem pĜedešli a starých práv mČsta
uhájili. Jak dalece se to vyslaným podaĜilo, seznáme nejlépe,
když zde z takzvaných obnovených práv horních kapitolu O svobodách horníkĤ v plném znČní uvedeme, ježto již v prvním dílu
o starých právech horníkĤ obšírná stala se zmínka.417 Svobody
horníkĤ byly tyto:
PĜednČ. Všichni Horníci, tČžíĜi a nákladníci aby od nás tím
vČtší náchylnost poznati mohli a chtivČjšími k horám a hledání
kovĤ byli, tuto jim obzvláštní milost þiníme a je osvobozujem,
kdežkoli a na kterých horách zlatých neb stĜíbrných v království
našem þeském, buć na našich neb na stavĤv gruntech, ježto z
nich desátkové vycházeti mají, náklady þiní a pavují, aby z tČch
nákladĤv dolĤ /447/ neb štol hledajících, které by s cupusy pavovány byly anebo i potom, když by jsouc na užitcích, užitkové z
nich vycházeti pĜestaly a zase k pĜíplatkĤm pĜišly, žádnými
desátky, pokudž by na pĜíplatcích trvali a užitek na dílec (kukus)
po patnácti groších þ. vþepných penČz nemČli, dávati povinni
nebyli a nedávali.
Ale kdyby tak mnoho vþepných penČz za rudy, zlata neb stĜíbra zachovaných mČli, aby na kukus po 15 gr.þ. užitek dČlen býti
mohl, tedy ihned, dČlte užitek nebo nedČlte, budou nám i pánu
gruntu od toho þasu náležitý desátek, dokudž by ten náklad dĤl
neb štola užitek nevynášel a zase k pĜíplatku nepĜišel, dávati
povinni. A tak toliko z tČch dolĤv nebo štol, kteĜí užitky z rud zlata neb stĜíbra vynášejí, kolikrát by koli po pĜíplatcích a jinak k
užitkĤm pĜicházeli, desátky povinni dávati býti mají a jinak nic.
Jestli by kdo z jiných zemí na nČkteré hory zlaté neb stĜíbrné
v království þeském, na našich neb stavĤv gruntech, kde tČchto
práv užívají, se pĜistČhoval, usadil a náklady na hory þinil,
pavoval nebo pĜi horách a dolích dČlal, a v cizích zemích dlužen
zĤstal, však v žádném zloþinném, hrdla, cti a víry propadlém
skutku nalezen nebyl, tehdy ten a takový každý má a bude moci
všech tČch svobod, tČmito našimi právy horními vysvČtlených i
jiných obdarování majestáty obsažených, jako jiný svobodný
horník úžívati, s manželkou, dítkami, þeledí i tím vším, s þím jest
se tu pĜistČhoval a co by tu poctivČ zachovati a nabýti mohl,
svoboden býti a pĜed svými vČĜiteli od svého na ty hory pĜistČhování za tĜi léta poĜád zbČhlá bezpeþný glejt míti, tak aby žádný z
cizozemcĤv pro dluhy do tČch tĜí let hyndrovati, ani jakou pĜekážku þiniti, ani jakým právem naĖ nastupovati nesmČl, kterýžto
glejt jednomu každému v takových pĜípadnostech do oznámených tĜí let od jeho pĜestČhování mocí naší královskou jakožto
král þeský dávati a je v tom osvobozovati ráþíme.
/448/ A pakli by se nČkteĜí poddaní v království þeském a
zemích k nČmu pĜipojených k nČkterým tČm horám obrátili a
živnosti sobČ se ženou a dČtmi, pavováním nebo poctivou robotou pĜi horách dobývati chtČli, však kteĜí by též zloþiny, hrdla,
cti a víry propadlými skutky vinni nebyli, mají míti též svobodu,
osadíc pánĤ grunt, pĜi horách se osaditi, tu zĤstati a živnost
hornickou pavováním neb dílem horním užívati.
Jestliže by pak z gruntu utekl aneb se ženou a dČtmi neb
jinak vykradl, má nicménČ též ty svobody užíti a co jest kolivČk
na gruntech pána svého, buć statek neb jakoukoli jinou spravedlnost mČl, a ji odešel, ten pánu gruntu prodává a ji potracuje. A
ti neb takoví poddaní nemají jinak té svobody užívati, než pokud
se pĜi horách zdržují a hornické živnosti pavováním neb dílem
horním a dolovým užívají. Bude-li nČkterý poddaný na hory
nakládati, buć na našich, pána svého neb na nČkteréhož kolivČk
z stavĤv gruntech díly míti a propadne-li nám neb pánu svému
hrdlo a statek neb jednoho z toho, díly jeho, které má, mají jemu
pĜedce zĤstati a nemá se na nČ žádný žádným obyþejem ani pro
dluhy potahovati, ale on bude míti vĤli je držeti, nČkomu dáti,
prodati, o nich kšaftovati jako který jiný svobodný horník. /449/ A
417
/448/ Práva horní nejjasnČjšího knížete a pána pana Rudolfa II.
Ĝímského císaĜe, uherského a þeského krále s uvážením všech tĜí
stavĤv království þeského horníkĤm starobylých a svobodných hor
na Horách Kutných a jiným všechnČm horníkĤm království þeského,
kteĜí by je sobČ koliv též na nových horách pĜi zaþátku oblíbili a
zvolili, aby se jimi spravovali a Ĝídili, znovu napraveny a vydány. Za
úĜadu nejvyššího mincmistra urozeného pána Viléma staršího z
Oprštorfu z Dubu a Friedštejna a na SlavČticích, císaĜe JMti rady a
hofmistra na Horách Kutných Ludvíka Karla z ěásné.

pĜišlo-li by k tomu, že by tČžíĜi a horníci z dopuštČní božího
válkami nebo jakýmkoli spĤsobem od hor odehnáni byli a potom
se zase vrátili, má jeden každý zase k svým dílĤm zúplna a jiné
všelijaké spravedlnosti, kterou by tu ještČ najíti a prokázati
mohl, pĜipuštČn býti a ji užívati.
Nad to pak Horníky naše na Horách Kutných všech cel, mýt
a ungeltĤv osvobozujem, aby z tČch vČcí, které by od nich a
formanĤv neb nájemníkĤv jejich, buć ku potravám neb pro jiné
potĜeby ku pohodlí a držení tČch hor a lidu horního vezli, nesli
nebo hnali, žádnými cly, mejty neb ungelty v tomto království
þeském a zemí k nČmu pĜipojených od žádného, mimo to, co jest
od starodávna obci jejich pro opravy a zdržení mČsta a
mČstských potĜeb dávalo, dává a platí, obtČžováni nebyli. Však
jestli by kdo z obyvatelĤv Hory Kutné i jiný kdožkoliv pod spĤsobem fedrování hor a lidu horního, užívajíc v tom tČch svobod,
nČþeho v mČstČ složil, anebo dobytky k mČstu pĜihnal neb pĜihnati dal anebo obilí a jiné vČci tu pĜi horách na dČdinách,
lukách neb zahradách k HoĜe mČstu pod šos náležitých zrostlo a
toho pĜi mČstČ nebývalo a jinam od mČsta prodávati chtČl, nemá
jemu bez povolení úĜadu horního a mČstského dopuštČno býti.
Pakli by to ukrytČ uþinil a vyprodal, má držán býti za toho, jako
by projel. A bude-li koupČ ta dostižena, má vzata a do špitálu
dána býti a právo se jim má dostateþnČ ujistiti a jeho pĜestoupení na nás vznésti. Veþ jemu to obrátiti ráþíme, toho bude
oþekávati.
A jakož jsou horníci na Horách Kutných osedlí a s mČstem
trpící od pĜedešlých císaĜĤv a králĤv þeských pĜedkĤv našich
mezi jinými též nížpsanými milostmi a svobodami obdaĜeni, pĜi
kterýchž my jich zanechati a jim jich potvrzovati ráþíme: „což
sobČ koliv buć k nČkterému záduší, k obci anebo nČkteré obzvláštní osoby, totiž mČšĢané Hory Kutné, /450/ statku pozemského svobodného na þemkoli a jak jmenováno býti mĤže, koupili,
aby jim to svobodnČ beze vší pĜekážky a odporu i bez vznešení a
na nás se dožádání ve dsky zemské šlo a kladeno bylo“. Tolikéž
jim i k tomu svolujem, „aby je mohli zase svobodnČ bez pĜekážky
každého þlovČka prodávati a to kolikrát by se jim koli líbilo.
Jestliže by který Horník o statku pozemském kšaftoval, aby ten
kšaft po relacích od šepmistrĤv a rady vyslaných do desk
zemských se kladl a odkázal-li by komu statek svĤj pozemský i
šosovní, ten aby jeho svobodnČ požíti mohl.“
Pakli by ten který Horník neb Hornice, nepozĤstavivši dČdicĤ, bez kšaftu umĜeli, tehdy statek jejich na nejbližšího pĜítele s
mČstem trpícího aby pĜipadl. A nebylo-li by tu pĜi mČstČ pĜátel,
tedy statek pozemský a hotové peníze na nás a budoucí krále
þeské, ale šosovní, jako domy, zahrady, dČdiny, luka, rybníky,
též doly, horní díly i jiné k horám náležité na obec mČsta Hory
Kutné pĜipadnouti má. A aby mohli tím snázeji a podstatnČji
svými náklady hory v ustaviþném pavování a kovĤv hledání
držeti, propouštíme je ze všech a všelijakých berní zemských,
tak aby nyní a þasy budoucí, pokud a kteĜí se hor náklady
svými dotýkati budou, žádnými bernČmi z statkĤv a živností
svých mČstských, jaké by ty koliv byly, které pĜi mČstČ HoĜe
Kutné mají a míti budou a jich užívati mohou, ani posudním z
tČch piv, které oni sami pĜi mČstČ na potĜebu mČsta bývaly, to
jim a právĤm i svobodám jejich k žádné škodČ býti nemá.
/451/ Však proti takovým milostem a svobodám jsou a mají
byti povinni náklady svými hory držeti a pĜinejmenším jeden
dĤl ze spolka obecným nákladem pavovati a v tom rovnost
zachovati, tak aby chudší nebyli mimo možnost obtČžováni a
mocní, majíce mnohemnásob lepší živnosti, ušetĜíni. A kdyby ten
dĤl obecný k užitkĤm pĜišel a za jeden celý rok užitky a pĜebytky
vydával, tehdy aby aby jiný dĤl k tČžení pĜed sebe vzat byl a to s
radou a bedlivým uvážením nejvyššího micmistra a úĜedníkĤv
horních. A kolikrát by koliv dĤl obecní k užitkĤm pĜivedli, tehdy
po každém roce tím spĤsobem jiný pĜed se vzíti mají, tak aby se
hory rozšiĜovaly a užitkové rozmnožovali.
Také i všech tažení vojenských, obzvláštČ ven ze zemČ,
osvobozujem, leþ by se zemČ þeské dotýkalo skrze nČjaké vpády
od nepĜátel anebo pro jiné pĜíþiny, že by veĜejné pohnutí býti
muselo, tehdy aby též vedle jiných, když bychom toho potĜebu
uznali a My sami neb budoucí králové þeští jim rozkázati ráþili,
anebo na našem místČ nejvyšší mincmistr království þeského jim
rozkázal, mají vlasti své hájiti a povinni býti. Co se pak artiku-

lĤv o snešení s stavy království þeského, které se stalo na snČmu
obecným léta 1575, dotýþe, aþkoliv se i na ty hory, ježto by se na
stavĤv gruntech zjevily a vyzdvihly vztahují, však týchž artikulĤv, týchž milostí a svobod v témž snešení položených všichni
horníci, tČžíĜi a nákladníci na našich horách a v našich královských mČstech horních v království þeském, žádných hor nynČjších ani budoucích, kteréž tČží neb tČžiti budou, nevymČĜujíc, též
jich na každém místČ, kdež by toho koliv potĜeba bylo užívati,
jimi se Ĝíditi a spravovati mají a moci budou, avšak s tou
výminkou, jestli by které hory neb horní mČsto proti nČkterému
tomu artikuli obzvláštní obdarování mČlo, toho pĜi nČm zĤstavovati ráþíme. A ponČvadž pĜi každém horním mČstČ obyvatelé
mnohými milostmi, obdarování mimo jiná mČsta /452/ osvobozeni
jsou, majíce tu své živnosti, obchody a obydlí, budou take povinni v pĜípadných potĜebách, aþ by na nČ kdy podáno bylo, všelikterak, buć forami robotními i jinak, jak by kdy potĜeba ukázala, však proti slušné odmČnČ a záplatČ, jak se jiným vĤbec platiti
bude, hory fedrovati pomáhali.
A jakož od strodávna práva horní ukazují i my toho také
potvrzujeme, aby pĜi horách, v ouĜedních domích, v dolích, nad
doly, v kavnách, lozumentích, na haldách, v lezofech, v hutČch a
kdežkoli jaká štádla k horám neb hutČm pod správu úĜadu horního náležejí, to pĜed všelikým právem i jinak, aby žádný jakéhokoliv stavu neb povolání byl, žádné moci ani své vĤle užívati,
žádného bíti, jímati, ani naĖ sáhati anebo v þem pĜekážky þiniti
nesmČl, osvobozujem. Pakli by se kdo toho þeho proti tomu našemu osvobození dopustil, ten nám hrdlo i statek propadne. A
protož hofmistr neb perkmistr tČch hor má jeho ihned na
závazek vzíti, aby se ve þtrnácti dnech pĜed osobou naší, v naší
nepĜítomnosti pĜed nejvyšším mincmistrem postavil. Pakli by mu
toho co vČĜiti nebylo, má vČzením opatĜen a bez meškání na nás
a v nepĜítomnosti naší na nejvyššího mincmistra vznešeno býti a
nejvyšší mincmistr má soud poĜádný pĜi nejbližším právu osaditi
a jeho podle uznání trestati. Pakli by se osoby stavu vyššího
dotýkalo, má ho na þest a víru vzíti, aby se ve dvou nedČlích na
hradČ Pražském pĜed naším hejtmanem postavil. Pakli by pĜi
skutku postižen byl, má ho témuž hejtmanu poslati a vedle toho
jeho provinČní psaním svČtle oznámiti, ten bude vČdČti podle
zĜízení zemského a svého úĜadu to jak dále opatĜiti. Také pĜísnČ
pĜikazujeme a míti chceme, jestli by kdo tČch svobod lstivČ a
zlostnČ užívati chtČl, netoliko bitím, jímáním, ale i nenáležitými
slovy Pána Boha dotýkati, láním, klením, hanČním, lidí na poctivosti utrháním, pĜísaháním, toho aby štejgéĜi, šichmistr a doloví
dČlníci ihned do vČzení vzali a našim úĜedníkĤm s jeho pĜeþinČním /453/ oznámili, aby vedle provinČní svého skuteþné trestán
býti mohl. A který by koli štejgéĜ, šichtmistr neb dČlník takového
pĜestupitele honiti a jímati nepomáhal a nechtČl, ten každý má
túž pokutu nésti, jako pĜestupitel. Však jestli by naši úĜedníci
pro neposlušenství neb jaké jiné pĜeþinČní kterého trestati chtČli,
ti mají moc v každém tom místČ osvobozeném jakož i jinde v
mČstČ neb kdekoliv dáti vzíti a vedle provinČní trestati.
To pak vysoce vymiĖujem, aby žádný mordýĜ, zemský zhoubec, loupežník a jiný škĤdce lidský tČch svobod užíti nemohl, ale
utekl-li by tu který, tedy dopouštíme, aby je, opovČdí-li se hofmistru neb perkmistru tČch hor, svobodnČ jímati mohli, však s výš
oznámenou výminkou.418
Ale že by nČkdo nČkoho mohl tím naĜíci a on vinen nebýti,
toliko proto, aby ho mohl z místa svobodného vymoci a dosáhnouti, protož hofmistrovi neb perkmistrovi porouþeti ráþíme, aby
na to pilné zĜení mČli a odpíral-li by na þem tomu skutku, aby ho
vČzením dostateþnČ opatĜili a naĜíkající, není-li dosti usedlý v
tomto království, aby zaruþil a ve þtrnácti dnech to na nČj
ukázal. Ukáže-li, tehdy má vČzeĖ ku právu mČstskému dán býti.
Pakli neukáže a pĜedloží slušné pĜíþiny, pro které jest v tom þase
ukázati nemohl, a žádal-li by za další þas, tehdy má jemu toho
do druhých þtrnácti dní uloženo býti a tak vedle slušných pĜíþin i
418

Proti tČmto posledním tĜem ustanovením vyslaní Horští velice
se bránili, aby úĜedníci horní jaké právo trestní konati, koho do
vČzení bráti a ke skuteþnému trestání podávati mČli, jelikož to nikdy
ku právĤm jich nenáleželo, než šepmistrĤm a konšelĤm dle zĜízení
zemského podobné pĜestupky souditi a trestati pĜísluší, o þemž
pozdČji veliké spory bývaly.
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do tĜetích þtrnácti dní toho bude moci uþiniti. A neukáže-li nic v
tČch tĜech odkladech, má vČzeĖ propuštČn a ten, kdo jest jeho
hyndroval nám v takovou pokutu upadnouti, jako pĜestupitel /454/
a rušitel našeho osvobození, a má též tak, jak výš o pĜestupitelích oznámeno, k nČmu pĜikroþeno býti.
A protož má pĜi každém horním mČstČ ten Ĝad zachován a
držán býti, aby, vymiĖujíc naše i tČžíĜské úĜedníky a služebníky
též i šichtmistry, totéž písaĜe dolové i hutní, probíĜe a k tomu
podobné osoby, jiný žádný obecní dČlník po mČstČ neb po
horách žádné zbranČ, sekery, ani kladiva železnýho aby nenosil,
leþ že by na dílo neb z díla šel, tu mĤže sekeru neb kladivo nésti,
že by mu se mu po nČjaké potĜebČ pĜes pole jíti trefilo, ale kromČ
toho nemá žádnému trpíno býti, nýbrž rychtáĜ mČstský má obzvláštní pozor na to míti a najde-li takového kterého s zapovČdČnou zbraní po mČstČ, po domích neb za mČstem na procházkách
choditi, má jemu tu zbraĖ vzíti, zase nenavracovati a k tomu ho
do vČzení dáti, odtud nevypouštČti, leþ rychtáĜi patnácte grošĤv
pokuty dá.
Uznal-li by nejvyšší mincmistr pĜi mČstČ HoĜe Kutné nebo
pĜi kterémkoliv jiném našem horním mČstČ, kde by tČchto práv
užívali, jakou obecní potĜebu pro pohodlí a snadnČjší zdržení
lidu horního, aby v niþemž pĜes míru obtČžováni nebyli, mezi
Ĝezníky, pekaĜi, sladovníky, lojovníky i jinými všelijakými Ĝemeslníky a obchodníky, kteĜí by netoliko na potravách, ale i v
jiných potĜebách a nádobích k hornímu dílu, též v odČvích a
obuvích své obchody vedli, nČjaký lepší Ĝád, nežli by prve byl,
naĜíditi, tedy uvážíce to s úĜedníky horními tČch hor a úĜadem
téhož mČsta, bude moci to, což by tak spoleþnČ za nejlepší uvážili a našli, naĜíditi a ustanoviti, a obyvatelé téhož mČsta budou
povinni tak se chovati a v tom státi.419
/455/ PĜihodilo-li by se, že by mezi obecním lidem pĜi kterémžkoli horním mČstČ rĤznice nebo bouĜka se pozdvihla anebo oheĖ
vyšel, tehdy všichni naši úĜedníci a pĜísežní i jiní služebníci mají
ihned na Horách Kutných k Vlašskému dvoru bČžeti a téhož
domu i mince hájiti.420 /456/ PĜi jiných horních mČstech, kdež by
419
Proti ustanovení tomuto namítali kutnohorští nejvíce, dokládajíce, že tato vČc jakožto mČstská od starodávna skrze šepmistry a
radu se opatruje a k tomu vždy jisté osoby hned po obnovení rady k
dohlédání k ĜemeslníkĤm, zvláštČ k ĜezníkĤm, /455/ pekaĜĤm a jiným
se volí a jestli kdy od pana mincmistra co se vznáší a potĜebuje pĜi
nČkterých Ĝemeslnících a obchodnících obzvláštního opatĜení, ta vČc
þasem spoleþnČ se váží a k nápravČ pĜivozuje a úĜad horní pĜi tom
nebývá a toho se nedotyká. A protož nebylo tĜeba úĜadu hornímu
takové povinnosti na sebe bráti a ještČ pĜední místo na potupu
úĜadu šepmistrského sobČ dávati, ponČvadž snešení mincmistra s
šepmistry za právo držáno býti má.
420
Proti tomu namítali Kutnohorští: Tyto dvČ vČci, bouĜka a oheĖ,
jsou velké a tČžké pokuty boží a když je kde dopouštČti ráþí, obzvláštní pomoci božské a rozšafnosti jest tu potĜebí. A protož jak by
pĜi tom ohni mČlo ode všech chováno býti, o tom jisté naĜízení pĜed
léty od nás se jest stalo a od toho þasu nČkolika pány mincmistry
potvrzeno. Strany pak bouĜek, ta vČc v jistý zpĤsob a regiment
uvedsti se nemĤže, než za naší pamČti dvakrát jest to zkoušeno a
kdyby úĜad mČstský v to nevkroþil a takovou vČc jistým prostĜedkem
nespokojil, neví se kam by to, zvláštČ takové roztržitosti a zbČĜe lidu
rozliþného, se vztáhlo. Než aby tím prostĜedkem, kterýž skladatel
tuto poznamenal, taková jedna i druhá vČc dostateþnČ opatĜena býti
mohla, tomu se místo nedává, aniž jest podobné, aby v þas bouĜky a
ohnČ všichni k Vlašskému dvoru, úĜedníci i jiní pĜísežní služebníci,
bČželi a tam dvoru a mince, an by tam žádného nebezpeþenství buć
od lidí neb od ohnČ se neoþekávalo a jinde lidé se rotili a škoda dála
a zlé bez /456/ pĜetrhování množiti by se chtČlo, hájili, snáz by jakž
mČsto tak i hory k zkáze pĜišly, zvláštČ že obyþejnČ v takových
pĜíhodách tu lid bČží, kde se nČjaké nebezpeþenství a škoda dČje a
pĜetrhnouti náleží. A zvláštČ toto pak se ode všech šetĜí, když kostelĤv, radnice, Vlašského dvoru a jiných k tomu podobných pĜedních
domĤ se dotýþe, že tu obzvláštní starost od nás všech, aby to opatĜeno bylo, se má. Jakož pak i pĜed léty nejinak než od pĜedkĤv našich
se stalo, když u nás na Horách Kutných snČm držán a o zvolení
krále Vladislava odpor byl a mince v nebezpeþenství zĤstávala, že
jsou ji šepmistĜi a rada v moc svou vzali a lidmi zbrojnými osadili,
aby žádného nebezpeþenství odtud oþekávati potĜebí nebylo. A
protož, kdyby tak lidé rozdvojeni byli, aby tito k Vlašskému dvoru a
jiní k škodČ, kdež se dČje, bČželi, jakž by tuto skladatel míti chtČl,
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mince nebylo, úĜedních domĤv, kdež se práva, zápisové a jiné
spravedlnosti lidské chovají, pilni býti a hájiti. Pakli by se þího
domu dotýkalo anebo blízko kterého z našich úĜedníkĤv nebo
služebníkĤv, ten každý bude moci svého hájiti. A byl-li by takový
škĤdce bućto buĜiþ nebo paliþ postižen, ten má ihned k nejbližšímu právu mČstskému dodán a tu souzen a trestán býti.
Pro lepší vyrozumČní vČci sporné, o niž se Kutnohorští pĜi
tČchto obnovených právech horních zasazovali, a jako ukázku,
jak práv svých hájili, uznávám za dĤležité podati ještČ jeden
úryvek z tČchto obnovených práv horních spolu s úplnými námitkami šepmistrĤ, ježto to až posavad nikde a nikým uveĜejnČno nebylo, þímž vČc sama nejlépe se prosvČtlí a þtenáĜ o pravém
zkracování práv mČstských, jakéž úĜad horní /457/ obci chystal,
jakož i panující Ĝevnivosti a bažení úĜadu horního po vrchním
poruþenství v mČstČ pĜesvČdþení nabude. Tyto poslední vČci
namnoze nesou vinu na úpadku hornictví kutnohorského.
Obnovená práva horní pĜedpisují O právu soudném takto:
Nacházíme, že pĜedešlí císaĜové a králové þeští, nČkdy pĜedkové
naši, když jsou se Hory Kutny vyzdvihovali,421 /458/ lidé rozmnožovali, mČsto zakládali, domy stavČli, rozliþní Ĝemeslníci a obchodníci se osazovali, uznali jsou, že by správcové a úĜedníci
horní nemohli všeho lidu spravovati, i ustanovili jsou jim ku
pomoci jiné soudce,422 /459/ kterýmž jest právo mČstské vydáno, ti
aby mČstské a outrpné vČci soudili, lid obecný pĜi mČstČ v doBĤh ví, kde by se to zlo stavilo a jaký konec by vzalo.
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ŠepmistĜi namítli: Tu korekturu skladatel za podstatu nejvČtší
sobČ béĜe a na tom svou spravedlnost témČĜ všecku zakládá a tudy
sobČ pĜední slovo, hlas a místo pĜivlastĖuje a získati chce, že by prý
Hory Kutné starší byly nežli mČsto a že když se havíĜi rozmáhali a
lid množil, císaĜové a králové þeští uznavše, že by úĜedníci horní
všeho lidu nemohli spravovati, i pĜidali jim ku pomoci soudce, kteĜí
by mČstské a outrpné vČci spravovali a lid obecný v dobrém Ĝádu a
pokoji drželi etc. Ale toho niþím neukazuje. Aby pak tak bylo, že
hory nejprve jsou nalezeny a mČsto pomalu se stavČlo, však ne hned
z toho to pochází, že úĜad horní má tu pĜední slovo, hlas a místo
míti, nýbrž císaĜové a královČ ýeští, když tak Pán BĤh zde na
Horách Kutnách v hojnosti poklady své otevĜíti ráþil a lidé bezpochyby již po vystavČní kláštera Sedlce se množili a stavČti poþali,
jiné úĜedníky a správce jsou nad nimi naĜídili, kteĜíž by netoliko je
spravovali, kteĜíž jsou netoliko na horách pracovali a v nich tČžili,
ale i jiné, kteĜíž tu se pĜivinuli a je Ĝemesly i jinými vČcmi fedrovali,
nébrž i nad jinými všemi ruku svou drželi a v pokoji a v lásce mČli a
zlé podle zasloužení jich netoliko na statcích a na hrdle trestali.
A protož také pro vážnost úĜadu a povinností jich, neb velikost toho,
což k nápravČ a soudu jich náleželo, kteĜíž tehdáž purkmistĜi a
potom šepmistĜi a konšelé /458/ slouli, mnohými je milostmi a privilegiemi obdaĜiti a opatĜiti, nýbrž jim i vší obci na Horách Kutných
pĜipsati a pĜivlastniti ráþili a již jakž oznámeno, ne pro samé vČci
mČstské, ale i horní (odkud také obzvláštnČ Horníci slovou), aby jich
všelijak pilni byli a jich jako „Superintendentes“ vzdČlávati pomáhali, kteréžto pĜíþiny témČĜ v každém majestátČ se opakují, a tak taková vČc nejde tudy, že hory nejprve jsou nalezeny a v nich tČženo
bylo, než že od pĜedkĤv císaĜĤv a králĤv þeských ta stolice tak nadána jest a v té podstatČ, že pĜední stav a místo mČla, držána byla,
netoliko od jiných lidí, ale i od Jich Mtí chováno a psáváno bývalo a
snad i za knížat þeských, neb markrabsví moravské do nČho teprve
léta 1086 jest pĜenešeno (a Vratislav kníže od císaĜe JindĜicha za
krále prvního þeského vyhlášen), tak se Ĝídilo, nýbrž sami králové
þeští úĜad šepmistrský a konšelský, pĜijevše na Hory Kutné, jsou
obnovovati ráþili.
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Ne jim ku pomoci, jakž by sobČ skladatel to vždy pĜivlastniti
chtČl, aby buć s nimi úĜady horní spravovali aneb prve oni sami vše
Ĝídili, ale vysazen jest úĜad šepmistrský, aby jakž nad horami,
jakožto klenotem tohoto království, tak i jinými k nim pĜipojenými
beze všeho rozdílu ruku svou drželi, k nim dohlídali a jich všemi
obyþeji, jakž majestátové to patrnČ ukazují, vyzdvihovati napomáhali. A tak šepmistrĤv a konšelĤv povinnost hlavní a úĜadu horního jen
obzvláštní byla, vztahujíc se toliko na horní vČci jako doly a pod., a
ty ještČ ne /459/ aby sami spravovali a jak by chtČli s nimi zacházeli,
než šepmistĜi a konšelé aby k nim dohlédali, ponČvadž také sami
pavují a na nČ nakládají. A pĜišlo-li by co takového, na JMt i jinde,
kdež náleží, vznášeli a za ochranu a pomoc i také opatĜení žádali,
jakož pak tak až posaváde chováno, že když co takového pĜijde a
potĜeba toho ukazuje, od nich i na snČm obecní i jinde se vznáší a
pĜedkládá a ne on hofmistr a úĜad horní.

brém Ĝádu a pokoji zdržovali a spravovali, úĜedníci horní pak
aby hory tím pilnČji opatrovati mohli, jsouce jiných prací a
soudĤ obecních sproštČni, pĜi samých právích a Ĝádích horních
jsou zĤstaveni.423
/460/ A protož i my nyní, znajíce slušné pĜíþiny a potĜeby toho,
potvrzujem a pĜi tom to míti chceme, aby jedni druhým v jich
povinnosti nesáhali, ani jaké pĜekážky þinili, ale naši úĜedníci
horní, kteĜí jsou k tČmto právĤm ustanoveni a naĜízeni, aby vedle nich ty vČci, kteréž z hor pocházejí a k horám pĜíslušejí, opatrovali, soudili a Ĝídili.424 /461/ Tolikéž úĜad mČstský aby ty vČci,
které k mČstskému právu náležejí, vedle práv mČstských soudil a
spravoval, a co by horního bylo a pĜed nČ se dostalo, to aby k
úĜadu hornímu podávali. PĜihodilo-li by se pak, že by se nČkdo
pod správou úĜedníkĤv horních jakéhožkoliv zlého skutku pĜi
horním díle neb jinak na našich štádlích k horám pĜíslušejících
dopustil, pro který by slušnČ mohl popravním mistrem ztrestán
býti, vyslyšíc jeho se všemi omluvami a potĜebnostmi a najde-li
se tak zlým skutkem vinen, tehdy teprve má od práva horního
podán k mČstskému /462/ právu se všemi aktami k souzení a prve
nic a úĜad mČstský jest povinen ihned bez odtahĤv tu vČc pĜed
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Jest to tak, že všelijaké povinnosti mají a musí býti rozdílné,
aby jeden každý vČdČl co þiniti a jak se chovati, naþež i král Václav
II., jakž práva jeho lib. 3. kap. 5. ukazují, jest naĜekl, že Jihlavané,
majíce práva horní a jistý regiment sepsaný, jak by se mČli chovati,
jich jsou za sebou zanechali a s Horníky na Horách Kutných se
nesdČlili a jim neodeslali, nebo prý práva skryta býti nemají, ale
zjevná, aby všichni zapovČzených vČcí se varovali a dopuštČných
následovali. Ale i na tom skladatel se mýlí, aby toliko úĜedníci horní
pĜi samých právích a Ĝádích horních od starodávna zĤstávali. Neb
jakž oznámeno, ponČvadž všichni usedlí a neusedlí, jakž bytem,
živnostmi i jinými povahami jsou spojeni a jedni bez druhých býti
nemohou, to v starých pamČtech a knihách se nachází, že hofmistrové i jiní úĜedníci v úĜadu konšelském bývali a zase konšelé povinnosti na Vlašském dvoĜe mívali. Bezpochyby že za jinou pĜíþinou
žádnou toho se nedálo, než aby láska, svornost /460/ a pokoj mezi
všemi zachován byl a jedni druhým bĜemen nésti pomáhali a vespolek fedrovali. Jakož pak teć od nČkterého léta, když z toho dobrého
spĤsobu se vykroþilo a ty nové vČci na horách zaþínali a práva tato
skládati a spisovati zaþali, co se dálo a jací odporové a vymyšlování
jiných a jiných vČcí a skrze to nákladové znamenití povstali, všem
jest vČdomé, a protož i tento artikul bude pĜi uvážení, mČl-li by tak
sprosta za právo zĤstati þi zmČnČn býti.
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Jest slušné, aby tak chováno bylo, pokud se soudĤv a potĜeb
lidských týþe, aby všichni vedle práv svých se Ĝídili, neb i my totéž
þiníme a když se týká tálĤv, cupusĤv a jiných k tomu podobných
vČcí, tehdy pĜed úĜad horní toho podáváme. Ale že úĜad horní v tom
rozdílu míti a ty vČci náležitČ rozdČliti nechce, protož mnohokrát na
sebe ty vČci vztahuje a je k sobČ pĜijímá, kteréž k jeho povinnosti
nijakž nenáleží, jako když se poctivosti, hrdla a jiných tČžkých vČcí
dotýþe, což by potĜebí bylo tČmito právy jim vysvČtliti a vymČĜiti, co
by a pokud jim souditi náleží. Neb tČchto let pominulých nemálo se
toho trefovalo, že jsou nám v to vkraþovali a takové pĜíhody k soudu
svému pĜijímali a v tom nám pĜekážku þinili, takže nČkteré lotrovství
a krádeže pĜi horách dokonce nemohly vyhledány a k svému ztrestání pĜivedeny býti. A dokudž toho stane a taková pĜekážka svĤj prĤchod míti bude, ty se vČci nijakž, jakž náleží, Ĝíditi moci nebudou,
nýbrž vČtší /461/ zaneprázdnČní a skrze to neĜádové povstanou, když
bychom my nČco pĜetrhnouti chtČli a oni pĜekážku nám v tom þinili
a toho nápomocni nám býti nechtČli. NeboĢ z toho všeho úĜadu
horního nedorozumČní pochází, že ty všecky pĜíhody, kteréž se pĜi
horách zbíhají, k ohledání a soudu by sobČ pĜipsati chtČli, jako: že
jeden druhého naĜkne, že mu rudy pokradl, že ho zbil, ztloukl a
zmordoval, ježto jsou ty pĜípadnosti sobČ rozdílné a k jinému a
jinému právu k rozsouzení náležejí, aniž mĤž je úĜad zlepšiti a v tom
do vĤle své napravujíc a všemu všudy prve vyrozumČjíc, i svČdky
vyslechnouc, teprve k jinému právu podati. A protož, jestliže by to
slovo z hor pocházející, mČlo jináþ rozumČno býti, než zprosta, co se
samých hor dotýþe, tehdy bylo by užiteþnČji pro uvarování spletkĤv
a takových roztržitostí, aby radČji vyĖaté a nČjaké svČtlejší na to
místo položeno bylo, aby se vČdČl jeden každý þím spraviti a nemČl
nad þím zastavovati. Aþ sami o tom dobrou povČdomost mají, když
se poctivosti jich dotýká, že s obsílkami pĜed nás se utíkají a v tom
podle práva za opatĜení žádají. Neb jakž práva horní jich na
vyhledání a pĜetržení toho se nevztahují, tak i prostĜedkĤv tČch,
skrze nČž by to zlé ztrestáno býti mohlo, nemají.

sebe vzíti a souditi a vedle práva se k nČmu zachovati.425
Aþkoliv pĜi Horách Kutných ti ouĜadové v tom, jak výš
dotþeno, rozdČleni jsou, aby úĜedníci horní o horách a horních
potĜebách a úĜad mČstský o mČstské a obecní potĜeby a spravedlnosti vyhlídajíc soudili a pilnost a péþi mČli, však o potravách
i jiném, co k vychování a zdržení chudého robotního lidu náleží,
též o lojích, kožích, železích, provazích a co více k horám potĜebí, o to mají se obecní úĜadové snažiti, aby ty vČci hodné a v
slušné cenČ byly, na všelijaké vČci aby míra a váha spravedlivá
byla, þasto obojí úĜadové pĜihlížeti mají, tak aby sobČ chudý
robotní lid, tak i nákladníci, bez obtČžování a pĜesazování potĜeby jednati mohli.426 /463/ Dala-li by se kterémukoliv úĜadu pĜíþina
o rozmnožení a vyzdvižení hor anebo o obecní dobré jednati a
uvažovati, ponČvadž ty a tak rozšíĜené hory bez obce, mČsta a to
mČsto Hora Kutná i obyvatelé v nČm také bez hor v své podstatČ
nikoli by státi nemohly. A ponČvadž mají jedni druhých ku pomoci a radČ požádati a povolávati, aniž mají jedni druhými pohrdati, ani žádosti takové odpírati, ale jsouce spolu v jednotČ a
lásce, mají sobČ spoleþnČ z obou stran radni a pomocni býti.427
/464/ AþkolivČk úĜad horní na Horách Kutných pro starožitnost hor pĜed úĜadem mČsta starší a prvotní se býti nachází,
však ponČvadž obojí jak horní tak mČstský nám saditi a Ĝíditi i
Ĝády mezi nimi ustanovovati v moci naší zĤstává, protož tomu
chceme pro uvarování budoucích mezi nimi nedorozumČní a nevolí, aby od tohoto þasu vydání tČchto našich práv horních ve
všech pĜíþinách a pĜípadnostech, kteréž z hor pocházejí a pod
práva horní náležejí, též o horních lidech havíĜských, hutnických
a jiných všech k horám pĜipojených poĜádkĤv se dotýkající, pĜi
svolání, vyhlášení, buć na kazatelnicích neb jinak, neb v jakémkoli jiném v takových pĜíþinách jednání, aby úĜad horní pĜední
slovo, hlas a pĜímluvu mČl a tolikéž ve všech mČstských, obecních, cechovních i jiných k mČstu a pod právo mČstské náležitých
Skladatel tČchto práv rád by nČkdy dobrý Ĝád zachoval a hned
zase z toho vytrhne se a v jiné odporné tomu dá. NahoĜe vymČĜoval,
aby jeden druhému v povinnosti jeho nesahal, a teć zase proti tomu
klade, kdyby se jaké krádeže neb co takového pĜi horách pĜihodilo
aneb mezi osobami horními z nich pĜísežnými, jak se nejednou to
pĜitrefilo, zbČhlo, aby úĜad horní sám to nejprve vyslyšel a potom
teprv se všemi aktami na výpovČć k úĜadu mČstskému podal, což by
se bez velikého podezĜení nijak trefiti nemohlo a s stranou a soudcĤ
to k sobČ pĜijíti bylo by nebezpeþné, nebo mezi tím mnoho vČcí, jakž
pĜi žalobách a odpovČdích, tak i svČdcích i jiných prĤvodích, sbČhnouti se mohou.
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Ten artikul strany dohlédání k pekaĜĤm, ĜezníkĤm, lojovníkĤm
a jiným ĜemeslníkĤm a obchodníkĤm, aþkoli vedle práva samým
šepmistrĤm a konšelĤm k opatĜení náleží, však ponČvadž chudí
robotní lidé horní i jiní nejvíce tČch Ĝemesel užívají a bez /463/ nich
nijakž býti nemohou, protož obojí úĜad k nim dohlídá a þasto, aby
míra a váha spravedlivá vycházela, pĜipomíná, nýbrž pĜestupníky jinými a jinými pokutami tresce. A oni Ĝemeslníci pod správou úĜadu
horního tudy náležeti a oni jakž by chtČli zacházeti mČli, nevíme, kde
by se to stavilo. A ponČvadž pĜi každém obnovení úĜadu konšelského
jisté osoby jak z konšelĤv obce, tak i z úĜedníkĤv horních k
dohlídání k nim a zvláštČ k pekaĜĤm a ĜezníkĤm se volí, protož pĜi
starobylém zpĤsobu a právu tolikéž i výpovČdi královské v tom
žádáme zachovánu býti.
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Co se dotýþe vyzdvižení hor a nČkterých vČcí obecních, v nichž
se všechnČch, jak horního, tak obecního lidu dotýþe, jest slušné a
spravedlivé, aby sobČ v tom všichni nápomocni byli a jedni druhými
nepohrdali, a o to my se nejvíce domlouváme, že se to nedČje a na
svých hlavách úĜad horní mnoho zavazuje. Ježto kdyby byl skladatel
na toto pamatoval, byl by o rajtuncích a obecních schĤzkách, v
nichž o mlejních, mají-li na škodu vší obce svozováni býti, i zanešení
Páchu rozškvarky a vedle toho velikého dílu dolejšího mČsta a špitálu zatopení a jiných potĜebách, kteréž se tu uvažují, zmínku uþinil.
Ale snad chtČ, zapomnČl na to, ponČvadž vše opatrování hor na sebe
vtáhl a chce, aby jemu v to žádný nesáhal ani se o nic nedomlouval,
by i na ublížení chudých lidí bylo, þemuž netoliko z /464/ tČchto práv
se rozumí, i pĜíkladové mnozí toho ukazují. A snad proto tento artikul tuto vstĜelil, aby k opatrování jiných vČcí obecních pĜístup mČl,
a potom mluvil, že jemu také k obecním vČcem pĜihlédati a je opatrovati náleží. Ale to vše u nás prve na místo jest postaveno a jistými
prostĜedky, co by kdo þiniti mČl, vymČĜeno. Protož niþeho mČniti
tĜeba není.
425
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pĜípadnostech úĜad mČstský pĜední slovo, hlas a pĜímluvu míti
má.428
/465/ A jakož jsou za slavné a svaté pamČti císaĜe Maxmiliana
pana otce našeho nejmilejšího mnohé stížnosti a žaloby na
Ĝezníky na Horách Kutných pĜednášeny bývaly, kterak že by
nemajíce pĜi tom tak velikém /466/ a lidném mČstČ žádného kutlofu, jak v jiných velkých i malých mČstech obyþej jest, ale v svých
domích nČkde nehodné, nemocné dobytky, stelné krávy noþnČ
bíti obyþej mČli a k tomu všelijaké neþistoty od tČch zbitých hovad po ulicích kladou, skrze mČsto ulicemi aby tekly pouštČjíc,
smrady þiní a na lidi nemalé tČžkosti i nemoci skrze to uvozují, z
þehož také i to pochází, že z takových nehodných dobytkĤv ani
kože k hornímu dílu hodné ani lojové jadrní býti nemohou, na
þemž horám nemalá újma þinČna jest, a proto nicménČ to všecko
vysoce odbývati chtČjí a v tom drahotu þinívají. Aþ jsou mnohokrát od nejvyšších mincmistrĤv království þeského a od šepmistrĤv k dobrému Ĝádu a vystavení kutlofu napomínáni bývali, ale
nikdá jsou od nich k tomu pĜivedeni býti nemohli, až léta
sedmdesátého skrze psaní JMCé slavné pamČti, kteréhož datum
na hradČ Pražském ve þtvrtek po nedČli Oculi, nejvyššímu mincmistru toho þasu Karlovi z Bibrštejna poruþeno bylo odpory
mezi šepmistry a Ĝezníky vyslyšeti a, pokud možné, spokojiti. Jakož jest pak v tom jednání Ĝezníky k tomu pĜivedl, že jsou se pĜed
týmž mincmistrem a úĜedníky horními a mincovními, též pĜed
šepmistry uvolili místo obrati a kutlof postaviti a v Ĝádu dobrém
státi. Ale až posaváde jsou toho svého uvolení a pĜípovČdi nevykonali. A ponČvadž my ten obyþej, který se v tČch pĜíþinách pĜi
mČstech Pražských a jiných, netoliko v království þeském, ale i
jiných zemích za dobrý Ĝád drží, také schvalujeme a oni Ĝezníci
na Horách Kutných jsou se na onen þas v to uvolili, protož chceme, aby nejvyšší mincmistr s našimi úĜedníky na Horách Kutných a šepmistry bez odtahĤv to pĜed sebe vzal, a Ĝezníky, aby
sobČ v mČstČ v místČ pĜíhodném, kdež se nejvyšší mincmistr s
úĜedníky a šepmistry o to snese, kutlof spĤsobili, k tomu skuteþnČ mČl a pĜidržel a Ĝád, jakýž se v mČstech Pražských i jiných
mČstech pĜi tom zachovává a kterak by se k Horám Kutným nejlépe hoditi mohl, jim i pĜísežné osoby k tomu naĜídil, ustanovil
/467/ a nad tím, aby se v tom a ne jinak chovali, pod propadením
pokuty 10 kop gr.þ., kolikrát by koli který pĜestoupil, aby nám,
kdež jiné pokuty vymČĜením tČchto práv kladeny bývají, za každé
propadení obzvláštČ položiti byl povinen, ruku držel a žádného z
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K tomu artikuli nahoĜe jest mluveno, že aþkoliv poþátek svĤj
mČsto Hora Kutná od hor míti mĤže, však ne hned z toho pochází,
aby úĜedníci horní proto pĜední místo, hlas a slovo mČli a šepmistĜi
tady potupeni byli. A má-li ta corectura za prĤvod postaþiti, ponČvadž skladatel nic jiného neukazuje, tehdy podrobnČji by bylo, ponČvadž šepmistĜi a ten úĜad nejprve nade všemi lidmi, kteĜíž pĜi
horách dČlali a zde Ĝemeslníky a jinými obchodníky, bez nichž mČsto
býti nemohlo a nemĤže, osazovali a za správce naĜízeni byli a ti
netoliko k horám dohlédali, ale nade všemi ruku drželi, dobĜe vzdČlávali a zlé /465/ k trestání pĜivozovali, aby první hlas, místo a slovo
mČli, jakož pak všichni majestátové, jakž oznámeno, ne úĜadu hornímu, ale šepmistrĤm a radČ i vší obci svČdþí. Jestli pak þasem jiným,
když již hory se rozmnožovaly a neĜádové mezi dČlníky horními vznikaly, pomalu poþínati mČly a žádný na žádném pĜestati nechtČl, obzvláštní úĜedníci nad horami byli ustanoveni, nepochybuje se, než za
svými pĜíþinami, zvláštČ tČch nezbedných a nepodaných dČlníkĤv se
stalo. Ale a aþkolivČk ta všecka vČc, jakž se nám vidí na fundací a
vymČĜení Jich Mtmi slavné a svaté pamČti císaĜĤv a králĤv þeských
a v dobČ starobylé zvyklosti, pĜi nichž až posaváde jsme zĤstaveni,
náleží, protož takové konjektury a dovtipování jsou zbyteþné a my
pĜi starobylém poĜádku máme zachováni býti, takže šepmistĜi a konšelé netoliko v mČstských, obecních, cechovních a jiných k mČstu a
pod právo mČstské, jakž skladatel by to dvojiti chtČl, náleží v tČch
vČcech, ale i na kazatelnici a v schĤzkách horních, kde se jich dotýþe, první slovo, hlas a pĜímluvu míti má. A ponČvadž tak dobĜe Jeho
Mti CísaĜské jsou, na hory náklad þiní, pĜihlídati k nim náleží, a o
vyzdvižení jich jako o horní usilují, protož náklady znamenité þiní i
jiné velké vČci k spravování jim svČĜeny jsou a právy tČmito nemá
nic jiného obmýšleti, než aby mezi všemi láska a svornost zachvána
byla a jakž JMCé a všemu tomu království þeskému pochvala, tak i
tČžíĜĤm a nákladníkĤm užitek vycházeti mohl. Protož pro lepší toho
vzdČlání všeho dobrého žádáme pĜi starobylém spĤsobu zachováni
býti.
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toho nepropouštČl. A pĜi jiných horních mČstech všech, kde by
až posavád takový Ĝád držán nebyl, má nejvyšší mincmistr též s
úĜedníky tČch hor a úĜadem téhož horního mČsta to tak jako na
Horách Kutných naĜíditi a nad tím ruku držeti.429
Také i to míti chceme, ponČvadž mČsto Hora Kutná od hor a
lidu horního svĤj poþátek i všecku podstatu vzalo a obyvatelé
jeho pro hory /468/ od pĜedkĤv našich Ĝímských císaĜĤv a králĤv
þeských mnohými milostmi a svobodami mimo jiná mČsta v
tomto království þeském obdaĜeni a Horníky jmenováni jsou, a
protož jest povinen jeden každý z obyvatelĤv toho mČsta, jakéhožkoli povolání neb úĜadu byl by, i þeleć jejich i podruzi úĜadu
hornímu v horních a mČstskému v mČstských vČcech, ponČvadž
oni od nás obojí zĜízeni jsou, všelijakou uctivost a náležité poslušenství zachovati a na jejich obeslání se postaviti i z tČch
vČcí, z kterých by pĜed nimi obvinČni byli, pokudž by se horního
nebo mČstského práva dotýkalo, odpovídati jsou povinni.430
KteĜí pak stavu rytíĜského sobČ v mČstČ HoĜe Kutné, v pĜedmČstí nebo na horách pod jejich právo náležící domy kupovali,
stavČli, v /469/ dluzích ujímali, odúmrtím, darem neb jakýmkoli
spĤsobem v držení mČli neb potom v držení uvedli, tehdy ti mají
sami v tČch domích osobami svými bydleti a ne podruhy toliko
osazovati a mají tím vším povinni býti i to všecko podstupovati,
co jiní Horníci a obyvatelé Hory Kutné i jiných mČst horních,
kde se hory pavují, povinni jsou a podstupují, vymiĖujíce úĜady
mČstské, do tČch aby potahováni nebyli. Než jestli bychom my
nebo na našem místČ nejvyšší mincmistr uznali neb uznal, že by
nČkterý z tČch k nČkterému našemu úĜadu pĜi horách neb jinde
se hodil a k tomu potažen byl, ten aby se bez všech odporĤv jako
jiný obyvatel téhož mČsta horního k tomu potĜebovati dal.431
Pakli tomu þemu, jak svrchu oznámeno, který na odpor se
postavil a svoliti nechtČl, tehdy nejvyšší mincmistr povolajíc k
sobČ úĜedníkĤv horních a úĜadu mČsta má toho také povolati a
429

Tento artikul, jak sám skladatel oznamuje, byl pĜedsevzat za
úĜadu nejvyššího mincmistra Karla z Bibrštejna a všelijak o to usilováno, aby oni Ĝezníci, jako i jinde v nČkterých mČstech, kutlof sobČ
vystavČti dali a tam dobytek bili a potom prodávali. Ale mnohé
pĜíþiny jsou od nich ĜezníkĤv a zvláštČ, jsouce chudí, že by sto, aby
jej na svĤj náklad vystavČti a opatrovati mČli, býti nemohli a místa k
tomu pĜíhodného, ponČvadž by u vodČ veliký nedostatek byl, se nenacházelo, pĜedkládány, takže až posavad se toho nevykonalo, nýbrž
i ty pĜíþiny jiné dostateþné, že by v domích svých nehodné a stelné
krávy, ano i nemocný dobytek bíti mČli a neþistoty po ulicích skrze
mČsto ven pouštČli, se oznamovaly, ale oni tomu všemu odpírali. A
protož mČl-li by tČmito právy horními, ana ta vČc jest mČstská a nám
k opatĜení jinaþím spĤsobem než tímto náleží, zvláštČ pod takovými
tČžkými pokutami propadení 10 kop gr.þ. chudí lidé k tomu nuceni a
tak obtČžováni býti, to bude pĜi vážení VMti. Než nám se vidí, že má
ten artikul z tČchto práv vyĖat býti a pĜi opatĜení našem zĤstati má.
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ýastokráte skladatel tu svou starožitnost pĜipomíná, vždy
chtČje svou slávu a pĜednost tudy dosáhnouti, a má na to hned
odpovČć a ne jináþe než tak ode všech se chová, když se dotýþe hor
a tČch vČcí, kteréž k horám náležejí a pĜed právo jich úĜadu horního
obsíláni bývají, zĤstávají a nadČjeme se i právu folkují, i také uctivost a náležité poslušenství zachovávají. Ale aby jeden každý byl povinen na všelikou žalobu odpovídati, to se trefiti nemĤže, aniž jest
spravedlivé. Nebo tak mohl by nČkdo žalovati, že by jemu druhý nebyl povinen odpovídati, jakož pĜi vrchním i mČstským právČ to þasto
se zbíhá, že obžalovaný pĤvodní žalobu zdvihá. A také to zĜízením
zemským a právy, kdyby se to díti mČlo, jest vymČĜeno. Ale srozumívá se tomu, že by skladatel chtČl tímto právem i k tomu pĜivésti, jestliže by nČkdo nČkoho kam z náĜku, poctivosti, o zbití, zsekání, vraždy
neb nČco takového tČžkého pĜed nČ chtČl obeslati, aby nemohl se
niþím hájiti, než pĜedce pĜed nimi z toho práv býti, což se trefiti
nemĤže a sám také to tČmito právy dČlí.
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Tuto opČt skladatel práva tohoto, jakž i na jiných místech, tak i
zde netoliko ven z práv horních se vydává a v povinnosti mČstské,
jako v Ĝízení domĤv, jakožto vČci purkrechtní a šosovní vkraþuje, ale
již i vyšší stavy pod svou správu i v jiném uvésti chce, ježto oni vedle
zĜízení zemského, aþ by se kdy co toho trefilo, a smlouvy Svatováclavské pĜi tom jak se chovati vČdí a pĜi pĜijímání neb osazování do
obce a þinČní zápisĤv jednomu každému, jaká by sousedská povinnost byla, od šepmistrĤv a konšelĤv a ne od úĜadu horního se oznamuje, co by každý þiniti a jak se chovati mČl se pĜedkládá, vedle
þehož jeden každý jest povinnen a pĜipovídá.

napomenouti a nechtČl-li by po napomenutí svoliti, má jemu
oznámiti, aby se ve tĜech mČsících poĜád sbČhlých vyprodal a
dĤm ten aby hodnou osobou, kteráž by tČm vČcem odporna nebyla, osadil. Pakli by prodati zanedbával, tehdy nejvyšší mincmistr
a v nepĜítomnosti mincmistrovČ úĜadové horní a mČstský ten
dĤm mají dáti odhadnouti osobami pĜísežnými a kdo by jej v tom
odhadu ujíti chtČl a peníze složil, tomu jej v tom /470/ pustiti mají,
tak aby hory nepustly a domové sousedy a ne podruhy osazeni
byli, neb není slušné, aby ti mČli tČch svobod užívati, kteĜí by
nechtČli toho bĜemena nésti, pro které ty svobody dány jsou.432
Co se zápovČdi hor židĤm týká, byl v právech tČch mandát
císaĜe Maxmiliana r. 1568 vydaný úplnČ pĜijat, s dodatkem
tímto: A protož i my, uznávajíce to též za slušné a potĜebné býti,
toho potvrzujeme a nad to k tomu pĜidáváme, aby netoliko tČch
našich hor zlatých a /471/ stĜíbrných, které nyní vyzdviženy a tČženy jsou, ale i tČch, které v þasích budoucích povstanou, všelijak
a dokonce prázdni byli, jakž jim v tom mandátu vymČĜeno.
Z uvedeného sezná þtenáĜ, jak tuhých bojĤ pĜedkové naši o
samosprávu obecní proti choutkám již tehdáž zakoĜenČného byrokratismu vésti museli a také pouze neúnavné jejich snaze a
horlivé obranČ podaĜilo se docíliti toho, že všeliké proti svobodČ
správy þinČné útoky, jak tajné, tak i zjevné šĢastnČ pĜemohli,
neboĢ navržená tato práva horní v život nikdy nevstoupila a
Horníci pĜi svých starých právech úplnČ byli zachováni.
Zato však obnovena a napravena byla roku toho práva mČstská v království þeském, neboĢ posud užívaná stará práva mČstská
byla zatemnČlá a nedostateþná a proto bylo od nich upuštČno.
Téhož toku oznámili šepmistĜi a rada do snČmu zemského,
že v dole VišĖoví pĜišlo se na dobrou rudu, jakož že i dĤl
Hrušky byl vysušen a nadČje na dobrý výtČžek že vzchází.
Protož že žádají za další podporu, ježto jim na sumu 1500 kop
gr., v roce 1576 povolenou, doposud toliko 250 kop gr. bylo vyplaceno a mČsto na pavování již pĜes 11.000 kop gr.þ. vydlužiti
se muselo.
1580 Když v pondČlí po OþišĢování Panny Marie obnoven
byl úĜad šepmistrský a konšelský, ustanoven byl primasem Jan
Daþický z Heslova. Jak velice doby té tížily obec dluhy, vysvítá
z toho, že když poprvé po obnovení rady obecní starší byli
svoláni, jednáno o tom, þeho bylo by þiniti, aby tak velikého
bĜemena mohli se zbaviti, zvláštČ teć, kdy Václavovi Diblíkovi
1500 kop gr. a pánu z Rožmberka 250 kop gr. složiti mají. Všechna vina na zadlužení obce svalována byla na horního hofmistra Karla Ludvíka z ěásné, který obec k neustálému pavování
dolu nutil, jim podpory z mince povolené zadržoval, ano je i o
svobody mČstské /472/ pĜipraviti usiloval. Proto naĜízeno
šepmistrĤm, aby nejen na snČmu, který právČ v Praze se odbývá,
nýbrž i pĜi samém císaĜi o zastání se ucházeli a pomoc žádali.
Jak velice úĜad horní na obec kutnohorskou byl rozhorlen
vysvítá z toho, že když roku toho vesnice Starý Kolín pro
všeliké užiteþné pĜípadnosti a pohodlí císaĜem Rudolfem s No432
Z toho artikule opČt rozumČti se mĤže pĜedsevzetí skladatele
práva, že všecku správu témČĜ všech vČcí, netoliko horních a mČstských, ale i osob svobodných stavu vyššího sobČ osobovati chce, aby
všechny v jeho regimentu byly a pod nČho a úĜad horní náležely a
jimi se Ĝídily a spravovaly. A jestliže by toho uþiniti nechtČly aneb
snad za jistými pĜíþinami nemohly anebo toho uþiniti také nenáleželo, aby s posmČchem z Hory vypovídány a statkové jich od úĜadu
horního odhadováni byly. Pak jestli to vzdČlání hor aneb má-li to
slouti právem horním, to bude v uvážení.
Daþický ve svých PamČtech praví: Nevole a odpory vznikly na
Horách Kutných mezi ouĜadem mČstským a ouĜadem horním, neboĢ
úĜeníci horní, zvláštČ Ludvík Karel z ěásné hofmistr horní, potáhše
v tom po sobČ i nejvyššího mincmistra pana Viléma staršího z Oprštorfu, smyslili, sepsali a vydali jakási práva horní, aby se jimi
všichni Ĝídili pĜi týchž horách a spravovali, þemuž úĜad mČstský,
šepmistĜi a konšelé, místa dáti nechtČli, pravČ to býti na zlehþení
jich a proti právĤm a svobodám jich, až ta nevole dostala se k vyslyšení toho mezi nimi od naĜízených k tomu od císaĜské milosti, což se
potomnČ v Praze zaþalo a k tomu oboje strany citovány byly. A
byvše to zaþato, není nic dokonáno a na místČ postaveno. Žádné nápravy pĜi tČch horách nenásledovalo, toliko jedni druhých soužili,
omlouvali a o pĜednost se handrkovali, sobČ toliko každý vyhledávaje.

vokolínskými byla smČnČna a k horám kutnohorským pĜivlastnČna, mincmistr a hofmistr usilovali o to, aby tam pivovar a sladovna na útraty mince vystavČna byla, k þemuž i císaĜ listem daným v Praze v úterý po nedČli Oculi svolení své dal a jen na usilovné žádosti šepmistrĤ, že by tím svobody mČstské byly porušeny a Hora velikou škodu utrpČla, bylo rozhodnutí to zrušeno.
Když císaĜ Rudolf téhož roku v þervenci k Ĝíšskému smČmu
do Norimberka se ubíral, byli též Kutnohorští vyzváni, aby k
jízdČ té potĜebné vozy do Prahy odeslali.
1581 PĜi opČtném roku toho vykonaném obnovení úĜadu
šepmistrského, jež se stalo v pondČlí pĜed Hromnicemi, ustanoven opČt primátorem Jan Daþický z Heslova. Královským
rychtáĜem byl stále Mikuláš VodĖanský z ýazarova. Ihned v
první schĤzi obecních starších jednáno o pĜijetí þtvrtého písaĜe a
to zvláštČ za tou pĜíþinou, že tu nikoho není, kdo by od lidu
nČmeckého svČdomí pĜijímati mohl a tudy mnozí prý v
nebezpeþenství i také zkrácení v svém právu trpČti musejí. PĜijat
byl Bohuslav Šatný, který byl pĜi ouĜadu horním na zkoušku,
však s tou výminkou, aby rukojmí hodné za sebe postavil, že v
té povinnosti vČrnČ, upĜímnČ a pilnČ chovati se bude. I postavili
se za rukojmí na nČho JiĜík Šatný z Olivetu úĜedník mince a
Zikmund Kozel z Rejzntolu písaĜ mince. Bohuslavovi dáno
napomenutí, aby vedle závazku svého se choval, noþních toulek
po mČstČ i jinak s loutnami a /473/ jinými instrumenty aby zanechal, šaty naležité a poctivé aby si spravil, staršími písaĜi se Ĝídil
a spravoval a sumou všech tČch zbyteþných vČcí zanechal, radnice pilen byl a s knihami se seznámil a tím, co by k dobrému
jeho a užiteþnému obecního dobrého se zaneprázdĖoval.
Mnohé stížnosti úĜedníkĤv mince k mincmistru Vilémovi z
Oprštorfu do neposlušnosti dČlníkĤ v minci vedly k tomu, že
vydána byla mincíĜĤm na Horách Kutných instrukcí, kterak by
se konšelé mincíĜští k dČlníkĤm, tolikéž i knapi, robenci a jiní
dČlníci k konšelĤm pĜi díle mincíĜském chovati mČli, kteráž
instrukce schválena byla i císaĜem a zní následovnČ:
PĜednČ, že v þas jim uložený a oznámený tíž dČlníci na dílo
se nedostavují, ale témČĜ kdy se kterému líbí na dílo pĜicházejí,
za kteroužto pĜíþinou mnohdykrát hodinu i výšeji na jednu osobu
s dílem þekati se musí a daremnČ na škodu uhlí se pálí. Ano také
neopovČdouce se žádnému z konšelĤv þasnČ, mnohdykrát zoumysla nČkteĜí dokonce na dílo nepĜicházejí a tak dílo hyndrují.
Druhé. Mnozí majíce nČkolikerou živnost a obchody své,
pĜes pole po jarmarcích odjíždČjí a nČkdy ve dvou, tĜech a
þtyrech nedČlích sotva jednou na dílo pĜijdou a nicménČ chtČjí
to za právo míti, aby kdyžkoliv pĜijdou na dílo, místo své a lĤn
zúplna mČli.
TĜetí. Že vČtší díl týchž klenotníkĤv dílu svému naskrze se
neuþí a uþiti nechtí, toliko každý z nich kus jeden nebo dva,
podle své libosti se nauþíce, jiného se dotýkati a dČlati a v tom
konšelĤv aby jinému dílu naskrze se uþil, uposlechnouti nechce,
skrze což pĜichází, že mnohdykráte, když k jednomu nebo druhému dílu jeden nebo více dČlníkĤv a zvláštČ k dílu tolarovému se
nepostaví, tČžce se oddČlává a mnoho þasu se ztráví a mimo
náležitost uhlí spálí.
ýtvrté. Když nČkdy jim od konšelĤv o to domlouváno /474/
aneb pro vejstupky trestáním k nim pĜikroþeno bývá, tehdy hned
od díla odpuštČní berou, ano také rozumujíce, že by nČkdy pro
své pĜeþinČní trestání zasloužili, nevezmouce ani odpuštČní, díla
se zbavují.
I aby tomu všemu v cestu vkroþeno a škoda JMCé pána
našeho nejmilostivČjšího vyvarována a dobrý a chvalitebný Ĝád
ustanoven býti mohl a oni konšelé jak v tČch vČcech chovati se
vČdČli, toto naĜízení o tom se þiní:
PĜedkem. Konšelé mají knapĤm, robencĤm i jiným dČlníkĤm
þasnČ, kterého dne dílo na groše, peníze nebo na tolary bude
uvozováno, vČdČti dáti a hodinu jmenovati a k té hodinČ oni
konšelé a pĜinejmenším z nich jeden, který v té šmitnČ správcem
jest, tolikéž i všickni dČlníci se postaviti. Jestliže by pak který
zúmyslnČ se toho dopustil a v þas uložený na dílo se nepostavil,
má ihned po díle vedle uznání konšelĤv buć na mzdČ nebo
vČzením trestán býti. Jestliže by pak kterému z týchž dČlníkĤv
toho potĜeba nastala, že by buć odjeti, anebo z hodné pĜíþiny na
dílo pĜijíti nemohl, má pĜi primasovi svém a nemohl-li by k
nČmu pĜijíti tedy jinému z konšelĤv ten den pĜed tím dílem se
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opovČdíti a pĜíþinu, proþ na dílo pĜijíti moci nebude, svČtle
oznámiti. A primas nebo konšel vyslyšíc, pozná-li slušnou potĜebu, má jeho odpustiti. A pakli by slušné potĜeby neuznal, nemá a
nebude povinen jeho odpustiti. A pakliby slušné potĜeby neuznal, nemá a nebude povinen jeho odpouštČti, a tak aby se
vČdČti mohlo, kteĜí na dílo pĜijíti nemohou, na nČ daremnČ aby
se neþekalo.
Druhé. Co se tČch dČlníkĤv, kteĜí dosti málo a zĜídka na dílo
pĜicházejí, dotýþe, ponČvadž tudy nemalá odháĖka dČlníkĤv jest,
takže mnozí, kteĜíž by se rádi mincíĜství uþili a týmž dílem JMCé
posluhujíc se živiti chtČli, pro nČ k tomu pĜicházeti a místa
dostávati nemohou. Protož se to po dnešní den zapovídá, aby
žádnému, jakž konšelu, knapu, robenci, ani jinému dČlníku to
trpíno nebylo a v tom folku nedalo, ponČvadž to všelijaký
hydrunk pĜináší, když se s dílem pospíchati musí /475/ se škodou
JMCé jest, když jistý poþet dČlníkĤv se nesejde, tak aby þasnČ a
povlovnČ se dČlati mohlo. A protož ti a takoví mají podle
pĜedešlého a v prvním artikuli oznámení trestáni býti. Jestliže by
pak po takovém trestání pĜestati nechtČli, tedy mají dokonce z
díla skládáni a na þasy potom nemají k dílu více pĜipuštČni býti.
TĜetí. KteĜí by mincování anebo pregování se uþiti chtČli,
mají to na konšely vznésti a pĜi nich náležitČ, jakž od starodávna
bývalo, hledati a konšelé uvážíc to, bude-li osoba hodná a
zvláštČ pak, jestliže by mezi nimi spravedlnost buć na lĤních
nebo stolicích mČla, mají mu toho pĜed jinými pĜíti. A pĜednČ,
má sobČ ten, kdo se uþiti chtíti bude, po þtyry nedČle poĜád
zbČhlé díla zkoušeti a zkoušíc, má po vyjití tČch þtyr nedČlí hned
konšelĤm oznámiti, jakého úmyslu jest. A nebude-li se chtíti
uþiti, oznámíc, že k tomu úmyslu nemá, budou jej konšelé ihned
propustiti moci. A pakli by se pĜedc uþiti chtČl, bude povinen
rukojmČ pod padesáte kop grošĤv þeských za sebe, pĜednČ za
vČrnost, za druhé, že do dvou let poþítajíc i s tČmi þtyrmi
nedČlemi, v kterých sobČ zkoušel, poĜád zbČhlých, pĜi témž díle
vytrvati chce a všemu dílu od nejmenšího do nejvČtšího se uþiti
bude. A k tomu dČlníku, který by jeho takovému dílu pregování
na penČzích, groších, tolaĜích uþil, ponČvadž jest mince rozdílná
a pĜi té každé minci potĜebovati bude ukazování, za takovou
práci a meškání povinen bude týž uþedník pĜi té každé minci po
þtyry nedČle poĜád zbČhlé, což by tu koliv vydČlal a vypregoval,
vynahraditi. A pĜi tom k konšelĤm pĜednČ a knapĤm a robencĤm
všelijaké poslušenství a volnost do tČch dvou let vyuþení svého
zachovávati, což ihned pro pamČĢ budoucí do knČh i s rukojmČmi zapsáno býti má. A pakli by v tom díle nevČrnČ se choval a do
þasu oznámeného dvou let pĜi tom nesetrval, tehdy rukojmové
aby propadený základ bez odporĤv ve þtyrech nedČlích poĜád
zbČhlých od dání jim vČdČti složiti povinni byli. Tolikéž, jestli že
by ten uþedlník v þem protivný /476/ nebo nepilný nalezen byl,
konšelé aby moc mČli podle uznání jeho trestati a to tolikrát,
kolikrát by se þeho dopustil. Netoliko pak tito noví uþedlníci, ale
i nynČjší knapi a robenci, kteĜí naskrze díla všeho neumČjí, toho
se mají dotýkati a vyuþiti a v tom konšely každého þasu se spravovati a to dílo do rukou vzíti a dČlati, což jim od konšela nebo
starého pána poruþeno bude, beze vší výmluvy a spČþování.
ýtvrté. Co se nepoĜádného z díla vystupování dotýþe, že za
valnou pĜíþinou, když nČkdy knap, robenec aneb dČlník od konšelĤv pro své pĜeþinČní buć Ĝeþí nebo vČzením potrestán bývá,
tedy ihned odpuštČní vezme a þasto ani odpuštČní nevezmouc, na
dílo se za mnoho nedČlí nepostaví a potom zase skrze pĜátely a
pĜímluvce na dílo se vprosí, toho žádnému vymyšleným spĤsobem po tuto hodinu aby více nebývalo a žádnému, buć ten kdo
buć, se netrpČlo, ale každý pro své pĜeþinČní aby od konšelĤv
trestání pĜijal a vykonajíc to, pĜedce pĜi díle trval. Nebo tomu
žádnému, kdož by pro takové trestání odpuštČní bral, nemá dáno
býti, ale bude povinnen dvČ nedČle v vČzení buć na dvoĜe
Vlašském nebo šatlavním vedle uznání sedČti a k tomu pČt kop
grošĤv pokuty konšelĤm, knapĤm a robencĤm do spolku dáti a
nicménČ touž pokutu i vČzení vykonajíc, pĜedce dČlati a to pod
propadením vší své spravedlnosti, aþ mČl-li by tu buć na lĤních
nebo stolicích jakou, kteráž beze vší výminky do obce mincíĜské
a pregéĜské pĜipadnouti má. A kdož by pak, žádné spravedlnosti
nemajíc, nemČl co propadnouti, tedy pro svou svévolnost jiným
ku pĜíkladu má skuteþnČ trestán býti a nikdá na þasy budoucí
více k dílu mincíĜskému neb pregéĜskému žádný takový pĜipu200

štČn býti nemá, jakž od starodávna za právo bývalo. Však kdož
by, majíce k tomu slušné a hodné pĜíþiny, buć pro starost anebo
majíce z požehnání božího jinou živnost, že by proto dílo opustiti
musil, tehdy mĤže konšelĤv se dožádati, aby se v sobotu pĜíští do
dílny (préghauzu) na dvoĜe Vlašském sešli a tu v jich spoleþném
/477/ sejití se odpuštČní vzíti, pĜedložíc toho pĜíþiny. PĜedc ale
povinen bude þtvrt léta dodČlati, leþ by toho nČjaká tak pilná a
dĤležitá potĜeba byla, že by možné nebylo jemu toho þtvrt léta
setrvati. Tehdy to konšelé spoleþnČ uváží, jak by to místo jiným
dČlníkem opatĜeno bylo, jej propustiti moci budou.
Páté. Oni knapi a robenci i jiní dČlníci, když by koliv od konšelĤv za pĜíþinami a potĜebami obecními i jinými obzvláštními,
aby se buć do dílny nebo na jiné místo jim uložené sešli, mají a
povinni budou v hodinu urþitČ se scházeti a což by tu na nČ od
konšelĤv podáno bylo, spolu o to promluvíc, aby jim konšelĤm
oznámili, jaké by zdání jejich bylo a oni, porozumČli-li by
konšelé, že by pĜi tom oznámeném snešení zĤstaveno býti mohlo,
budou moci pĜi tom zanechati. A kdož by se pak nepostavil ani
pĜi konšelích neb konšelu se neomluvil, má pokuty jakž konšel,
knap, dČlník i robenec þtyry gr. konšelĤm složiti neb z díla neb
spravedlnosti jeho vzato býti má a takové pokuty v ta místa, kdež
se konšelĤm na nejlepší vidČti bude, mají obráceny býti.
Šesté. Jestliže by jaké rozepĜe strany lĤnu anebo stolic mezi
kterými vznikly anebo z dluhĤv od kohokoliv vinČni býti chtČli,
tehdy, jakož jest od starodávna vždycky bývalo, že knapi, robenci i jiní dČlníci mincíĜští a pregéĜští o dluhy bČžné pĜed konšeli
dvoru Vlašského od vČĜitelĤv jsou vinČni bývali a tu jim k záplatČ dopomáháno bylo, ale nyní pĜed rychtáĜe mČstského obsýláni a vinČni bývají a tudy þastokráte skrze dlouhé zdržování na
radnici dílo JMCé se obmeškává. Protož aby toho po dnešní den
nebývalo a oni dČlníci mincíĜští a pregéĜští ne jinde, než pĜed
konšeli svými na Vlašském dvoĜe vinČni nebývali, tak jakž se pĜi
poĜádcích havíĜských obojích hor dČje. A oni konšelé jsou
povinni lidem k dluhĤm jich na svých dČlnících i také k jiným
spravedlnostem lidským v lĤních a stolicích bez odtahĤv k zaplacení dopomáhati a vždycky ve dvou nedČlích na soudu sedati,
/478/ tak, jak jsou se od starodávna zachovávali. Však pokudž by
se purkrechtĤv neb jiných vČcí, což se knihami mČstskými a zápisy nebo kšafty, krom lĤnĤ a stolic, Ĝídí, to se v to nepotahuje,
nýbrž ovšem vymiĖuje, že to pĜi právČ mČstském zĤstati má.
A tak tímto naĜízením anebo instrukcí oni konšelé mincíĜští
a pregéĜští, též knapi, robenci i jiní dČlníci mají a povinni jsou
až do dalšího JMCé poruþení se Ĝíditi a toho nikterak pod
žádným vymyšleným spĤsobem nemČniti a z toho nevykraþovati
pod skuteþným trestáním. O jiných pak vČcech strany díla, totiž
stĜíži nebo Ĝezání a což k tomu náleží, ouĜedníci mince, jakž jim
o tom každého þasu poruþeno bude, oni konšelé, jakž od starodávna bývalo, se Ĝíditi a spravovati mají. Na potvrzení toho já
Vilém starší z Oprštorfu atd. nejvyšší mincmistr království
þeského, peþeĢ svou vespod této instrukcí pĜitisknouti jsem dal.
Stalo se na Horách Kutných v sobotu po památce Hromnic léta
tisícího pČtistého osmdesátého prvního.
V dĤsledku této dosti pĜísné instrukce, již pro rychlejší práci
v mincovnČ potĜebí bylo, vydáno a císaĜem Rudolfem potvrzeno
bylo snešení snČmovní, aby do roka poĜád zbČhlého ze všeho do
mince dodávaného stĜíbra se polovice na tolary a druhá na bílé a
malé groše a bílé malé peníze zmincovala.
BylaĢ vydatnost hor kutnohorských roku toho dosti znamenitá, neboĢ jak ve stĜíbrných dolech kutnohorských, tak i v dolech kaĖkovských s dobrými výsledky se pavovalo a aby nedostatku vody a uhlí, þehož obého k tavení stĜíbra zapotĜebí bylo,
nenastávalo, dali úĜedníci horní na náklad mince zdČlati rybník
veliký na gruntech malešovských nad hutČmi nedaleko Hory
Kutné s velmi nákladnou hrází k držení a dutí vody k šmelcování v týchž hutČch.433
/479/ Aby pak i uhlí vždy dostatek bylo, vydán byl císaĜem
Rudolfem mandát, v nČmž pod pĜísnými tresty na hrdle i statku
každému se hrozí, kdož by plavbČ dĜíví po Labi a ÚpČ z lesĤ
trutnovských pĜekážky þinil neb dĜíví kradl, když se dĜíví pro
horní potĜebu plaviti zaþne.
Aþkoliv již roku 1572 mezi úĜadem horním a šepmistry jisté
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narovnání o škody protrženým Labem spĤsobené na pozemcích
statku špitálského u Veletova se bylo stalo, nicménČ þasté ještČ
bývaly spory mezi tČmito dvČma úĜady a sousedními držiteli
pozemkĤ o vlastnictví gruntĤv tČch, které po úpravČ nového
ĜeþištČ Labe pustými zĤstaly. Aby všem pĜíštím sporĤm uvarováno bylo, dáno bylo císaĜem Rudolfen následující narovnání a
ustanovení: My Rudolf atd. Jakož jsou šepmistĜi a konšelé i
všecka obec na Horách Kutných vČrní naši milí na pĜedložení a
žádost urozeného Zdislava BoĜity z Martinic toho þasu správce
nad horami na místČ našem žádost na nČ vloženou poddanČ k tomu povolili, aby les a ostrov zádušní, ke vsi Veletovu a též k špitálu sv. KĜíže náležící Ĝeþený v Jespích v Labi proti lukám
Hornici a JiĜíka Kouta i nČkterých jiných poddaných urozeného
Lukáše z Žerotína a na Zdechovicích, ze vsi od sv. KateĜiny nade
vsí Veletovem ležící protržen byl a tudy tok vody Labe pro dobré
naše a tČch hor vedle vymČĜení na budoucí þasy šel. I prošeni
jsme od týchž šepmistrĤv i té vší obce na Horách Kutnách,
ponČvadž takové protržení, jmenovitČ lesu a ostrova a vedení
skrze nČj vody ne náhodnČ a z pĜíhody, nebo samým probráním
vody, jakž obyþejnČ slove, ale pro opatĜení znamenitých nákladĤv našich, kteréž na ty hory þiniti ráþíme, ale i všech tČch hor,
jakožto našeho i tohoto království þeského obzvláštního klenotu,
i také uvarování budoucích dalších škod a nevolí s pĜísedícími
sousedy svými, to se jest stalo, abychom je v tom jistým reversem
a majestátem naším, jakožto král /480/ þeský, aby takové dobrovolné povolení jich k protržení þasto psaného ostrova a lesu jim
jmenovaným šepmistrĤm a radČ i té obci, tak ani tomu chudému
záduší veletovskému a poddaným jich na budoucí þasy k žádné
škodČ nebylo, opatĜiti ráþili.
K jichžto slušné žádosti a prosbČ milostí naší královskou
naklonČni jsouce, i také k tomu, že takovým protržením velikým
nákladĤm našim a tČm horám znamenitČ dobĜe a užiteþnČ jest
poslouženo, ano i od nich šepmistrĤv a rady i té obce od nemalé
koĜisti, kteráž je v brzkém þase „a nunione“ od gruntĤv cizopanských potkati mohla, dobrovolnČ upuštČno jest, prohlídajíc s dobrým rozmyslem, našim jistým vČdomím i také s radami našimi
bedlivým uvážením, mocí naší královskou v ýechách, takto je
pĜedjmenované šepmistry a radu i také obec jich a to záduší
veletovské a špitál sv. KĜíže na týchž Horách Kutných, k nČmuž
dotþený odstrov a les tokem protržený náleží v tom všem opatrovali a takovou poddanou volnost jich milostí naší císaĜskou,
jakožto král þeský, vynahražovati ráþíme, aby oni neb podací
jich k témuž záduší a špitálu náležející, þastopsaného lesa a
ostrova, což ho z obou stran mimo to protržení pozĤstává, aneb
voda zjespením a nánosem jakžkoli pak pĜidati moci bude, též
také vody a toho protrženého místa, kudyž již nyní vnovČ voda
jde neb teþe a budoucnČ pĤjde neb téci bude, se vším pĜíslušenstvím v tČch mezech a právích, jakž prve od starodávna v držení
a užívání toho všeho byli a v starém toku dotþeného Labe, v
bĜezích pĜi lukách pĜedempsaného JiĜíka Kouta a jiných lidí od
sv. KateĜiny proti oznámenému lesu a protrženému ostrovu v
Jespích ležícímu jistými mezníky vysázeno a vymČĜeno jest, na
budoucí vČþné þasy dČdiþnČ drželi a užívali bez naší a našich
budoucích králĤ þeských i každého þlovČka všelijaké pĜekážky a
v to jakýmkoliv spĤsobem vkládání.
Protož pĜísnČ pĜikazujem nejvyššímu panu mincmistru neb
místo jeho držícímu hofmistru, urburéĜi nynČjším i budoucím
aneb tomu každému, /481/ kdož by od nás neb budoucích našich
králĤv þeských potomnČ þastopsané Hory Kutné k opatrování
sobČ poruþené a svČĜené mČl, ponČvadž, jakž nahoĜe oznámeno,
ne pro své, ale naše a týchž hor dobré a užiteþné takové dobrovolné ustoupení a protržení pĜedjmenovaného lesu a ostrova i
také skrz nČj vody a Labe puštČní od nich šepmistrĤv a konšelĤv
i vší obce se jest stalo, aby oni žádných dalších škod jim a tomu
záduší veletovskému tím tokem vody neþinili a þiniti žádným
vymyšleným spĤsobem nedopouštČli, nýbrž takové bĜehy náležitČ
a podstatnČ nyní i hned na budoucí þasy, když by kolikrát koli tu
i jinde pĜi témž záduší potĜeba kázala, na náklad náš neb
budoucích králĤv þeských skuteþnČ a beze všech protahĤv požíti
a opatrovati dali, tak aby tomu chudému záduší pĜíþinou tou a
nedbanlivostí aneb skrze úmyslné a zbyteþné prĤtahy jich nyní
ani na þasy budoucí žádná škoda se nedála, my také aneb
budoucí naši králové þeští skrze to žádným vznášením od nich

šepmistrĤv a konšelĤv neb té obce zaneprázdnČni býti neráþili.
Actum fer IV. post Bonifacii 1581.434
Ku konci roku tohoto vyjel císaĜ Rudolf z království
þeského do Rakous, naĜídiv pĜed tím v království místodržící, a
sice ze stavu panského pana Viléma z Rožmberka nejvyššího
purkrabí pražského, pana Ladislava staršího z Lobkovic nejvyššího hofmistra a pana Vratislava z Pernštejna nejvyššího kancléĜe. Z rytíĜstva pana Michala Španovského z Lisova nejvyššího
písaĜe, Buriana Trþku z Lípy podkomoĜího království þeského a
Jana Vchynského ze Vchynic purkrabí karlštejnského.435 PĜed
svým odjezdem psal císaĜ Kutnohorským z Prahy v oktáv sv.
/482/ Martina list, aby jemu k jízdČ z Prahy do VídnČ devČt vozĤ
formanských opatĜili a jistČ do Prahy odeslali.436
Téhož roku nebylo držáno soudu pĜi radČ obecní v den sv.
Barbory, což za starodávna nebývalo. ýímž svátek ten poprvé v
HoĜe Kutné za zasvČcený byl považován.437
1582 ÚĜad šepmistrský a konšelský obnoven byl roku toho
teprve v pondČlí po nedČli postní Oculi a zvoleni byli za primasa
Václav Vyzina, za šepmistry Petr Bernášek, Stanislav kožešník,
OndĜej klobouþník, Mikuláš Chyzdera, Jakub Šotnovský, Pavel
Cholopický, Leopold Šetlar, Jan Kaznar, Melichar Žatecký, Jan
Zaborovský, Cyprian Trnka, Tobiáš TĜíska, OndĜej SobČhrd,
Václav Vilímovský, MatČj BrožĤv, Jan Kaplan a ěehoĜ KĜiþka.
Téhož roku vydán byl mandát JMCé o minci i s poznamenáním mince neberné, vytištČn a do rady dodán jest i poruþeno,
aby vedle toho zachováno bylo a každé þtyry nedČle ve dni
trhové a jarmareþní by se /483/ provolalo, aby jeden každý vČdČl
þím se spraviti a jakou minci pĜijímati a které se varovati, neboĢ
veliká síla rozliþné mince cizí lehké v zemi kolovala ku škodČ
lidu obecního.
Toho roku byl mor veliký na lidi v královstvi þeském. A
nejprve zaþali zhusta mĜíti v Praze v mČsíci srpnu, proþež z
Prahy vyjíždČli kam se komu vidČlo, zvláštČ bohatí. A ten mor
tak se rozmnožil, že všude i po vesnicích silnČ mĜeli vše na hlízy
a pryskýĜe. V mČstech Pražských mnoho tisíc lidu pomĜelo, v
HoĜe Kutné v jeden den 50 až i po 100 osobách tČl mrtvých u
všech far pohĜebovali a zemĜelo tu v tu ránu boží lidu obého
pohlaví okolo pČt tisíc starých, mladých, mládencĤv, panen
krásných, dČtí, vše vesmČs. A jak se kdo roznemohl, nedlouho
stonaje, brzo umĜel a toliko zvonČní slyšáno bylo. Ten žalostný
prudký mor pĜestal pĜi konci roku toho.438 Za pĜíþinou tou vydal
císaĜ Rudolf, který se toho þasu v Augspurce zdržoval, v pátek
po sv. Jakubu mandát o odložení soudu komorního a dvorského
z pĜíþiny panující rány morové už do sv. Martina nejprv pĜíštího.
Však i v HoĜe poþnouc od nedČle po sv. BartolomČji soudové se nedrželi, ale jsou vĤbec na kázání po kostelích odloženi a
pĜíþiny pĜedloženy a zvláštČ morovou ranou. Toliko nČkdy páni
o kšafty a jiné potĜeby se sešli a naĜízeno, aby o polednách v
Orel se zvonilo a lidé na modlitby a kázání slova božího k
Vysokému se scházeli a po druhé na noc zvonČno bylo, aby se
modlili.439 /484/ PonČvadž pak velmi mnoho lidí z Prahy do Hory
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Listina v archivu mČstském. V novČjší dobČ závazek ten, který
po zrušení úĜadu mincmistrského na zĜízený úĜad horní pĜešel, následkem provedeného vyvazení všech podobných povinností zcela
špitální správČ pĜipadl.
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PamČti Mikuláše Daþického.
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Archiv mČstský.
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Poznamenání písaĜe obecního v Memorabiliích k roku tomu:
Svátkové, kteĜí se až do té doby v HoĜe Kutné svČtívali a v kteréžto
dny od veškeré práce se odpoþívalo i na soudech nezasedalo, byli:
Narození Pána Krista, Nové Léto, Božího kĜtČní, Hromnic, svatého
MatČje, ZvČstování Panny Marie, Hod boží Velikonoþní, sv. Filipa a
Jakuba, Božího vstoupení, Seslání Ducha svatého, Božího TČla,
Mistra Jana Husi, sv. Jana KĜtitele, sv. Petra a Pavla, PromČnČní
Pána Krista, Rozeslání svatých apoštolĤv, sv. Jakuba, sv. VavĜince,
Matky boží nanebevzetí, sv. BartolomČje, Matky boží narození, sv.
Matouše, sv. Michala, sv. Šimona a Judy, Všech Svatých, sv.
OndĜeje, sv. Tomáše a všecky nedČle.
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PamČti Mikuláše Daþického list 152-153.
439
Poznamenání v Lib. Memorabilium anno 1582. PamČti Mikuláše Daþického na listČ 149 praví: Mor silný panoval v království
þeském. Na Horách Kutných v jeden den po 50, 60, 70, 80, 90 i 100
osobach pohĜebovali a zemĜelo v tu ránu boží lidí obojího pohlaví
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pĜed nákazou morovou bylo se uteklo, vydali radové zĜízené
komory þeské ve þtvrtek po sv. Prokopu Kutnohorským pĜísné
naĜízení, aby nikoho z Prahy, chudého ani bohatého, do mČsta
nepĜijímali.
Že za moru tohoto též mnoho lidu horního pomĜelo, lze se
snadno domysliti a jest jistČ s podivením, kterak úĜad horní mohl
stČžovati si do šepmistrĤ, že by jich vinou nemoc ta ve mČstČ se
rozšiĜovala, þímž i dílo horní nemálo utrpČlo, neboĢ domlouvají
president a radové komory þeské listem daným v TáboĜe (kamž
pĜed ranou morovou z Prahy byli se utekli) ve þtvrtek po
památce StČtí sv. Jana KĜtitele šepmistrĤm a konšelĤm o tom
velice dĤtklivČ takto: Píše nám úĜad horní na Horách Kutných,
jaký se za pĜíþinou této rány boží morové /485/ veliký nedostatek v
dČlnících pĜi horách nachází, takže jistČ pádu aneb velikého
snížení tČch hor obávati, v þemž se žádnému jinému nežli vám
vina dáti nemĤže, ponČvadž jste se tak vedle jednoho i druhého,
jakž zprávu máme, našeho hned þasnČ z Prahy uþinného poruþení nechovali a sumou všecky, jakž z Prahy tak i odjinud z
morového povČtĜí k sobČ do mČsta pouštČli. A protož ráþí-li
JMCá tolikéž i zemČ tudy k jaké škodČ pĜijíti, vy za to budete
vČdČti, jak odpovídat. ýehož jsme vás tejna uþiniti nechtČli.
Z toho patrno, jak nešetrnČ úĜad horní k zástupcĤm obce se
choval a z þeho všeho je obviniti troufal, chtČje i za všecky
následky morové rány šepmistry a radu zodpovČdnými uþiniti.
Rázné vzepĜení se rady, jež tak podlého udavaþství dáti líbiti si
nechtČla a nemohla, stalo se zĜejmým ihned po dojití listu
zmínČného. Svoláni šepmistĜi i spoluradní do radnice, kamž i
hofmistr Ludvík z ěásné a JiĜík Šatný z Olivetu úĜedník mince
pozváni byli a jest k nim od primasa promluveno, kterak stížné
poruþení se stalo na nČjaké jich vznešení, které jsou od úĜadu
svého k radám komory þeské uþinili, že by hory se ku pádu
schylovati chtČly a nČjaké nedostatky pĜi horách byly za
pĜíþinou této rány morové a to že by pány šepmistry scházelo.
Proþež i na nich a obci této že by toho se postíhati muselo, ježto
oni páni bohové nejsou a toho pĜetrhnouti proti moci boží
nemohou. Tolikéž i prve toho vždy bývalo, kdyby jaký nedostatek
pĜi horách býti chtČl, že jsou na pány šepmistry vznášeli a jedni
druhým v tom nápomocni byli. Ale nyní nevČdí, jací jsou to
nedostatkové a v þem, o kterých se dopisovali a pány v tom
stihali. Protož aby toho oznámili, neb páni že na tom jsou,
pokudž na nich jest, rádi ve všem nápomocni býti, tak aby
pánĤm neošklivovali.
OdpovČdČno od pana hofmistra, že vyrozumívá, za jakou by
pĜíþinou povoláni byli. A aby mČli jaké psaní þiniti anebo do
pánĤv sobČ stČžovati, /486/ anebo v þem strany hor pĜiþítati mČli,
že toho není a nemají sobČ co do pánĤv stČžovati, neb aby možné
bylo to opatĜiti pánĤm, nijak nerozumí, neb KaĖk a TurkaĖk u
Hory nejsou a dČlníci, kteĜí jsou na TurkaĖku, asi tĜidceti osob,
ti zemĜeli a ti jsou obydlí mČli tam na TurkaĖku a v HoĜe
nebývali, takže se pánĤm nemĤž tu nic pĜiþítati. Než dala se
pĜíþina tato, že jest psaní uþinČno k úĜadu, aby se voda vedla na
KaĖk, tak jakž komisaĜi na onen þas vyslaní to byli, že mají zase
do Hory pĜijeti, tak aby pĜihotovili k tomu dílu potĜeby, dĜíví,
kamení, prkna a jiné. Nad to aby pĜihotovili 6000 kop gr.,
na Horách Kutných okolo 5000. V tuž ránu boží zemĜel na Horách
Kutných Jan Daþický z Heslova, /484/ který byl roku 1580 primátorem mČsta, v tu nedČli po památce sv. Dionysia (13. Ĝíjna), s KateĜinou manželkou svou a patero dítkami vše v téhodni. PĜespolní pak
zemĜeli okolo Hory Kutné JindĜich Materna z KvČtnice na Radovesicích, JindĜich, JiĜí a Sigmund bratĜí Kasaliþtí z Kašic a na PašinČvsi, Jan Ursín z Vladce v HlízovČ, JiĜík Háša z Újezda na Konárovicích, Jan a BedĜich, bratĜi Nykláskové z Žitenic na ChotouchovČ a
ve Gbele vsi pohĜbeni jsou. Toto tak prudké vypuknutí morové rány
pĜipisují nČkteĜí kronikáĜi velikým povodním po prudkých deštích v
kvČtnu mČsíci povstalým, jimiž veliká þást Prahy pĜi bĜezích Vltavy
vytopena a dílem i mnoho domĤ poboĜeno bylo. Mor ten byl prý pohnutkou, že císaĜ Rudolf na snČmu r. 1585 odbývaném pĜi stavech
toho dosáhl, že þtyĜi zvláštní lékaĜi ve þtyrech þástech zemČ na útraty zemské vydržováni byli, jichž povinností bylo v pĜípadČ vypuknutí nakažlivých nemocí zkoumati pĜíþiny a proti možnému šíĜení se
jich hledati prostĜedky, jakož i správu zemskou o tom o všem co
možná záhy uvČdomiti. Zaþátek to zajisté nynČjších fysikĤ krajských.
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budou-li moci od mince. Pakli by nemohli, tedy aby u nČkoho
takovou sumu objednali. Naþež dali odpovČć, že vortové tĜi
spustly na TurkaĖku, z jednoho do pĤldruhého sta centnéĜĤv
rudy se vydávalo a to se umenšuje. Též na horách stĜíbrných že
o nČkolik set centnýĜĤ rudy se umenšilo a neshledává se. A takže
nemohou ty peníze od mince se shledati a kdyby to mČlo býti, že
jest se obávati, aby hory k pádu nepĜišly. A proto že by lépeji
bylo, pĜišlo-li by k þemu, aby konČ i þeleć z TurkaĖku vzali a na
KaĖk se obrátili, aby jej zadržeti mohli. Neb KaĖk kdyby mČl k
spuštČní pĜijíti, není možno, aby zase mohlo zpomoženo býti, ale
TurkaĖk mohl by dobyt býti þasy svými. To že jest na rozum Jich
Mtem dáno, kdyby k tomu pĜišlo, že by se nedostatek stal. Ale
páni v tom vinni býti nemohou, ani pĜiþítati se jim to nemĤž.
Tolikéž že se obávají, kdyby nemocí pĜišlo mezi šmelíĜe, že by
nevČdČli kde jich vzíti a toho se nejvíc obávají. Ale oni do pánĤv
že sobČ nic nestČžovali a nestČžují, nýbrž i ten TurkaĖk opatĜili a
hormistra jiného tam zvolili a na ten þas že ještČ nic tak
neschází. Neb nemĤže zde tak všecko opatĜeno býti, jako v jiném
mČstČ, neb do mČsta sem musívají lidé pro všeliké potĜeby jíti z
KaĖku a TurkaĖku a protož by mČlo mČsto horám tČm napomáhati a živností jim pĜíti.
I oznámeno od šepmistrĤv, že oni na tom jsou, aby hory
pokudž možné fedrovali a nápomocni sobČ ve spolek byli. A
protož kdyby co toho bylo, /487/ aby na pány vznesli a vespolnČ
sobČ napomáhali. A zĤstáno na tom.
K lepšímu vyrozumČní Ĝeþi hofmistrovČ sluší pĜipomenouti,
že horní úĜad stále o to se namáhal, by KaĖk z právomoci Hory
Kutné pĜišel a samostatnou obec tvoĜil, tak aby se tam Ĝemeslníci, zvláštČ Ĝezníci a pekaĜi, usazovati a živnosti své provozovati mohli, þemuž se Hora stále bránila a odporovala a v právech
svých také hájena byla, neboĢ roku toho dosadil hofmistr o své
vĤli na KaĖk jednoho pekaĜe, který na žalobu Kutnohorských
živnosti své zanechati musel. Z takových dĤvodĤ trvalo stálé
nepĜátelství mezi úĜadem horním a obecním.
Veliký dobrodinec škol kutnohorských ukázal se roku toho v
Tomáši Bykáneckém z Lipan, který v posledním svém poĜízení
odkázal ves ŠetČjovice slovy: tu ves dávám a porouþím s tím se
vším, jak jsem jí sám v držení a užívání byl, ke dvČma školám k
Vysokému a k sv. BarboĜe. Což z ní platu jest roþního 10 kop
gr.þ., sedm slepic, z každého sudu piva 2 gr.þ., tak aby z toho
dĤchodu každého týhodne do každé školy po 6 gr.þ. žákĤm dáváno bylo na þasy budoucí. A páni šepmistĜi takové dobrodiní
vdČþnČ pĜijmouc k týmž školám uþinČné, budou povinni z prostĜedku svého osobu voliti, kteráž by ty platy z též vsi vybírala a
z nich žákĤm každé školy po 6 gr. vydávala každou sobotu a z
toho poþet dČlala, aby to nikam jinam než k tČm školám
obraceno nebylo. A pakli by páni šepmistĜi ty platy z též vsi kam
jinam obraceti chtČli, než þastopsaným školám, aby každý pĜítel
mĤj mohl jim tu ves odníti s týmž vším pĜíslušenstvím a sám ty
platy žákĤm vydával na þasy budoucí. KromČ tohoto znamenitého odkazu poruþil 1000 tolarĤ k záduší sv. Barbory a 200
tolarĤ literátĤm latinským a þeským u sv. Jakuba, aby sobČ za nČ
nČjaký plat roþní koupili a jeho užívali, aby tak tím snažeji Pána
Boha chváliti mohli.440
/488/ Jaká zpupnost a zbujnost panovala, o nichž již þastČji
bylo promluveno, dokazuje opČt roku toho udavší se vražda
neobyþejnoho spĤsobu mezi osobami stavu rytíĜského, o níž
ústní zprávy až na naše þasy se udržují, aniž by dĜíve kdy
veĜejnČ o ní bylo pojednáno. Jelikož vraždu tu spáchal Mikuláš
Daþický z Heslova, jehož PamČtí pĜi díle tomto tak þasto jest
použito, uvedu nejprve to, co sám v PamČtech na listu 152.
poznamenal: Ve þtvrtek po památce sv. Stanislava (10. kvČtna)
pan ŠĢastný Novohradský z Kolovrat na Janoviþkách pĜijev do
mČsta Hory Kutné, dav zúmyslnou pĜíþinu a sekaje na mne, mne
zranil. Jemu když jsem se bránil, jest mimo chtíþ a nadeji mou
zabit, což se stalo v domČ u SvobodĤ u brány KouĜimské, skrze
což jsem nemalých tČžkostí a dlouhotrvajících soudĤ pocítiti
musil, neb mnČ ta nešĢastná pĜíhoda mezi vysoké dostala, až
Pán BĤh pomoci a vysvoboditi ráþil.
Sledoval jsem vČc tu v rĤzných zápisech, i došel jsem k
pĜesvČdþení, že Mikuláš Daþický ve svém mládí byl v mČstČ
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známý a povČstný prostopášník, milovník noþních rĤznic a pĤtek, který s rychtáĜem mČstským þasto nemilé míval styky a žaloby na prostopášnosti jeho velmi zhustami k šepmistrĤm docházely. PĜi spáchání vraždy této byl 27 rokĤ stár. Ku vraždČ zavdala pĜíþinu žárlivost, neboĢ Mikuláš Daþický dĜíve sám ucházel se o sleþnu Apolonu z Lichtemburku, kterouž však šĢastnejší
sok jeho ŠĢastný Novohradký z Kolovrat na Janoviþkách za
manželku dostal a proto Mikuláš na nČho zanevĜel. Již té noci
pĜed tím, než vražda se stala, mČl v opilství mrzutý výstup v
hospodČ na Hrádku, kdež, jak svČdci potvrdili, pĜítomné bez
pĜíþiny pral, sekal, lál a pĜísahal a když odtud vyhozen byl
vyhrožoval, že ten Hrádek prachem vyhodí. V takovém rozjitĜeném stavu sešel se v jiné hospodČ se sokem svým a skutek ten
nad ním provedl. Naþež ihned do vČzení byl vzat.441
/489/ Na žalobu paní Apolony Kolovratové z Lichtmburka a
na Janoviþkách i na místČ KateĜiny dcery její po ŠĢastném Novohradském z Kolovrat na Mikuláše Daþického uþinČnou
vynesli šepmistĜi a rada na Horách Kutných po velmi obšírném
a všestranném té vČci uvážení a vyšetĜení teprve po roce tento
rozsudek: PonČvadž se z akt této pĜe nachází, že Mikuláš Daþický urozenému panu ŠĢastnému Novohradskému z Kolovrat v
domČ JiĜíka Englmajra zlatníka, jinak u SvobodĤ,442 když pán s
konČ dolĤ ssedl a tam s pány MatČjem Salavou z Lípy a na
Bykánci a Václavem HrabanČm z PĜerubenic i také nČkterými
jinými pĜítomnými sedČl, Ĝeþí nevážnou i jiným ku pánu nenáležitým chováním velikou pĜíþinu k hnČvu i k té vší šarvátce, mohouce, aþ by se jemu od pána v þem ubližovalo, to vše jiným a
lepším prostĜedkem spokojiti a toho všeho prázen býti, pĜíþinu
dal, potom pak, když ta šarvátka mezi nimi od Janka Špetlova a
MatČje Salavy dobrou mČrou pĜetržena byla a dotþený pan
ŠĢastný Novohradský z Kolovrat k žádosti téhož pana MatČje
Salavy té zlé vĤle pĜestavši, k nČmu se obrátil a zase na nČho
Mikuláše již více žádného pozoru nemČvše, k stolu jíti chtČl, v
tom od nČho nenadále rapírem jest proboden a zamordován. K
kterémužto mordu tu hned po vykonání skutku na dotaz Mikuláše
VodĖanského rychtáĜe JMCé a jiných se pĜiznal, ano také,
dávaje na žalobu odpovČć, tomu jest neodepĜel a aby takový
mord, zdraví a hrdla hájíce nebo násilí se bráníce, bezelstnČ
uþiniti a tudy bezhrdlí svému pomoci musil, toho od nČho Mikuláše niþímž podle práva odvedeno a poukázáno není. Z tČch
pĜíþin dává se paní ApolonČ Kolovratové z Lichtmburka a na
Janoviþkách i na místČ panny KateĜiny šlechtiþny a dcerky /490/
po þasto psaném panu ŠĢastném Novohradském z Kolovrat
pozĤstalé proti nČmu Mikulášovi Daþickém z Heslova za právo
tak, že jest takovým mordem povinen podle práva. Actum in
consilio fer. quarta ante Jacobi Apostoli Anno 1583. Prætor
Paulo Cholopický.
Daþický použil proti výroku práva odvolacího, jakož i na zaruþení se zápisem pod ztracením hrdla a cti, postavením dvou
rukojmí za sebe a složením 5000 kop gr. míš. a zajištČním druhých 5000 kop na statku svém Gbeli, že na každé zavolání ku
právu se dostaví, byl z vČzení propuštČn až do rozsudku vyššího
práva, kterýž vyĜþen na hradČ Pražském ve þtvrtek den sv.
Františka neb 4. Octobris 1584 a rozsudek šepmistrĤ takto zmČnil: PonČvadž se jest z akt této pĜe vyhledalo a našlo, že on
ŠĢastný Novohradský z Kolovrat jemu Mikulášovi Daþickému z
Heslova, poþátek na nČj uþinivše, pĜíþinu k nevoli dal a dobyvše
nejprve zbranČ své, na nČho Mikuláše jest sekal, ano i v hlavu
jej zranil, z tČch pĜíþin on Mikuláš Daþický z Heslova pokutou
zĜízením zemským o modech vymČĜenou povinen není. Však pro
velikost skutku, že on Mikuláš, moha z prvu poþátku té nevole
poodjíti, toho jest neuþinil a bránČ se, šetrnosti náležité k nČmu
Kolovratovi nezachoval, protož od pĜeþtení tohoto ortele ve
tĜech mČsících z zemČ þeské se odebrati a ji do desíti let poĜád
zbČhlých všelijak prázen býti má podle práva.443
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Tvrz Hrádek na Vrchlicí, který doby té panu HeĜmanovi
Bohdaneckému z Hodkova náležel, v dobČ té navzdory obci, /489/
jelikož pod pravomoc mČsta nenáležel, promČnČn byl v hospodu ne
pĜíliš dobré povČsti, pravý to hampejs, kde mnohé rvaþky a rĤznice
byly stropeny.
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Nyní dĤm DoležalĤv v KouĜimské ulici.
443
Listiny procesu v archivu mČstském. Jelikož by bylo na místČ
prĤbČh celé této pĜe, která o pokuty dále vedena byla a až do roku

Nemalý spor mČla obec Kutnohorská s konsistoĜí pražskou
pod obojí o dČkana svého Sixta Candida, jehož konsistoĜ pražská uznati /491/ nechtČla, však proti všemu usilování jejímu byli
Kutnohorští radami komory þeské pĜi svých právech ponecháni
a týž dČkan zaĜídil pak v HoĜe samostatnou od konsistoĜe Pražské neodvislou konsistoĜ pod obojí, kterouž i císaĜ Rudolf byl
potvrdil.
1583 Roku toho byla nemalá roztržitost v království þeském
o nový kalendáĜ, kterýž léta minulého 1582 byl z naĜízení papeže Ĝímského ěehoĜe XIII. vydán, v nČmž postoupeno napĜed o
10 dnĤ, takže v mČsíci lednu po dni šestého hnedle sedmnáctý
následoval, což prý se stalo proto, že starý kalendáĜ od starých
astronomĤ byl zmýlen. PĜesto však vČtší þást obyvatelstva, zvláštČ utrakvisté, spravovali se kalendáĜem starým, Ĝímskokatoliþtí
však obnoveného kalendaĜe se pĜidrželi, až užívání kalendáĜe
nového císaĜským mandátem bylo naĜízeno.444
/492/ Neobyþejné dobrodiní chudinČ kutnohorské prokázal roku toho soused horský Kašpar Fifek a ježto toho skutek tak šlechetný a velikomyslný zasluhuje, aby pro budoucí vČþné þasy v
pamČti se uchoval, budiž zde uvedeno úplnČ a doslovnČ jeho
poslední poĜízení: Já Kašpar Fifek soused na Horách Kutných,
uznávaje to skuteþnČ a veden jsa k tomu z slova božího, kterak
jest vČc náležitČ slušná, pobožná a náležitá a Pánu Bohu
všemohoucímu jakožto skutek kĜesĢanský, kterémuž Pán BĤh zde
v svČtČ pĜi tomto þasném životČ z milosti a lásky své božské práce jeho požehnati, statkem nadČliti a do vĤle své božské propĤjþiti ráþil, z takového statku sobČ z požehnání božího propĤjþeného, z lásky kĜesĢanské s bližními svými, lidmi pobožnými, chudými, potĜebnými a nouzí trpícími podle možnosti se sdČlovati,
tak aby jemu Pán BĤh práce a stateþku jeho požehnati a rozhojniti ráþil. I ponČvadž to Pán BĤh od nás míti chce, abychom se
jedni s druhými, mocnČjší s chudými a nouzi trpícími sdČlovali, i
protož já z statku svého vlastního, svobodného, kterýmž mne Pán
BĤh všemohoucí z svého velikého milosrdenství a lásky požehnavše, pracím mým nadČliti a do vĤle svaté propĤjþiti ráþil, z
lásky kĜesĢanské a na skutky milosrdné lidem chudým dvĤr svĤj
Ĝeþený, svobodný, za ýáslavskou branou na Kolmarce vedle
dvoru MatČje DítČte pekaĜe s jedné a vedle dvoru Koubka Tulisa
s strany druhé ležící i s tím vším obilím letošním, co jest ho koliv
v tom dvoĜe, v stodole i namláceného, a k témuž dvoru roli svou
všechnu, kterouž mám na Rovni: první díl rolí, kteráž mi se po
DorotČ Rafaelové nČkdy manželce mé kšaftem dostalo a k tomu
40 záhonĤv od nebožtíka Stejška za 53 kopy gr. koupených, to
oboje rolí leží ve dvou kusech proti sobČ, jeden díl od silnice
hoĜejší, kterou se k KĜeseticĤm jezdí, až do stezky, kterou od
Hory do Perštejnice chodí, mezi /493/ rolí Všeteþkovou, která jest
od JiĜíka Krumlovského koupena s jedné a špitálskou s strany
druhé, která jest žitem oseta. V tom dílu jest v té roli jedna kopa
záhonĤv, pĜes dvoje hony, dvacet tĜi záhony pĜes jedny hony,
uþiní ty rolí dvČ kopy dvatceti tĜi záhony. A druhý díl té rolí od
dotyþné stezky až k samým haldám a nČkde za haldy u sv. Václava mezi rolí špitálskou z jedné a Jakuba Holického, kterou má
od pana Malovce s strany druhé, není oseta, leží ouhorem, jest
té rolí v tom dílu druhém 30 záhonĤ pĜes dvoje hony a 1½ kopy
záhonĤv pĜes jedny hony, uþiní tý rolí dvČ kopČ 30 záhonĤv. A
tak ty oboje rolí v tom prvním položení 4 kopy 53 záhony. Item v
1615 trvala, jakož i o prostopášnostech téhož Mikuláše Daþického
více povČdíti, odkazuji þtenáĜe na SvČtozor z r. 1869, kde jsem o
vČci podrobnČ pojednal.
444
V Praze vydal Václav Zelotýn z Krásné Hory poprvé obnovený kalendáĜ ten a pĜipsal jej Burianovi Trþkovi z Lípy podkomoĜímu mČst královských. ŠepmistrĤm horským na podČkování, že jej
minulého þasu v ránu morovou v mČstČ svém hostili a ponechali,
nČkolik výtiskĤ odeslal. Urážka utrakvistĤ stala se pĜi obnovení kalendáĜe, který po svém pĤvodci papeži ěehoĜovi až podnes ěehoĜský se nazývá, tím, že z nČho mezi jmény svatých vynechána jména
Jana Husi a Jeronýma Pražského, kterážto jména až do roku toho
vždy v kalendáĜích uvádČna byla, což hlavnČ pĤsobením profesora
mathematiky na universitČ Pražské Petra Codicilla se stalo. Utrakvisté tČžce nesli urážku tu a strana Ĝímská, aby jen více je drážditi
mohla, rozšiĜovala tento epigram: Stal se ýechĤm hanebný kus, vyletČla jim z Prahy hus, prodal ji mistr Codicillus, což k svornosti
mezi obČma stranama náboženskýma jen /492/ málo mohlo pĜispČti.
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druhém dílu v položení obzvláštČ jinou roli, kterou jsem od nebožtíka OndĜeje KĜivoláþka (Daþického) za 300 kop gr.þ. koupil,
ta rozdílnČ leží, jeden kus u cesty vrchní, kterou se jde a jezdí do
KĜesetic, po pravé stranČ pĜibíhá dolĤ k druhé cestČ proti louce
pana Tadeusa Bezdružického z Korábu, kterouž koupil od pana
Libenického z VrchovišĢ, jest v tom kuse 42 záhonĤv, pĜes dvoje
hony a þiní 1 kopu 24 záhonĤv, není oseta, leží ouhorem a jsou
pĜi ní s obou stran meze a druhý díl té rolí žitem oseté leží vedle
cesty, kterou od sv. Václava do Perštejnice jezdí, zase pĜi ní 1½
kopy záhonĤv pĜes jedny hony. A dále nad tou pĜíþkou v jednom
položení mezi poli pana Václava Malovce zádušní od sv. Václava s jedné a MatČje DítČte pekaĜe s druhé strany pĜíþních záhonĤv dvatceti dva pĜes jedny hony též žitem osetých a nad tou rolí
vejš jiné hony žitem osetými 40 záhonĤv a skrze nČ je stezka do
Perštejnice a poslední té hony rolí KĜivoláþkovských leží vedle
cesty kĜesetické po levé stranČ až nahoru k samému roli pana
Malovce délka po padesáti záhonĤv žitem osetých pĜes jedny
hony, uþiní to vší roli KĜivoláþkovské 6½ kop záhonĤv. A tak
obojí rolí výš jmenované jest deset kop padesáte a pĤl þtvrta záhonĤv, vČþnČ a dČdiþnČ z své dobré a svobodné vĤle hned za
živobytí svého a actum tohoto zápisu dávám, sobČ tu /494/ na témž
dvoĜe a na dotþených rolích ani dČdicĤm a budoucím mým žádné mocnosti ani práva a spravedlnosti nepozĤstavuji nyní i na
þasy budoucí a vČþné. Však na ten spĤsob a pod tou znamenitou
vyminkou: PĜednČ, aby páni poruþníci ode mne nad tím statkem
zĜízení a níže poznamenaní, nynČjší i budoucí, takového statku a
zemČ na týž milosrdné skutky daného, žádným vymyšleným spĤsobem a obmyslem neprodávali, nýbrž takovou rolí buć jeden
neb oba na polovici zdČlávali, neb nČkterému jinému dobrému a
pilnému hospodáĜi najímali a sami k tomu také bedlivČ a þasto,
aby též dobĜe a úpravnČ zdČlával, hnojil a osíval, pĜihlídali.
Za druhé: Což by kdy kterého roku Pán BĤh tohoto obilí na
dotþené té rolí nadČliti ráþil, z napolku na podíl jich se dostane,
to obilí þasem náležitým, dajíc je vymlátiti, aby poruþníci oba
spolu prodávali komu by se jim vidČlo a po þem by koliv v trhu
bylo a což by penČz, mimo opravu dvora a vynaložení na žeĖ i
na vymlácení za též obilí, za slámy ostávalo, to aby lidem
chudým, nuzným a potĜebným, kteĜíž by pracovati nemohli neb
nemocni byli, i také nČkterým chudým ĜemeslníkĤm, kteĜí by se
rádi živiti chtČli, slušnou pomoc, jakž by kohokoliv k též almužnČ
hodného býti uznali, þinili a rozdávali.
TĜetí: Co by také kdy kterého roku páni poruþníci penČz za
takové obilí a slámu k sobČ pĜijímali a co by z toho zase na
oprávku dvora a žeĖ a chudým lidem rozdávali, na to rejstra
poĜádná aby drželi a za sebou mČli a do nich sobČ pĜíjem a zase
vydání, sejdouce se spolu, do register poĜádnČ zapisovali bez
prodlévání každého roku. PĜed pány šepmistry poruþníci se toho
dožádatí mají, aby páni šepmistĜi z prostĜedku svého k tomu
poþtu vydati ráþili, aby od nich takový poþet poĜádnČ pĜijali a
po vykonání takového poþtu aby v zápis na radnici v knihy
vepsán byl.
/495/ ýtvrté: Když by koliv Pán BĤh na nČkterého z týchž poruþníkĤv mých nížepsaných nemoc dopustiti ráþil a nebyla by
nadČje, že by živ zĤstal, tedy aby mohl a moc mČl na místČ svém
za živobytí svého jiného, tak dobĜe zachovalého, k tomu hodného
a znalého hospodáĜe, souseda zdejšího s obcí trpícího, þlovČka
mČstského (kromČ stavu panského a rytíĜského) za poruþníka
zĜíditi. Pakli by prostĜedkem smrti z tohoto svČta sešel a žádného poruþníka na místČ svém nezĜídil, tehdy druhý pozĤstalý aby
tu moc mČl a plnou svobodu vedle svého dobrého svČdomí jiného dobrého, zachovalého þlovČka, souseda a hospodáĜe rozšafného místo toho, jenž by umĜel, k sobČ voliti a naĜíditi a pĜijma
ho k dobrému svému svČdomí a své milé duši, v tom nejináþe ale
spravedlivČ se choval vedle odevzdání zápisu tohoto a tak týmž
spĤsobem i na budoucí þasy ti poruþníci aby jedni po druhých,
nynČjší i budoucí, voliti a naĜizovati se mohli. A páni šepmistĜi a
páni spoluradní aby jim poruþníkĤm žádné pĜekážky neþinili a
nedopouštČli þiniti a toho z moci jich nižádným vymyšleným
spĤsobem nebrali, ani jiný žádný þlovČk vymyšlený, pro ujití
hrozné pokuty a pomsty boží. Nad takovým pak statkem, dvorem
a dČdinami výš jmenovanými a ode mne na skutky milosrdné
danými já tyto poctivé, vČrné, hodné lidi, sousedy zdejší na
Horách Kutných, pány a pĜátele své milé, kteréžto k tomu hodné
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a dostateþné býti uznávám, na nichž jsem se toho snažnČ s
velikou žádostí doprosil, že jsou k sobČ to pĜijali a v tom do
smrti své vČrnČ a upĜimČ pracovati pĜipovČdČli, za poruþníky
mocné a dČdiþné naĜizuji a ustanovuji: pana Tobiáše TĜísku pekaĜe, spoluradního téhož þasu z pánĤv šepmistrĤv, a pana Václava Libotovského, a jim toho ve všem, jakožto svým milým pánĤm a pĜátelĤm dĤvČĜuji a vČĜím, že oni jakožto lidé dobĜí, kĜesĢanští, pamatujíce pĜednČ na Pána Boha a potom na své dobré
svČdomí a duši svou, v tom se vČrnČ a upĜímnČ i spravedlivČ
chovati a nejinak, než tak, jak tuto ode mne ustanoveno a naĜízeno jest, ochraĖovati /496/ a opatrovati budou pro odplatu Pána
Boha všemohoucího.
Však za takovou práci pánĤm poruþníkĤm tČmto i budoucím
každého roku po pĤldruhé kopČ þeských grošĤ aby sobČ snímali
z takových užitkĤv a více nic. PĜitom JMt pana rychtáĜe a Jich
Mti pánĤv šepmistrĤv a pánĤv spoluradních jakožto pánĤv kĜesĢanských a soudcĤv spravedlivých, kteĜí na místČ božím pozĤstaveni jsou, pro Boha a pro milosrdenství boží žádám, v þem by
se koliv nadepsaní poruþníci, nynČjší i budoucí, k Jich Mtem v
tČchto poĜád psaných pĜíþinách utíkali, kdyby þemu jich rozum
nemohl postaþiti anebo se jim v tom od nČkoho ubližovat mČlo,
aby jim ve všem radou nápomocni býti ráþili, uþiníce to pro odplatu Pána Boha všemohoucího, aby se k tomu všemu, jakž tuto
ode mne zĜízeno jest, zadosti stalo a na þasy budoucí podle toho
chováno bylo. A aby toto mé naĜízení a statku mého na skutky
milosrdné dání v knihy mČstské zapsáno bylo, povoliti ráþili.
Dálo se na Horách Kutných v pátek po sv. ěehoĜi (15. bĜezna) léta poþítajíc od narození syna božího, Pána a spasitele
našeho, Ježíše Krista 1583.445
Jak daleko nevole a nepĜátelství mezi úĜadem horním a
mČstským sáhaly, vysvítá z toho, že úĜad horní samovolnČ zastavil minulého roku vyplácení pĜíspČvku, již králem Vladislavem
na stavbu a opravu chrámu sv. Barbory z mince kutnohorské
týdnČ po 2 kopách gr. povoleného a všemi jeho nástupci stvrzeného, takže šepmistĜi a konšelé /497/ donuceni byli ku stížnosti
k radám komory v království þeském a za pĜímluvu o pĜíspČvek
ten u císaĜe Rudolfa, jehož právČ v zemi nebylo, žádati. Prosba
jejich byla splnČna a pĜípisem daným na hradČ Pražském v
pondČlí po sv. Medardu 1583 oznámeno, že úĜedníku mince JiĜíkovi Šatnému z Olivetu bylo naĜízeno, aby nejen zadržalý plat,
nýbrž i pro budoucí þasy na vzdČlání a opravu chrámu toho
urþených z mince penČz bez zadržování bylo vypláceno.
Usazování rodin šlechtických v HoĜe nebylo po pĜání obyvatelstva. Vysvítá to ze snešení šepmistrĤv a rady, kteĜí za jistými
dobĜe váženými pĜíþinami na tom se snesli a na budoucí vČþnou
pamČĢ v knihy mČstské poznamenati dali, aby žádnému sousedu
zdejšímu pod žádným vymyšleným spĤsobem osobám neb osobČ z stavĤ vyšších, totiž panského a rytíĜského, domĤv ani všelijakých gruntĤv v žádném dluhu zavazovati dopouštČno nebylo a
který by z pánĤv šepmistrĤv toho za svého úĜadu dopustil, aby
také z toho sám odpovídati povinen byl. Stalo se nutné toto
opatĜení, že osoby stavu vyššího v domech svých bez povolení
úĜadu šepmisterského prodej piv a vín zavádČly a z toho platĤ
obecních odvádČti rechtČly.446
V mČsíci listopadu roku toho pĜijel zase císaĜ Rudolf z
Rakous do království þeského na hrad Pražský.
1584 PĜestože reversem císaĜe Rudolfa r. 1581 na protržení
/498/ toku Labe skrze grunty veletovské ku zĜízení nového ĜeþištČ
Labe kvĤli snadnČjšímu plavení dĜíví na prospČch hor, vlastnictví ostrova, lesu a starého ĜeþištČ ku gruntĤm špitálským k zasetí lesu a luk pĜipadlo, jak dĜíve již vypravováno bylo, nicménČ
úĜad horní zadržoval vydání reversu toho, þímž záduší spitálskému nemalá škoda se dála. Proto šepmistĜi a rada žádali u samého
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PĤvodní rukopis poslední vĤle v archivu mČstském. Mikuláš
Daþický ve svých PamČtech poznamenal: 1583 zemĜel Kašpar Fifek, bohatý þlovČk, vdovec, germanus, jenž z poþátku tovaryš Ĝemesla kožešnického byl a dostav se do Hory, tu se usadil, dostav poĜád
pČti manželek po nich statku a dále handlováním vín uherských a
lichvou zbohatl a nabyl. PohĜben v chrámu sv. Barbory.
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PĜipomenuto toho již bylo v pĜedešlém roce o Hrádku, který
byl v držení pana HeĜmana Bohdaneckého z Hodkova, který v nČm
šenk zavedl a kdež mnohé rĤznice se tropily a rychtáĜ mČstský
nemČl práva tam vcházeti, ježto dĤm pod právomoc mČsta nespadal.

císaĜe a uvádČli, jak jiní poddaní v ostrov ten, tak i v místo, kdež
prvnČjší tok Labe byl, a v užívání tomuto záduší vykázáno a mezníky opatĜeno býti mČlo, se vkládají, toho sekáním dĜíví, rokytí a
jiných porostlin užívají a to sobČ pĜivlastĖují a þím dál, jestli by
v to vkroþeno nebylo, snad by to vše i ten ostrov sobČ pĜivlastnili, což vše prodléváním vydání nám reversu takového s nemalou
škodou téhož špitálu se dČje. Na žádost tuto dal císaĜ Rudolf
Kutnohorským revers opČtnČ, daný na hradČ Pražském v pondČlí
po sv. Prokopu 1584, v nČmž nejen doslovnČ uveden revers ve
vČci té roku 1581 vydaný, nýbrž ještČ tento znamenitý dodatek
pĜiþinČn: K tomu také, ponČvadž by toho protrženého místa, pokudž v celosti zĤstávalo, z lesĤ a pastev k tomu záduší a špitálu
jistý a dČdiþný plat od užívajících každého roku po 10 gr.þ. šel,
aby takový plat každoroþnČ k témuž záduší tolikéž vycházel z
mince naší tu na Horách Kutných a pĜi þasu sv. JiĜí od úĜedníkĤv vydán byl. BĜehové také pĜi témž protržení, kdež by kolivČk
potĜeba ukazovala a tomu záduší škoda díti se chtČla, aby þasnČ
na náklad náš od týchž úĜedníkĤv našich opatĜováni a paženi
byli, nébrž i to, což by skrze pĜedešlé dole protržení pĜi hrábích,
kudy dĜíví po vodČ k horám a pálení uhlí se dodává, budoucnČ
škodného pojíti mohlo, k slušné nápravČ pĜicházelo milostivČ
porouþeti ráþíme. Tím tedy, že úĜad horní vydáním reversu prvního a s kladením mezníkĤ, jakž v tom prvním reversu naĜízeno
bylo, váhal a obec i záduší svévolností svou utiskati hledČl, pĜispČl ještČ mimovolnČ ku zlepšení /499/ dĤchodĤ špitálských.
1585 Ve stĜedu den památný sv. Doroty (6. února) po 24.
hodinČ na Vlašském dvoĜe vyšel z jedné šmitny oheĖ, od nČhož
stĜechy i krovové na díle nad královskými pokoji shoĜeli blíž
šmitny, též krov nad strojem a nad tím pĜi veliké svČtnici
kanceláĜ Vladislava II., v níž se vlastní rukou podepsati ráþil,
ohnČm tím zkažena. Nad touž svČtnicí strop a pavláþka pĜed ní
na díle shoĜela. Zpráva byla, že by neopatrností hlásných oheĖ
ten vyšel, ti že by mČli fukadlo nČjaké, jichž se pĜi topení v
pecích místo podpalu užívalo, v komínČ jednom v jedné šmitnČ
na železích nČjakých sušiti a ty potom že se zapálili a od nich
saze v témž komínČ a odtud potom jiné. Vítr od Vlašského dvora
byl právČ na mČsto nemalý, od þehož na radním domČ i jinde
šindele jímati se poþaly. Ale že lidé tu na stĜechách byli i na
Vlašském dvoĜe snažností a pilností nČkterých spoluradních a
rychtáĜe mČstského, kteĜí lid k tomu mČli, aby vodu nosili a
hasili, též stĜechy jiné odbíjeli, oheĖ pĜetržen brzo a mimo
Vlašský dvĤr jinde niþeho uškozeno není, þím veliké neštČstí od
mČsta odvráceno bylo.447
ÚĜad konšelský obnoven byl roku toho nejvyšším mincmistrem teprve prvního þervence a za primasa ustanoven Jakub
Šotnovský ze ZávoĜic.
Po závazku daném nové radČ pĜedložil mincmistr tyto
artikule, aby byly zachovávány: 1. Zprávu že má, kterak mnoho
sousedĤv zde obilí kupovati mČli a potom dráže prodávali, což
mandátem JMCé zapovČzeno jest, /500/ aby drahota pro chudé
havéĜe se nedála a jiní potĜební lidé k potĜebČ své mohli koupiti.
Proto o tom porouþí, aby to zastaveno bylo. 2. Z strany chlebĤv,
mas, nápoje, to všecko na míru že posazeno jest a ponČvadž obilí
spadlo a lacinČjší jest, k tomu aby se hledČlo, aby chudí lidé
nemČli sobČ do þeho stČžovati. 3. Z strany poþtĤv obecních,
zádušních a špitálských, aby ty v poctivosti od pánĤv obecních
hned pĜi obnovení rady se vykonávaly, tak aby žádný, kohož se
tu dotýþe, sobČ stČžovati co nemČli.
Na tom jsou pak páni ihned se snesli a to mezi sebou zavĜeli,
aby na tyto dni dlouhé letní, pokud by po kázání nebylo u Vysokého kostela, aby na radnici se nezvonilo a tak páni jakožto
vrchnost lidu vystavená do chrámu PánČ pĜednČ k modlitbám
svatým, poslouchání slova božího ku pĜíkladu jiným aby se postavili a po vykonání služby Pánu Bohu k povolání svému teprva, však tím dĜívČji, na radnici najíti se dali a tím kratþeji aby se
zvonilo.
Po vyhlášení rychtáĜĤv a konšelĤv pĜedmČstských a cechmistrĤv starších nade všemi Ĝemesly v pĜítomnosti všech napome447

V knize Memorabilií k roku tomu na stranČ P 10 pĜidal zapisovatel tento latinský chronogram: CVrIa CVttenbergæ fLegrat Igne
MetaLLICa: seXto serIgat hesperIo febrVIs oCeano, þímž naznaþen i den a mČsíc požáru.

nutí od pana primasa uþinČno. PĜednČ: Ti, kteĜí závazky uþinili,
aby na to, co jsou tu Pánu Bohu pĜipovČdČli, pamČĢ mČli a vedle
toho se chovali. Potom ke všem sousedĤm napomenutí uþinČno,
aby se Pána Boha báli, slova božího pilni byli, živností svých
nezanedbávali, v domČ každy regiment dobrý zachoval, s manželkou, dítkami a þeládkou vstávaje léhaje modlitbami svatými
se obČtoval a za požehnání v pracech a v živnostech aby žádal,
ne jak mnozí þiní to, že na hromu vstává a na tom taky lehnou,
pak komu slouží a koho vzývají, od toho také odplatu berou, že
potom žádného prospČchu v obchodech ani v þem jiném nemají
a jak potom Pán BĤh, nebudou-li pokání þiniti, s nimi naloží, to
v jeho svatém soudu zĤstává a oni potom zvČdí. Protož páni
pĜísnČ pĜikazují, aby toto napomenutí pĜijali a dle nČho se chovali. 2. Napomenuti hospodáĜi, aby cizopanských lidí nepĜechovávali v domích /501/ svých, zahaleþĤv, povaleþĤv, kteĜí pracovitým lidem chléb užírají, chtČjí-li se pokut snČmem ustanovených
uvarovati. 3. CechmistrĤm Ĝemesel rozkázáno, aby pĜíplatkĤv
horních (cupusĤv) pilnČ odvádČli a co kdo dlužen ostal, do tĜí
nedČl aby zaplatil. 4. Žádnému chodci žebrati po domích aby
dopouštČno nebylo, ponČvadž nejednou jest se to shledalo, že s
podvodnými listy chodí a lidi šálí a již mimo þasu mnoho lidí
cizopanských na žebrotu se vysílá. RadČji na podporu domácích
chudých pĜi kostelích aby podpory skládali.
Též starším nad havéĜi a hašpléĜi obojích hor závazky dány
a napomenuti, aby na závazky své pamatovali a kdy se k nim
havéĜi již utekou a v potĜebách svých jakého opatĜení žádati
budou, v tom je vyslyšeli a k brzkému opatĜení pĜivedli bez mnohých odkladĤv a nedopouštČli na úĜad horní vznésti což jim nenáleží, jakž již nyní mnoho toho povstává a úĜad horní, maje
dosti prve zaneprázdnČní, tím obtČžován zase býti nemusí. 2. Že
mnoho jest havíĜstva a zdejších synĤv mČstských, kteĜí se k
poĜádku nepĜipovídali, však pĜedc v tom živnost mají a nadání.
A když se na nČ nČco vztáhne, tehdáž vymlouvají se, že v
poĜádku nejsou. Protož aby to opatĜili a v lepší Ĝád to uvedli a
ty, kteĜí živnost provozovati chtí, k tomu aby se zapsati dali, mČli
a drželi, jakž pĜedešle od starodávna bylo.
Starším nad havéĜi a trejbíĜi tolikéž o tom poruþeno, obzvláštČ pak co se týþe KaĖku, ponČvadž tam mnozí neĜádové se
nacházejí. To aby pĜednČ zachovávali, aby pacholkĤm se v jídle
a pití neubližovalo a jestli by který co na nČ vznesl, to opatĜili,
nedopouštČjíce šmeléĜĤm s nimi tak zacházeti a bíti, jakž mnozí
obyþej mají to þiniti, když nČkterý pacholek sobČ co stíží do
šmelíĜe, tehdá že bijí, což nemá býti, než jim všem šmeléĜĤm aby
se poruþilo, jestli který pacholek co udČlá kterému nebo nČþeho
se dopustí, to dej na vás vznésti a vy povinni budete vedle uznání
buć ztrestati takového nebo jakkoli jinak /502/ to ku právu
pĜivozovati. A jestli byste sami jeho opraviti nemohli, pĜi koštu v
þemkoli by bylo k dobrému, napomáhali.
Hejtmané, desátníci z mČsta a rychtáĜové zámČstští všickni
byli povoláni a jest jim poruþeno, aby sousedĤm svým o tom
oznámili, aby žádný z podruhĤv, nájemníkĤv obého pohlaví cizopanských déle pĜes sv. Havel nepĜechovávali a kdož by takové
lidi cizopanské mČli, je hned zejména sepsali a jim také, aby ku
pánĤm šli, oznámili. Jestliže by pak mimo toto poruþení kdo
uþinil a takové lidi cizopanské choval a u sebe mČl, že v pokutu
snČmem vymČĜenou upadne, nechĢ sám sobČ pĜiþítá.
Aby tomu poslednČjšímu ustanovení blíže porozumíno býti
mohlo, jest potĜebí pĜipomenouti snešení snČmu, který roku toho
odbýván byl od 14. ledna do 13. února, na nČmž zákonem zemským stalo se snešení o þeledi a lidech poddaných, kteĜí bez pĜíþiny z gruntĤv pánĤv svých sbČhli a po mČstech, mČsteþkách a vesnicích na záhubu obyvatelĤm království tohoto jsou, a jiní, mohouce pánĤm svým sloužiti a živnosti tudy sobČ dobývati, u
cizích pánĤ a lidí za šafáĜe, pekaĜe, mlynáĜe, nádeníky, pluhaĜe
a k tomu podobnému slouží a tak tudy svým pánĤm se pokrývají.
Protož aby každý takový od vyhlášení tohoto snešení až do sv.
Martina nejprve pĜíštího ku pánu svému dČdiþnému se navrátil a
každý takový, kdož by po projití lhĤty té cizího poddaného pĜi
sobČ a na gruntech svých mČl, mĤže od dČdiþného pána þlovČka
toho z pokuty padesáte kop gr.þ. pohánČn býti. Než což se poddaných stavĤv dotýþe, kteĜíž obchodem a prací pĜi horách se
živí, kteĜíž se k dílu hornímu toliko, totiž v dolech neb v tČch
místech, kde se rudy dobývají a pĜi horách k užitkĤm pĜivádČjí,
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potĜebují, na ty se tento þas toto naĜízení nevztahuje aniž se ty
pokuty na koho vztahovati budou.
PonČvadž pak o manželkách tČchto dČlníkĤ horních žádné
zmínky ani výminky nebylo a sousedé kutnohorští, pĜi nichž
tyto podružství své mČly, obávajíce se pokut v domích svých
jich trpČti nechtČli, obával se úĜad horní výstupkĤv lidu horního
a podobného snad vzbouĜení, /503/ jaké za pĜíþinou podobnou v
Praze se událo,448 z þehož by veliký nedostatek zvyklých dČlníkĤv pĜi horách povstati mohl. Protož obrátil se týž o bližší vysvČtlení k císaĜi, od nČhož odpovČć a nauþení dáno na Brandýse
ve þtvrtek po sv. Joachymu (21. bĜezna): MČvše tu vČc s nejvyššími úĜedníky království þeského, radami našimi vČrnými milými
v našem uvážení a znajíc to sami, kdyby k tomu pĜijíti a manželky zvláštČ zvyklých dČlníkĤv od pánĤv jich brány býti mČly, že by
se to k snížení hor našich vztahovati chtČlo, ráþili jsme v tom ten
prostĜedek najíti, podle kterého vám milostivČ porouþeti ráþíme,
abyste to ihned vĤbec provolati dali, aby se v tom artikuli žádný
z sousedĤv horských, u kohož tak koliv lidé a dČlníci horní toliko
obydlí a podružství své mají, žádných pokut neobávali, nebo jim
jako kdy prve v domích svých i s manželkami jich bytu pĜáli.
Nebo my pĜi tČch osobách stavu panského a rytíĜského (aþ by se
kdo o poddané své o pokutu dopisovati chtČl a dopisoval, kteréhož nám každého þasu komoĜe naší þeské poznamenaného
odešlete) náležitČ opatĜiti a jednoho každého skuteþnČ zastati
ráþíme. NicménČ, žádala-li by také která z týchž manželek od
pána svého vyhoštČna býti, to aĢ se tolikéž pĜi dotþené komoĜe
þeské pĜihlásí. Tím byli kutnohorští mnohého pronásledování od
nČkterých okolních /504/ stavu panského i rytíĜského sproštČni,
neboĢ mnozí ze sousedních velkostatkáĜĤ poþali již HorníkĤm
pro pĜebývající v mČstČ poddané své pĜíkoĜí þiniti a o vydání
jich usilovati.
Aþ již roku 1581 na snČmu obecném jisté snešení se stalo,
aby od JMCé komisaĜi jistí podle osob HorníkĤv rozumní naĜízeni byli, kteĜíž by všecky hory v tomto království sjeli a což by
tak potĜebného se našlo, naĜídili, protož snešeno na snČmu roku
toho opČtnČ, že komise taková roku toho pĜedsevzata a pokud
nejvíce postaþiti moci se bude i vykonána býti má. I sjeli se ve
þtvrtek po památce sv. KateĜiny (28. listopadu), jak Daþický ve
svých PamČtech praví, páni úĜedníci a soudcové zemští a jiní
páni a rady JMCé do Hory Kutné, totiž: pp. Vilém z Rožmberka
nejvyšší purkrabí pražský, Jan z Valdštejna nejvyšší komorník,
JiĜí BoĜita z Martinic nejvyšší sudí, Adam z Hradce nejv. kancléĜ, Ladislav Popel z Lobkovic prezident komory þeské, Joachym
Novohradský z Kolovrat purkrabí karlštejnský, Jaroslav SmiĜický ze SmiĜic, Adam Slavata, Ferdinand Hoffmann, Michal Španovský z Lisova nejv. písaĜ, Burian Trþka podkomoĜí, Jan
Vchynský z Vchynic, Albrecht Kapoun z Svojkova purkrabí kraje
Hradeckého. A tu jedni druhé do hospod, kdež kdo forirován byl,
navštČvovali a ku panu z Rožmberka do rady se scházeli. Oþ a
proþ, vĤbec povČdomo nebylo. NadČje sice byla, že by pĜi tom
sjezdu nČkteré neĜády a odpory pĜi Horách Kutných vyslyšeti a
napraviti se pĜiþinili a pĜed sebe vzali, jakž o tom nejednou na
snČmích svoleno bylo, ale nic se toho nestalo. A pobyvše tu na
Horách koliksi dní, zas se rozjeli.
Takovým spĤsobem, jak již þastČji jsme se pĜesvČdþili, konaly se opravy hor a ký div, že nikdy dĤkladnČ nebyly odstranČny vady jsoucí hlavnČ na pĜekážku výnosnosti hor a takových
bylo mnoho. NeboĢ ještČ téhož roku nČjaký Vlach s povolením
vrchnosti horní chtČl a sliboval dovésti jakéhos kumštu, aby voda vodu z hlubokých dolĤ hnala, a dav se /505/ v to na KaĖku pĜi
horách v dole Ĝeþeném Fraty na náklad císaĜský a dav nad dolem
tím udČlati kolo veliké sem i tam se obracející po spĤsobu kola
mlýnského, niþeho nedovedl a jen posmČch stržil. Maje pak ode448
PíšeĢ o tom Mikuláš Daþický: Stala se šarvátka v Novém
mČstČ Pražském od lidu robotného proti nČkterým stavu rytíĜského,
kteĜíž pĜed tou chasou do domu Ĝeþeného u MČlnických utéci museli
a tĜi osoby v té šarvátce zhynuly. A ta šarvátka stala se proto, že lidé
robotní honČni a nuceni byli ku pánĤm svým pro listy na dovolení
služby na gruntech cizích, podle tenkrát snČmovního v království
þeském naĜízení, což za stížné bylo tČm poddaným, jenž se pánĤm
svým ukrývati a svobody v tom užívati chtČli, i lidem svobodným,
zvlášĢ hospodáĜĤm, jenž þeládky potĜebovali a v tom nedostatek
mČli.
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jíti, dal se v naĜíkání, že by mu služebník jeho utekl s penČzi a
dovedl koneþnČ toho, že jemu ty peníze ztracené, jakž on pravil,
i od toho nedovedeného kumštu z mince císaĜské dáno a zaplaceno bylo.449
Tvrz Lorec s pivovarem a zahradou, Ĝídící se dskami zemskými, ležící mezi Horou a KaĖkem pĜi pĜedmČstí Hloušeckém,
prodána byla na místČ a k rukoum po Václavovi Daþickém z
Heslova, jemuž se byla pĜi rozdČlení na díl jeho dČdický dostala,
paní KateĜinČ rozené SmiĜické z SmiĜic, manželce pana Jana
Lukáše z Žerotína, za 700 kop gr.þ. hotových.450
1586 Po dlouhých letech marného þekání na opravu hornictví kutnohorského podobalo se, že by nastati mČla pĜíznivá doba,
neboĢ šepmistĜi a konšelé dostati list císaĜe Rudolfa, daný v Praze v den sv. Brigity (8. února) 1586, v nČmž oznámeno, že podle
jistého s stavy království þeského snešení pro vyhledání a k nápravČ pĜivedení pĜi horách jisté komisaĜe naĜíditi ráþili, kteĜí
pĜi Horách Kutných zaþátek uþiniti mají a za týden se tu dostaví,
protož porouþí, aby uvedouc všecky nedostatky a neĜády i také
jak by podle zdání jich k nápravČ a ty hory jakožto první klenot
zemský zase buć k prvnČjšímu neb lepšímu spĤsobu pĜivedeny
býti mohly, v poĜádný a srozumitelný spis uvedli a toho nadepsaným komisaĜĤm a od stavĤv voleným osobám podali, i o
všem jiném, þehož by se jich i v jiných všelijakých pĜípadnostech
a potĜebách /506/ dotazovali, gruntovní zprávu uþinili.451
KomisaĜi do Hory za pĜíþinou právČ uvedenou vyslaní byli:
Vilém z Rožmberka nejvyšší purkrabí pražský, Ladislav z Lobkovic prezident komory þeské, Ferdinand Hoffmann, Karel z Bibrštejna a Pavel Korka. Ti sjedše se na Vlašském dvoĜe, pĜijali
nejprve od šepmistrĤ zprávu tohoto znČní: Jakož jest nám pominulého léta 1585 den památný sv. Barbory v pĜítomnosti úĜadu
horního jménem JMCé od nejvyšších pánĤv úĜedníkĤv a soudcĤv zemských ústní poruþení se stalo a též mandátem JMCé letošního roku JMtí císaĜskou nám naĜízeno, ponČvadž my a pĜedkové naši nemálo stížností svých JMCé pĜednČ, potom do snČmu
/507/ obecného i do slavného soudu zemského o nČkterých nespĤsobích a neĜádích hor tČchto vznášeli, opatĜení žádajíce, abychom ještČ i my, povolajíc pĜed sebe sousedĤv a obyvatelĤv našich, zvláštČ lidí zhornilých, nedostatky a pĜíþiny, kteréž by tČmto horám škodné byly, s pilností vyhledali a v spis uvedouc podali, že JMCá z milostivé a otcovské péþe k tČmto horám, jakožto obzvláštní komoĜe JMti a klenotu království tohoto þeského
skrze komisi v to všecko nahlédnouti, tČm nedostatkĤm z gruntu
vyrozumČti i potom tČch cest a prostĜedkĤv, kterak by tČmto
horám, aby ku pádu nepĜišly, zpomoženo a z požehnání božského k lepšímu užitku JMti a zemi této k dobrému i nás všech nákladníkĤv užiteþnému pĜivedeno býti mohlo, prohlédati poruþiti
chtíti raþí, z þehož jsme my, potom i spolusousedé naši nemálo
449
Dodává k tomu Daþický toto poznamenání: Ty hory nepotĜebují žádných kejklĤv, samé toliko upĜimné práce a vČrnosti horních
úĜedníkĤv.
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Po pánech Loreckých z Ylkuše byl v držení tvrze té Zdislav
ZvíĜetický z Vartemberka. Od nČho pĜešla na Václava Podhradského z
Vlþí Hory, od nČhož ji r. 1559 za 575 kop gr.þ. koupil OndĜej Daþický
z Heslova, po jeho pak smrti pĜipadla na syna jeho Václava.
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Nemohlo býti Kutnohorským vítanČjší pĜíležitosti nad vyzvání
to, neb po dávném þase dovoleno jim promluviti o vadách v hornictví zĜejmČ a upĜímnČ, beze všech postranních ohledĤ. Majíce pak na
pamČti, že tehdáž každý obþan skoro s hornictvím takĜka srostl, v
každém odvČtví jeho byl obeznámen a že sepmistĜi i rada þiníce jak
za osoby vlastní, tak i za obec a veškeré obyvatelstvo na doly náklad
nemalý, vždy se zkušenými, pĜi díle horním a hutním sestárlými a
známostmi v tom všem vynikajícími kovkopy a nákladníky radu
brali. Proto také názory jich o skuteþné pĜíþinČ poklesu hornictví
kutnohorského jsou tak trefné a z praktického života vzaté, že se jim
i dnes jest se co diviti. Protož, obrav si za úlohu podati úplný obraz
minulosti mČsta, který tak nerozluþné s dČjinami hornictví je slouþen, že jedno od druhého ani oddČliti se nedá, nemohu opomenouti,
abych v plném znČní neuvedl tČch pravých pĜíþin klesání hornictví,
jak rada je vyslaným pánĤm komisaĜĤm sepsala a podala, jak dosud
v archivu mČstském jsou uloženy. MĤže to tĜeba þasem v budoucnosti prospČti, až jednou opravdovČ a ráznČ ku obnovení dolování horského mČlo by se pĜistoupiti, a doplĖuji uvedený již výrok Kašpara
hr. ze Šternberka, že jen nepoctivost, neznalost a trestuhodná nedbalost úĜedníkĤv horních zavinila úpadek dolĤ kutnohorských.

ten þas potČšeni byli a i nyní, že k tomu již skuteþnČ pĜišlo a v
takové neĜády nahlédnuto býti má, velmi jsme toho vdČþni. Chtíce my pak již dotþenému poruþení JMCé dosti uþiniti a srozumívaje, že od gruntu takoví nedostatkové vyhledávány býti mají, vidČlo se nám za slušné býti, abychom díl tČch vČcí od pĜedkĤv našich i od nás o tČch nespĤsobích hor, tČchto pĜedešle vznášených
shledajíce a pĜihotovíce je pĜednesli a pĜipomenuli a to z tČchto
pĜíþin: jedno, že vČdomosti nemáme, aby to všecko tak s gruntem, jak nyní k tomu se schyluje, kdy v ta vznášení vzlédnuto býti
a to se vážiti mČlo. Druhé, abyste ráþili porozumČti takové znamenité zádavy, škody a nesprávy na KaĖku, TurkaĖku, v hutČch,
na Vlašském dvoĜe, na lesích, uhlí, pĜi ovsích a jinde, kteréž na
škodu JMCé jsou a tyto hory snížily, nákladníkĤm, obzvláštČ pak
pĜespolním, v ošklivost uvedly, že na nČ nákladu þiniti se vzdalují, odkud jsou pošly, kdo jimi vinen a mohlo-li by jim zpomoženo
býti, a že pĜedkové naši a potomní, jakožto JMCé pĜísežní a vČrní poddaní hor tČchto dobrého dle nejvyšší možnosti své ušetĜovali a vida, co se dČje, ale sami tím zvládnouti a tomu odolati
nemohouc, tu kdež náleží, žádné práce ani nákladu v tom nelitujíce, jsme vznášeli a jak /508/ nejvýšeji prošeno býti mohlo, opatĜení þasného žádali. Naposledy i proto, aby onen spĤsob hor
tČchto s nynČjším srovnán a uvážen býti mohl a tomu se vyrozumČlo, také-li je v tom ve všem þase nČkterých tČch škod zĜejmČ
patrných se umenšilo a nedostatkové úĜedníkĤm horním dobĜe
vČdomé, jsou-li s nČjakým užitkem JMCé a chudých nákladníkĤv
na nČ naĜíkajících napraveni a v lepší správu uvedeni.
Za tČmi pĜíþinami nČkteré suplikací pĜedkĤv našich a své,
též i zprávy lidí dobrých, víry hodných, hor tČchto povČdomých
na onen þas pĜihotovivše, VMtem podáváme, s ponížeností prosíce, že sobČ to, pokudž nejvíce možné jest, pĜeþísti poruþiti a
užívati ráþíte, a dále, co od nČkterého þasu až posavád za nedostatek pĜi tČchto horách z oþitého spatĜení a zpráv lidských i
naĜíkání chudých nákladníkĤv se uznává a na škodu JMCé pĜednČ i nákladníkĤv se nachází a jest, to, pokudž nejvýšeji mohlo
býti, jsme vyhledali a v tČchto artikulích k milostivému uvážení
podáváme:
PĜi dolích. NČkteré hlubiny kaĖkovské jako Šafary, Trmendle a jiné po pravé vČci zapuštČny a zatopeny jsou, v nichžto
mnohá místa jsou dobrá, užiteþná a kyzové odplatní a JMCé
nemalí užitkové i nákladníkĤm každého týhodne z nich vycházeli
a již o takové užitky na díle nedbanlivostí, na díle nerozšafností
úĜedníkĤv horních pĜipraveni jsou a þím dále, tím více místa ta
se zatopují a malá nadČje jest, nebude-li jinšího v tom, než-li
posavád jest, opatĜení, aby ta místa pavována býti mohla.
Mnohá místa jak na stĜíbrných tak na kaĖkovských horách,
dosti užiteþná a dobrá, perky a šlamy jsou zasazena, nČkterá
zaklesnuta a nebezpeþná, v nichž by kyzĤv a rud hledáno býti
mohlo, kdyby ti, komuž náleží, þasnČ k tomu pĜihlédali a je pĜed
pádem a nebezpeþenstvím jakž náleží opatĜili.
Nacházejí se nČkterá místa na KaĖku pustá spĤsobná a
dobrá k tČžení, /509/ avšak že nanejvýše havéĜi a nákladníci pro
pavování a nákladové jejich mnohými tČmi nesprávami zavedeni
jsou a v chudobu padlí, nemaje odnikud žádného napomožení,
jich držeti a tČžiti nemohou, a kdyby úĜedníci, zanechajíce ledajakých zbyteþných stavení, radČji v ta místa s tČmi náklady se
obrátili a tak chudým lidem pomoci uþinili, hory by spíše vzdČlávati se a vyzdvihovati a v lepším spĤsobu, nežli prve státi mohly
a tak JMCá užitek by míti ráþil i chudí nákladníci.
Štola KaĖkovská pod Trmendly, na kterouž znamenitý náklad uþinČn jest více k horšímu nežli k þemu dobrému, protože v
celém kamenu není sĖata, tok vody rozsedlinami se táhnou a
hlubiny jimi se zatopují.
Hofmistr, jakž jeho povinnost jest, do dolĤv nikdy neleze, než
toliko nČkdy na místČ svém koho se jemu vidí pošle a jaká se
jemu zpráva dá, na tom pĜestati a jí se spraviti musí.
PerkmistĜi tolikéž, vČdouc o tom, že hofmistr do dolĤv neleze, sami také od sebe svých povinností nČkteĜí vykonávati zanedbávají a maje þasto do dolĤv lézti, k dČlníkĤm pĜihlédati, aby se
pilnČ dČlalo a jestli by co škodného kde díti se chtČlo, þasnČ tomu v cestu vkroþiti a pĜetrhnouti toho neþiní, ale více mnozí pití
nežli své práce hledí a toliko od dČlníkĤv zprávy berou, majíc
sami všudy ke všemu dílu na všechna místa, jak se kde dČlá, pĜihlídnouti. Tou pĜíþinou mnohá místa spuštČna, zaklesnuta, perky

zasazena, ano i zatopena pro neþasné opatĜení se nacházejí.
Na tom také nemalou stížnost chudí havíĜi a podílníci mají,
že když se jim propĤjþka dá a oni se narichtovati pracnČ musejí,
nemohouc se richtunku doþkati, tČžíce potom a k nadČlení božímu pĜijdouce, že kyzy odplatné sekati a vydávati mohou, dílo jim
þasem zastaveno, více z nepĜíznČ a nČkterých jiných omluv, nežli
z jakých podstatných pĜíþin bývá. A co by kyzĤv drahnČ vydávati
a k užitku pĜivésti mohlo, v tom se pĜekážka stane a hory tudy v
ošklivost pĜicházejí, takže mnohý, /510/ byĢ vČdČl o dobrých a
vhodných místech, v nČ se s nákladem obrátiti ostýchá.
Ano i to se stává a nepochybnČ vyhledati by se mohlo, že
když nČkteĜí chudí a potĜební havíĜi na místo k tČžení hodné a
spĤsobné trefí, že za propĤjþku žádají, poruþí se pak hormistrovi
(perkmistru) dolu neb místa toho spatĜiti. Uzná-li hormistr, že
by nadČlení božího tu se dojíti a dopavovati mohlo, pĜíþiny sobČ
smyslíc, oznámí, že by taková propĤjþka na škodu jiným dolĤm
neb místĤm byla a dáti že se nemĤže. Potom po nČkterém þase
sám to místo ujme a nemalé užitky bráti bude.
ÚĜedníci doloví þasnČ potĜeb k dolĤm, jako dĜíví, prken, aby
þím v þas potĜeby v dolích rychtovati a co náleží opatĜiti mohli,
neskupují a nesvozují. Za tou pĜíþinou maje lénšaftník sobČ propĤjþku danou, za mnoho nedČlí rychtunku se dovolati nemĤže a
doþkati, a jsa potĜebný chudý havíĜ a naþ zaháleti nemaje, musí
od toho upustítí a místo ostane pusté, urbury JMCé ubude a
pavování se tak zoškliví.
Za naší pamČti mnoho nových a neznámých kunštĤv proti
starobylým zkušeným strojĤm na tyto hory uvedeno jest a pĜi
dolích, což bez velkého nákladu býti nemohlo zdČláno a vyzdviženo. Jako kaple, kalichy, pumpy, ševle a podobné a pominulého
roku nČjaký Vlach jakýms prostým a dČtinským strojem pĜi dole
Frátích vody þerpati a perky na den hnáti chtČl, což do nČkolika
set kop stálo, ale že tyto hory kunštĤm nezvyklé, než opravdovému a hmotnému dílu chtí, to vše v nic pĜišlo a JMCá takovými
kunšty k znamenitým škodám a outratám pĜivedena a horám
tČmto obzvláštČ tČmito pumpami zle se posloužilo, neb jimi se
doly zatopily a až posavade zatopují, 2. na nČ veliký náklad se
þíní, 3. více k nim dČlníkĤv a úĜedníkĤv býti musí a ti své stance
mají, 4. konČ pĜi nich tČžce jdou a násilnČ ve šlech ležeti musejí
a se zmohou, 5. škody jimi veliké se dČlají, o þemž v pĜedešlých
zprávách mnoho se najde.
/511/ TurkaĖk na onen þas, když bylo po Petrovi Hlavsovi,
pĜipovídal v krátkém þase na 1000 kop gr. nebo málo výše
dobýti a jakž jej poþali dobývati, již mnoho tisíc musí býti
vynaloženo a nerozumí se, aby co užitkĤv JMCé obzvláštČ tím
pĜivedeno bylo.
KonČ, kterýmiž by vody hnané, kyzové a perkové na den
bráni byli i jiné potĜeby pĜi dolích spraviti mohly, o polovic
ménČ nežli od starodávna a ti strháni, hladem zmoĜeni, že jimi
dostateþnČ dČlati možno není, nyní se chová a tudy náklady
dávní nČkteré vynahraditi chtíce, více škod nadČlají. Nebo díla
se neumenšuje, a když koní dostatek, aby se stĜídati mohli, nyní
k tomu obroku se jim ujímá, nemohou trvati, nýbrž mnoho se
jich potrhá a zmoĜí, což by z rejster, aþ poznamenávají-li se
všichni, kteĜí tak zhynou, jak v krátkém þase jich mnoho
pomoĜeno, vyhledati by se mohlo.
ÚĜedníci horní, majíc prve poctivé platy za práce své od
JMCé, naĜídili sobČ nový a nebývalý plat od tažení mČr, více
užitku svého nežli vzdČlání hor v tom šetĜíce, což jest za vČc
stížnou zvláštČ chudým nákladníkĤm. Nebo mnozí chudí a potĜební havíĜi, trefíce na místo hodné a mČr k nČmu potĜebujíce,
ne hned s pĤl šesta tolaru, kteréž by hofmistrovi s jinými úĜedníky od mČr dáti mČl, býti mĤže an mnohý zaþ chleba sobČ koupiti
s ženou a dítkami nemá a to moha na pomoc dobývání dolu míti,
tím platiti od tažení mČr musí dáti. Ano i hormistĜi, majíc prve
od JMCé služné své, vymysleli sobČ od vymČĜování kdyní a od
vysekávání štufy, též slezení do dolĤv jisté platy, vše na obtížnost
chudým nákladníkĤm, þehož prve jest nebývalo. Tímto spĤsobem
nemálo sobČ nákladníci domácí i pĜespolní hory a pavování tolikéž zošklivují, že když mnohý s velikým nákladem rud neb kyzĤv
odplatných se dopavuje aneb koupíce dobré dílce (tále) a oþekává nákladu svého odmČny, jiní havíĜi usilují o to, aby jej o ten
dĤl i nákladníky pĜipravili a jakž by málo dČlníci aneb havéĜi,
jímž se dĤl porouþí, obmeškali a do dolu svého þasnČ nelezli, jiní
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se jim v nČj uváží, jej /512/ obloží a tak skrze nedbanlivost jedné
neb dvou osob nákladníci o díly své dĜíve nežli zvČdí pĜicházejí
a škodu na tom berou. A trefiti se mĤže, jak nyní mnoho zoufalých, nevážných a neupĜímných mezi tím havíĜstvem by se našlo,
že majíc s nČkým srozumČní, z úmyslu do dolu nepoleze, aby jen
nákladníky o dílce pĜipravil a z toho tak nČjaký lepší užitek,
nežli z lĤnu, když se jiným obložiti dopustí, mČl. Aþ pak na takové pokuta vČzení uložena jest, ale vyrozumí se tomu, že to platno
již nákladníkĤm nic není a jim nákladové jich tudy vynahrazeni
býti nemohou, byĢ takovému hrdlo odĖato bylo. Protož nebylo
by na škodu, aby v tom nČjaký mírný prostĜedek nalezen a zachován byl a nevinní nákladníci tak nehynuli a chuti se jim od
pavování neodjímalo.
O tČchto již oznámených škodách a nespĤsobech, kteréž se
pĜi dolích sbíhají, zvláštČ o zatopování dolĤv a míst dČlných
(vortĤv) úĜedníci horní vČdí, málo tomu co Ĝíkají, k nápravČ nepĜivozují, nýbrž maje z toho jiné, aby nic takového se nedopouštČli, trestati a vyvozovati, sami nČkterých se ke škodČ horám
dopouštČjí a snad za tou pĜíþinou to þiní a hory, zvláštČ kaĖkovské, opouštČjí, že toho úmyslu jsou, jako pĜedešle nČkteĜí bývali
(a to mluviti úĜedníci tČchto hor smČli), že kaĖkovské hory na
nitce visí a že by se pro nČ 10 kop gr. vydlužiti nechtČli, ježto od
tČch þasĤv, v kterých to mluveno bylo, až do této chvíle za mnoho tisícĤv odplatných rud vzato jest, což by se snadno z register
vyhledati mohlo a ještČ Pán BĤh ráþí požehnati, když toliko
správa a svornost lepší budou.
V hutech. Tavení (šmelcování) staré od mnohých za jistými
pĜíþinami se chválí a mnohem užiteþnČjší nežli to syrové, jakožto
od pĜedešlých králĤv zapovČdČné, býti uznává.
Klejt samotný se taví, þehož prve také nebývalo, tu opČt škoda povstává, že se pĜi nich více uhlí spálí, nežli užitkĤv pĜijde.
PĜi tavení mČdi nerozšafnost veliká skrz nedbanlivost hutmistra /513/ nynČjšího jest a jak se srozumívá, že na té samé mČdi
JMCá toliko od moru léta dva a osmdesátého poþítajíc, o nČkolik set kop ráþí škoden býti, neboĢ nynČjší hutmistr mČdČnec na
syrové šichty dává a ten se spálí a v nic pĜijde, ježto by se na
mČć staviti a k užitku za drahou sumu do roka pĜivésti mohl.
Pak kámen vápenný na šichty se dává a k tomu od lámání jeho
co se vydá do roka nemálo se toho i s forami, kdyby se od nich
platiti mČlo, sešlo, to též na škodu jest.
Od havíĜĤv rud a kyzĤv nČkterých, které se jim suché býti
zdají, též i nČkterých šlichĤv a vitrunkĤv do hutí pĜijímati nechtí,
nýbrž za huĢ je vrhají a potom se to tratí, což hutmistĜi pak
berou a taví. PĜedešle pak dosti chudé rudy a kyzy pĜijímali a
bohatší vČci jimi prosazovali, což oni nyní vápenným kamenem
prosazují a nicménČ za ty chudé vČci podle slušnosti se platívalo. Jesliže pak se co kdy od tČchto pĜijme a že na prĤbČ málo
drží se najde, to pĜemazují a za nČ, zvláštČ chudýmu, nic neplatí.
Ale dotklo-li by se nČkterého bohatšího a zvláštČ úĜedníka
nČkterého, to sobČ zjedná, že jemu i chudé vČci se zaplatí, jakž se
toho pĜíklad nalezl, že pĜed dvČma roky Ludvíkovi šafáĜi v minci
za vymazované vitrunky do 100 kop gr. dáno jest, a on hutmistr,
maje svĤj dĤl blízko pĜi huti a z nČho dosti suché vČci vycházejí,
však pĜedce to pĜijímá a taví, což od jiných chudých nákladníkĤv
by nepĜijímal, jakž on tomu obyþejnČ, buć že jest neþistý neb
jinou rozliþnou vadu najde. A chtČl-li by kdo, aby jemu to zase
navráceno bylo, že to pĜeprati chce, toho jemu navrátiti ani za
to zaplatiti nedopouští.
Kyzy na KaĖku v komorách pĜebírají a jsou k tomu obzvláštné osoby ustanoveny, kterým se platí, aby je pĜebíraly, a když
málo drží jednoho týhodne na prĤbČ, druhý týden z té žíly rudní
k tavení nic více neberou a ostatek na haldy vyvážejí a potom
cesty jimi vyrovnávají, ježto v té pĜíþinČ hodí se mnohokráte, že
nepilností prubíĜe na prĤbČ /514/ sejde, však nákladníci pĜi tom
pĜedc hynou. A ponČvadž podobné vČci k tČm, které se nyní na
KaĖku vybírají a na haldu vyvážejí neb do cest sypou, jsou kupovali za peníze a tím šichty prosazovali, což nyní vápenným kamenem se prosazuje, snášíĢ se u nás, že by tím i tČchto þasĤv nemČlo býti plýtváno, ponČvadž to s kyzy zrostlo, rovná práce jako
pro bohaté vČci na to jíti musila. Neb aþ takoví kyzové (kvarcovití) málo sice stĜíbra, ale drahnČ mČdi mají a vČci tekuté
jsou.
StĜíbra v rudách, v kyzích, vitruncích drahnČ do hutí se dává
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k tomu, co se za hutČ vysype, však zase k zdČlání pĜichází, též co
se na mokrosti s nimi a na váze pĜibude, neb pĜes pĤl centnýĜe
zvláštČ v chudších rudách až do þtyĜidceti liber zbývá, to, ponČvadž pĜes prĤby vychází, kam se dívá neb jak se tomu rozumČti má, že tu nic v ztrátu nejde, neví se o tom, aby hutmistr z
toho kdy poþet þinil aneb JMCé jaký užitek pĜiveden byl.
Do roka uhlí nemalá suma do hutí se sveze a tam se vedle
jisté míry pĜijímávalo a snad ještČ pĜijímá. Proti tomu co a kolik
šichet se jeho zdČlá a co ho pozĤstává, drží-li se na to jaká
rejstra, jak za starodávna bývalo, o tom se neví. A protož i v tom
lepší správa by mČla zachována býti, aby nákladové tak velicí na
to uhlí uþinČné na zmar nepĜicházeli.
Zásob v hutech, jako rud, kyzĤv, pĜedešle na mnoho tisíc
centnýĜĤv zĤstávalo, zvláštČ po odstoupení Petra Hlavsy, a uhlí
plná kĤlna zaobroþeného, nynČjší to takmČĜ vytrávili, že tavíĜi,
kteĜí syrové kyzy dČlají, když pondČlí pĜijde, musejí þekati až
pĜivezou jakž kyzĤv tak uhlí a jim na šichty odváží. A tak kdyby
dva nebo tĜi dny rud a kyzĤv do hutí nevezli, museli by hned
nČkterými pecmi státi, þemuž všemu pĜi srovnání pĜedešlých
inventáĜĤv s nynČjšími porozumČti ráþíte.
JiĜík Wirt hutmistr nynČjší pĜivozujíc prve dosti JMCou k
škodám, dal sobČ ještČ v huti na náklad JMCé lázni vystavČti, v
ní každého týhodne jednou, þasem dvakráte dá topiti dĜívím
sáhovým, kde vše pĜi /515/ huti dČlá na útraty JMCé. PĜitom dĜíví
jemu šaty perou i Roupovi švagru jeho a do roka ho drahnČ
sáhĤv spálí, aþ pak tomu barvu bude chtíti dáti, že to snad pro
dČlníky hutní dal udČlati. Ale ponČvadž toho prve nebývalo a
tavíĜi vany své mají, v nich sobČ vodu, když se mýti chtí, šlaky
zhĜívají, dobĜe bez takového nákladu býti by mohlo.
TavíĜ hutní, ten tolikéž sáhové dĜíví na ohništi pálí. Co ho
opČt ten do roka spálí, co k tomu uhlí spotĜebuje, ježto toho prve
na škodu JMCé se nikdá nedopouštívalo, ale chtČl-li by je šafáĜ
sobČ topiti, sbíral sobČ staré, k potĜebám neužiteþné dĜíví okolo
hutí a to sobČ zdČlal. Nyní pak se všech stran na náklad JMCé
tráví a hutmistr tČm zbyteþným nákladĤm tavíĜovým a tavéĜ
hutmistrovým nic neĜíká, tak sobČ napomáhají, a JMCá v tom
škodu míti ráþí. I neníĢ tedy divu, že tak málo užitku do komory
císaĜské se odesílá, když se všech stran žádné lítosti a žádné
šetrnosti na náklady není.
Váha. Co se váhy dotýþe, nemalou stížnost tČžíĜi a nákladníci nad tím mívají a že by se jim þasem pĜi ní zkrácení dálo, mnoho naĜíkají. PĜednČ, že jest jakási neznámá, nezvyklá a nesrozumitelná a þasté promČny mívá. Druhé, že þasem bývá zrezivČlá a
nemazaná, tak co by librou nebo dvČma vytažena mČla být, sotva
osmi nebo devíti postaþí a tak na þtyrech nebo na šesti centnýĜích nemálo chudému, zvláštČ když jsou rudy odplatné, ubude.
PĜi vážení kyzĤv veliká nedbanlivost a nepilnost jest. Když
se váží, s tím se velmi pospíchá, þasem leckomu se porouþí, skrze co omylové škodní se nalézají, že když má patnáct centnýĜĤv,
ten který váží, napíše toliko tĜebas deset, jakž se to þasem trefuje, když toliko se nad tím málo pozoru nemá. A na onen þas,
když pan Vilém z Rožmberka s pány v komisí na Horách Kutných byl, tu jsou kyzové znovu váženi byli a když se to našlo, že
pĜes první váhu mnoho toho pĜebývalo, nad tím se zhoršil a v ta
slova mluvil, že váha a míra má býti spravedlivá, /516/ a kdyby
chudý nákladník v to se mČl domluviti, spíše by se s trestáním
nežli s napravením potkal.
Vejvažky se nad míru veliké dávají, pČt liber na centnýĜi, a k
tomu za mokrosti v vitruncích a šliších mnoho nad míru se snímá, snad i proto, aby od hutmistra pochvalu mČli a jemu se
zachovali, þehož by býti nemČlo. Neb aþkoliv pČt liber vývažku
na centnýĜi dáti zdá se vČc malá býti a beze škody JMCé a tČžíĜĤv, ale když v to bedlivČji a hloubČji nahlédnuto bude co jest,
tomu se vyrozumí. Neb rovnaje týden k týhodni, kdyby toliko pĜicházelo rud, kyzĤv, šlichĤv, vitrunkĤv dva tisíce centnýĜĤv, uþiní
ve dva a padesáti nedČlích pČt set centnéĜĤv. Když se pak vČtší
poþet do týhodne odvádí, více vyvážku také pĜibude. A tak malé
vČci nepatrné, takmČĜ jakoby tu nic nebylo, v velké vzrostou.
Jakž by na to nastupováno nemČlo býti, což jest od mnoha let
snímáno, nesþíslná suma by se toho našla. A když jsou bohaté
vČci, tu JMCé i tČžíĜĤm nemĤže než veliké ublížení se díti. Neb
kam se dívá a obrací, když z toho poþet se neþiní, tomu se vyrozumČti nemĤže. I jestli to vČc slušná, toho raþte povážiti, aby

takovými vývažky tČžíĜi, proti þemuž vždycky mluvívali a mluví,
obtČžováni býti mČli.
Když se rudy aneb vitrunci na váhu dávají, vždycky z každých truþek železnou lžicí se béĜe na zkoušku. Tu opČt na
zkoušce, zvláštČ bohatých rud, nemálo uchází a do nČkolika
centnéĜĤv toho se sejde a hutmistrovi tu opČt nejde v žádný
pĜíjem a také z toho žádného poþtu neþiní.
Kyzové se vážívali od starodávna, jakž pamČĢ snésti mĤže
lidská, na KaĖku v komorách na kyzy, k tomu obzvláštnČ pĜi
každém dole vystavených, a tu na zkoušku z nich bráno bývalo a
teprv se do hutí vozívaly. Nyní pak tČžíĜĤm neodvážené kyzy
nakládají na vozy a do komor za huĢmi vystavených v jedno místo ze všech dolĤv kaĖkovských vozí, po cestách jimi trousí a
tam v komoĜe, když je s vozu vysypávají, /517/ pĜes nČ s mnoha
vozy jedou a ve zlé cesty bláta a jiné neþistoty mezi nČ z kol
napadá, též konČ na kopytích nanesou. A když tak kyzy dobĜe
ušmejkány, blátem zkáleny a smeĢmi smíšeny bývají, teprva se
váží a na zkoušku berou a znovu na vozy nakládají a zpátkem k
roštĤm do hutí, divnou práci s nimi mají, vezou. Kterak má takový kyz na zkoušce držeti pokálený, jako když jest þistý, vedle náležitosti pĜistrojený, jakž na KaĖku se béĜe. Ano mĤže se þasem
více bláta aneb smetí na zkoušku dostati, nežli kyzu, což nemalou škodou nákladníkĤm jest a tudy sobČ pavování nechutnají.
Že kyzové v kĤlnách se váží a za tČmi pĜíþinami nákladníkĤm
na stížnost jest, že hutman, který by pĜi nákladech JMCé i tČžíĜĤv mČl býti a do dolĤ lézti, to musí k váze z KaĖku dosti daleko
do hutí jíti a dva dni na to vážiti a ztráviti, tudy dílo tČžíĜĤv obmeškává, moha více kyzĤv, kdyby sám pĜi havíĜích ty dva dni
byl, hledati a více urbury JMCé by pĜibylo a tČžíĜĤm užitku.
PĜi zkouškách. Jak pĜi váze nad to i pĜi zkouškách (prĤbách) dobrý Ĝád aby naĜízen byl, upĜímnost a spravedlnost se
zachovávala, lidé k tČm povinnostem rozumní a rozšafní a dobrého svČdomí se pĜipouštČli, na tom JMCé a nákladníkĤm,
pĜednČ pak potĜebným, mnoho záleží a k opatĜení, zvelebení a
vyzdvižení hor nápomocné jest. Ale tČchto þasĤv k tomu pĜišlo,
že nad tím malý pozor se má, odkudž nemalé stížnosti a naĜíkání
mezi nákladníky na prĤby pĜicházejí a hory sobČ lidi v ošklivost
berou.
Jest pak tČch prubíĜĤv mimo pĜedešlý spĤsob mnoho pĜíliš a
tím nepochybnČ že i nedbanlivČjší jsou, nebo po pĜevzetí koupČ
rudy JMCé byli toliko dva prubíĜi, jeden od JMCé volený, druhý
tČžíĜský, a ti když se nesrovnávali, tĜetí to rozeznával a s kterým
se srovnal aneb k kterému blíže pĜistoupil, pĜi tom toho zanecháno. A kdyby k tomu zase pĜivedeno býti mohlo, aby JMCá
ráþil svého prubíĜe míti a tČžíĜi též svého, ponČvadž na nČj se
snímá s jedné kopy grošĤv 2 denáry týhodnČ /518/ a toho se nemalá suma schází, všickni tČžíĜi byli by toho velmi vdČþni a JMCá
by tu žádné škody nésti neráþil, nýbrž lepší užitkové by JMCé
vycházeti mohli a chuĢ ku pavování lidem by se dala.
PĜipouštČjí se k prĤbám mnohokrát hrubČ lidé mladí, neumČlí a témČĜ pacholata a mnohý nepoþna se uþiti, jest hned mistrem a potom skrze jeho nedbanlivost a nepilnost a neumČlost
pĜi vahách, do pícky sázení a vybírání mnoha tČžíĜĤm se ublížení
dČjí a tím þastí omylové se sbíhají, vše tČžíĜĤm na škodu a jeden
mimo druhého najde na kyzých o nČkolika kventel a v rudách o
nČkolika lotĤ. Item. Jeden týden dobĜe ruda a kyzové neb vitrunkové drží a druhý týden z též rudní žíly velmi špatnČ a tĜebas o
polovici ménČ, což jest nepodobné k víĜe, aby každého týhodne
rudy a kyzy z jednoho díla jinak a jinak zkracovati se mČly. Než
srozumívá se, že se to dČje týchž prubíĜĤv neumČlostí nebo nedbanlivostí, že s tím nedbanlivČ a jakž sluší nezacházejí, ježto pĜi
zkouškách mČl by obzvláštní pozor býti, aby se žádnému, zvláštČ
pak chudému, nad nimiž JMCá obzvláštní milostivý pozor míti
ráþí, v niþemž neubližovalo, ale málo i se nad tím pozor má od
nČkterých tČch prubíĜĤv, když oni toliko stance vezmou, již jemu
tref se neb netref prĤba, on na tom škody žádné nenese.
Co se na zkoušky béĜe, jak se toho nČkterý centnýĜ týhodnČ
shledá, zvláštČ nynČjších þasĤv, v tom kteĜíž pĜedešle polovici
mívali a jim se za to podle slušnosti platívalo, však kdo jest to
zrušil, o tom se neví. Než jistá vČc jest, že na ublížení nákladníkĤv se to stalo.
Mimo pĜedešlé þasy prĤby velmi sníženy jsou, což jest
mnohými pĜíklady zkušeno, to pak nepilností þili nerozšafností

prubíĜĤv pĜichází, þili jiným nerozumí se, než že jest na škodu
nákladníkĤv znamenitou, to jest vČc zĜejmá. A žádáno jest úĜadu
horního za to, aby v to nahlédl, na þem to schází a k napravení
pĜivedl, aby si nákladníci nemČli naþ stČžovati. Ale jestli to
uváženo, ponČvadž nic napraveno není, nevíme.
/519/ Když se prĤby tlukou, tento veliký a škodný nespĤsob se
zachovává, že vezma rud neb kyzĤv, vsype to do moždíĜe a potlukujíc toho nČco výše na truþky a promíchajíc co vČtšího zĤstává,
to zase podruhé do moždíĜe dá a teprva z toho prĤbu berou a co
dygnovitČjšího a drobnČjšího, jako þervenec, že jest mČlná, vespod zĤstane, to se dohromady zase šturcuje a tudy nemĤže než
veliké ublížení, zvláštČ pĜi bohatých rudách kverkĤm se dáti. A k
tomu þastokrát samé prĤby, pĜi tluþení prĤb nebývajíce, poruþí
svým pomocníkĤm aneb uþedníkĤm, kteĜíž k tomu žádných závazkĤv nemají a s tím nerozšafnČ a na škodu chudých kverkĤv
zacházejí.
Velmi se pospíchá a nešetrnČ se zachází s tím, když se prĤby
tlukou a do kornoutu berou, i veliká nepilnost tČch prubíĜĤv jest
v tom, že prĤb raušovitých nechávají, je do jiných kornoutĤ než
náleží dávají, z þehož pĜichází, že nČkdo z bohaté rudy chudého
prachu, jiní z chudé prĤby rudy bohaté dostane. Z þehož milostiví páni vyrozumívati ráþíte, že takováto nespráva pĜi prubování nemĤže než k znamenité škodČ jak JMCé ano i kverkĤm býti
a že slušná a spravedlivá vČc jest, aby v tom lepší spĤsob zaĜízen
byl a jinaþejší pozor a bedlivost nad tím držána a zachována
byla.
Na Vlašském dvoĜe. NadČlení božského ještČ pĜi té vší nesprávČ prostĜednČ se shledává, takže rovnaje týden k týhodni k
pĤl tĜetímu stu hĜiven stĜíbra, které prve na svČtle nebývalo, pĜichází, však proto dluhĤv, jakž zpráva jest, do nČkolika tisíc na
minci zĤstává a jich vždycky pĜibývá, že koštĤv týhodních témČĜ
odkud platiti nemají. Za rudy, kyzy, vitrunky atd. lidem chudým
þastokráte z mince se neplatí, než narážky se jim þiní, takže
mnozí, nemajíce žádné jiné živnosti a odkud se obživovati, než
co jim tu Pán BĤh nadČliti ráþí, hladem s manželkou a dítkami
mĜíti, neb se jinde dlužiti a dílce své dobré z nouze prodávati
musejí. A z toho pochází, že mnozí hory sobČ oškliví a od pavování se /520/ vzdalují.
Placení za stĜíbro v kyzích a v rudách mimo pĜedešlý spĤsob
jest sníženo a kverci tato léta o mnoho dráže všeliké potĜeby k
dolĤm kupovati a vČtší náklady nežli pĜedešlých let vésti musejí.
Staré placení bývalo hned od 1½ lotu. Když centnéĜ držel pĤl
lotu za 4 gr., od 1 lotu do 1½ lotu po 6 gr., od 2 do 2½ lotu po 7
gr., od 3 do 4½ lotu po 8 gr., od 5 do 7½ lotu po 9 gr., od 8 do
12 lotĤ po 10 gr. a co pĜes 12 lotĤ bylo to všechno po 12 gr. V
tomto pak nynČjším placení v právech nových položeným jakási
nesrozumitelná proporcí jest, že prý placeno býti má od 1 do 1½
lotu po 6 gr., od 2 do 2½ lotu po 7 gr., od 3 do 7½ lotu po 8 gr.,
od 8 do 12 lotĤ po 9 gr. a co pĜes 12 lotĤ to vše po 11 gr. A tak
co tu kverkĤm a chudým lidem uchází a jak jsou tím sníženým
placením nemálo souženi a obtíženi, to my Vašim Milostem k
milostivému uvážení a vyhledávání pĜipouštíme. Však pĜitom
toto pro vyrozumČní pĜipomínáme, jakž pan hofmistr spisujíc
práva horní toho v nich doložil, že by horníci všichni a kverci
ulevili ze spolku dobrovolnČ nČjaký díl pĜedešlého placení. Ale
tomu jest odpíráno a posaváde se odpírá, aby takovému placení
na þasy vČþné místo dáti mČli, nýbrž máme to ještČ v dobré pamČti za Jeho Milosti pana z Švamberka tehdáž nejvyššího pana
mincmistra, na kverky a nákladníky Hor Kuten žádost vznešena
pĜi obecním svolání byla, aby kverci do nČkterého þasu toliko
pro veliké tehdáž nČkteré náklady takového placení ulevili, ale
od toho þasu až posavád tím snížením tak dlouhý þas se obtČžuje. I není tedy divu, že mezi kverky, zvláštČ chudými jest naĜíkání
a od nákladĤv a pavování nercili pĜespolní, kteĜí by co opovážiti
mČli, ano i domácí se toho vzdalují a sobČ hoví i ponČkud
oškliví, když vidí, an jim všude ze všech stan ubývá a nad nimi
žádné lítosti a nad náklad jich pozoru není. NeboĢ: 1. chudší
vČci, kteréž by dobĜe šmelcovány býti mohly, se od nich nepĜijímají, 2. schází jim nemálo na váze, 3. na ubíraní a tluþení prĤb,
4. na prĤbách, a naposledy /521/ i na placení. A že tČmi všemi pĜíþinami kverkĤm se neubližuje, sama toho vČc za patrný a dostateþný dĤvod jest, že stĜíbra v hutech jako pĜirĤstá a pĜibývá a
mnohem více, nežli podle prĤb býti mĤže, se dČlá, a pĜi šmelco209

vání témČĜ niþí, což možné a podobné není, jeho se nespálí, o
þemž sami úĜedníci zprávu þiní a nepochybnČ z register a poþtu
hutmistrova se vynajde.
Prve bývali dva úĜedníci v minci, mČli stojecí po 1 kopČ 12
gr., nyní pan JiĜík Šatný aby sám byl sobČ to objednal a platí se
mu do 4 kop bezmála.
O puchalterovi, kterýž tolikéž do 4 kop platu má, na Horách
Kutných nebývalo slýcháno a ještČ by dobĜe bez nČho býti mohlo, neb ten jiného na práci nemá, než aby partikuláĜe pĜehlídal,
což prve písaĜi mincovní spravovali, a tak dobĜe by se platu
umenšiti mohlo.
Na lesích pĜi Labi a uhlí. Plav dĜíví a špalkĤv k uhlí pálení,
který jest vymyšlen, ponČvadž nemírné útraty na nČ jsou a nerozšafnost veliká pĜi tom se nachází, vČc možná není, aby s užitkem
JMCé býti mohl, nýbrž mohlo by se Ĝíci, že JMCá ráþí k znamenité škodČ tudy pĜiveden býti a tyto hory toho dobĜe pociĢují.
Neb aþkoliv dĜíví na království darmo mají, však kdyby náklad
na nČ þinČný všechen vyhledán býti mČl, co na úĜedníky, úkolníky a dČlníky, jichžto znamenitý poþet na horách trutnovských
chovali, vynaloženo a jim po drahných sumách vydáváno, naposledy do nČkolika tisíc zĤstáno. Item. Díla, která se k tomu plavu
dČlala a stavČla, jako klouzy, šváfy, jízby, domy, hrubé mosty, i
to opČt nČkterý tisíc stojí. Co úĜedníci a písaĜi jezdíc tam utratili, co na posly vynaloženo, kteĜí sem i tam chodívali, to všechno,
jakž oznámeno, kdyby se bedlivČ z register vyhledati a sþísti mČlo, našlo by se, že ten každý špalek nemálo státi musí.
Naposledy jak takový náklad k užitku pĜivozují. DČlníci, ti
aby jen mohli peníze vydČlati, velmi mnoho toho dĜíví zporáželi
a nasekali mimo náležitost a potĜebu, že jeho témČĜ polovici
dolĤ splaviti nemohli, /522/ než nČco okolo JaromíĜe nechali a
ven z vody, což opČt bez nákladu nebylo, vytahovati dáti museli
a to tam pĜes dvČ léta leží a snad i hnije. A k takovému užitku nikterakž beze škody, jako pokud þerstvé bylo, pĜivedeno býti nemĤže. A co ho k Starému Kolínu dolĤ pustili, tak ho mnoho bylo,
že ho nemČli kde vytahovati, a co ho v lukách necháno a co k
Novému Kolínu upuštČno, co lidé pobrali, nemálo by se toho,
kdyby o všem vČdomost byla, seþtlo. Z toho pak, které se dosti u
vodČ naleželo dlouho a ode dvou let hnije a mnohé na poli shnilé jest, teprv z nČho uhlí páliti dávají a k tomu podobného na
poli shnilého dostatek mají a rádi by ho odbyli. Jakož, chtíce tu
svou nerozšafnost pozastĜíti a dluhĤv naražených nČco povynahraditi, prodávají je k palivu sousedĤm na sáhy, ježto ten plav
dĜíví proto nalezen není, než aby hory fedrovány býti mohly.
Jakož kdyby v tom mírnost a rozšafnost se zachovala, dobĜe by
to státi mohlo. Dále pak, budou-li chtíti, jakž nepochybnČ na to
pĜijde, ty špalky, kteréž nahoĜe okolo JaromČĜe jsou, dole míti,
musí znovu na metání jich do vody a zase zde u Starého Kolína
podruhé na vytahování z vody nakládati a již prve na poli shnilé,
když vodou nabČhne, do vostatku v nic pĜijde a nepochybnČ,
ponČvadž mnoho díla tu na Labi s velkým nákladem k plavbČ té
strojeno, když se ustaviþnČ neplaví a þasnČ neopravuje, že nemohou než sjíti a snad mnohá sešlá, že nemalým nákladem to
napravovati pĜijde, když budou míti špalky spustiti. A kdyby byli
pomalu dĜíví to poráželi a dolĤ, co by za potĜebné bylo, pouštČti
dali, z mnohých tČchto koštĤv by sešlo. Ale když se takováto v
tom nerozšafnost zachovává i kterak auspejtové postaþovati mohou a není divu, že jinde se dlužiti musejí a na tyto hory dluhy
narážejí a tudy jsou tyto hory nemálo pozavedeny.
Z takového dĜíví nepĜíhodného, mokrého a na polo shnilého
uhlí když se pálí, jest neužiteþné a nesporé, neboĢ tak silného
plamene z sebe vydati nemĤže, jako které jest z dĜíví þerstvého,
Za tou pĜíþinou /523/ dvojnásobnČ se ho spáliti musí, zvláštČ pĜi
tom sirovém šmelcování, a tČžce by bez selského uhlí, kteréž
jinak lepší jest, peci prosazovati mohli.
PĜi Labi nČkteĜí správcové provozují šmelíĜství, chleby na
prodej pro tu všecku þeládku, kteráž se tam v drahnČ poþtu potĜebuje, pekou, k tomu dĜíví sobČ nekupují, než dĜíví JMCé pĜi
peþení chleba i jiném tráví a to se jim všem pĜehlídá a nepochybnČ za tou pĜíþinou, že nČkteĜí ouĜedníci do domĤ svých pro
sebe a þeládku tam chleby péci dadí a jim za práci ani za dĜíví
nic neplatí.
PĜi ovsích. Skupování ovsĤv skrze mnohé úĜedníky a faktory
pĜespolní v okolních mČstech a mČsteþkách podál od Hory jdou
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a tudy vČtší náklad se na nČ þiní. Od starodávna pokud víceji koní a trejvĤv nežli nyní bylo a hory stĜíbrné tak spuštČny nebyly,
beze vší nesnáze a tČžkosti hutman pĜi každém dole to sám spravoval a k tomu dosti ovsa, že se nebylo potĜebí o to mnoho starati a jinam, buć pĜes pole, buć do Moravi jezditi, objednával.
HabrmistĜi a faktoĜi, ti mají nČkteĜí své stance, nČkterým se
od korce 3 den dávají a þasem nemalou sumu na skupování tČch
ovsĤv pĜijímají, majíc pĜi lacinu ovsĤv nakoupiti, nechají tak a
tČmi penČzi handl a živnost sobČ vedou a potom v nejvČtší
drahotu kupují. Jiní pak utratí peníze, dluh naráží, že na nich
vČzením toho dobývati musí. A když není odkud vzíti, JMCá ráþí
škodu míti. A na onen þas Daniel Herolt habrmistr nČkteré sto
korcĤv ovsa po poþtu zĤstal váznouti a v vČzení sedČl. Když pak
takový dluh hodnými rukojmČmi zaruþiti a jej na termíny
snesitelné platiti a vyhražovati a sobČ z vČzení pomoci chtČl,
úĜedníci horní nechtČli rukojmĤv tČch pĜijíti a on umĜel ve vČzení a JMCá o tu sumu pĜipraven býti ráþil.
Když faktoĜi ovsĤv nakoupí, musí pro nČ podál od Hory
jinde a jinde s koĖmi JMCé od dosti pilného díla je odtrhujíce
vysílati a je svozovati. /524/ Na to opČt nemalá outrata jde, konČ i
þeládka se od díla odtrhují, vozy se polámou a potlukou, na míĜe
ho ubude a když jej pĜivezou, opČt na Vlašském dvoĜe se s ním
pĜesypávají, písaĜ obzvláštní jej pĜijímá a odtud opČt na KaĖk
bez vrchu vydává. To všechno s nemalou prací, zaneprázdnČním
a obmeškáním pilnČjšího díla a outratami se dČje. A þasem kdyby to všechno seþteno býti mČlo, každý korec ovsa o nČkterý groš
by se dráže dostal, nežli by zde u Hory od sedlákĤv na trhu býti
mohl neb jinak.
Panu JiĜíkovi Šatnému dává se obrok na konČ každého týhodne a o tom se neví, aby jakého konČ k odjezdĤm po potĜebách JMCé mČl, aniž uznává se jaká potĜeba jemu toho míti,
ponČvadž obzvláštní dva konČ v maštalích JMCé na dvoĜe jakož
i vĤz i koþího úĜedníci mají a k koštĤm na KaĖk jednou do týhodne na nČm a když jaká potĜeba k Labi i jinde tu okolo mČsta
jezdívají a ty konČ i koþí na útraty JMCé se chovají.
Pan Ludvík Šafar urburéĜ ten také konČ má obzvláštního na
císaĜském obroku a jakž zpráva, pĜedešle jej mČl a snad ještČ
má, není-li to zastaveno, v císaĜských maštalích a nic ménČ, co
na nČj obroku každého týhodne pĜijíti mČlo, to narazili.
Nedostatkové kdekoli jinde. OuĜedníkĤv, písaĜĤv, služebníkĤv i nČkterých dČlníkĤv pĜi tČch nČkterých správách a dílech
horních mnoho pĜíliš jest a více nežli kdy jich bývalo a nežli
potĜeba a mnozí své povinnosti dosti špatnČ vyhlídají, však mají
dvojnásobné stance, vČtší nežli prve dáváno. A co by JMCé
nákladĤv, kteréž þiniti ráþí, užitku a výtČžku pĜijíti mČlo nebo
platnČ na hory se vynaložiti mohlo, toho se vČtší díl mezi nČ
rozejde a nepochybnČ že mnozí mimo stance pĜi službČ dobré
užitky sobČ pĜivésti umČjí, že tak bohatnou.
Rejtunkové obecní již se nedržívají, ježto od starodávna se
držívali a zachovávali a když co užiteþného a platného pĜi tČchto
horách /525/ vyzdvihnouti se mČlo, bývali k tomu lidé domácí,
zhornilí, povoláni, s nimi rada držána a mnohokrát ten sprostý
þlovČk umČl lepší radu dáti, nežli ten, který o sobČ mnoho
smýšlí. Tudy þasem mnohým výlohám JMCé se uskrovnilo a
hory v lepším spĤsobu ostávaly. Nyní pak takový znamenitý klenot zemČ této þeské a JMCé a chudých kverkĤv nákladové znamenití na rozum a zdání dvou nebo tĜí osob toliko záležejí a když
z jejich mČšce nejde, nemnoho tuším na chudé lidi dbají aneb se
ohlídají, majíc svou vČc dobĜe opatĜenou.
Mnohá zbyteþná a neužiteþná stavení se dČlají, bez nichž by
dobĜe býti mohlo, nákladové na nČ velicí se þiní a tudy i výtČžky,
kteĜí by do komory JMCé jíti, aneb na vyzdvižení a vzdČlání hor
nebo fedruĖku uþinČní chudým lidem s užitkem mnohem lepším
obráceni býti mohli, v nic pĜicházejí a hynou. Nebo za naší pamČti na samé ty jinak a jinak pĜemČnČné stroje pĜi dolích
kaĖkovských mnoho tisíc vynaloženo a vždycky zase na spĤsob
starý pĜišlo. Na vymetání dvojích struh, jednČch od Bylan na
KaĖk a druhých z Hloušek na TurkaĖk znamenitá suma penČz,
ne na sta, než na tisíce poþítajíce, vynaloženo. Co pĜi tom kamení spotĜebováno, a to posavad tam zĤstává, však tím nic nesvedli, než nČkteré toliko hlubiny a vorty zatopili a lidem škod
znamenitých v zahradách, v polích, na obilí již vyrostlém uþinili,
žeĢ na to lítostivČ hledČti bylo a kohož se dotýkalo, ti žalostivČ s

pláþem, že alespoĖ toho obilíþka ušetĜováno nebylo, naĜíkali.
Nové hutČ a kyzkomoru vystavČli, to dvé opČt drahnČ set stálo a
prvé hojnČ pecí k šmelcování od mnoha let v jiných hutČch
pĜipraveno mají. A když komory na KaĖku také zdČlány jsou, tak
bez toho stavení býti mohlo a radČji to šetĜeno a opatrováno
mČlo býti, aby co v starých hutČch se mČlo šmelcovati.
Rybník nový s znamenitým nákladem se dČlá. Ten aþkoliv
hutČm ku pohodlí mohl býti pro zdržování vody v suchá léta, ale
neví se, bude-li co bezpeþného, neb zpráva jest, když bylo vody
do nČho na podzim napuštČno díl nČjaký, že se hráz poþala probírati. A to potom kladberkem zapČchovati dali tento zimní þas,
jakž ti dČlníci, kteĜí se toho dotýkali, /526/ zprávu umČli dáti. Však
kdyby plný vody byl a mČl se strhnouti, þehož Pán BĤh uchovati
raþiž, nenabytých škod na mlýnech, hutČch, na podmČstí i chudém záduší špitálském i jinak by se nadČlalo.
Formané domácí, kteĜí uhlí a kyzy na skrovných penČzích od
starodávna vozili, jsou od úĜedníkĤv horních složeni a fĤry takové k ruce JMCé jsou ujaty a konČ i vozy od nČkterých skoupeni
jsou, jak jest pak takovou opatrností koštĤm JMCé pĜispoĜeno,
nepochybnČ že se z rejster vyhledati moci bude. Ale u nás se
nesnáší, aby co tu dobrého spĤsobeno bylo. Nebo pĜedešle na
dosti skrovných majíc forování projednané, co kdo odvezl, to se
mu zaplatilo, dalšího nákladu neþiníc. Nyní k tČm koním naĜízený šírmejstr, pacholci zjednáni, ti své stance mají, náklad se þiní
na konČ, na obroky, na vozy, Ĝemení, chomouty a jiné rozliþné
potĜeby, že se drahnČ toho do týhodne zbČhne a snad více nežli
vydČlá a zaslouží. Pacholci vozĤv sobČ jakž náleží nespraví, hovádek nepilni, þasnČ obrokĤv jim nedadí, na cestČ zmokou, stlukou, zbijí a jak slyšeti drahnČ jich i pomoĜili a na JMCou škodu
uvodili. Naposledy když na nejvyšší pĜišlo, že úpravy do hutí,
kyzy a uhlí dáti nemohli, formané domácí, aby jim forovati pomohli, jsou k tomu pĜinuceni, což se i pĜed lety trefilo, že skrze
podobné zanedbání sousedé domácí a jiní obyvatelé okolní, kteĜí
konČ mČli, tČž poddaní okolo 40.000 centnéĜĤv kyzĤv, o þem
prve na Horách slýcháno není, svésti museli, uhlí pak a dĜíví
šichet drahnČ set, o þem by i ýáslavští a Kolínští, kteĜí tČch for
vykonávati, pomáhali nČco povČdíti umČli. A kdyby byli úĜedníci
tČm ubohým formanĤm, kteréž složili, znaje a rozumČje tomu
dobĜe, že pĜi takových drahotách obrokĤv a v zlé cesty právi býti
a na takové skrovné placení for vykonávati nemohou, na truhle
po 2 nebo 3 den. jim pĜidali, tím zahraženo to býti mohlo a
takové škody JMCé neuvazovali.
Aþ nepochybné, že úĜedníci horní proti tČmto zbyteþným
nákladĤm a škodám všechnČm, kteréž tuto se pĜipomínají, to za
obranu míti a omluvu /527/ svou na tom postavovati chtíti budou,
že bez jistého na JMCou neb Jich Milost rady vznešení a k tomu
povolení nic neþinili a pĜed sebe nic jiného, než k þemu se jim
povoluje a co porouþí, neberou, ale jest jistá vČc, že JMCá pán
nás všech nejmilostivČjší a JMt rady, když v pĜíþinách tČch i k
tomu podobných co porouþeti aneb povolovati ráþí, že se to
stává na zdání dobré a pĜíþiny pĜedkládané jich, jakožto úĜedníkĤv JMti pĜísežných správcĤv tČchto hor, kteĜí poctivé stance
od JMti berou a nejlépe, co by s užitkem a k dobrému budoucnČ
JMti i horám tČmto sloužilo a prospívalo vČdČti mohou. Však s
jakým užitkem takové rady a dobrá zdání jsou, divných nových
spĤsobĤv na tyto hory uvozování se dČje, to se již vyhledalo.
KováĜi a koláĜi pĜi tČchto horách k ruce JMCé se chovají a
na nČ a tovaryšstvo okolo 7 kop gr. stance se klade a vychází
každého týhodne z jejich verštatĤv, hutmané a nČkterá þeládka
kaĖkovská vozy fasunkové a korbové, které drahnČ kop grošĤv
stojí a jiné potĜeby z nákladĤ císaĜských kdy chtí berou a když
kam jedou, veskrze polámou, stlukou, udČlajíc škodu opraviti
nedají, než káží sobČ jiný dáti a pĜedešlého toho na dešti, až
shnije a strouchlí, jakž se toho vidí na KaĖku, že tu vozové
takoví jinde a jinde stojí, hnijí a trouchlí. Potom i z nich železa
se potratí, skrze kteroužto nevážnost té þeládky znamenité škody
JMCé se dČlají, obzvláštČ pak tČch škod pĜi ujetí forování toho
kyzu a uhlí nemálo jich pĜibylo. Ale když se jim nic neĜíká od
toho, komuž náleží, oni nedbají, nebo tu mČšce a nákladu jich se
nedotýká a na to, že pána bohatého, jakožto jich pĜísloví bývá,
mají, spolehnou. A co je divného, že se to nedbalé a nerozšafné
þeládce v tom folk dává, když nČkteĜí úĜedníci k domácím potĜebám i jiným pĜátelĤm vozy sobČ z nákladĤ JMCísaĜských dČlati

dávají, od nich je berou a jich užívají. Však jestli jim v tom vĤle
dána a to propĤjþeno, myĢ jim toho pĜejeme. Ale z druhé strany
by té svévolné þeládce, aby takovými náklady velikými JMCé
neplýtvala, to pĜetrhovati a koštĤv hledČti uskrovniti.
/528/ Rozliþní fortelové, nepravosti a krádeže škodné pĜi
horách tČchto jinde a jinde vedle povahy a spĤsobu místa se
sbíhaly. ObzvláštČ pak pĜi hutČch. Nebo nČkteĜí hutní úĜedníci,
majíc pilni toho býti, aby škoda JMCé se nedála, sami se nČkterých neĜádĤ proti povinnosti své dopouštČli, košty pĜedkládali,
stĜíbro kradli, po rynku ním trousili. Však ne všickni jsou proto
za to ztrestáni, nýbrž tu zjevní zlodČji a psanci nČkteĜí dílem
fedrováni jsou, ježto by mnohý dobrý þlovČk z dČtinství pĜi tČchto horách pracující takového štČstí míti nemohl. A jestliĢ jsou
takoví neĜádové od pĜedešlých let jak v díle tak v tČch obmyslích
pĜehlídáni byli, není divu, že Petr Hlavsa v pĜítomnosti JMCé a
Jich Milostí místodržících a Jich Milostí pánĤv rad zĜízené
komory království þeského a Jich Milostí rad nad apelacími na
hradČ pražském zĜízených u pĜítomnosti nejvyššího pana mincmistra a naší i úĜadu horního roku 1568 to mluvil, že v málo
létech JMCé nadČlali škod za tĜikráte sto tisíc.
Naposledy i tento artikul velmi škodný horám u nás se býti
snáší, že úĜedníci horní jsou sobČ dČlníkĤv pĜi horách, kteĜíkoliv
na stancích JMCé a pod správu jich náleží, svČdomí tak
otarasovali a upevnili, že žádný, vida an škoda JMCé aneb
chudým kverkĤm zĜejmá a patrná se dČje a mnohé vČci že by
jinším spĤsobem a Ĝádem k lepšímu užitku jíti a spravovati se
mČly a mohly, pravdy oznámiti nesmí a škody mnohé, by se
všechno naopak dílem obrátiti mČlo, pĜehlídati musí. A oznámíli co, tehdá od polu to uþiní. Nebo jestli by co toho na svČtlo
vynesl, v nelibost a nenávist upadne, služby se zbaví a tak sebe,
manželku i dítky o živnost pĜipraví, jakož mnoho pĜíkladĤ pĜipomenouti a pĜivésti by se mohlo, jaké jsou tČžkosti mnozí pocítili,
kteĜí na onen þas zprávy proti úĜedníkĤm hutním a dolovým i
jinak vydávali. NČkteĜí z nich, uþinivši povinnost pĜi právČ, prve
na zprávy své, podruhé pĜed Jich Mtmi pány komisary též
museli, potom ještČ to na nich míti chtČli, aby takové zprávy
prokazovali, naposledy tím za vČrnost /529/ a upĜímnost, kterou
jsou JMCé pánu svému nejmilostivČjšímu zdrželi a zachovali, a
tajné neĜády a škody na svČtlo vynesli, jest splaceno, že v
nenávist upadli a k nim ledajakás pĜíþina vzata a potom pomalu
jedni za druhými z služby a díla skládáni a o živnost a na díle i o
stateþky své vlastní pĜipraveni jsou. A aþkoliv i nČkteĜí od JMti
pana z Rožmberka nejvyššího purkrabí pražského, aby jim díla
pĜáno bylo, pĜímluvu za sebe mČli, nic jim to prospČti nemohlo a
posavád mnohým se to hodí, takže jiní pĜíkladem svým ztrestáni
jsou, mlþeti musí, þehož jsme tČchto þasĤv nynČjších zkusili, že
nČkteĜí, jsouc obesláni, aby zprávy své vydávali, ani jich vydávati ani pĜed námi stavČti se nesmČli. A tak tou pĜíþinou mnozí
tajní neĜádové a nespĤsobové škodní tČmto horám, o nichž
nejlépe tíž dČlníci pravdu oznámiti by umČli a mohli, jakožto ti,
kteĜí každodennČ tu pĜítomni jsou a co se dČlá neb nedČlá oþima
spatĜují, rukama se dotýkají, vyjeveny a vyhledány býti mají,
nikterak nemohou. I nebylo by tedy ke škodČ, aby taková msta
nad ubohými lidmi a vČrnost k JMCé pánu svému dle povinnosti
zachovávajícími zastavena byla. A ti všelijací dČlníci na KaĖku,
na TurkaĖku, v hutČch, pĜi Labi a jinde kdekoliv jsou povoláni a
pĜed Milostmi Vašimi, co samo v sobČ jest, vČrnou pravdu, aþ
budou-li smČti, oznámili.
Není pak nic divného, že nad tČmi potĜebnými lidmi, majíce
je v moci své a pod svou správou, taková pomsta jest se stala,
ani i pĜedkové naši s tím se potýkali a nám se toho také dostalo
a posaváde dostává. Nebo že jsme na místČ svém i jiných všech
obyvatelĤv našich a nákladníkĤv o dobré hor tČchto, jimiž z milosti božské mČsto toto Hora Kutná stojí a my v nČm s velikým
poþtem chudých a pracovitých lidí obživení své máme, se zasahovali, vyloženi jsme za všeteþné a pĜed JMCou pána našeho
nejmilostivČjšího a pĜi nČkterých z Vašich Milostí nevinnČ obžalováni a v to domnČní uvedeni a dáni, jako bychom v tČch pĜíþinách nČco nenáležitého pĜed sebe brali a proti nejvyššímu panu
mincmistru /530/ království þeského, ano i proti všechnČm ouĜedníkĤm a správČ hor to s závistí a z nČjaké nepĜíznČ þinili a nČkterých nedĤvodných vČcí podávali, þemuž jest tehdáž zjevnČ odepĜíno. I chtČlo-li by se nyní toho co o nás smýšleti, ještČ odpírá211

me, však jinak své výmsty nad námi provésti a vykonati nemoha,
vydal se pan hofmistr nynČjší s nČkterými ve sbírání a v spisování nových práv horních, ne tak užitku a dobrého hor, kteréž
pĜi svých starobylých sprubovaných a zkušených Ĝádích a právích nČkteré sto let dobĜe stály a se Ĝídily, jako o to usilujíce,
aby pod tím nČjakou chválu, vznešenost a pĜed jinými pĜednost
uloviti a platu sobČ pĜilepšiti mohli, úĜad šepmistrský i tu stolici
výsadní JMCé jakožto krále þeského, kteráž vždycky od starodávna v své vážnosti a podstatČ jakožto pĜední místo tu na
Horách Kutných držána byla a ještČ ostává a po Pražanech
pĜední hlas a místo má, zlehþili a snížili. A naposledy, by jiné
jimi nesedlo, to toliko pod tím spĤsobili a sobČ dovedli, aby v
spravování hor mimo jednu neb dvČ osoby z nich žádný pĜihlídati a o nespĤsoby a neĜády, které by se našly, žádný domlouvati, dČlej se jak dČlej, nemohl. Jakož posavád mnoho se toho dálo,
že na dvou nebo na tĜech hlavách dosti platné vČci pĜes odpor
mnohého poþtu i vznášení naše se dály, což jest pak tím dobrého
spĤsobeno, obec tato toho dobĜe pocítila a na díle toho jest výše
podotknuto. A když z déleji a hloubČji v hospodáĜství to po ta
léta jich rozumy spravované vhlédnouti a co užitkĤv, na které se
JMCé veliká nadČje pĜedkládala (což by se pĜi komoĜe JMCé
najíti mČlo), v tom þase pĜivedených pohledati a aby vykázány
byly, poruþiti ráþíte, to se pozná. Ježto, ponČvadž my jakožto
pĜední obce této Hory Kutné oudové a opatrovníci i JMCé vČrní
pĜísežní a poddaní jsme a od starodávna vždycky to držíváno a
zachováváno bývalo, že šepmistĜi a rada hned po panu mincmistrovi pĜední místo jsou pĜed hofmistrem a úĜedníky horními i
mincovními držívali a když jaká potĜeba nastala, aby pĜi uvažování nČkterých pilných a dĤležitých vČcí horních /531/ v rejtunku
na Vlašském dvoĜe pĜítomni byli a na nČ také pĜední poþtové šli,
jakž za tČmi pĜíþinami od vrchnosti, jakožto Jich Mtí králĤv
þeských slavné a svaté pamČti pĜedkĤv Jich Mtí císaĜĤv psáváno
šepmistrĤm a konšelĤm a jim poruþeno bývalo, aby k horám
pĜihlédali, nad nimi ruku drželi a jestli by se pĜi nich nČjaké
neĜády našly neb nepilnost, k nápravČ slušné pĜivozovali, snáší
se u nás, žeĢ bychom i my toho, co jsou pĜedkové naši od
starodávna již oznámeným prostĜedkem užívali, užívati a k tomu
právo a spravedlnost míti mČli a máme a co jsou pĜedkové naši i
my dobrým a upĜímným úmyslem, ne pro své postranní a obzvláštní užitky nebo jaké chvály, ale pro dobré a užiteþné JMCé
a hor tČchto zvelebení a pro obce této vlastní potĜebu vznášeli a
posavád vznášíme, to nám k všeteþnosti pĜipisováno a pĜivlastĖováno býti nemČlo.
TČmi již oznámenými a jinými mnohými, ježto ještČ v tajnosti
jsou, nespĤsoby a neĜády tyto hory velice zavedeny, sníženy, v
ošklivost ponČkud lidem na nČ náklady vedoucím uvedeny a ty
všechny z tČchto nových i pĜedešlých zpráv lidí zhornilých, dobrých, zachovalých vydaných, kteréž Vašim Milostem pĜedkládáme, i potom nČkteré z oþitého spatĜení najíti a skuteþnČ vyhledati
ráþíte, ano snad i mnohem více sousedé a obyvatelé zdejší, kteĜí
nad pádem hor tČchto lítost mají a z dČtinství jich netoliko
nákladem ale i rukama se dotýkali a mnohých vČcí povČdomi
jsou, Vašim Milostem v spisích a oustnČ pĜednesou a oznámí.
A tak to všechno Vašim Milostem co se shledati mohlo k dalšímu uvážení a milostivému opatĜení pĜepouštČjíce, podáváme,
poníženČ prosíme, že pĜi tomto šĢastném a nám všem potČšitelném Vašich Milostí pĜíjezdu milostivČ k tomu se nakloniti a pokudž nejvýšeji možné, to vyslyšeti, neĜády vyhledati, oþitČ spatĜiti, nynČjší spĤsob s oním pĜedešlým vedle rejster, inventáĜĤv a
zpráv konferovati a co se uzná býti a jest na škodu, záhubu a
zádavu tČchto hor, a toho prve nebývalo, i ještČ bez toho býti
mohlo, k nápravČ pĜivésti, v dobrý a pokudž mĤže býti v starobylý /532/ Ĝád a spĤsob zkušený a osvČdþený a tČmto horám prospČšný a užiteþný napraviti a to, aby hory tyto starožitné, jakožto regalia a ne zadní dĤchod komory JMCé a klenot zemský, z
nČhož království toto pĜed jinými zemČmi okolními slávu a
pochvalu mČlo a má, lepší nad sebou pozor mČly a netoliko
rozumem jedné nebo dvou osob spravovány byly, naĜíditi, a
podle toho nás i obce této na místČ JMCé pĜi zvyklostech a
Ĝádích dobrých a chvalitebných ano i privilegiích našich zĤstaviti a zanechati ráþíte. Což když se stane a všechno, což potĜebného v dobrý Ĝád se uvede, jistá vČc jest, ponČvadž Pán BĤh
všemohoucí hojnČ ještČ darĤv svých v tČchto horách míti ráþí, že
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JMCá pĜednČ, potom i nákladníci a kverci urburu, užitky lepší,
nežli posavád vycházely, bráti a jinaþejší chuĢ k tČžení a pavování míti budou. Pán BĤh všemohoucí a dárce všeho dobrého,
co tu pro tyto hory závedené uþiniti a k dobrému jich naĜíditi
ráþíte Vašim Milostem to hojnČ zde þasnými vČcmi a v budoucím
životČ vČþnými vynahraditi a odplatiti ráþí.
NaĜízení páni komisaĜi, uváživše podané jim odĤvodnČné
stížnosti a žaloby a vyslyševše i odpory, zmČnili následkem toho
úĜedníky horní. A tak místo Ludvíka Karla z ěásné uþinČn hofmistrem horním Zikmund Kozel z Rejzntolu, jenž se na to tĜel a
na jiné soþil, místo Ludvíka Šafara na KaĖku zvolen urburéĜem
horním Jan Machovský, místo Víta Jílovského štolmistrem Tomáš Hašek z Sukova na KaĖku, jenž v té povinnosti byl, avšak
složen, maje co þiniti s soudem o náĜek z falšování prĤb horních,
což byl odvozoval. Nadepsaným pak z tČch úĜadĤv složeným
osobám jest poruþeno a zavázány jsou, aby se v þasu jim uloženém na hrad Pražský postavily a co jim za vinu dáno bude, toho
se spravili. PĜi té komisi složeni jsou také všichni šmelíĜi kaĖkovští, kteĜí císaĜské dČlníky pĜi tČch horách stravovali a je
sužujíce sobČ nahánČli a naĜízeno, aby se ti dČlníci sami
stravovali. A tak z tČch šmelíĜĤv sešlo, což bylo pĜi tČch horách
trvalo po mnohá léta. A tak to též páni komisaĜi vyĜídivše, zase
odejeli.452
/533/ PonČvadž se té doby k dílu hornímu a to zvláštČ k hutČm
vod þasto nedostávalo, koupeno bylo roku toho císaĜem
Rudolfem panství malešovské a sionské ke statkĤm komorním,
aby z rybníkĤ tamních vody a z lesĤ dĜíví k potĜebám horním
dodávati se mohlo.
Podáním stížnosti vyslaným komisaĜĤm nedocílili kutnohorští sice splnČní hlavní touhy své, aby totiž skleslé pavování opČtnČ bylo obnoveno a povznešeno, docíliti však aspoĖ toho, že
stalo se jim zadost tím, že odstranČn byl z Hory horní hofmistr
Karel z ěásné, který stále na zkracování práv a svobod mČstských pracoval a pĜemnohých sporĤ mezi úĜadem horním a šepmistrským pĜíþinou a pĤvodem byl. Též jim opČtnČ byl vyhrazen
spoludohled k dílu hornímu, neboĢ poznamenáno v pamČtní
knize mČstské roku toho: když v pondČlí po památce svatých /534/
mistra Jana Husi a mistra Jeronýma, muþedníkĤ této zemČ þeské, jinak 7. julii, úĜad konšelský zde na Horách Kutných obnoven byl skrze urozeného Viléma staršího z Oprštorfu nejvyššího
mincmistra království þeského a stal se pĜi volbČ té primasem
Ludvík Karel z ěásné, šepmistry pak Jakub Šotnovský z ZávoĜic,
Tobiáš TĜíska, Stanislav kožišník, ěehoĜ Vodiþka, Pavel Cholopický, Melichar Záleský, Leopold Šetlar, Cyprian Trnka, ěehoĜ
BoĜanovský z Bytýšky, Zikmund Freisichselbst z Freudenpachu,
Václav Kuneš, Jan VodĖanský z ýazarova, mistr Jeroným Machabeus, Martin Zelenka, Jan Koza a JiĜík HrĤza a po vyhlášení
závazek jim dán skrze písaĜe pana mincmistra a v nČm toto
zmČnČno, kdež prve stálo „konšelství tohoto našeho obecného
dobrého a užiteþného“ dodáno jest „a tČmto horám prospČšného“ všemi obyþeji zachovávati atd.
Po vykonaném závazku pan mincmistr napomenul, aby páni
podle povinnosti uþinČné hledČli se chovati, nad dobrými Ĝády
ruku držeti a co by bylo zcestného a odporného, to pĜetrhovati, s
úĜadem horním v lásce a svornosti tolikéž býti a jaké jsou tu
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/533/ PamČti Mikuláše Daþického. O tom, jaké nehospodáĜství a
zloĜády pĜi horní správČ v HoĜe panovaly, doþítáme se ve SvČtozoru
r. 1873 þ. 32, kde psáno: Husitské války nemálo škodily hornictví
kutnohorskému. Však když mír zavítal, zmohlo se zase. Nemohlo se
však pĜedce, aþkoli mČšĢanstvem a zemí podporováno bylo, na bývalý stupeĖ vyšvihnouti. Lakota, neznalost a zlomyslnost zmocnivši se
velké þásti úĜednictva, spĤsobily, že výtČžek stále se menšil. Nad to
bouĜili se þasto horníci, kteĜí citelnČ úĜedníky svými utiskováni jsouce koneþnČ právo své mocí zjednati si chtČli, jež jim vláda odepĜela.
Co platny byly všechny komise, které vláda do Hor Kutných vyslala,
aby spory vyrovnaly a výtČžek stĜíbra byl rozmnožen. Dobrá vĤle jejich zmaĜena byla zlomyslností úĜednictva, které jen sebe obohacovati a vládnouti chtČlo. Zhusta vyslali stavové k zdokonalení dolĤ
cizí dobrodruhy a podvodníky, kteĜí obohativše mČšce své, upláchli.
MČšĢané Hory Kutné na toto ĜádČní s nelibostí patĜili. Šlo jim o
veškeré jich jmČní. Klesalo-li hornictví, klesalo i jejich bohatství a
obyvatelstvu vysychal pramen výživy. A proto se vlasteneþtí mužové
radívali o prostĜedku, kterým by tyto nešváry odstranČny byly.

nedorozumČní na onen þas mezi nimi chtČly býti, toho již aby
nebývalo, nýbrž radČji v lásce a svornosti hory tyto zvelebovati
pro dobré JMCé a zemČ této napomáhali, zvláštČ, ponČvadž z
toho živnosti mají. Dále: Lid obecní aby napomenuli, ponČvadž
vidí, koho sobČ za vrchnost vystavené mají a kým by se spravovati mČli. Proto, aby pĜednČ tak vystavené vrchnosti sobČ šetĜiti
hledČli, jimi se spravovali a jich poslušni byli. Když to uþiní, že
jiné nadČje nejsou, než že páni nad nimi také ochrannou ruku
držeti, v jich potĜebách rádi je vyslyšeti a opatrovati neopomenou. Druhé: Jakož apatékáĜ jest jemu suplikací podal, kterýž
toho žádá, aby jemu zde živnosti pĜáno bylo, a ponČvadž zde
apatékáĜe žádného není, kterýž by se tomu umČní uþiti mČl a dvČ
apatéky jsou a on zprávu þiní, že by hoĜejší apatyka jemu najata
býti mohla, aby to páni uvážili a jemu odpovČć dali.
/535/ Volba primátora pána z ěásné nebyla zvoleným šepmistrĤm co usedlým HorníkĤm dle chuti a proto povstal šepmistr
Holý Šotnovský a pĜipomenul, že napomenutí toto od pána pĜijímají a vedle nejvyšší možnosti vzložené na sebe povinnosti
vykonávati s bedlivostí chtí. Strany pak svornosti s úĜadem horním že jsou toho vždycky ušetĜovali, aby od nich žádná pĜíþina k
nelásce a nesvornosti se nedávala, a jakož tČchto þasĤv s nynČjším úĜadem horním dobĜe spokojeni jsou a nic takového, co by
dobrý pokoj rušilo, že jest se mezi nimi nesbČhlo, nicménČ toho
ušetĜiti chtí, aby v lásce a svornosti zĤstávali a sobČ hor tČchto
dobrého vyhledávati nápomocni byli a o pánech úĜednících horních jináþe smýšleti nemohou, než že oni s druhé strany k nim
jakž náleží se zachovají a chovati budou. Spolu ale že pĜipomíná, že novČ zvolený primátor pĜítomen není a závazku neudČlal,
proto že se neví, zdali hodnost tu pĜijímá þili nic. Strany
apatékáĜe že jest pĜedešle vstupoval do rady a toho tolikéž
žádal, aby páni jemu živnosti pĜáli, ale jest mu toho do jistého
þasu odloženo. Ta pak suplikací jeho že se uváží a na þem to
zĤstane, že jemu oznámeno bude.
Mezi tím pro pana Ludvíka z ěásné, voleného primátora,
bylo posláno a když jest k nČmu promluveno, za jakými pĜíþinami se jest nepostavil sem vedle jiných sousedĤv a k tomu že jest
do úĜadu volen i za primátora ustanoven, protož, aby povinnost
tu na se pĜijal a závazek uþinil, dal na to odpovČć, že jest se
nenadál toho, aby tato práce naĖ mČla vložena býti, zvláštČ v
tomto jeho vČku sešlém, neb že on pĜi tČchto horách jest okolo
pČt a dvadceti let sloužil v dosti tČžkých pracích a se tu již upracoval, jakož v tuto práci, kteráž snad tak tČžká aneb odpornČjší
jest, potahován mČl býti, že pána žádá, aby naĢ toho neskládal.
I jest od pana mincmistra jemu oznámeno, že to jinak býti
nemĤže, než ponČvadž jest byl také mezi jinými napsán, vedle
toho jest /536/ také volen, neboĢ sloužil jest JMCé, odpuštČní že
bral za pĜíþinou na vČtším díle tom, že do dolĤ lézti nemĤže, ale
toho jemu pĜi této povinnosti potĜebí nebude. Potom jest jemu
závazek dán.
A když pan primas na své místo dosedl, uþinil promluvení
panu hofmistrovi a jiným nižším úĜedníkĤm tu pĜítomným, pĜednČ pĜipomenuv, jak toto mČsto horní vyzdviženo jest a stojí a s
druhé strany mČstem horním a tČmito horami lidí jest se sem nemálo táhlo, tak toto mČsto vystavČno že jest, odkudž potom vždy
víc a více lidí pĜibývalo a vše patrné jest, když lidí mnoho jest,
že vČtší pĜíþina k opatrování a bedlivČjšímu pozoru bývá, aþ
však jeden úĜad to všechno na onen þas spravoval. Ale když se
þím více hory rozmáhaly a jeden toho spravovati nemohl, byl
jest jiný úĜad volen a ustanoven, který by samé toliko hory spravoval, a druhý, který by obec tuto spravoval. Ale že mezi nimi
potom nČjaká nedorozumČní vzešla nerci-li mezi nižšími úĜedníky ale i mezi panem mincmistrem, tudíž i Pán BĤh požehnání
svého od tČchto hor odvrátiti ráþil, že pĜes padesát hĜiven nČkdy
i míĖ se neshledávalo. Však jak zase svornost a láska vzešly a
spokojeni jsou, Pán BĤh zase ráþil požehnati, že mnohem více
požehnání a nadČlení bývalo a posavád jest, než prve. Protož že
pánĤv úĜedníkĤv žádá, aby lásku k úĜadu mČli a svornost zachovali a chtČlo-li by jaké kdy nedorozumČní povstati, toho všeho
nijak k sobČ pĜijmouti, ale odvrátiti, že páni tolikéž k nim
podobnČ chovati se chtí, tak aby mohli napomáhati sobČ s obojí
strany, dobrého hor vyhledávati a jim sloužiti. Potom od pana
hofmistra Zikmunda Kozla z Reizntolu mluveno, že oni vČdí, kterak se v povolání svém chovati mají, ponČvadž mají na to hrozné

závazky. Protož což jest zmínČno pĜed pány strany jakýchs
nedorozumČní, toho že za nich nebylo, než za pĜedešlých, však
oni k pánĤm že se volnČ a služebnČ chovati a propĤjþovati chtí.
Po srovnání pánĤv, kde kdo na kterých lavicích má sedČti a
úĜad spolu držeti vedle starobylého spĤsobu, páni mezi sebou
napomenití /537/ uþinili k svornosti a lásce i jednomyslnosti, jedni
druhých napomínajíce. Též tajnost rady aby zachovali, stĜídmČ
živi byli, poctivý odČv nosili, doma se nacházeli, zvláštČ když
úĜad šepmisterský držeti budou a lidé k nim o své potĜeby jíti
chtí a jednoho každého, kdož by co pĜi nich potĜeboval, volnČ,
pĜívČtivČ a laskavČ vyslyšeli. Strany hnaní jednČch proti druhým,
jestli by nČkdy mČl, ponČvadž správu mají nad lidmi míti a
svornosti jim zapotĜebí, tu aby jeden každý, kdo co proti komu
má, aby sobČ odpustili. Naþež potom práva konšelská þtena.
Seznali þtenáĜi již z mnohých snesení obecních jak usilovnČ
vždy proti zakoĜenČným jaksi v mČstČ neĜádĤm a nepĜíslušnostem od novČ nastupující rady bylo pracováno a ku pĜetržení a
zamezení jich dosti pĜísných prostĜedkĤ užíváno. Ježto však
pĜedce se posud nepodaĜilo je odstraniti, snešeno bylo v týž den
od nové rady takto: ýasu noþního a nejvíce dne sobotního a nedČlního skrze dlouhé sezení a žraní nemalí povykové a rĤznice
po mČstČ se dČjí, aby vždycky v sobotu a v nedČli hned po druhé
hodinČ na noc v zvonec na rathouze zvonČno bylo a dále žádný
po tom zvonČní aby nesedal v hospodČ, ani žádný hospodáĜ na
Ĝad vína a piva nešenkoval. Pakli by kdo v tom postižen byl, buć
že by po zvonČní sedČl aneb hospodáĜ, který by po témž zvonČní
víno aneb pivo na Ĝad dával, že do šatlavy vzat býti má a pokutu
od starodávna vymČĜenou dáti povinen bude. Též strany lání a
hromování, ponČvadž lidé nevážní toho se zhusta dopouštČjí a
tudíž mládež zlý pĜíklad sobČ béĜe, aby to pĜetrhováno bylo a
kdož by se toho dopouštČli, do šatlavy aby bráni a kolomazí
krmeni byli. A to oboje aby potom v sobotu biĜicem pro vystrahu
provoláno bylo.
1587 Za pĜíþinou mnoha rozepĜí úĜadu šepmistrského s
úĜadem horním, kteréž minulá léta panovaly o práva a svobody
mČsta, kterýmiž obec tato od králĤ þeských obdaĜena byla, stalo
se, že nČkteĜí z pĜedešlých /538/ šepmistrĤ na dĤkaz, že práva hájená mČstu skuteþnČ udČlena byla, pĜedložili privilegia mČstská
královské komoĜe þeské, odkudž jich ale zpČt obdržeti nemohli.
Proto vysláni byli nČkteĜí z konšel na poþátku roku 1587 do Prahy, aby se o navrácení výsad tČch pĜiþinili. Ale navrátili se s nepoĜízenou. Proto svoláni páni obecní a soudcové a starší z obce
do radnice (v nedČli po Hromnicích) a jim panem primasem
oznámeno, že teć pominulých dnĤv, když jsou páni pro obecné
dobré vyslali z prostĜedka svého do Prahy a tu jednáno bylo o
privilegia a svobody, kterými tato obec obdarována, ale za nČkterými pĜíþinami pĜedešle mimo vĤli pánĤv nČkteré osoby nČco
všeteþnČ pĜed se brali a tam vrchnosti ta privilegia dali i o navrácení jich snažnČ peþujíce, jakož pak nadČje jest že se to stane
a navrácena budou, pokudž se nedá pĜíþina vrchnosti k hnČvu.
Ale mezi tím jednáním podáno jest toho, také-li by tato obec
pavovala? I oznámeno jim, pokud z dluhĤv nevyjdou, že se v
pavování dáti nemohou. Tu jest jim od jednoho né zadního z
pánĤv povČdíno: I to páni Horníci zle dČlají, že nepavují, neboĢ
chtČjí-li tČch svobod užíti, tehdyĢ to, co HorníkĤm náleží, jsou
povinni vykonávati a pavovati. A tak jest potĜebí, chtČli-li bychom v svých žádostech vyslyšáni býti, abychom nČco toho pĜed
se vzali.
Dále: PonČvadž sbírka jest tímto letošním snČmem uložena a
kdyby se nepavovalo pĜíþina by se k tomu dala, že bychom
museli i tu sbírku, což prve jest nebývalo, podniknouti a potom,
kdybychom se i na to uvedli, že bychom museli bernČ všelijaké
vykonávati i podnikati. Protož jest potĜebí toho uvážiti, nebo
dávati se v náklady bez tČžkostí nebude. Jestli se budem chtíti
tomu vyhnouti, tedy jest se obávati, abychom o ty svobody nepĜišli a na sebe danČ a bernČ neuvedli, a jedno lepší nežli druhé.
Dáme-li se v náklady, jest k oþekávání nadČlení božího. By pak
nebylo mnoho, tak vždy nadČje jest a k tomu chudí lidé zde
obživení míti budou. BernČ pak budou-li se dávati, /539/ nikdy se
nevrátí, ani chudí toho neužijí. BylaĢ sice obec již uvedena do
rozliþných opuštČných dolĤ, ale nikdy nic nevzato. I budem-li
dále þekati, aby nám místo k dílu ukázáno bylo, ukáží nám, co se
nám líbíti nebude. Ale lépe jest, abychom sobČ sami obrali a
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oblíbili místo, které by se mČlo osaditi a tak sejde z takového
naĜíkání a lání, jako pĜedešle bylo, a snad i proto nám BĤh své
požehnání odníti ráþil. I protož, ponČvadž mezi vámi málo jich
jest, kteĜí se hor nedotýkají, tu bude moci každý v to promluviti a
své zdání oznámiti. NeboĢ v brzkém þase bude zde komise, ne-li
v postČ, tedy brzy po Velikonoci. Protož pĜedejíti tomu jest zapotĜebí prve, než by se to stalo a nám místo ukázáno bylo.
I bylo po uvážení na Ĝeþ tu odpovČdíno: Aþ od obce již mnoho bylo nakládáno a pĜedce obec k užitku pĜijíti nemohla, nicménČ srozumívá se, kdybychom se v Ĝádné pavování nedali, že
by nám nebylo bezpeþné. Protož že se všickni na tom snášejí,
aby páni místo slušné uvážili a obložili.
Proþež hnedle nato svoláni byli starší nad cechy a jim
oznámeno, jakž o tom povČdomost mají, jací na cechy cupusové
uloženi jsou, na tom se napomínají, aby zadržalé za pĜedešlé
þasy složili, ponČvadž páni pilnČ penČz potĜebují a dluhĤ nemálo
oplatiti museli a úrokĤv nemalá suma jest placena. A na onen
þas že jsou se v to uvolili, aþ by koliv a jakékoliv bĜemeno pĜišlo
na obec tuto, že jeho cechové pomohou nésti. Ano i k tomu
povoleno, aby se vydlužili, kde budou moci. Protož k placení
napomínáni jsou, aby na rathauz nesli.453
/540/ Obava obecních starších na uvalení berní a sbírek na
obyvatelstvo kutnohorské nebyla bezdĤvodná, neboĢ snesl se
snČm zemský roku minulého pĜi sv. MartinČ, aby každý z obyvatel království k zaplacení dluhĤv JMCé z prodeje vína, obilí,
ryb, vlny, z mlíþného a krámských vČcí jakož i z penČz na úrocích jistý plat odvedl, od kteréž sbírky ani Hora vymínČna nebyla. ŠepmistĜi, konšelé i obecní starší sice odvolali se v té vČci ke
komoĜe královské tak i ke snČmu, který opČt v únoru roku 1588
zasedal, že by Hora nemČla býti srovnána v této sbírce svolené s
jinými pobyvateli a mČsty království þeského, nebo jestliže jiná
mČsta jaké bernČ a danČ k zemi nebo JMCé vykonávají, to na
termíny snesitedlné a do þasu trvá a dadouc co náleží, pĜi pokoji
jsou zanecháni. Ale my v obci naší ustaviþné bĜemeno cupusĤv a
nákladĤv, aþ nechceme-li aby hory tyto k pádu a spuštČní pĜišly,
nésti musíme, takže mnohý potĜebný soused do roka pĜi svých
nákladech vlastních drahnČ kop grošĤv a þasem i všechen statek
vynaloží. Dokládali pak dále, že náklad na doly Hrušky a VišĖoví mnoho tisíc kop pohltil a vše propavováno a obec v znamenité dluhy pĜišla, avšak JMCá z takové škody nákladníkĤ 43.000
tolarĤ užitek míti ráþila. Dále odvolávali se k tomu, že Hora
vždy podobných sbírek osvobozena byla a zdráhali se dle daného naĜízení osoby jisté ku vybírání sbírek tČch ustanoviti. Byli
však odmítnuti listem daným /541/ na hradČ Pražském v pondČlí
den sv. Markéty, jímž císaĜ svému královskému rychtáĜi v HoĜe
Kutné Mikuláši VodĖanskému z ýazarova pĜísnČ naĜídil, aby
vedle šepmistra a konšel bedlivČ k tomu dohlédal, aby sbírky
vedle snČmovního snešení zúplna, ĜádnČ a beze všech fortelĤv
vycházely. A tak musili Kutnohorští vedle nákladu na hory i
sbírce této se podrobiti. Proþež není se co diviti, když šepmistĜi
a konšelé ve svých žádostech o hrozném zchudnutí obce i
obyvatel se zmiĖují, ježto takovým dvojnásobným platĤm žádné
jiné mČsto v ýechách nepodléhalo.
Také živelní neštČstí dotklo se toho roku Hory, neb v nedČli
druhou po sv. Trojici která slove Factus (9. þervna) povodní náhlou a prudkou znamenitá škoda v místech tČch pĜi Páchu ležících dolejších se stala. Nebo pĜedkem to, že byly celého týhodne
453
Nebude dojista na škodu, když tuto pro lepší porozumČní
podám seznam jak 128 kukusĤ na podílech horních v mČstČ pro
udržení hor rozvrženo bylo. Platila obec 4 díly, Ĝezníci 5, nákladníci
3, pekaĜi 2, krejþí 4, mlynáĜi 4, kramáĜi 2, tkadlci ½, kováĜi 2,
zlatníci 1, zámeþníci 1, váþkaĜi ¼, truhláĜi a bednáĜi 1½, kožišníci 1,
klobouþníci ¼, koželuzi 2, ševci 4, šenkýĜi 4, tandléĜi ½, koláþníci
½, /540/ provazníci s lojovníky 3, rybáĜi ½, mincíĜi a pregéĜi 2,
šmelcíĜi a hutníci 1½, starší nad havéĜi hor stĜíbrných 2, starší
kaĖkovští 5, uzdáĜi a sedláĜi 1, formani 1, pecnáĜi 1, soukeníci 1,
pĜedmČstí Cechovské 1, Hloušky 1, Pách 1, Kolmark 1, pan
Zikmund Kozel z Rejzntolu 16, pan Zikmund Freisichselbst 8, pan
Jakub Šotnovský z ZávoĜic 8, Melichar Žatecký 4, Tobiáš TĜíska 2,
Cyprian Trnka 2, MatČj z Undrláku 2, Martin Zelenka 1, Mikuláš
Náchodský 4, Václav Pejskar 4, Pavel Cholopický 2, Jan Pardubský
2, Václav Vodiþka ½, knČz Jakub Koþovský z Církvice 4, k záduším
a školám 4.
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pršky a dešĢové þastí a hojní, že rybníky nad Malešovem a více
tam k Janoviþkám jsouc naplnČny, se strhaly a z jiných splavy,
jak kdo mohl, obávaje se škody, vody pouštČli, rybník veliký
JMCé, vnovČ pro zadržování vod znamenitým nákladem zdČlaný,
že prve nemálo vody v nČm zadrženo bylo, naplnČn jest, až pĜes
hráz šla a jí ubránČno býti nemohlo a stavidel, když tak plný
vody nabČhl, vytáhnouti docela nemohli a tak se strhl a voda z
nČho takmČĜ do gruntu protrženou hrází prudkostí velikou a jako
Ĝíkaje valem se ženouc do druhého rybníka JMCé pod tím dole
ležícího, v kterémž hráz dosti pevnČ z štukového kamene bytelnČ
udČlána byla, a tu hráz tolikéž protrhla a potom na mlejních,
hutech, kyzkomoĜe a jakákoliv jiná blíž dolejšího Páchu ležící
stavení znamenitou škodu udČlala, domy nČkteré mezi koželuhy z
gruntĤv, že takmČĜ znamení nezĤstalo a z nich lidé sotva pĜed
nebezpeþenstvím s hrdly utekli, pobráno, nČkterých vČtší díl utrhla, zdí mČstských, dosti pevnČ a nákladnČ udČlaných, okolo sedmnáct kop sáhĤv (vedle vymČĜení zedníkĤv pĜísežných) na dýl i
výšce poþítaných, zporážela. Na chudém záduší špitálském znamenitou škodu zdČlala na stavení i na jmČní chudým lidem. A
což jest s velikým podivením, žádná stolice v kostele tom, ani kazatelnice ostati na svém místČ /542/ nemohla, než všechno to plovalo, a nad to výš, kdež jest kaple pĜi tom kostelíku, kde roucha
mešní a jiné potĜeby chrámové se schraĖovaly, do té jsou dvéĜe
železné, dobĜe opatĜené, zámek mocný, západitý a dosti s rykly
mocnými a bytelnými, k tomu na dvČ petlice nahoĜe a dole se
zavíral. Však to vše muselo pustiti a ustoupiti té vodČ, kteráž
nabČhla do kostela a petlice ty ze dveĜí se vytáhly a kde zapadal
zámek, zalitá mosazná skoba nic platná nebyla, tak tudy voda
sobČ z kostelíþka prĤchod udČlala a oknem té kapliþky šla.454
Na dolejším mČstČ plno všude vody bylo, sousedĤm mnohým,
kteĜí pĜi zemi svČtnice mají, okny do svČtnice šla. V bránČ ýáslavské vejš latrochu stála, jakož jest toho pro památku znamení
udČláno. Kde jaké zahrady, louky blíž Páchu byly, šlamem, rumem, pískem a kamením zanesla, štČpy polámala, nČkteré z koĜen vyvrátila, naþ žalostivo a lítostivo bylo se dívati. A nenachází se pamČti, aby kdy tak vysoce, prudce a náhle po dolejším Páchu voda jakých takových škod a takmČĜ nenabytých JMCé,
obci, záduší a lidem uþiniti mČla. Pro poškozené byla pak vydatná sbírka v obci zavedena.455
Povodní tou, jak již zmínČno, nemalá škoda stala se na hutČch císaĜských. I vyslán byl s plnomocenstvím císaĜským do
Hory Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na ZvoleĖovsi a Chocni k ohledání škody a opravení hutí, k jehož jménem císaĜe projevené žádosti obec kutnohorská na opravy ty pĤl osma sta kop gr. založiti musela, kterouž þástku dle /543/ dané jistoty pĜi sv. Havle t.r.
zaplacenu míti mČla, þehož se však jako vždy jindy ani tentokráte nestalo a teprv po dlouhém žebrání a sem a tam dopisování
bylo koneþnČ povoleno sumu tu i s úroky na sbírce naĜízené pĜi
sv. JiĜí roku pĜíštího si poraziti.
Povšechný stav v létech tČch nebyl pĜíliš utČšený, ježto hlad
a drahota panovaly, ano i válka opČt hrozila vypuknouti. KromČ
toho panovaly mezi lidem sváry, rĤznice, lehkomyslnost, prostopášnost a podobné nešvary, takže v mČstech pĜítrž všem jmenovaným neĜestem uþiniti byla snaha nejpĜednČjší. Také v HoĜe
bylo podobné neplechy dosti a proto pĜísnČ nastupováno bylo
proti ní a ve stĜedu po sv. VavĜinci (12. srpna) 1587 dáno následující naĜízení: Jeho Milost urozený pán pan Vilém starší z
Opprštorfu, z Dubé, Friedštejnu na SlavČticích a MČstci HeĜmanovČ císaĜe JMti rada a nejvyšší mincmistr království þeského,
Jich Milosti pan rychtáĜ královský, páni šepmistĜi a páni spoluradní na Horách Kutných. Poznávajíce, kterak skrze mnohé tČžké pĜípadnosti z dopuštČní Pána Boha pro hĜíchy a nepravosti
naše tČchto nynČjších þasĤv hnČv jeho témČĜ nade vším kĜesĢanstvem skrze þasté a hrozné povodnČ, silná povČtĜí, krupobití,
hromobití, nepoþasy a rozliþné neĜesti, z þehož nastávající metly
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ByloĢ stavení špitálské doby té s chrámem sv. KĜíže za branou
ýáslavskou, tu kde nyní cukrovar TellerĤv stojí.
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Dle zápisu v Memorabiliích k roku 1587 P 14. Ježto byla to
událost neobyþejná, jest s podivením, že Daþický o tom nijak v
PamČtech svých se nezmiĖuje, což omluviti dá se tím, že v létech
tČch pro své zbujnictví více ve vČzení nežli na svobodČ byl a ve
svých PamČtech vĤbec velmi málo záležitostí obce se týkajících si
všímal a zaznamenal.

a trestání božího, drahoty, hladu i také válek jest se obávati,
zĜetelnČ se spatĜuje. Neb témČĜ všichni lidé vĤbec ze vší pobožnosti a Ĝádu vystoupili. A kdybychom vČþného Pána Boha našeho skrze svaté pokání, polepšení životĤv v pobožnosti þasnČ
nepĜedcházeli a modlitbami svatými v skroušenosti upĜímného
srdce Pána Boha k sobČ neobraceli, jest se obávati, aby hrozné
pokuty a to zlé, kteréž od mnoha let od pobožných pĜedkĤv i také
matematikĤv na tato léta nastávající pĜedpovídáno bylo, nad
námi skuteþnČ se nevyplnilo. Proþež tČmi dĤležitými pĜíþinami,
ano i jiných dobrým pĜíkladem hnuti jsouce a o to vší pilností
peþujíc, aby v této obci pobožnost zachována a svĤj prĤchod
mČla a naproti tomu nČkteĜí pĜedešlí i v novČ zrostlí nespĤsobové, jimiž Pána Boha všemohoucího k hnČvu popouzíme /544/ a
pĜíþinu k pĜipuštČní na nás všelijakých pokut dáváme, vykoĜenČni byli, tento k tomu dobrý a chvalitebný Ĝád naĜíditi a všechnČm
všudy pĜedpokládajíce, aby vedle nČho se chovali, pĜísnČ porouþeti a pĜikazovati ráþí:
I. Dvakrát každého týhodne v outerý a ve þtvrtek k hodinČ
polední bude se zvoniti, jakž obyþejnČ Ĝíkáme k modlení. K tomu
þasu slyšíc takové znamení sobČ dané, jeden každý od prací
svých hmotných by pĜestal, do chrámu PánČ k modlitbám svatým, slyšení slova božího a napomenutí kĜesĢanskému na chvíli
se najíti dal. NeboĢ, ponČvadž k takovým shromáždČním Pán
Kristus ráþil svou pĜítomnost zaslíbiti a zaþkoliv Otce nebeského
ve jménu jeho žádati a prositi budeme, že obdržíme, slibem svým
potvrditi: jisti bućme, že obČĢ naši všemohoucí Pán BĤh skrze a
pro Krista syna svého nejmilejšího oblíbenČ pĜijmouc, v hnČvu
svém se ukrotiti, nám milostiv býti a pokut, kterýchž jsme hĜíchy
svými zasloužili, nás zbaviti ráþí. Jakož toho mnozí pĜíkladové
nám na svatých pozĤstávají, kterak v þasích nebezpeþných a
nastávajících pokutách ne jiným prostĜedkem než skrze pokání
svaté a modlitby z víry pravé a z skroušeného srdce pocházející
vysvobození bývali a jsou. Protož k takovému pobožnému a
kĜesĢanskému skutku tím pilnČji budeme se scházeti. Ti pak,
ježto by pro nedostatek zdraví a z nČkterých jiných pĜíþin do
chrámu PánČ nemohli pĜijíti, slyšíc takové znamení zvonČním
dané, ode všeho se uprázdníc, k modlitbám se oddati.
II. Den PánČ nedČlní, ponČvadž od samého Pána Boha posvČcen a naĜízen jest, ten ve vší pobožnosti a vážnosti od jednoho každého držán a zachován býti má, aby lidé se vší pobožností
do chrámu PánČ k slovu božímu a služebnostem církevním jdouce, pokavadž slovo boží se káže a služby boží se nevykonávají,
po ryncích a ulicech i jinde bezpotĜebnČ se neprocházeli, ale do
kostelĤv šli, slova božího nelehþili a na sobČ pĜíkladĤv zlých
neukazovali. A pĜi tom v žádných domích ani jinde vín pálených
ani zrostlých i všechnČch nápojĤv jiných na Ĝady /545/ i jinak
nedávali pod žádným vymyšleným spĤsobem. NicménČ v domích,
pĜed domy, v hospodách i kuchyních obecných, kde se jídla na
prodej strojí, téhož þasem aby lidem nic od jídla ani pití pĜedkládáno nebylo a to pod propadením pokuty pĜedešle na to uložené, totiž hospodáĜ nebo nájemník domu 5 kop gr. a host v tom
postižený 15 gr. vše þeských. A v týž den nedČlní všelijaké hry,
jakým by koliv jménem jmenovány býti mohly, též rozpustilosti,
tance, bubnování, pískání, ožralství a povyky, jakž po domích
tak i ulicích i všech místech jiných pĜes celý den a zvláštČ þasu
nešporního se zapovídají. Svátkové také, kteĜí jsou podle naĜízení církve k svČcení, jakožto: Panny Marie rodiþky boží, apoštolští i svatých a jiných k svČcení od starodávna oddaní, aby beze
vší známosti a pobožnosti zĤstávali a od domácích i pĜespolních
svČceni byli. V kteréžto dni také žádných prodajĤv od ĜemeslníkĤv a jakýchkoli obchodníkĤv i jiných všech prací hmotných aby
se nedálo, a to vše pod skuteþným trestáním a pokutami, kteréž
na pĜestupníky tČch všech vČcí podle jednoho každého provinČní
uloženy byly a ještČ by se uložily. PĜitom i dnové páteþní a jiní
postové podle naĜízení církve svaté v stĜídmosti, stĜízlivosti a
bdČní, jakž od starodávna, též aby držáni a zachováváni byli. A
ponČvadž pak netoliko ve dni nedČlní a sváteþní, ale i v dni
všední pĜi všech pracech jest potĜebí báznČ boží, jeden každý
povinen jest nad sebou pozor míti, v pobožnosti, v pokání svatém
vždycky státi, hĜíchĤv se vystĜíhati, dobré velebiti a podle vĤle
boží živ býti.
III. Co se pak dotýþe hudcĤv, pištcĤv, bubeníkĤv, kejdaĜĤv,
kteĜížto chodí po domích šenkovních i noþním þasem po mČstČ a

ulicech se toulají a na veliké zhoršení dobrým lidem jsou, k hĜíchĤm, rozpustilostem, povykĤm i svárĤm podnČt a pĜíþinu dávajíce: tČm všem se zapovídá netoliko dne nedČlního, ale v jiné
všechny dni i noci, aby se po domích, mČstČ, ulicech netoulali a
tím spĤsobem živnosti v této obci neprovozovali. Pakli by kdo v
tom postižen byl, do vČzení a k /546/ skuteþnému trestání a pobrání tČch instrument pĜiveden býti má.
IV. Také o tom se porouþí, aby jeden každý þasnČ do pĜíbytku svého tohoto letního þasu k hodinČ, zimního pak k druhé hodinČ na noc najíti se dal, po noci bezpotĜebnČ obzvláštČ pak sobotního a nedČlního dne po zvonČní a znamení daném aby každý
na pokoj se obrátil, sem i tam se netoulal a povykĤv žádných se
nedopouštČl. Též i ve všech hospodách a domích šenkovních po
hodinČ na noc tohoto þasu letního a zimního po druhé hodinČ
žádnému vína ani piva na Ĝady nedávali, domy své zavírali a
upokojili. Kdož by pak mimo toto naĜízení jinak uþínil a na rynku nebo na ulicech, zvláštČ ožralci a ti, jenž povyky nebo rĤznice
dČlají, postižen byl, ten každý od rychtáĜe mČstského nebo ponocných do vČzení vzat a na ráno do rady v známost uveden býti
má. Tolikéž i hospodáĜ, kterýž by téhož ožralství po témž þasu se
dopouštČl v svém domu, pokuty na nČho uložené aneb trestání
neujde. NicménČ i ten každý, kdož by nadarmo jméno boží bral,
pĜísahal, lál, zloĜeþil, hromoval, touž pokutou aby trestán byl.
Nad þímž hospodáĜové domĤv svých, hejtmané i jiní pĜísežní, též
i rychtáĜ pilný pozor míti mají a toho nic nepĜehlídati. A jakož
se to þasto trefuje, že ti noþní tuláci povykĤv a rĤznic pĤvodové,
jsouce v nepĜítomnosti práva od sousedĤv, aby sobČ i odpoþívajícím pokoj dali, napomínáni, toho sobČ nic neváží, nýbrž potupnými a lehkomyslnými slovy dobré lidi odbývají, je z domu k
bitvČ pobízejí a þasem kamením i jinak do oken házejí, svou vĤli
v tom, jak se jim líbí, provozujíc. Protož kdož by koliv tak nevážný a bezbožný se našel a v takovém nenáležitém a nekĜesĢanském pĜedsevzetí od toho souseda, kterému by se taková protimyslnost uþinila, seznán a právu v známost veden byl, každý
takový aĢ o tom ví a v tom jest jist, že tak ztrestán bude, aby se
jím jiní káli a toho se dopouštČti nesmČli. A což se tuto rychtáĜi
mČstskému k pĜetrhování tČch noþních povykĤ a rĤznic porouþí,
to tolikéž na rychtáĜe a konšely pĜedmČstských práv se vztahuje
a tímto naĜízením pĜísnČ porouþí /547/ a pĜikazuje, aby oni tolikéž
na pĜedmČstích takové noþní povyky a rĤznice i jiné všelijaké
neĜády zastavovali a pĜetrhovali a þemuž by sami odolati nemohli, to na právo, totiž pány šepmistry a radu bez meškání
vznesli, jinak neþiníce, aþ sami pokuty se uvarovati chtí.
V. Jedenkaždý hospodáĜ na to pozor míti má, jaké lidi a
nájemníky v svých domích a podruhy a sebe chová, povaleþĤm
daremným, jenž by Ĝemesla dČlati aneb na horách stĜíbrných
neb KaĖkovských neb jakoukoli práci nebo u lidí na den dČlati
nechtČli, ani jiným neznámým, o nichž by to dokonale vČdČti
nemohl, že dobré svČdectví chovají, toho, nebo, byli-li by lidé
poddaní, vejhosty a listy fedrovní mají, též i nevČstkám zjevným
nebo tejným, kteréž by zle živy byly, žádného fedrunku dávati
nemá pod pĜísným trestáním. Který by pak koli hospodáĜ nebo
nájemník toto naĜízení pĜestoupil a povaleþe u sebe pĜechovával, hospodáĜ pokutou, nájemník ihned zbavením živnosti ztrestán bude.
VI. Jest také všem vČdomé, jak Pán BĤh všemohoucí Sodomu
a Gomoru pro hĜíchy, obzvláštČ smilstva a cizoložstva, kteréž se
tam mimo jiné rozmohly, hroznČ trestati a pokutovati ráþil a
tČchto þasĤv namnoze mezi lidmi takoví hĜíchové se rozmáhají a
lehce váží. Protož všickni pĜísnČ se napomínají, aby se takového
hanebného hĜíchu s pilností varovali. Kdož by se pak, buć mužského neb ženského pohlaví, þeho toho dopustil a v tom postižen
byl, v této obci trpín nebude, ale podle uznání práva ztrestán
býti má.
VII. Napomínají se také všickni obchodníci a Ĝemeslníci, aby
koupČ a díla svá hodná lidem v slušnosti prodávali, dobrého
svČdomí svého v tom a povinnosti kĜesĢanské ušetĜujíce. ýeládce
pak jich, jak vandrovní tak obchodnické a Ĝemeslnické, též i
jiným sousedĤm a obyvatelĤm zdejším, kteĜíž by v službČ JMCé
zde pĜi Horách Kutných byli, kordy, tulichy, kladiva, sekery i
jiné všecky zbranČ se zapovídají ve dne i v noci, aby s nimi po
rynku, okolo mČsta po procházkách nechodili. Však služebníci
JMCé po povinnosti své do hutí aneb na KaĖk jdouce, v témž
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jakž prve chovati se mohou. Kdož by pak s jakoukoliv zbraní /548/
popaden byl, ta má jemu od rychtáĜe mČstského též i ponocných
vzata a zase nemá navrácena býti.
VIII. Obilí, mimo výsadní zvyklá místa a trhy aby žádný
nekupoval. Jestli by pak za brány nebo na jiná místa neobyþejná
k skupování obilí vycházel a vozy kupováním zastavujíce, drahotu þinil, buć sám osobou svou nebo skrz þeládku, ten skuteþnČ
zpokutován a ztrestán býti má. Každý pak, kdož by jakékoliv
obilí kupoval k živnosti své, tak aby kupoval, což by mohlo v
mírnosti ku potĜebČ jeho sloužiti, pamatujíce tak v pĜíþinČ té na
potĜebnost bližních svých, aby lakomstvím jeho utisknuti nebyli.
Však na pĜekup nemá žádný žádného obilí kupovati, a v tom
handlujíc na draho chovati, pod propadnutím pokuty pČti kop
gr.þ. od strodávna vymČĜené.
IX. Strany lidí žebravých, z nichžto mnozí hospodáĜové,
nájemníci a šenkýĜi, vysílajíce je na žebrotu, živnosti své mají a
což tak mezi lidmi vyžebĜí, to potom u nich nepobožnČ a nešlechetnČ živi jsouce, prohrávají a propíjejí. Kdož by koliv takové
bezbožné a ožralé chodce a štercíĜe z sousedĤv nebo nájemníkĤv
pĜechovával, je fedroval a v tom postižen byl, mČstského práva a
všech živností prázen i jinak skuteþné trestán býti má. Nebo
žebrati tČm lidem toliko se dopouští, kteĜíž bezelstnČ pracovati
nemohou a v pracech svých buć horních nebo i jiných, pĜi této
obci jsou se zstarali a z dopuštČní božího nemocí a neštČstím
jsouce stiženi, s bázní boží almužny požívají. PĜespolním pak a
pobČhlým žebrákĤm, tČm docela žebrota v této obci obojímu
pohlaví pod skuteþným trestáním se zapovídá.
I znajíce jeden každý tu jistou vĤli vrchnosti výš psané, ano i
celé a dokonalé snešení a že to na povinnost jeho kĜesĢanskou
sluší a náleží, bude se vČdČti tak a ne jinak spravovati.456
/549/ V sobotu po památce Moudrosti boží (18. prosince) pan
Vilím starší z Opperštorfu propuštČn byl z úĜadu nejvyššího
mincmistrství, kterýž úĜad po deset rokĤ byl zastával.457
1588 Koncem roku 1586 zemĜel ŠtČpán Bathory král polský
bez dČdice co nájemníka trĤnu toho a nČkteĜí ze stavĤv polských
sšedše se do Varšavy, zvolili ku pĜímluvČ císaĜe Rudolfa II. bratra jeho arciknížete Maxmiliana za krále polského. VolbČ té
však protivil se kancléĜ téhož království Jan Zámojský s pĜívrženci, kteĜí zase Zikmunda, krále Švédského, byli si zvolili.
Arcikníže Maxmilian, chtČje volbu naĖ pĜipadlou utvrditi, vypravil se vojensky do království polského, oblehl hlavní mČsto
Krakov, ve kterém byl se Jan Zámojský zavĜel. Mezi tím však i
druhý zvolený král Zikmund váleþnČ vtrhl do Polska, Maxmilian
nemoha však odolati pĜesile ZikmundovČ, táhl zpČt na pomezí
slezské a byl u mČsta Piþína dohnán a zajat a vojsko jeho se rozutíkalo (25. ledna 1588). Po tomto nezdaru MaxmiliánovČ svolán byl k sv. DorotČ snČm království þeského na hrad Pražský,
na nČm svoleny nové bernČ a veĜejná hotovost a mustrunkové
vojenští po celé zemi naĜízeni a držáni jsou, by jimi na osvobození arciknížete Maxmiliana pĤsobiti se mohlo.
Na snČmu tom zasedali též poslové z Hory, kteĜí /550/ mimo
záležitosti snČmovní jednali též o jiné velice dĤležité vČci obecní: aby mČstu vráceny byly privilegia a výsady, které Kutnohorští hned za císaĜe Ferdinanda po vydání generálního dekrétu ku
potvrzení do Prahy byli odeslali a které jim až posavad vráceny
nebyly. Z toho dĤvodu žádali Horníci skrze posly své císaĜe
Rudolfa, jelikož nČkteré stateþky pozemské k obci skoupené mČli,
které posavád ve dskách zemských zaneseny nebyly, aby tyto
pozemské statky své jako vždy prve bývalo bez relatora do desk
zemských klásti mohli. CísaĜ prosbČ té vyhovČl a naĜídil Jáchy456

Jelikož podobná naĜízení nám nejlépe dobu tu líþí a charakterizují, ve které nutnost vyžadovala na podobných naĜízeních se
usnášeti, podáno pro poznání ducha obecného usnesení to v plném
znČní /549/ neboĢ z toho lze seznati nejlépe smutný obraz spustlosti
mravní mezi lidem obecním, proti níž tak pĜísnČ zakroþováno býti
muselo, a spolu též ducha nábožného, jaký v dobČ té, kdy jedinČ
náboženství utrakvistické panovalo, v obyvatelstvu upevnČn byl.
457
Mikuláš Daþický uvádí ve svých PamČtech, že v sobotu po sv.
Havle v HoĜe Kutné zemĜel znamenitý hudební skladatel Jan Simonides. DlabaþĤv Künstler lexikon na str. 117 udává den jeho úmrtí
na den 25. prosince. Smrt jeho oplakávali znamenití básníci Jakub
Melisaeus Krtský, nápotomní arcidČkan v HoĜe, a Jan Kherner
PlzeĖský, v latinských básních.
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movi Novohradskému z Kolovrat purkrabí na KarlštejnČ listem
daným v pátek po sv. JulianČ 1588: Rudolf druhý atd. Urozený,
vČrný náš milý. VČdČti milostivČ dáváme, že jsme na poníženou
prosbu poctivých šepmistrĤv a konšelĤv mČsta našeho Hory Kutné, vČrných našich milých, z hodných a jistých pĜíþin k tomu milostivé povolení naše dáti a jim tu milost þiniti ráþili, aby k obci,
tolikéž i obzvláštní osoby, mČšĢané, kteĜíž domy své v témž mČstČ
mají, statky pozemské, jakž pĜedešle bývalo, kupovati a sobČ do
desk zemských vkládati a vepsati dáti mohli, kteréžto povolení
naše státi a trvati má do milostivé vĤle naší, dČdicĤv a
budoucích králĤv þeských. A protož tobČ milostivČ porouþeti
ráþíme, aby relátorem ke dskám zemským byl a dotþenou námi
milost a toto milostivé povolení naše do týchž desk zemských na
místČ a poruþení našeho jistého podle poĜádku vložiti a vepsati
dal, jinak neþiníce.458
O neobyþejné v krajích našich události poznamenána jest v
Memorabiliích k roku 1588 zpráva tato: Ten den ráno, Esto Mihi
fer II. Marti, v pondČlí masopustní pĜed samým svítáním hrozný
skutek Pána Boha všemohoucího se jest ukázal pĜed dvanáctou
hodinou na celém orloji, kdyžto noc tmavá, mráz velmi tuhý a
vichĜice s metelicí /551/ byla, zemČ se tĜásla, tak jakž od mnohých
citelnČ seznáno jest, a to trvalo co by pĤl honu pĜejíti mohl. HavíĜi, kteĜí byli v dole, nČkteĜí hned zĜetelnČ poznali, že se s nimi
všecko tĜese a pemrlice a železa jejich dolovní na skále ležící
poskakovala a drnþela. Jekot hrozný po všech dolích a vortích
slyšán byl. NČkteĜí se domnívali, že perkšafty v nČkterých místech se strhaly a za sebou vrchní skálu s perky nČkterými strhly,
jiní že tovaryši jejich na nČjakou vodu trefili a na ni se prorazili,
jiní že se všechen svČt rozkotá a láme. Protož jedni k druhým
pospíchali, pokud by kteĜí v nČjakém nebezpeþí byli, aby se
retovali a sobČ pomáhali. NČkteĜí také na den lezli, chtíc zvČdČti,
co se dČje. KteĜí pak na zemi byli, mnozí, kteĜí ještČ na ložích
svých odpoþívali, to cítili, že lože jejich s nimi se tĜásla jakoby
na bahnČ nČjakém, jiní se domnívali, že s nČjakými velmi tČžkými
náklady mimo domy jich jezdí a od toho že se domové jejich
otĜásají. Jiní, kteĜí již vstali a svých prací hledČli, též nČkteré
havíĜstvo, kteréž veþerem lezlo a tehdáž již šichet svých odbyvše,
z dolĤ zase vylezli, oþitČ vidouc a cítíc, že se všechno s nimi hýbe
a kolíbá, vody a tČm podobné vČci z nádob svých ven se vystĜikují, nemohli vČdČti, co se to dČlo, domnívajíce se, že se to všechno
s nimi propadne. A to takové zemČtĜesení, jak zpráva byla, také
jinde, v BydžovČ, v KolínČ, v Janovicích, v ýáslavi, v PĜelouþi, v
Týnci nad Labem a nejvíce v nČkterých vsech za týmž Týncem ležících, k panství pardubickému náležitých, z oné strany Labe pozorovali. Na zprávu o zemČtĜesení tom radám komory þeské uþinČnou, bylo naĜízeno vyslechnouti všechny, kteĜí jakou o tom povČdomost mají, a tak jak hormistĜi tak havíĜi v práci jsoucí i
hlásní úplnČ stejnČ o panujícím po pĤl þtvrti hodiny zemČtĜesení
vyznali.
Místo nejvyššího mincmistra království þeského dáno bylo
Karlu z Bibrštejna a na DČvínČ a v úterý po sv. Matouši (23.
záĜí) okolo hodiny /552/ jedenmecítmé pĜijeli do Hory císaĜští komisaĜi pan Joachym Kolovrat Novohradský a na Košátkách
purkrabí karlštejnský té komise prezident, stateþný rytíĜ Ludvík
Žejdlic z Šenfeldu a na ZvoleĖovsi vrchní hejtman všech panství
JMCé v království þeském, Albrecht Kapoun z Svojkova a na
Hlušicích purkrabí kraje hradeckého a Pavel KĤrka z KorkynČ a
na Suchdole, k uvedení a dosazení téhož na úĜad nejvyššího
mincmistrství. A potom týž den po panu hofmistrovi Kozlovi z
Reizntolu ku panu rychtáĜi JMCé Mikulášovi VodĖanskému z
ýazarova vzkázali, aby páni šepmistĜi nazejtĜí o hodinách patnácti u vČtším poþtu na Vlašském dvoĜe se najíti dali, o þemž
JMt pan rychtáĜ potom nazejtĜí v radČ, když se páni za pĜíþinou
pánĤv na radnici sešli, relací uþinil. Páni potom, nemálo toho
jsouce vdČþni, že to Pán BĤh již spĤsobiti ráþil, že dávno volený
pan mincmistr sem na hory se vypravil, hned z rady pana šepmistra staršího Tobiáše TĜísku, Stanislava kožišníka, ěehoĜe Vodiþku a Pavla Cholopického z Cholopic podle pana rychtáĜe k
uvítání pána JMti vyslali, kteĜí navrátivše se, relací uþinili, že
pán velmi laskavČ se k nim okázati a se netoliko vrchností jich,
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V kvaternu relací krále JMti atd. a valného soudu zemského
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ale také dobrým pĜítelem býti zakázal a že nebude tak, jako bylo
dĜíve, že to byla mladá léta a skoro o dvatcet let pánu že pĜibylo,
jestli by kdy co mezi nimi na odpor bylo, že jim to v známost
uvésti a radČji pČknČ s nimi se shodnouti a srovnati, nežli vrchnost zaneprázdĖovati chce. Potom již dne þtvrteþního JMti páni
komisaĜi s pĜedoznámeným panem mincmistrem na Vlašský dvĤr
jíti a tam jej uvedsti ráþili. A tu potom povolavše pánĤv šepmistrĤv páni panu mincmistrovi závazek úĜadu toho nejvyššího
mincmistra dáti ráþili, kterýž pán po panu Tobiášovi TĜískovi
podle nadepsaných komisaĜĤv Ĝíkal. Po uþinČném závazku páni
JMti promluvení uþinili ke všem a vĤbec, že ten starobylý spĤsob
se zachovává, že novému panu mincmistrovi na znamení lásky
ruka se podává, aby se také podle toho starobylého spĤsobu zachovali. Což tak podle poruþení se stalo od pana hofmistra i /553/
všeho úĜadu horního ruky jemu podány jsou, tolikéž od pánĤv
šepmistrĤv a pánĤ radních, nČkterých starších obecních a pánĤ
soudcĤ, kteĜí tu pĜítomni býti mohli, a jest JMt od pánĤv žádán,
aby laskavým pánem býti a hory i obec tuto sobČ poruþenu míti
ráþil. Naþež opČt pán šepmistrĤm se zamluviti ráþil, že netoliko
jich vrchností ale i dobrým pĜítelem býti a všecko s nimi pĜátelsky shodnouti rád chce. Potom po všem páni komisaĜi s Jeho
Mtí z Vlašského dvoru do kostela u Vysokého šli a potom do
domu k MČdínkovĤm, kdež pan z Kolovrat k snídani zváti ráþil,
sjeti, a tu od obce a od pánĤv šepmistrĤv páni komisaĜi také uvítáni a þtyrmi konvicemi vína a šesti kapry dobrými uctČni jsou,
což vdČþnČ pĜijavše, pánĤm dČkovali a v þem by jim nebo této
obci se hoditi mohli, hotovi býti chtí a to volnČ þiniti pĜipovČdČli.
NazejtĜí potom, totiž v pátek po sv. Matouši, opČt páni šepmistĜi a páni radní v nejvČtším poþtu pĜed Jich Mtí povoláni
jsou do domu k MČdínkovĤm a tu k nim promluveno: PonČvadž
toho zprávy jsou, že by nČkterá nevole pĜedešle mezi panem z
Bibrštejna, když pĜedešle nejvyšším mincmistrem byl, a mezi
šepmistry bývaly, protož aby na to všechno zapomenuto bylo a
radČji z obojí strany láska a svornost panovala, tak aby hory
zdČlány býti mohly a užitek pĜinášely. Nebo kde ruka ruku myje,
tu bývá dobĜe a JMCá nad tČmi pĜedešlými nevolemi žádné
zalíbení míti neráþil a ty nČkteré vČci na resolucí JMti zĤstávaly,
aby tČch žádný nezdvihal, ale na resolucí JMti a instrukcí jedné
i druhé stranČ, kteráž v brzkém þase odeslána bude, þekali.
Dána Jich Mtem na to odpovČć, že strany nikdy na tom nebyly,
a pokudž na nich jest, aby jakého nedorozumČní a nevĤle pĜíþinou byly, a posavád v dobrém srozumČní s úĜadem horním byly
a když toho jaká potĜeba byla, rády jim v fedrování hor nápomocny byly. Protož ještČ, pokud na nich bude, rádi v tom zĤstávati a k Jeho Mti pánu se náležitČ a podle možnosti své hory
fedrovati chtí a budou. Naþež zase pan Ludvík Zejdlic oznámil,
že jest tak, že na nČ úĜad horní nic nestČžoval a nevznášel.
Potom /554/ Jich Mti na TurkaĖk jeti ráþili a tu na cestČ dĤl
obecní Ruthart ohledali a potom nový kumšt, který vody z hlubiny turkaĖské putnami jakýmis, které jinou vodou se naplĖovaly a
tak koly, na kterých visely, dosti skrovnČ pohybovaly, ohledali. A
vyrozumČvše tomu, že na nČ náklad JMCé veliký a žádná platnost pĜi nČm není. Odtud na rybníky nad hutí jíti ráþili a navrátivše se, všichni u veþeĜe u pana Hertvíka Zejdlice v domČ u
MejšnarĤ býti ráþili. A nazejtĜí v sobotu se rozjeli, v kterýžto den
sobotní také pocta JMti pánu vČdro vína uherského a šest kaprĤ
odesláno.459
Aby Kutnohorští pĜíznivé této okolnosti ujíti nedali, svoláni
byli po odchodu pánĤv komisaĜĤv obecní starší a soudcové a
spoleþnČ bylo radČno o všeliké potĜeby obce a hor, jaké by v
suplikací k nejvyšším úĜedníkĤm a soudcĤm zemským k
napravení podány býti mČly a které dle snesení obecního v
tomto záležely:460 /556/ 1. DĜíví k uhlí na skrovnosti mají a jakž
459
By þtenáĜové nejen pravý obraz minulosti mČsta jakož i vnitĜní
správy obecní se všemi panujícími obyþeji jakož i charaktery doby a
osob poznati pĜíležitost mČli, nemohu opomenouti podati podobné
pĜípadnosti úplnČ, jak je obecní knihy Memorabilie zaznamenané
chovají, neboĢ nám líþí poznámky ty obraz doby té nejlépe a tím
jedinČ omlouvám se tČm, kteĜí podobná líþení v díle tom by za
zbyteþné uznati hodlali.
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Doly, ve kterých nákladem Kutnohorských v dobČ té
pavováno bylo, sluly: Hopy, Hrušky, VišĖoví, Šafary, Trmendle,
Fráty, Šmitna, Plimle, Mladá Plimle, Nyklasy, Koštofal, Nové

zpráva jest, by ty špalky všecky loĖského roku nadČlány po vodČ
dolĤ sešly, sotva do vánoc postaþí. A nebude-li uhlí a þím
šmelcovati, byĢ rud a kyzĤv v hojnosti bylo, jakž z požehnání
božího tyto þasy jest a shledati se mĤže, ta vČc jedna znamenitý
pád horám pĜinese a o to mezi lidem horním jest naĜíkání.
2. Labského dĜíví se nekupuje k potĜebám horním, bez nČhož
se býti nemĤže. Nebo toho letního þasu potĜebí jest, aby se v
dolích a šachtách štemple a jochy vymČnily, a þasnČ kde potĜeba
jest opatĜilo, aby nČkterá místa užiteþná se nezaklesla, což by
nemohlo bez znamenité škody býti.
3. DolĤv na stĜíbrných horách a vortĤv na KaĖku, v kterých
by se tČžiti a užitek JMCé pĜivozovati mohl, jest mnoho pustých,
což aby se bylo kdy trefilo, pamČti není. A to pĜíþina nedostatkĤv
lesĤ, že nákladníci a havíĜi nemČli a nemají þím saditi.
4. Lidem narážky se þiní, tudy hory se oškliví. Nebo samým
nákladníkĤm dolu Anny pĜes pČt tisíc naraženo, do KĜíže do
šesti, do PaĜezu do nČkolika set. Tou pĜíþinou dosti málo rud a
kyzĤ se vydává, když se za nČ neplatí, ježto kdyby se platilo,
mnohem více by vydávaly.
5. KunštlíĜováním velmi horám k pádu se pomáhá, neb tím
kunstem, který na TurkaĖku v novČ vystavČn a JMCou mnoho
stojí, nic dovedeno není, nýbrž šachta jedna zatopena i vort
Liška, kdež odplatné kyzy /557/ v hojnosti se shledávaly. K tomu
kunstu se ještČ náklad vede, trouby pĜekládají, lidem na obilí se
škoda dČlá, ježto by ten náklad bylo lépe na nČco užiteþnČjšího
horám obrátiti.
6. Jakýs Kryštof Puc svým šmelcováním škodu velikou JMCé
udČlal, jakž toho zpráva jest. Nebo mnoho to jeho šmelcování
stojí, s kterýmž snad více nežli za kvartál poĜád se obíral, a maje
do þtyr set hĜiven stĜíbra shledati, nedal ho toliko 180 a
šachty, Kuntery, TurkaĖk. HormistrĤm dolĤ tČch naĜízeno bylo o
každém jednotlivém dole, o jeho mohutnosti a vydatnosti vČrné
zprávy podávati. PĜehlédnouc bedlivČ zprávy, o dolech tČchto
podané, seznal jsem, že o všech pĜíznivČ znČly. Jak ostatnČ nyní
opČt novČ nastouplý nejvyšší mincmistr Karel z Biberštejna o
dolech kutnohorských a hornictví zdejším smýšlel a známost mČl,
vysvítá nejlépe z Ĝeþi jeho, kterouž k /555/ šepmistrĤm pronesl, an
pravil: Vykonával jsem vždy povinnost svou, jak mi bylo poruþeno, a
byl bych rád všechno k dobrému pĜivedl. Aþ jsem jinde vČtší obce
spravoval, nežli zde, a lidi možnČjší, však vždycky v tom povinnosti
své a závazku ušetĜoval jsem, aþ dosti veliké nebezpeþenství bývalo,
však vždy k tomu jsem pĜivozoval, že to k spokojení pĜicházelo. A tak
užiteþnČjší tam jsem mČl službu, nežli zde. Že jsem pak od onud
stržen do této nouze, to se stalo tou komisí, kteráž byla léta 1586, že
nevČdČli, co se tu pĜi díle na tČchto horách dálo, þehož však já mám
všechno pČknČ poznamenáno a jako protokol toho, že se tu doptají.
A co jsem pĜedpovČdČl tČmto horám a pĜipovídám, jak vám, pánĤm
na KaĖku i milostivé osobČ Jeho CísaĜské, že obávati se jest, aby na
to nepĜišlo, co jest o tČch horách pĜedpovČdČno. Nebo na dvou
punktech ta všechna správa tČchto hor záleží, jakž jsem toho dobĜe
vyšetĜil a vyrozumuji, co by dobrého mČlo tuto hned býti, když by
jim posloužiti mČl a chtČl. PĜednČ, co se dolĤv dotýþe, to chci pĜi
starobylém spĤsobu zĤstaviti, aby se ruda i kyzy bohaté i chudé
pĜedce pĜijímaly a dobývaly a také za nČ vedle prĤby platilo. A co
jest nám ýechĤm Pán BĤh propĤjþiti ráþil, že tČmto horám hor
podobných v kĜesĢanství není, abychom také toho v bázni boží
užívali. Druhé, aby šmelcování všelikých rud a kyzĤv bylo, aby
taková škoda JMCé a horám tČmto se nedála, jako posud se
nacházelo. Nebo co jest to, kdyby jen se šmelcovaly bohaté vČci,
jako to umČní jisté mají, ale na tom tČmto horám záleží, aby ten
mistr šmelcíĜ byl, kterýž by na 1½ lotu také rudy s užitkem
šmelcovati umČl. A tak, þeho jste se od dávna obávali, toho se již
nebojíte. Nebo cizí národ sem uveden bude, kterýž tomu nic
nerozumí a musí se u nás zde uþiti. A Pán BĤh pro nevdČþnost na
tyto hory za to pĜepustiti ráþí, že sobČ darĤv božích vážiti neumíte,
ani správcĤv, když vám k dobrému a tČmto horám prospČšnému
radí. A obávati se jest, aby na erckauf nepĜišlo. Pak nechĢ každý
uváží, co potom bude, když se tu devadesát hĜiven neb nČco /556/
málo více shledá a mohouc do tĜí set nebo více shledati, jakož
uvážiti jest císaĜské pĜedpovČdČní. (Jednalo se totiž o prodej hor
kutnohorských.) A jak tato obec bude moci pak státi. A pakli na to
nČkdy pĜijde, že se musí za to stydČti. Kdybych však mČl já spolu s
vámi þehož spravovati a pĜekážka se mi od žádného nedála a k tomu
50.000 kop gr. þ na založení bylo, by chtČl každý týhoden užitku
nČkteré sto pĜinésti.
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nČkterou hĜivnu. A jak se srozumívá, že to kunštlíĜování a jeho
šmelcování nejmenším JMCou do pČti tisíc stojí. A ty vČci a
starých zkušených spĤsobĤv promČĖování nic dobrého tČm
horám nepĜináší.
Ty a nČkteré jiné pĜíþiny a nedostatkové tČm horám k pádu
pomáhají, o nichž, budou-li úĜedníci nČkteĜí, jako pan hofmistr,
perkmistĜi, starší havéĜští nebo kdokoliv jiný jich povČdomý
dotazováni, nepochybnČ hojnČjší zprávu o tom uþiní. A tak
nebude-li tomu þasnČ v cestu vkroþeno a to opatĜeno, obávati se
jest pádu znamenitého tČch hor, skrze což by pĜednČ JMCé a
tomuto království þeskému znamenitá škoda (þehož Pán BĤh
uchovati raþiž) pĜijíti musila.
Naposledy i toto k nemalé škodČ tČm horám se nachází, že
pĜedepsaný Kryštof Puc JiĜímu Birtovi, hutmistru, jednu huĢ
nejplatnČjší s osmi pecmi odĖal, tou pĜíþinou on stĜíbra tak
mnoho, jako prve, vydávati a všech kyzĤv a rud šmelcovati
dostaþovati nemĤže. Nyní pak ta huĢ pusta stojí a jemu Birtovi
se nepostupuje, nad þímž on hutmistr stížnost má a beze škody
horám to není.
1589 Dle toho a dle pĜedpovČdi pánČ mincmistrovy mohli
Kutnohorští oþekávati bezpeþnČ, že všelikým nešvarĤm v horním hospodáĜství pĜítrž bude uþinČna z té pĜíþiny, že na snČmu,
roku toho v únoru svolaném, též o horách a hornictví kutnohorském jednati se mČlo. Aby obČ nalezištČ objasniti a obhájiti
mohli, vyslali Kutnohorští na snČm zástupce s následující plnou
mocí: /558/ My šepmistĜi a rada i všecka obec na Horách Kutných
známo þiníme tímto listem obecnČ pĜede všemi a zvláštČ tu kdež
náleží, že nemohouce sami osobnČ k snČmu otevĜeným mandátem JMCé pána našeho nejmilostivČjšího ku dni pondČlnímu
nejprv pĜíštímu vĤbec rozepsanému podle milostivého JMti o
tom poruþení se dostaviti, na svém místČ ěehoĜe Vodiþku z velké
rady a Pavla Litomyšlského z starších obce naší k témuž snČmu
vysíláme a jim plnou moc a právo dáváme, aby oni na našem i
svém místČ pĜi témž snČmu se ohlásiti, jednání snČmu pĜítomni
býti i k tomu, pokudž náležité bude a k nám by pĜíslušelo, podle
jiných se pĜimlouvati a jiné všecko tak platnČ a tak mocnČ,
jakobychom my všichni toho pĜítomni byli, uþiniti mohli a moc
mČli. A to na zisk i na ztrátu podle práva. Tomu na svČdomí a
jistší dĤvČru peþeĢ naši menší k tomuto listu mocnému jistým
našim vČdomím pĜitisknouti jsme dali. Jenž jest dán a psán na
Horách Kutných v pátek po památce sv. Pavla nastolení léta
1590.
Byli však poslové kutnohorští hnedle pĜi svém se ohlášení
ve snČmu od pana Václava KalištČ nemile dotþeni poznámkou
nemístnou, že slovem Horníci v císaĜském mandátČ na snČm
svolávajícím mínČni nejsou mČšĢané kutnohorští, nýbrž lid pĜi
horách pracující. Protož podali poslové do snČmu vyslaní následující námitky, jimiž objasĖují a dokazují, že název Horníci
nevztahuje se jen na samý lid pĜi horách pracující, nýbrž na
obyvatele všechny a zvláštČ na ty, kteĜí náklady svými ty hory
zdržují a to proto:
1. Že my všichni obyvatelé na Horách Kutných jsme osoby
horní a Horníci slujeme. A ten titul od Jich Mtí králĤv þeských
od starodávna nám se dává, jakž privilegia naší obce to v sobČ
obsahují a zavírají, ano i zĜízení zemské ukazuje. Též pĜi snČmích i pĜi soudech vyšších tím artikulem Horníci jmenováni
jsme. A tak z té pĜíþiny jedno to slovo Horníci nemĤže se na
samé dČlníky horní vztahovati, než i k nám nákladníkĤm a
obyvatelĤm hor pĜináleží.
/559/ 2. Jakékoliv milosti, svobody a obdarování, kdy jednána
HorníkĤm od Jich Mtí slavné a svaté pamČti císaĜĤv a králĤv
þeských byla, to jest se dČlo skrze šepmistry a konšely na místČ a
k ruce i k potČšení všem obyvatelĤm mČsta Hory Kutné a ne
toliko dČlníkĤm samým horním. Protož ty milosti a svobody
jakékoliv pro zvelebení a vzdČlání hor jsou mČstu tomu a
HorníkĤm dány jako i tato milost strany vydávání svČdomí nemohou se vztahovati na samé dČlníky, než se všechny obyvatele
na týchž Horách Kutných, a zvláštČ, ježto na Hory z statkĤ svých
náklady þiní.
3. Že hory ne samými dČlníky a tím lidem pracovitým stojí a
se vyzdvihují a vzdČlávají, ale více námi obyvateli, kteĜí z statkĤv svých na nČ náklady vedeme, v tom žádných penČz nelitujíce,
aby toliko zachovány, zdrženy a zvelebeny byly a vedle toho i ta
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obec v svém spĤsobu zĤstati mohla. Nebo kdyby nás nákladníkĤv
nebylo, pro pĜespolní nákladníky nikterak by hory státi nemohly.
Protož jakékoliv milosti a svobody HorníkĤm se dávají, jako i
tato snČmem jest dána, slušnČji a pĜíležitČji na nás domácí nákladníky hor, nežli na dČlníky, kteĜí þasto z hor spČchají, vztahovati by se mČla.
4. Kdyby na samé dČlníky, jako hašpléĜe, havíĜe a jiné lidi
pĜi horách pracovité a mezi nimiž mnoho zoufalých, na poctivosti zmaĜilých, ten artikul se vztahoval a oni toliko mČli té milosti
i jiných k tomu podobných svobod užívati, nemohlo by než nám
a všechnČm obyvatelĤm dobĜe chovalým a ty hory statky našimi
zdržujícím lítostivo býti, že by takoví lidé pobČhlí nás pĜedþiti a
lepší svobody nežli my užíti mČli.
5. Že to svolení a snesení snČmovní svČtlé a patrné netoliko
na Horníky, neb jakž by se to slovo vykládati chtČlo, na dČlníky
se nevztahuje, ale na nákladníky (kverky), jakž zejména v tom
artikuli to slovo dostaveno jest kverk, my pak ti kverci jsme, obyvatelé tu na Horách Kutných, kteĜíž od osob svých i také od obce
vždycky a ustaviþnČ náklady /560/ na hory þiníme, jiní více, jiní
ménČ, a není nadČje, aby který soused u nás na Horách Kutných
byl, ježto by svých nákladĤv neb tálĤv nemČl a tak kverkem
nebyl. Protož snáší se u nás, že na nás všechny Horníky a obyvatele ten artikul snČmovní se vztahuje a ne na samé dČlníky.
6. Naposledy, jestli by ten artikul mínČn byl na dČlníky horní
proto, aby se od díla horního neodtrhovali, nad to by na nás
Horníky a kverky vztahovati se mČl, kterýmž potĜeba k nákladĤm
našim, jak se s nimi, zvláštČ od té nevážné a nezbedné þeládky
zachází, pĜihlídati, ponČvadž mnozí, když toliko lĤnem a záplatou jist jest, na dílo nemnoho dbá a þasem více ty peníze vyzahálí a vyspí nežli vydČlá. Tudy mnozí kverci a nákladníci o zisk pĜicházejí, ano i JMCé i urbuĜe umenšeno jest, z þehož se znáti
dává, jestliže by nebylo dobré dČlníkĤm od prací se odtrhovati a
odcházeti, že mnohem škodnČji kverkĤm a nákladníkĤm od jich
nákladĤv se odstČhovati.
Sotva že tímto objasnČním poslové na snČm vyslaní jednu
záležitost obecní vyĜídili, nastala šepmistrĤm doma sporná vČc
nová s úĜadem horním, neboĢ tento dávnou obnovoval opČt hádku o pĜednost v soudech pĜi sporech domácích a poþínal opČt veškerou pravomoc v mČstČ si osvojovati, popíraje stolici šepmistrské práva míti. Toto nepĜátelské poþínání si úĜadu horního nemile dotklo se šepmistrĤ, kterým pĜi nastoupení nového mincmistra všeliké pĜátelství zachovati tak slavnČ pĜipovČdíno bylo.
Proto pro uvarování dalších a povážlivých rozmíšek žádáno u
mincmistra za obhájení starých práv: Stolice JMCé jakožto krále
þeského, pána našeho nejmilostivČjšího, na niž šepmistĜi a
konšelé na Horách Kutných sedí, jest výsadní a z ní se tu všecky
vČci hlavní, outrpné i o þest od starodávna soudí. Na to majestát
krále JiĜího, krále Vladislava a potvrzení císaĜe Ferdinanda.
Horní a mincovní úĜad na Horách Kutných sobČ handl horní,
minci a urburu JMCé poruþenu mají, to spravují a podle toho o
tále, cupusy a vyhledání šichet náležitČ /561/ soudí. Trefí-li se pak
pĜi tom criminale, bućto na hrdlo neb na þest se vztahujícího, to
pĜed šepmistry a konšely k soudu se podává, jakožto k té stolici
JMCé, kdežto to tu na Horách Kutných slyšeti a rozeznávati
náleží. PĜíkladové jsou nejprve: soud o stĜíbro pokradené za
šĢastné pamČti krále JiĜího na rozkaz JMti, vina Hans Kohla
písaĜe hutního, rozepĜe Balcara Neumanna perkmistra z KaĖku,
JMCé rychtáĜe a Tomáše Haška z Sukova štolmistra z poruþení
a naĜízení JMCé, rozepĜe Zikmunda Kozla z Rejzntolu horfmistra a Jana Harlanského z RadboĜí písaĜe kaĖkovského taktéž z
poruþení JMCé. Proþež i Jich Mti páni mincmistrové také v té
stolici sedali a s pány šepmistry pĜe netoliko mČstské, i též horní
vyslýchali a jich uvažovati pomáhati ráþili. Od úĜadu pak horního se odvolání béĜe pĜed pány mincmistry, pĜed pana prezidenta
a pány rady zĜízené komory království þeského, ale od šepmistrĤv pĜed JMt královskou. Prve úĜad šepmistrský byl nežli hofmisterský a úĜedník mince na Horách Kutných. To potvrzuje
majestát císaĜe Zikmunda léta 1420 za osazování zase na
Horách a smlouvy starých a nových HorníkĤv po vypálení Hory,
za mincmistra Jana z Sútic r. 1438 šepmistrĤm Hory k spravování poruþeny byly, když pana mincmistra nebývalo. Na to list
císaĜe Ferdinanda r. 1544, též krále Vladislava r. 1521. Též po
smrti krále JiĜího mince se ujali, dluhy královské platili a když

král Vladislav volen byl za krále þeského, zase ji Jeho Mti i s
užitky postoupili. Z té stolice JMCé také od šepmistrĤv a konšelĤv hofmistr, urburéĜ, úĜedník mince a jiní z služebníkĤv a
správcĤv horních se k povinnostem obecním volili a posavád,
když se úĜad šepmisterský obnovovati má, se k týmž úĜadĤm
poznamenávají. Na šepmistry, konšely neb radu a obec všecka
privilegia svČdþí, ano i snČmovní relací a jiná snČmovní naĜízení. Jich Mti králové þeští, když kdy na Hory o jaké potĜeby ke vší
obci psáti ráþili, vždycky pĜední místo a hlas šepmistrĤm a obci
dávali. /562/ Nejvyšší mincmistrové jak v rejtuncích obecních tak i
jiných vČcech šepmistrĤm a radČ s obcí pĜední místo a hlas pĜed
hofmistrem, urburéĜem, úĜedníkem mince a jiným dávali a jim
také dali a o jiné potĜeby hor psáti veleli. Na to poznamenání
rejtunkĤv obecních a psaní pana Bohuše Kostky z Postupic a
pana Jana z Vitence. A posavád šepmistĜi a konšelé jako pĜední
úĜedníci JMCé tu na Horách Kutných netoliko v pilných vČcech
úĜedních a jednáních a i též v neúĜedních i pĜi té rytíĜské kratochvíli „stĜílení ptáka“ místo a hlas po panu mincmistrovi pĜed
hofmistrem a jinými úĜedníky horními a mincovními mají. Na to
vidimus z knih poĜádku havíĜského hor stĜíbrných. Když léta
1555 v jednom patentu JMCé hofmistr a úĜad horní pĜed šepmistry položeni byli, to muselo k napravení pĜijíti a šepmistĜi
napĜed položeni býti. Patent ten posavád pĜed rukama jest na
Vlašském dvoĜe. ŠepmistĜi a konšelé z té výsadní a pĜední stolice
JMCé panu mincmistrovi všeckny vČci mezi lidmi tu na Horách
Kutných sbČhlé a provedené oznamují, obec všecku a v ní ten
nesþíslný poþet lidu a zbČĜ rozliþnou v kázni a poslušnosti drží,
ježto není nadČje, aby tím hofmistr a úĜedníci horní vládnouti
mohli. Naposledy na šepmistry a obec na Horách Kutných
všecka jiná královská stĜíbrná neb horní mČsta jakožto na nejstarší a nejdávnČjší v království tomto mČsto horní, kteréž vždycky místo a hlas svĤj po Praze má, pĜednost dávají a v pochybných vČcech odtud správnost a nauþení žádají.
Rozklad tento, uþinČný hlavnČ pĤsobením zdánlivČ obci
naklonČného mincmistra, dosáhl svého úþinku, že usilování
horního úĜadu po vlivu na rozhodování a souzení v záležitostech
obecních zase na nČjaký þas ustalo. Toto vtírání se úĜadu horního v záležitosti obecní povstalo hlavnČ za tou pĜíþinou, že úĜad
konšelský již po dva roky obnoven /563/ nebyl. Protož vysláni
byli nČkteĜí z rady k panu mincmistrovi se žádostí, aby obnovení
úĜadu konšelského dle obvyklého poĜádku vykonal. Dostali však
odpovČć, že dokud sám svých vČcí náležitČ neuspoĜádá, že jim v
tom vyhovČti nemĤže. Však aby osoby k úĜadu tomu schopné
jemu ve spisu podali, on že to do komory odeslati chce, aby k
volbČ naĜízení obdržel. Po dojití tohoto naĜízení a pouþení, které
osoby voleny býti mají, vykonal mincmistr obnovení rady
obecní, pĜi kteréž pĜíležitosti pro obecné dobré i pro budoucí
pamČĢ toto naĜízení písemné zanechal: Tak jakož jsou se pĜi
právních a obecních vČcech dole psaní neĜádové, o þemž se
netoliko zde pĜi tomto mČstČ, ale i jinde zhusta mluví, rozmohli,
a ti samí na záhubu a zkázu obce v nemalém stižení chudých,
pracovitých a obzvláštČ zhornilých lidí a tak na škodu JMCé
drží:
Jedno, že mnozí z konšelĤv pĜísežných chodí v radní den na
radní dĤm kdy chtČjí, žádných pokut nedávajíce, když hodinu
uloženou zmeškají, tak jakož prve bývalo, nýbrž jedni na druhé,
když onen dá, že já také dám, ukazujíce a tak když všichni a
obzvláštČ ti, jenž na pĜední lavici sedí, tím a týmž hĜíchem jsou
vinni, jedni druhým to pĜehlídají, takže mnohdykráte se trefuje,
že náležitého poþtu konšelĤv, kteĜí k soudu a uvažování vČcí
právních náleží, nebývá, kterouž pĜíþinou soud se držeti a
mnohý svého náležitého opatĜení míti a užívati nemĤže. Protož
jest potĜebí, zvláštČ pak nad tím, co sami mezi sebou dobrého
naĜídí, ruku držeti, tak aby bez výminky žádnému toho prohlídáno a pro jednoho neb více osob, by pak pĜedních se dotýkalo,
rušeno to nebylo.461
Druhé. Že mnohé pĜe ne tak pĜíþinou stran, jako neobyþejným folkováním, þastým a zbyteþným odkládáním práva, na
velikých a dlouhých protazích zĤstávají, nČkteĜí soudcové na
461
Tato pĜedhozená liknavost osob v radČ mČstské jsoucí k vykonávání povinností svých zavdala hlavní pĜíþinu k tomu, že úĜad
horní záležitosti obecní na sebe pĜevésti chtČl.

smlouvČ k stižení jedné kteréžkoliv strany mimo þas slušný a
náležitý zdržují, jiné mimo spĤsob pravý /564/ na pĜíliš dlouhé
termíny odkládají a jiné vyslyšané, dovedené a tak zavĜené
majíce, þasnČ neuvažují, nýbrž od jednoho k druhému þasu
odkládají, takže nČkdo pĤl léta, rok celý i více toliko na výpovČdi
zĤstávají. Kterýmž spĤsobem mnohá pĜe, nežli k svému ukonþení
pĜichází, do tĜí, þtyr i více let se protáhne, ten, kterému se kĜivda
dČje, k své spravedlnosti, buć domácí neb pĜespolní, pĜijíti
nemĤže a mnohý stižen jsa takovými protahy, od zaþatého
poĜadu práva upouští, jiný pak chudý aneb potĜebný jsouce,
obávaje se, aby skrz takový dlouhý soud o všecko nepĜišel, aneb
že by na to nakládati dostaþiti nemohl, ku právu pĜistoupiti a nic
toho zaþíti nesmí, nýbrž radČji svou kĜivdu Pánu Bohu porouþí. I
ponČvadž ten zpĤsob a kterak by v tČch pĜíþinách spravedlnosti
každému dostati se mohlo, netoliko právy vymČĜen jest, ale také
jeden každý, jaký by v tom Ĝád zachován býti mČl, tak aby Pánu
Bohu k rozhnČvání pĜíþina dávána nebyla, rozumem pĜirozeným
dosti hnouti mĤže, jest tedy vysoce potĜebí v tom jako ve všem
veliké šetrnosti k propĤjþení chudým a nČkdy nevinným spravedlnosti užívati a tak poĜadu práva radČji následovati, nežli
nevĤli neb žádosti neslušné nČkteré strany folkovati.
TĜetí. K spravování statkĤv a dĤchodĤv obecních a špitálních sami konšelé sebe aneb nČkteré osoby z sebe volí a tak ty
úĜady sobČ rozdávají, v þemž a z þehož veliký neĜád pochází.
Neb ponČvadž se taková správa témČĜ z první lavice osobám
dostává, tedy zĜídka se kdo za takového, aby mu tento neb onen
nedostatek buć pĜi hospodaĜení neb pĜi poþtu vystavil, vydaĜiti
a obecní dobré zastati smí, kterouž pĜíþinou nČkdy s uþinČním
poþtu þasného se protahuje a kteĜí nČkdy nČco k obci neb záduší
zastavují, od sebe toho v nČkolika letech neodvozují a tak obecní
dobré tudy a tČmi pĜíþinami v nerozšafném anobrž i v škodlivém
zpĤsobu státi musí. A protož bylo by lépeji a užiteþnČji k takovým správám nČkteré jiné osoby z obce naĜíditi a ty aby povinny
byly /565/ každého roku konšelĤm a starším obecním poĜádný
poþet uþiniti. Dopustily-li by se pak jakého neĜádu, tehdy aby
takové ku pĜíkladu jiným ztrestány a jiní na místČ takových
naĜízeni byli.
ýtvrté. Mezi pekaĜi, mlynáĜi a jinými Ĝemeslníky, kteĜíž lidu
obecnému za jich peníze v slušnosti posluhovati povinni jsou,
žádného Ĝádu není, a ti témČĜ v žádné poslušnosti vrchnosti své
nezĤstávají. Neb chléb se pĜíliš malý, když se jiná mČsta okolní
sem srovnávají, peþe a též ten se ven z mČsta pĜekupníkĤm na
vozích prodává, takže se ho nČkdy lidem domácím v mČstČ nedostává. Obilí mnozí pĜekupují, jedni druhé k uþinČní vždy vČtší
drahoty pĜedávají, jiní nakoupíce toho a pĜivezši odjinud sem k
horám JMCé na draho chovají. A když pak krásnČ ti, jenž se
tČch vČcí dopouštČjí, proto na radnici povoláváni bývají, avšak
se žádným skutkem netresce, nýbrž se toho toliko domlouváním
a slovy odbývá a tak se tím chudý a obecný a nejvíce horní lid
velice stČžuje. Protož aby jistá pokuta v jedné, druhé i tĜetí uþinČna a to do desíti kop uložena byla a ta se žádnému vymyšleným spĤsobem jakýmkoli nepromíjela. Jestliže by pak ani to
nepostaþovalo a kdo více toho se pĜeþinil, aby ta vČc na nejvyššího pana mincmistra vznešena a taková osoba jmenována byla.
Páté. Když se tČch pĜeddotþených a jiných neĜádĤv nČkteĜí z
konšelĤv, jenž bućto své mlýny mají aneb ty výš jmenované
živnosti a obchody vedou, dopouštČjí a o pĜetržení toho jednati a
mluviti se má, tehdy ti a takoví pĜedce v lavicích zĤstávají, od
toho ven nevystupují a tak jiný pro nČ tím náležitČ hýbati a k
tomu se pĜimlouvati nesmČjí. I jest potĜebí, aby pan rychtáĜ
JMCé toho nedopouštČl a netrpČl, nýbrž takovému, kterýž by pĜi
rozjímání tČch vČcí zĤstávati chtČl, buć ten kdokoliv a v jakémkoliv ouĜadu, ven z lavic a tak ze svČtnice vystoupiti poruþil.
Šesté. NČkteĜí zde pĜi obci i jiní nČkteré statky zádušní bućto
k kostelĤm anebo na milosrdné skutky od pĜedešlých pobožných
lidí dobrým /566/ a svatým úmyslem odkázané drží a spravují a z
toho žádného poþtu, jsouce tím slušnČ a spravedlivČ povinni,
neþiní, vedle vĤle kšaftujících se nechovají, nýbrž sami toho užívají a konšelé na to všecko, majíc se oni o to domlouvati a to
zastávati, skrze prsty hledí a nČkteĜí z nich sami se toho
dopouštČjí.462 To aþkoliv také všechnČm konšelĤm k potĜebnému
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opatĜení, zvláštČ pak primasovi na to pozor míti náleží, však
jestliže by kdy i od tČch nČco se toho pĜehlídalo, o þemž, aby se
to po tomto napomenutí díti mČlo, té nadČje není, tehdy též pan
rychtáĜ k tomu se dívati a k tomu mlþeti nemá, nýbrž se o to na
místČ JMCé slušnČ domlouvati, vedle mocnosti k nápravČ pĜivozovati a þím by sám zvládnouti nemohl, to na pana mincmistra
aneb vidČlo-li by se jemu na komoru þeskou vznésti má.
Naposledy. Když nČkdy horních a tak JMCé vČcí se týká a od
úĜedníkĤv rychtáĜi mČstskému, kterýž za to svĤj plat z mince
každého téhodne béĜe a opatĜení nČkterých osob vČzením ztrestati poruþeno bývá, tehdy rychtáĜ málo na poruþení jich dbá, tak
se nechová a tou pĜíþinou netoliko zlé svĤj prĤchod má, ale také
úĜedníkĤv naĜízení nemálo zlehþeno bývá. Protož jest potĜebí
každému rychtáĜi hned pĜi uþinČní jeho závazku to pĜipomenutí
uþiniti a pĜi nČm to opatĜiti, aby v tČch pĜíþinách náležitou a
slušnou poslušnost zachoval, aby toho jináþ opatĜiti potĜebí
nebylo a tudy z nČkterých nesrozumČní mezi tČma dvČma úĜady,
mČstským a horním, sjíti mohlo.
Dále že jest zapotĜebí, aby pokojná a jistá policie a opatĜení, když by z dopuštČní božího buć oheĖ anebo skrze zlé a
nezbedné lidi nČjaká šarvátka a bouĜka nastala, naĜízena byla.
Protož aby po þtvrtech anebo kvartýrech jisté vymČĜení a naĜízení se stalo, tak aby všeliké nesjednocení pĜedcházeno a vþas
od ustanovených osob pĜetrhováno a /567/ pokojeno bylo. Nebo
kdyby tím spĤsobem mezi domácími a pĜespolními takové záští a
zkyselení, jakž již po dvakráte v krátkém þase se stalo, mČlo do
obce se vlouditi, nemohlo by než mČstu nebezpeþenství a škodu
pĜinášeti. Protož žádá, aby šepmistĜi mu odvedli specifikální
partikuláĜ, jakým spĤsobem to mČsto po þtvrtČch rozdČleno, kdo
a jací lidé v každém domČ, buć ýechové neb NČmci, jsou, jaký
obchod vedou, výslovnČ pĜidali, aby jistá a bezpeþná policie
zavedena býti mohla.
Z této pĜísné instrukce, kterouž nejvyšší mincmistr šepmistrĤm a konšelĤm vydati za dobré uznal, poznati možno, že
mnohé nepoĜádky v obci napraviti potĜebí bylo. Protož také po
obnovení rady k tomu pĜihlíženo bylo, by se naĜízení tomu
zadost uþinilo. Proto také ještČ týž den stalo se snešení šepmistrĤv a radních s panem rychtáĜem JMCé následovní: PonČvadž
mezi obyvateli a sousedy obce zdejší rozpustilost nemalá se
rozmohla a povyky po noci, pranice a þasto vraždy tajné se dČjí
a lidé pokojní v svých pĜíbytcích pokoj míti nemohou a dosti
málo se doptati mĤže, kdo by takových povykĤ a jiných nespĤsobĤv se dopouštČl, protož pro pĜetržení toho a uvedení lepšího
spĤsobu do obce této, aby každý den po první hodinČ na noc na
rathouze se zvonilo a vĤbec pĜed tím dnĤ trhových se provolalo,
aby žádný po zvonČní v domích šenkovních se nenacházel a
hospodáĜi neb nájemníci ožralcĤm po první hodinČ po zvonČní
piva a jiného nápoje na Ĝad nedávali, leþ by lidé pĜespolní byli a
nČkteĜí sousedé pro uctČní jich tu s nimi pokojnČ sedČli, pod
skuteþným trestáním a pokutou dĜíve vymČĜenými. A když by
bylo po zvonČní, rychtáĜ hned, ponČvadž do domĤv šenkovních i
jinam po mČstČ choditi má a kde by koho, že by jaké praþky þinil
nebo kĜiþel, postihl, ty do šatlavy bráti má. Též postihl-li by u
koho jakou zbraĖ anebo pemrlici, þakany a jiné tČm podobné a
pĜedešlým spĤsobem zapovČzené vČci, aby jim to odebral a více
nenavracel. Však pĜed tím také aby provoláno bylo, aby nikdo s
žádnou zbraní, zvláštČ po noci nechodil. A aby tomu všemu
rychtáĜ dosti uþiniti mohl, mají k nČmu /568/ þtyĜi ponocní pĜidáni
býti, kteĜí s ním choditi a jemu do þtyr hodin a bylo-li by tĜeba i
déle nápomocni býti mají. Den pak sobotní a nedČlní druhý
rychtáĜ naĜízen býti má, kterýž volenému rychtáĜi v tom všem
nápomocen býti a takové pokĜiky a rĤznice noþní pĜetrhovati
má.
PonČvadž pak na pekaĜe, mlynáĜe a Ĝezníky taková stížnost
vedena byla, hledČli tu šepmistĜi a konšelé též nápravu uþiniti a
ustanovili každému z cechĤv tČch jistý Ĝád k pĜísnému zachovávání. Obeslavše pak nejprve starší nad pekaĜi, tyto pĜíþiny jim
oznámili: Jedno. Že jest pánĤm to velmi stížné, že tak špatnČ
obchodem svým tuto obec opatrují a chleba dostatek nedávají,
jelikož mnohou sobotu k veþeru chleba nebývá a vČdí o tom
dobĜe, že lid horní pracovitý teprvá když mzdu vezmou, k veþeru
nČmž pĜi r. 1537 povČdíno bylo.
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sobČ chleby a jiné potĜeby kupují. Však nemají-li co sobČ koupiti, tak nemalé naĜíkání mezi lidem bývá, že v tom od pánĤv nejsou opatĜeni, o to dosti mluvívají. A jiná pĜíþina nemĤže se najítí, než ta, že nezĜízenČ na ty vozy nakládají a pĜes pole vyprodávají, ježto vidí dobĜe, že mají pĜednČ obec opatrovati a že
pĜipovČdČli vždy tak uþiniti. A co pĜes pole se vyprodává, neví se
jak jej pekou, a jim starším bylo pĜedc v tom poruþeno, aby k
tomu pĜihlédali. Však neví se o tom, jak to opatrují, že tak
nemírnČ odtud toho božího daru se veze. Druhá pĜíþina jich
povolání tato jest, že velmi malý chléb pekou, ježto by mČli k
tomu prohlédnouti, že jejich prodaj jest takový, že se nemĤže o
nČj tĜíti, než po þem napekou, to musí vzíti. I ponČvadž jistá
pokuta jest na to vymČĜena, kdo by tak malé chleby pekl, jestli
oni, jakožto starší, nebudou to chtíti opatĜiti a v to vkroþiti, tedy
potkají-li se s jakou pokutou, nechĢ nemají za zlé. Nebo jest to
velká vČc, že tak beze vší mírnosti hrubČ malý chléb pekou. I
nemohouc páni takového od chudých lidí naĜíkání slyšeti a
obávajíc se, aby od vrchnosti domluvy nemČli, toho více pĜehlídati nemohou, než jestliže toho nenapraví, tehdá jak starší pĜednČ, potom i jiní spolutovaryši trestáni a pokutováni budou. /569/
TĜetí. Že dopouštČjí vepĜe ledakomus pĜekupovati, ledajakýms
podruhĤm a nájemníkĤm, ježto by toho dopouštČti ani pĜehlédati
nemČli. Protož aby mezi sebou osoby naĜídili, které by to vyhledávaly a pĜetrhovaly a na pány vznášely. ýtvrté. KteĜí mezi
vámi vepĜe chovají, tedy aby to naĜídili mezi sebou, aby pĜednČ
ĜezníkĤm domácím pobídku uþinili, aby tak chudí lidé fedrováni
byli. NechtČl-li by domácí koupiti a nepotĜeboval-li by, tehdá
mohou pĜespolním prodati. A to se jim zapovídá pod pokutou 5
kop gr.þ. Protož aby tovaryšĤm svým, obešlíce cech, oznámili,
aby se oni vČdČli, jak varovati, jakž oni tak jiné. Po krátké
omluvČ, kterouž starší vinu s sebe i s cechu sníti hledČli, doložili, že se o tom všem jim i tovaryšĤm (tj. spolumistrĤm k cechu
pĜíslušícím) jich oznámí, aby se vČdČli þím spravovati a jak
pokuty uvarovati.
Starším nad mlynáĜi bylo takto naĜízeno: Jedno. Jelikož
vČdí, jaké jest naĜízení podle prĤb se stalo a oni na jakou míru
mouky ze mlýna pekaĜĤm vydávati mají, že pak se oni tak
nechovají, jest pánĤm velmi stížné. Nebo pekaĜi když sem o
zmalený chléb obsíláni bývají, to sobČ za obranu berou, že jim
od vás míra náležitá ze mlýnĤv nevychází. Protož pánĤm nemĤže
to než stížné býti, že sobČ naĜízení panského tak málo váží a
chudého lidu horního neušetĜují. A také se jim o tom pĜísnČ
pĜikazuje a porouþí, aby se tak chovali a což slušného a spravedlivého od sebe ze mlýna vydávali, nebo jim nenáleží nic, nežli
mČĜiþné. Druhé. To jest pánĤm stížné, že tak velmi tu obilí draží,
jeden pĜed druhým chmatá, což jest jim pĜedešle nejednou
zapovČdíno pod jistou pokutou a neradi by páni vpravdČ k nim
tak pĜísnČ proto nastupovali a pokutami k nim pĜikroþovali.
Protož aby oni mezi sebou sami se napomenuli a ušetĜili, aby v
té pĜíþinČ mezi nimi mírnost nČjaká zachována byla a také lidu
chudého a této obce ušetĜovali, aby mírnost v kupování obilí
zĤstávati mohla. /570/ TĜetí. Že zpráva jest, kterak by pĜes pole
mouk nemálo odvážejíc prodávali, jakž jistými poruþeními
JMCé pána nás všech nejmilostivČjšího, tak potom i od pánĤv
pĜísnČ pod pokutou pČti kop gr.þ. zakázáno bylo, aby odsud od
Hory Kutné viktualií se nevyváželo, než odjinud obec tato takovými vČcmi fedrována byla. Protož v tom se jim ještČ porouþí a
výstraha dává, aby se toho nedopouštČli a mouk odsud jinam
nevyváželi pod pokutou již oznámenou. ýtvrté. Že se jim o tom
porouþí, aby vepĜĤv, kteréž na mlýnech svých mají, od obce
nevyprodávali, než nejprve domácích ĜezníkĤv aby pobídli a
jestli by se s nimi smluviti nemohli, tedy budou moci to pĜespolním lidem prodati. Však pokudž by nejvýšeji býti mohlo býti, aby
pĜednČ obce ušetĜili a víc odsud vepĜĤv neprodávali, než hledČli,
aby lid horní fedrován byl, ponČvadž všichni máme z hor
živnost, také povinni jsme všichni lid ten, který na horách jest,
fedrovati. Protož se jim porouþí, aby tovaryšĤm svým oznámili,
aby se tak a ne jinak chovali, nechtí-li v pokutu upadnouti. Páté.
O tom se jim porouþí, aby na to pozor mČli a mezi sebou naĜídili
osoby, které by to pĜehlídaly, kteĜí nájemníci neb podruhové
svinČ nebo vepĜe by mČli a na škodu lidskou chovali, aby o tom
pánĤm zprávu dávali a takový neĜád aby pĜetrhován byl a ti,
kteĜí k tomu právo nemají, toho také neužívali. Nebo ponČvadž

to k jich živnosti a pekaĜĤv náleží a páni nemohou o všem všudy
vČdČti, o tom se jim porouþí, aby pozor mČli na to a v živnosti
sobČ pĜekážky þiniti nedopouštČli. Šesté. To se jim také zapovídá, aby mouk sobČ pĜes míru nevysazovali, ale s chudým lidem
se smlouvali, aby jim Pán BĤh požehnání dal. Když starší nad
mlynáĜi chtČli na obranu svou nČkterou omluvu pĜednésti, jest
jim oznámeno, že páni nechtí jalových tČch omluv jich slyšeti,
než aby se tak vedle toho naĜízení zachovali.
Starší nad Ĝezníky byli též obesláni a jest jim napomenutí v
tČchto /571/ artikulích uþinČno: PĜednČ. Že páni zprávu jistou o
tom mají, kterak oni napoĜád nakoupíce dobytka tu okolo Hory,
blíž i dále jak mohou, obzvláštČ telat, skopcĤv a majíc obec tuto
fedrovati a to opatrovati, aby lid horní mČl co sobČ na slušnosti
koupiti, takový dobytek jiným pĜespolním ĜezníkĤm prodávají a v
tom handlují, což jest jim pĜedešle pod jistými pokutami pĜísnČ
zapovČdíno. Nebo vČc jest jistá, že tou pĜíþinou drahotu pĤsobí a
dobytek lepší ven vyprodávají a horší doma bijí, co jim nechtí od
nich koupiti. Aþ byste pak chtČli nČþemu tomu odpírati, ale
nemĤžete, nebo JiĜí Laviþka jest se pĜiznal, že prodával. Protož
se vám to všem zapovídá takové handlování a dobytka od obce
vyprodávání pod pokutou pČti kop gr.þ. od starodávna na to
vymČĜenou. A tak jiné, obešlíc tovaryšĤv svých, jim to oznamte,
aby se vČdČli pokuty jak uvarovati. Druhé. Že jest veliké
naĜíkání od lidí horních a chudých, že tak nemírnou drahotu
spĤsobili a mezi sebou masa tak vysoce vysadili, ježto jest to
ponČkud i s hĜíchem tak chudému lidu ubližovati, že mnohý pro
drahotu velikou nemĤže sobČ kus masa koupiti, a vČdí, že jeden
každý v obchodu svém má toho šetĜiti, aby ten obchod vedl a
nebylo s ublížením a nátiskem bližního. Oni pak, když nemají
polovici, zdá se jim, že výdČlku žádného nemají. A páni ráþili
tomu jich handli dobĜe vyrozumČti ze zprávy šenkýĜe od BakaláĜĤv, kterýž to oznámil, když jste na nČj stĜíhli doma, že sám
bije na záhubu Ĝemesla vašeho, že co jest tu nČkterého skopce do
své kuchynČ sobČ zabíti dal, že jest mu to o polovici lacinČji
pĜišlo, nežli by v krámích kupoval od vás. Proþež se jim o tom
porouþí, aby mezi sebou se napomenuli, aby v pamČti mČli Pána
Boha svého a svého svČdomí šetĜíce nehledali tak velikého
užitku, ale ušetĜili také chudého lidu a spravedlnosti, jestliže chtí
však pokuty ujíti na to od starodávna naĜízené. TĜetí. I to v
stížnosti páni mají, že oni napomínání panská sobČ za /572/ hĜbet
kladou, jak starší tak jiní tovaryši spolucechovní jich, a to v
pĜíþinČ té, že jest již nejednou pĜísnČ zapovČdíno, aby nekupovali od pĜespolních ĜezníkĤv mas a to za tou pĜíþinou: jedno, že
jest to veliký neĜád a nemĤže než tudy drahota pojíti. Nebo on,
který od pĜespolních ĜezníkĤv kupuje, kupuje za pĜíþinou tou,
aby nČco získal, a kdy kdo z nás od nČho koupí, také na tom
užitek míti mohl. A tudy když skrze jedny i druhé ruce projde,
nemĤže než drahota pojíti a chudý lid v tom hynouti. Protož
takový handl neobyþejný zapovídá se jim pĜísnČ ještČ, jakž i prve
to bylo zapovČdíno, aby žádný, buć z starších ani spolucechovních, v pĜekupování tČch mas se nevydával, ani jeden od
druhého dobytkĤv z okolních vsí pĜihnaných nepĜekupovali pod
propadením pokuty pČti kop gr.þ. O tom též spolutovaryšĤm a
cechovním svým aby oznámili. ýtvrté. Jim starším se porouþí,
aby spolu s cechovními svými to tak opatrovali, aby dostatek
mas pĜi obci bylo a netoliko dni sobotní þerstvá masa, ale i
jiných všedních dnĤv vždycky pro pohodlí chudých lidí i jiných
sousedĤv mívali. A netoliko k sobotČ, ale i k jiným dnĤm dobytky
bili a neþekali, až by sobotních þas odbyli, jakž ten nezpĤsob na
zsoužení chudých lidí a sousedĤv mezi sebou zaþali, aby po vĤli
své masa prodávati mohli a drahotu þinili. Protož aby toho více
nebylo a to pod skuteþným trestáním a pokutou pČti kop gr.þ.,
když by koli þerstvých mas neb nových mas v krámČ nebylo a to
v dostatku jakž náleží. Neb na tom mnoho té obci záleží, zvláštČ,
ponČvadž v této obci jest lidu mnoho pracovitého mimo jiná
mČsta. A jinak také by to bylo s posmČchem obci této, kdyby mČl
nedostatek jaký v potravách, zvláštČ v mase býti. A ponČvadž
toho žádají, aby jim pĜekážka v jich obchodu a Ĝemesle se
nedála a nájemníci v domích hostinských na živČ sobČ dobytka
nekupovali a bíti nedali, tedy jsou povinni to tak opatrovati, aby
oni Ĝemeslem svým a prací svou, kterou pĜed sebe vzali, tak to
opatrovali, aby na nČ naĜíkáno nebylo a potom pokuty se uvarovati mohli. /573/ Páté. Jakož jsou žádali toho, þehož i v tomto

artikuli þtvrtém nČco podotknuto jest, aby obyvatelĤm zdejším,
obzvláštnČ pak šenkýĜĤm a nájemníkĤm to se zapovČdČlo, aby na
živČ dobytka nekupovali a bíti nedávali. Než ponČvadž obchod
jejich a živnost tato jest tuto obec masy fedrovati, potĜebuje-li
kdo, aby od nich kupoval k potĜebČ své. PonČvadž taková žádost
jejich poznává se býti slušná a spravedlivá a páni pĜipovČdČli
jak nad tím poĜádkem jejich i nad jiným laskavou a ochrannou
ruku držeti, protož že se tak stane, a jim, zvláštČ tČm nájemníkĤm a obyvatelĤm nebo šenkýĜĤm o tom se pĜísnČ porouþí, aby
se toho nedopouštČli. A ponČvadž to pĜedešle naĜízeno jest, jestli
by kdo se toho þeho dopustil, že mohou jemu to vzíti a na pány
vznésti. Vedle toho tak se zachovati mohou. Však sousedĤm se
toho propĤjþuje, aby sobČ k potĜebČ své vepĜe neb tele dáti zabíti mohl. To vše tím se zavírá, ponČvadž oni z poĜádku svého stará naĜízení a ustanovení pĜipomínají, že jsou páni také v ta stará
naĜízení dobrá a chvalitebná nahlídli a sobČ dali pĜipomenouti a
jim je obnovují a o tom porouþejí, aby tolik a ne jinak se chovali
a o tom o všem spolucechovním a tovaryšĤm svým oznámili, že
páni svých naĜízení lehþiti dáti nemíní a na sebe posmČchu dopustiti nikterak nemohou, ale pokutami pĜestupníky trestati chtí.
Tak spatĜujeme, že zástupcové obecní všelikými prostĜedky
žádoucí Ĝád a poĜádek v mČstČ upraviti se snažili. Též o prospČch obecní bedlivČ bylo staráno aby dĤchodĤm obecním bylo
pomoženo. Tak v úterý po nedČli Dominus protector (první nedČle v záĜí) páni obecní a soudcové byli povoláni a jest na nČ
vznešeno, že urozená paní KateĜina Žerotínská ze SmiĜic tvrz
Lorec pĜed obcí chtČla by prodati a nežli by s kým jiným o trh
vešla, radČji by pánĤm toho pĜála. PonČvadž pak v ní jest
pivovar a sladovna a prve o tom uvažováno, aby pro obec u
Neškaredic pivovar byl postaven i sladovna, a tuto by bez
nákladĤv k tomu se /574/ pĜijíti mohlo a užitek k obci by se
pĜivedl, k tomu páni mají poddané své v kraji pšeniþném, odkudž
by se pšenice shledávati a zase do vsí pivo vystavovati mohlo.
Však nejvíce pánĤm že to v cestČ jest, že se obávají, aby mimo
starobylý spĤsob nČco na obec tuto neuvedli nového a posudné
aby nemusili i jiní sousedé dávati, kteĜí tou živností jdou a várek
užívají. Mezi tím pak jest se obávati, když by tu ne velmi trefný
dosedl, že by skrze to mnoho zaneprázdnČní obci pošlo. Když to
vše bylo uváženo, dali páni obecní pánĤm odpovČć: že jsou to
všechno pĜednešení s pĜíþinami pĜedloženými uvážili a toto se
nachází, že mnohé pĜíþiny slušné mají, proþ by této obci tvrz
Lorec mČla pĜivlastnČna býti a zvláštČ tu nejvíce, byl-li by jaký
netrefný soused tu dosazen, že by mnoho nevolí a pĜekážek
sousedĤm þinil, pĜipomenuvše i to sobČ, že když Tobiáš Lorecký
tu byl, že jest tam ledajakous protimyslnost dČlal, vína tam
šenkoval a když by nČkdo stavu rytíĜského neb panského se tu
dostal, bylo by snad hĤĜeji. Za tou pĜíþinou jednou se u nich
snáší, bude-li jim paní chtíti prodati a se smluviti, aby trh
vykonán byl, byĢ pak i várka nebyla vedena tam, mohla by se
potom nČkterému sousedu prodati. Než s várkou na ten þas že
není pospíchati bezpeþnČ, až by se v Praze o to rada vzala,
mohla-li by se bezpeþnČ várka držeti. Protož se snášejí na tom,
aby s paní Žerotínskou promluveno bylo a den k trhu aby jim
oznámen byl. Na základČ tohoto usnesení na koupi Lorce stala se
následující kupní smlouva: Léta PánČ tisícího pČtistého osumdesátého devátého ve stĜedu po památce sv. Jiljí stala se jest
smlouva dobrovolná a trh celý dokonalý mezi urozenou paní
KateĜinou Žerotínskou ze SmiĜic jakožto prodávající a slovutné
poctivosti pány šepmistry, konšely i vší obcí mČsta Hory Kutné
kupujícími strany druhé a to taková smlouva a trh, že jest
pĜeddotþená paní KateĜina Žerotínská ze SmiĜic prodala statek
svĤj svobodný a nezávadný, totiž tvrz Ĝeþenou Lorec mezi Horou
Kutnou a KaĖkem ležící, s zahradou, chmelnicí, pivovarem, sladovnou, haltéĜi pĜi té a v té tvrzi /575/ ležícími, vystavenými i k ní
pĜíslušejícími svršky, nábytky obzvláštČ mínČnými a na rejstĜíku
poznamenanými, se vší zvolí, s plným panstvím, tak a v témž
plném právČ, mezech, hranicích, ohradách, v nichžto nadepsaná
tvrz Lorec se vším k tomu pĜíslušenstvím náleží a také jakž toho
všeho paní KateĜina Žerotínská ze SmiĜic, koupivši túž tvrz
Lorec i se vším k ní pĜíslušenstvím od pana Mikuláše Daþického
z Heslova a paní KateĜiny Vlkovské z Ouberovic vlastního strýce
a vlastní matky sirotkĤv pozĤstalých po nČkdy Václavovi Daþickém z Heslova na místČ a k ruce týchž sirotkĤv, v držení a
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užívání posavád byla, žádného práva ani které zvláštnosti sobČ,
dČdicĤm a budoucím svým tu nepozĤstavujíc nyní i na þas
budoucí. A to všechno ku pravému právu dČdickému prodala
nahoĜe psaným šepmistrĤm a konšelĤm i vší obci mČsta Hory
Kutné nynČjším i budoucím za sumu šest set kop gr.þ. Kteroužto
sumu grošĤv dotþení šepmistĜi a konšelé i všecka obec mČsta
Hory Kutné paní KateĜinČ Žerotínské ze SmiĜic pĜi þasu sv.
Havla nejprv pĜíštího od datum smlouvy této zúplna a docela na
minci dobré a berné dáti a zaplatiti mají, neb koneþnČ ve dvou
nedČlí potom. Proti tomu takovou tvrz Lorec i se vším k ní pĜíslušenstvím paní KateĜina Žerotínská ze SmiĜic s dČdici a
budoucími svými jim šepmistrĤm a konšelĤm i vší obci mČsta
Hory Kutné nynČjším i budoucím prodala s právy, dČdinami i
statkem svým svobodným, kteréž v tomto království má a míti
bude tĜetinou vejš. A kdyby sobČ strany, buć kupující neb prodávající pĜed vyjitím þasu svatého Havla pĜíštího dvČ nedČle
napĜed vČdČti daly, tehdá paní KateĜina Žerotínská ze SmiĜic s
dČdici a budoucími svými túž tvrz Lorec s tím se vším k ní
pĜíslušenstvím má a povinna bude jim šepmistrĤm a konšelĤm i
vší obci mČsta Hory Kutné ve dsky zemské beze všech odporĤv a
dalšího zaneprázdnČní dáti vložiti. A cožkoli v této smlouvČ trhové zapsáno a doloženo, to sobČ z obojí strany s dČdici a budoucími svými zdržeti a tomu dosti uþiniti jako dobĜí lidé pĜipovČdČli.
/576/ Na potvrzení a toho všeho zdržení peþeti své, pĜednČ
jakž paní KateĜina Žerotínská ze SmiĜic, tak šepmistĜi, konšelé i
všecka obec Hory Kutné peþeĢ menší mČstskou k této smlouvČ
trhové jsou pĜitisknouti dali a k tomu se z obojí strany urozených
pana Sigmunda Freisichselbsta z Freudenpachu na Konárovicích a pana Jana Machovského z Oudolí JMCé urburéĜe na
Horách Kutných dožádali, že jsou oni na svČdomí toho všeho
peþeti své podle jejich tolikéž k této smlouvČ trhové, však sobČ,
dČdicĤm a budoucím svým beze škody, pĜitisknouti dali. A každá
strana, jichž se dotýþe, jednu smlouvu tuto v jednostejných slovech psanou sebou má. Actum léta a dne nahoĜe psaného.463 Od
té doby až podnes jest obec kutnohorská v držení tvrze Lorce a v
ní nachází se pivovar obecní.
Také k rozmnožení statku špitálského podaĜilo se šepmistrĤm a konšelĤm ze zvláštní milosti císaĜské získati znamenité
pozemky poblíže špitála, a sice dČdiny tak zvané Judexovské, na
které tento zápis byl uþinČn:464 NejjasnČjší kníže a pán, pan
Rudolf II. z boží milosti volený Ĝímský císaĜ a uherský, þeský
král atd. jakožto král þeský ráþil se pĜiznati pĜed úĜedníky
pražskými, že dČdiny JMti královské zápisné, kteréž jsou na Jeho
Mt po nČkdy Lidmile sirotku a dceĜi Mandaleny Judexové jinak
Vorlové, sousedce na Horách Kutných, odúmrtí pĜipadly, pĜi
potoce Páchu proti klášteru Matky Boží Sedlci ležící, jmenovitČ
lán dČdiny orné s lukami a se tĜemi rybníþky, pĜíkopy, bĜehy,
vrbinami, porostlinami i s jiným vším a všelikým k témuž lánu
dČdiny, lukám a rybníþkĤm od starodávna pĜíslušenstvím, jakž
na to majestátové krále JiĜího a krále Vladislava, pĜedkĤv JMti
slavné pamČti plnČji svČdþí, nic ovšem tu /577/ sobČ JMCá ani
dČdicĤm a budoucím králĤm þeským, ani také osobám duchovním i svČtským, jimž by na tom jakážkoli výplata náležela nepozĤstavujíc, i se vší zvolí, plným panstvím, tak a v témž plném
právČ, v týchž mezech a hranicích, v nichžto nadepsaný lán
dČdiny se všemi k tomu pĜíslušnostmi náleží a také tak, jakž jsou
toho poruþníci na místČ a k ruce též Lidmily a ona nČkdy
Mandalena Judexová mátČ její i pĜedešlí držitelé od starodávna
v držení a užívání byli, žádného práva, panství, ani které
zvláštnosti sobČ tu JMCá ani dČdicĤm a budoucím králĤm
þeským ani také jiným osobám na tom dále nepozĤstavujíce, ku
pravému právu dČdickému prodati jest ráþil šepmistrĤm a
konšelĤm i vší obci mČsta Hory Kutné k záduší špitála svatého
KĜíže a svatého Lazara, nynČjším i budoucím za sumu osmi set
kop grošĤv pražských þeských do úĜadu JMti rentmistrského
úplnČ a docela zaplacených a jim tČch nadepsaných dČdin k
dČdictví postoupiti ráþil a to k jmČní, držení, užívání, prodání,
dání, zastavení, zapsání a uþinČní s tím vším jako s svým vlast-

ním spupným a svobodným dČdictvím, spraviti JMCá míti ráþí,
dČdinami JMti, kteréž v tomto království þeském míti ráþí právem zemským tĜetinou vejš. S takovou pĜi tom výminkou a
opatĜením, kdež jsou pĜedešle nadepsaný lán, dČdiny s lukami a
svrchupsanými rybníþky byly zápisné, že již více býti a slouti
nemají zápisné, nežli jich spupné a svobodné dČdictví na þasy
budoucí a vČþné. Kterýchž oni nadepsaní šepmistĜi a konšelé
Hory Kutné i na místČ vší obce nynČjší i budoucí mají a budou
moci užívati, je držeti a požívati tak, jako jiní obyvatelé v tomto
království þeském statkĤ svých dČdiþných a svobodných užívají
bez všeliké pĜekážky. A toto ve dsky zemské kladení na místČ a
jménem JMCé jakožto krále þeského uþinili a vykonali jsou
Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na ZvolinČvsi a Chocni JMCé vrchní
hejtman všech panství a Vilém Vostrovec z Kralovic a Vlašimi
rada a prokurátor v království þeském, jsouce k tomu od JMCé
zvláštČ vysláni, tak jakž relací JMCé na to uþinČna v /578/
kvaternu relací zeleném krále JMti a pánĤv JMtí vladyk z plného
soudu zemského léta tohoto tisíc pČt set osmdesátého devátého v
pátek po sv. BartolomČji.
V sobotu po památce Povýšení sv. KĜíže silné zemČtĜesení v
HoĜe bylo pozorováno hnedle po hodinČ dvamecítmé. ZemČ se
tĜásla s jakýmsi hlaholem, takže ti, kteĜí pĜed domy byli a na
nČþem sedČli, hýbání a tĜesení zemČ pozorovali. Podruhé opČt
mezi tĜí a þtyrmecítmou hodinou, když se klekání zvoniti mČlo,
zemČ více se zatĜásla nežli prve, takže v domích nČkterých vápno
a hlína odpadly se stČn. TĜetí otĜesení bylo ve tĜi hodiny na noc
nČco málo. ýtvrté pak velmi strašlivé a silné po sedmé hodinČ v
noci, když již k jitru bylo, to hodnou chvíli trvalo a ti, kteĜí na
kostel Vysoký hledČli, vidČli, že se hýbe a klátí, takže hlásní z
lavic, na nichž sedČli, spadli. To zemČtĜesení po celém království
þeském i po MoravČ a Slezsku bylo a mnoho škod spĤsobilo. Zde
v HoĜe štítek na radní svČtnici hnul se tak, že cihly dolĤ padaly.
Též komín na škole spadl. PĜed tím bylo toho dne þisté povČtĜí.
Též v pátek den svatých apoštolĤ Petra a Pavla okolo dvamecítmé hodiny zemČ se tĜásla.465
K potĜebám horním nedostávalo se opČtnČ potĜebné vody na
hutČ, neboĢ v pĜedešlých letech strhané rybníky nebyly posavád
v poĜádek uvedeny. Proto na žádost úĜadu horního naĜídil císaĜ
Rudolf II. v pátek po sv. Linhartu opatrovníkĤm pozĤstalosti
Máslníkovské Vítovi Flavínovi, Natanaelu Hložkovi a Janu staršímu Šatnému z Olivetu, by zanechajíce všech výmluv pro potĜebu hutí a hor z rybníku zvaného SvČcený u PĜedboĜí vodu pustili
a toliko spotĜebu vody pro ryby v /579/ nČm nechali a to zvláštČ z
té pĜíþiny uþiniti povinni jsou, ponČvadž ten statek není dČdiþný
nýbrž zádušní na milosrdné skutky odkázaný a takovým skutkem,
jestliže se tČm horám jaká pomoc uþiní, mnohem více milosrdného skutku se stane, nežli v mnohých létech od nich uþiniti se
bude moci, jelikož se tČmi horami mnoho tisíc chudých lidí živí.
O povznesení hor byla té doby vĤbec péþe veliká, jenže
nejvČtší bĜemeno nákladĤ nucena byla nésti obec a její obyvatelé
a ti byli nad to dohánČni k tomu rĤznými vymyšlenými prostĜedky. ByloĢ jim i hrozeno, jakmile hornictví klesne, pĜestanou
jejich výsady a práva míti platnost, a pro zachování jich byli
staĜí Horníci sto obČtovati statky a životy. PĜi vší své obČtavosti
a snaze i námaze nemohli však docíliti toho, aby v hornictví
potĜebný Ĝád byl uveden a podvodĤm jakož i zbyteþným nákladĤm zabránČno. ÚĜedníkĤm horním nešlo tak o to, aby nákladníkĤm nČjaký zisk zbyl, jako spíše o to, aby pro nedostatek
zamČstnání sami úĜadĤ svých zbaveni nebyli. Proto pracovali jen
potud, aby na hory náklad veden byl. Po neustálých stížnostech
Kutnohorských, že pĜes veliké þinČné náklady nemají užitkĤ
žádných, došlo roku toho od císaĜe dvojí naĜízení, první v pátek
po nedČli postní Oculi a druhé v pátek po Nalezení sv. ŠtČpána
(4. srpna), jimiž jim poruþeno, aby poĜádná registra zhotovili a
co se z dĤchodĤv obecních, též i z penČz, kteréž jsou cechové z
sebe sebrati musili a na všecky doly okolo Hory místo dávání
posudného a bernČ domovní vynaložili a je od zaþátku roku
1566 až do datum toho poruþení nejvyššímu mincmistru pĜedložili, ježto komisaĜi na Hory Kutny k ohledání toho vysláni bu-
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Desky zemské v kvaternu trhovém sivém léta 1589 v úterý po
svatých Šimona a Judy CXXVIII.
464
Desky zemské v kvaternu trhovém sivém léta 1589 v pátek po
sv. BartolomČji B 17.
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465
Lib. Memorabilium v archivu mČstském k roku 1589. Daþický
ve svých PamČtech k roku 1590 vypravuje o zemČtĜesení v ýechách
a jiných zemích, o HoĜe však niþím zvláštČ se nezmiĖuje.

dou. Zda tito vĤbec kdy do Hory pĜijeli a zda náklady vyúþtované pĜedloženy byly, nepodaĜilo se v archivu najíti.
Blížíme se k létĤm v dČjinách království þeského osudným.
Proto nelze pĜi sepisování místního dČjepisu nepĜihlédnouti blíže
/580/ ku dČjĤm povšechným a tak þtenáĜe na události pĜíští pĜipraviti. Zajetí arcivévody Maxmiliana dotklo se velice císaĜe
Rudolfa. I povoláni byli všichni princové císaĜského domu do
Prahy, aby porokovali o vysvobození MaxmilianovČ. ProstĜednictvím kardinála Aldobrandiniho na pĜímluvu papeže Klementa
VIII. uzavĜena byla v BudínČ dne 9. bĜezna 1589 smlouva,
kterou Maxmilian musel se zĜíci všech nárokĤ na trĤn polský a
na jméno krále polského navždy, kterouž smlouvu nejen císaĜ a
ostatní princové domu císaĜského, však i stavové uherští,
rakouští i koruny þeské a ýech, Moravy, Slezska a obou Lužic
pĜísahou potvrditi museli, ježto Poláci se domnívali, že ýechové
Maxmiliana v podnikání jeho nejvíce podporovali.466 Tou dobou
pomocné vojsko Maxmilianovo potloukalo se po ýechách a
jakési vojsko saské okolo þasu sv. Matouše pĜibyvši do Hory,
zde se pohodlnČ usadilo, v hospodách hodovalo a lid obíralo.
Druhý den po celonoþním pití po mČstČ rĤznice tropilo, takže to
i havéĜstvu bylo proti mysli, zvláštČ také proto, že k SasĤm
pĜidali se i dČlníci horní NČmci. Když pak se po napomenutí
rychtáĜĤ pokojnČ chovati a v dobrotČ odejíti nechtČli, srotil se lid
a s lidem tím vojenským saským se srazil, jej zbil a do vČzení
šatlavního zahnal. Mincmistr stČžoval si u šepmistrĤ a pĜedstíral
jim, co z toho zlého pojíti mĤže, ježto do 5000 jezdcĤ k obsazení hranic litevských tudy jeti má a že tĜeba na pomstu do Hory
pĜijedou, aby zajaté a uvČznČné osvobodili. Proto páni sešli se
toho dne do rady, aby vyšetĜili výboje lancknechty spáchané a
ohlášení jich, že jsou posláni od kurfirsta saského na pomezí
uherské do Košic v poþtu dvamecítma. Tu nejprv Tobiáš TĜíska
a Melichar Žatecký, byvše z usnesení panského vysláni z plné
rady k mincmistrovi, uþinili relací:
Nejprve, když dle poruþení panského tam dne vþerejšího
pĜišli a poþali oznamovati strany tČch lancknechtĤv, chtíc povČdíti, co jest se sbČhlo, hned je okĜikl, že o tČch klevetách nechce
/581/ slyšeti, že o všem ví. „Než což jsem vám dal vzkázati po
panu Šatném z Olivetu puchalterovi na to mi dejte odpovČć,
jakou máte správu, neb pĜi BĤh pĜísahám, ani žádný ke mnČ
nepĜišel. A kdybych nemČl pod svou správou doly, za nČž mi
JMCá stans dávati ráþí, k té službČ své bych ještČ tisíc tolarĤv
pĜidal, abych zde nebyl. MČlĢ jsem jiná místa a mnohem více
lidu pod svou správou, nežli jste vy, ale v lepším regimentu a
správČ a Ĝádu, nežli vy kde v þem správu máte a Ĝád.“ Když však
proti tomu Ĝíci chtČli, nedal jim hned ani žádného slova promluviti, vždycky kĜiþel a lál: „Ptejte se jen na šturmování, kdo jest
kázal šturmovati? Proþ jste kázali biĜicĤm a katĤm bráti? Však
jsou ještČ nebyli k tomu odsouzeni, neboĢ jsou mezi nimi nČkteĜí
stavu rytíĜského. PĤjde jich více za nimi, kteĜí když se o tom
dozvČdí, co jste tČmto udČlali, co budou pak pĜed se bráti?
Máme pĜíklad na Kladrubech, když tČm krýgsmanĤm nechtČli
toliko obroku dáti, udeĜili na klášter. Co jsou komu za to dali?
PĜivázali popa nazpátek koĖovi a kolik mil s ním jeli a co sobČ
uhonil, to sobČ schovati musel. Což vy se také domníváte, že vy
tímto vinni nebudete? Proþ jste kázali k šturmu uhoditi? Jak jste
to opatĜili? Co jest to šturmování a k šturmu v takové pĜíþinČ
udeĜiti, to nevíte? Kdo vašími zvony vládne? Mám toho zprávu,
že šturmovati kázal knČz od NámČti. Proþ jste správcové? PĜi
sám Pán BĤh.“ A nejinak vždycky lál a hromoval, že jak živi
takového pána hromovati neslyšeli. Naþež jsme oznámili, že
žádný o tom neví. A on jim pravil: „Jací jste správcové? Jakou
máte správu? Já jich také mám nemálo pod svou správou, však
vím, kdo co þiní, kdy a þeho se dotýkati má. Že knČží mají vašimi
zvony vládnout? NechĢ oni vládnou zvonem kázání slova
božího.“ Když pak tak vždycky jednostejnČ lál a my nemohli nic
s ním mluviti, žádali, aby byli toliko o tom, co na pány strany
pana Konecchlumského vznešeno, vyslyšáni.467 /582/ Tu on: „Nic
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Ignaz Cornova: Staat von Böhmen. IV. Bd. s. 142.
Pan Konecchlumský z Konecchlumí žaloval totiž na uvČznČné
vojíny, že mu bubnováním konČ splašili, kteĜí se pak potloukli a /582/
zhynuli. Dále, že šafáĜe jeho, jejž na jarmark na koupi s penČzi
poslal, oloupili. Žádal proto o náhradu. Naproti tomu pak knechti
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já již v tom þiniti nechci, než vy pravíte, aĢ jest dobĜe. PĜijel
jsem k šatlavČ, zdali by kdo ke mnČ pĜišel. Žádný krom mne
nepĜišel. Tak jsem od vás byl opuštČn. ChtČl jsem podle vás své
krve nastaviti a vy jste mne tak opustili. Já ještČ se zastavil pĜed
váhou, kde jste tu stáli co ĜeĜábi. Žádný ste ke mnČ nepĜišel.“ A
když jsme mu odpovČdČli, že jsme se domnívali, že ráþí do hutí
jeti, zakĜihl: „Nejezdím já tak po tČch vašich blátech do hutí na
koních. A pĜi sám BĤh, své krve chtČl bych podle vás nacediti, vy
ale nechcete toho znáti! Jiní lancknechti táhnou za nimi. Co ti
udČlají, až o tom zvČdí, již vy se opatĜte, jak chcete! Já se na
Vlašském dvoĜe opatĜím. Nevíte o niþem, jaký ste kdo úĜad.
Ptejte se na to, co moji úĜedníci dČlají, o každém já vím.
Takového malého poþtu lidí nemohli jste spraviti. Tolik málo
osob a nemoci jim vládnouti. A pĜi sám BĤh žádný hrom vás ke
mnČ na radu nenesl. Vám to všecko bude vypíti! Strany Konecchlumského, co on na vás žádá za opatĜení, vy žádejte od nČho,
aĢ on vás ubezpeþí, že se vám skrze to žádná škoda nestane,
ponČvadž þeleć jeho k tomu pĜíþinu dala.“ Potom primátor
Tobiáš TĜíska zaþal mluviti, pán však také na nČj se /583/ rozkĜikl:
„Co ty žvásto co to mluvíš a žvástáš?“ I pana ěehoĜe okĜikl a
na nČj se oboĜil, aþ tento pravil, že by za to dal deset tisíc kop,
jak je potĜebný þlovČk, kdyby se to bylo nestalo. KoneþnČ
naposledy s nimi pČknČ mluvil: „Dávám vám hle nauþení a
výstrahu, chcete-li v své podstatČ zĤstávati, aby jste se opatrovali, aby to na dobrý spĤsob postaveno bylo a to vám z hnČvu
nemluvím, nebo žádajíc vám dobrého.“ A mezi tím nejvíce na
kata, biĜice, rychtáĜe a krevního písaĜe se hnČval, neboĢ sám prý
vidČl kata, jak jednoho vedl „a kdybych byl samostatný býval,
pĜi sám BĤh, že bych k nČmu byl stĜelil. ZavĜete je všechny do
klády.“ A více s ním mluviti nemohli. Nato vyslal mincmistr
pana JiĜíka Šatného z Olivetu k šepmistrĤm do rady, aby zajatí
knechti propuštČni byli.468
/584/ 1590 Tato zdánlivČ nepatrná událost byla by mohla pro
Horu Kutnou míti smutnČjších následkĤ, nežli by se byl mnohý
byl nadál, jelikož rozhoĜþenost horního úĜadu a zvláštČ nejvyššího mincmistra obci mnoho škoditi mohla. Aby tomu pĜedešli,
postarali se šepmistĜi u zĜízené komory, jež mČstu dosti naklonČna byla, že ustanoven byl v mČstČ nový rychtáĜ královský
Mikuláš VodĖanský z ýazarova jemuž pak za povinnost uloženo, aby nepoĜádkĤm v mČstČ pĜítrž uþinil. Tím mČla mezi úĜadem horním a obecním položena býti hráz. Instrukcí za tou pĜíþinou rychtáĜi daná znČla následovnČ: Rudolf II. z boží milosti
volený Ĝímský císaĜ, uherský, þeský král atd. Instrukcí poctivému
Mikulášovi VodĖanskému z ýazarova, rychtáĜi našemu nynČjšímu i budoucím mČsta našeho Hory Kutné, kterak se pĜi témž
úĜadČ rychtáĜském od nás jemu svČĜeném Ĝíditi, chovati a všelijak spravovati má, jakž níže po artikulích šíĜe rozepsáno stojí.
PĜednČ. Uznávajíc my zvláštní potĜebu naši toho býti, též i
pro pĜetrhování všelijakých neĜádĤv a aby pravá náležitá vČrnost, poddanost i pĜíslušenství k nám, dČdicĤm našim a budoucím králĤm þeským vždycky upĜímnČ zachovávána byla, tomu
vedli žalobu u mincmistra, že byli zajati ano i zranČni a že katem
vedeni byli. I srovnáno to v dobrotČ tak, že všichni byli propuštČni,
ale že vše, co pobrali komu, navrátí. Jestli by þeho doptáno býti
nemohlo, ponČvadž jsou sami k takové pĜi pĜíþinu dali, páni že jim
toho nahrazovati nebudou. Na cestu bude dáno rejtharĤm 5 tolarĤv a
nČco masti od bradýĜe, aby se na šem oživovati a hojiti mČli. A což
se stalo od mistra popravního, o þem páni nevČdí, to vše že se dálo
pĜíþinou jejich a mistr popravní jest tím mČstu zavázán, aby právo
ochraĖoval a opatroval. A když rychtáĜ byl zamordován, bČžel tam,
aby právo retoval. To že jim budoucnČ ku hanbČ býti nemá. I
podČkovali za ochranu.
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DoslovnČ dle zápisu písaĜe mČstského v Memorabiliích k roku
1589. Tím charakterisována povaha mincmistrova. Jaký tudíž div,
že svornosti mezi úĜadem horním a konšelským býti nemohlo, když
se svobodnými, na práva mČstská tolik si zakládajícími Horníky
podobným spĤsobem se zacházelo. Daþický se o celé pĜíhodČ pouze
takto zmiĖuje: Knechti vojenští Nemci, jsouce naĜízeni do Uher
proti Turku, dostavše se do Hory Kutné a tu se zdržujíce a nezvednČ
sobČ provozujíce drancovali a šnorchovali. I udeĜila na nČ chasa
horská, zvláštČ havíĜská podle jich obyþeje, zbili a seprali ty
knechty, sotva že to vrchnost pĜetrhla, že žádný zabit nebyl. Domácí
ti nČkteĜí vČzením trestáni a knechti zepraní dále vandrovati museli.
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chceme, aby jak nynČjší tak i budoucí rychtáĜové naši v témž
mČstČ s vĤlí a vČdomím naším skrze prezidenta a rady komory v
království þeském vždycky v takových a jiných dĤchodních
vČcech k komoĜe naší jsou pĜíslušeli a pĜináleželi a ještČ pĜísluší
a pĜináleží, každého pĜíležitého þasu lidé bohabojní, vČrohodní,
dobĜe zachovalí a ti, kteĜíž by na poctivostech svých žádné úhony nemČli, naĜizováni a ustanovováni bývali. A ti mají nám, dČdicĤm našim a budoucím králĤm þeským pĜísahou zavázáni býti.
Dotþení rychtáĜové naši, kteĜí tak jak dotþeno v témž mČstČ
našem naĜízeni budou, má jeden každý vedle ouĜadu konšelského na rathouze sedati, pĜední místo pĜed nimi všemi míti, pĜi
všech rozepĜech a všelijakých vČcech, což kdykoli a jakkoli
purkmistr a konšelé naši téhož mČsta slyšeti, rozsuzovati neb
jednati a pĜed se bráti budou, toho všeho sám osobnČ se vší
pilností pĜítomen býti má, všeho doslýchati a v tom ve všem
dobré a užiteþné naše a dČdicĤv našich všemi obyþeji všelijak
obmýšleti, jednati a pĤsobiti a se k nám jakožto císaĜi a králi
/585/ pánu svému, vČrnČ, právČ a poslušnČ chovati a na místČ
našem a bez pĜítomnosti naší ve všech vČcech komorou naší
þeskou Ĝíditi a spravovati a tu své zĜení a útoþištČ a na tom svou
obzvláštní péþi, pilnost a bedlivost míti má, jestliže by buć v
radČ nebo mezi obcí aneb osobami v témž mČstČ našem co toho
pĜedzvČdČl, že by proti nám a na újmu a ublížení neb zlehþení
dĤstojenství vrchnosti a na škodu komory naší pĜed sebe bralo a
pĤsobilo, neb jaká puntování se díti chtČlo, o tom aby hned bez
meškání nám neb na místČ našem komoĜe naší þeské oznámil a
nikoliv netajil, i také osobou svou, pokudž moci budete, aby
takové vČci pĜedcházel a pĜetrhoval a my nad ním ochrannou a
milostivou ruku naši císaĜskou a královskou ve všem slušném
držeti ráþíme.
Dále dotþený rychtáĜ náš, jak dotþeno, vždycky pĜi soudech
konšelských bývajíc a všeho pĜítomen jsouce, ten poĜádek
zachovati má, aby se k hodinČ náležité konšelé scházívali, lidem
odkladové a prĤtahy v jich spravedlnostech aby se nedáli, pĜijímání osob aby nebývalo, než chudému jako bohatému skuteþnČ k
spravedlnostem jednoho každého dopomáhali. Jestli by pak
napraviti nechtČli, ty osoby nám neb komoĜe naší jmenovati a
oznamovati má. Kterýžto rychtáĜ povinen jest ve všem tajnost
rady zachovávati, leþ by se co proti vrchnosti a dĤstojenství neb
osobČ naší císaĜské neb dČdicĤv našich jednalo, toho nikoli, jakž
svrchu stojí, pĜed námi tajiti nemá.
Také úĜad konšelský toho v moci míti nemají, aby obec mČli
svolávati pro kteréžkoli pĜíþiny, ani žádných spoleþných schĤzek, kromČ rathouzu, nemívali. Než rychtáĜ náš, když toho bućto
pro poselství naše neb pro jiné zvláštní obecní domácí potĜeby,
kteréž by oni jemu každého þasu za dĤležité a pilné oznámili, a
on poznaje býti toho potĜebu, teprv, a jináþ nic, obec svolati a
pĜi tom pĜi všem, co se jednati bude, osobnČ sám býti má.
A ponČvadž dotþený rychtáĜ náš, tak jakž svrchu oznámeno,
pĜi všech vČcech sedati a osobnČ pĜi tom bývati a všeho doslýchati bude, na to obzvláštní pilné zĜení své a pozor aĢ dává,
jestliže by pĜi jakékoli /586/ rozepĜi pĜi témž mČstČ vzniklé, na nás
jaký regál neb pokuta nám spravedlivČ náležitá pĜipadla, to aby
nikoli zatajena a pominuta nebývala, nýbrž jak by o které takové
nám náležité pokutČ zvČdČl a vyrozumČl, o tom aby ihned nám
aneb na místČ našem radám našim zĜízené komory þeské každého þasu, jakým spĤsobem a kterak jest se toho pĜitrefilo a od
koho na nás co pĜipadlo, oznamoval a zatím to spolu s úĜadem
konšelským opatĜiti dal, aby niþímž odtud hýbáno nebylo až do
dalšího od nás neb dotyþných komory þeské, jak by se v tom zachovati mČli, poruþení a oznámení stane. A pro snadnČjší vyhledání takových pokut, tak aby vždy žádná pominuta, vypuštČna a
pĜehlídnuta nebyla, má sobČ jmenovaný rychtáĜ náš jednoho z
pĜedních ĜeþníkĤ mČstských, kterýž tu obyþejnČ pĜi tom právČ
nejvíce pĜí od lidí vede a toho práva pĜítomen bývá, však s vČdomostí a dovolením komory naší þeské obrati a objednati, který
také nám pĜísahou zavázán jsouce, na to svĤj bedlivý pozor, aby
žádné takové pokuty na nás pĜipadlé pĜehlédnuté nebyly, míti a
takové rozepĜe všecky a takové pokuty naše, od nČho rychtáĜe
našeho vésti má. Kterémužto Ĝeþníku za takové vysouzení a obdržení pokut a prací podle uznání komory naší þeské uþinČno
bude. Jestliže by se pak v skutku a pravdČ to našlo a vyhledalo,
že by dotþený rychtáĜ náš sám osobou svou buć svévolnČ anebo
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z zanedbání i také pĜes návČští od Ĝeþníka neb kohožkoli jiného
jemu dané nČkteré pokuty naše jisté a spravedlivé pĜehlídnouti a
upouštČti chtČl neb toho se dopustil, tehdy, kdyby se co toho
kdykoli na nČho v skutku našlo a vyhledalo, z toho úĜadu ssaditi
jej poruþiti, k osobČ a statku jeho o to hledČti a jej skuteþnČ
trestati poruþiti ráþíme.
A jako pĜedešlých þasĤv až dosavád jsou se všelijací nám
škodliví nepoĜádové pĜi odúmrtech, které v mČstech našich království þeského na nás, jakožto krále þeského, spravedlivČ pĜišly
a pĜipadly, dály, nebyvše pĜi tČch vČcech žádný takový poĜádek,
kteréhož sice jiní vĤbec pĜi právech mČstských užívají, zvláštČ
pak pĜi inventování zachovávají. /587/ Protož tomu chceme, aby
jmenovaný rychtáĜ náš, kde by se kdykoli jaká taková odúmrĢ
pĜitrefila a na nás spravedlivČ pĜipadla a se nacházela, aby
ihned vezma k sobČ dvČ osoby pĜísežné konšelské, takový statek
všechen, vzlášĢ co by se kdy od penČz hotových, klenotĤv a jiných svrškĤv a nábytkĤv našlo, pĜi pĜítomnosti jich skrze písaĜe
pĜísežného se vší pilností a bedlivostí to všecko, niþehož nevypouštČjíce, poĜádnČ zinventovati dal. A takový inventáĜ s doložením, kdo jsou pĜi takovém inventování byli, peþetí mČstskou
stvrzený, ihned bez meškání na komoru naši þeskou odeslal a to
i s úĜadem tak opatĜil, aby niþím tím do rozeznání a vyĜízení té
rozepĜe a do oznámení našeho neb komory naší þeské odtud
hýbáno nebylo.
Též jestliže by kdy odporové o kšafty, že by tČm místa dávati
nechtČli, pĜi témž právČ vznikly a pĜi takových oporech se spatĜilo a nacházelo, že by spravedlivČ takoví kšaftové minouti a
zdviženi býti a takoví statkové nám spravedlivČji než komu jinému náležeti mČli, ježto pĜi takových rozepĜích tak právnČ zaþatých, srozumívajíce strany, že by málo neb zhola nic právem
nedosáhly a na nás že by takoví statkové pĜijíti mČli, k pĜátelským smlouvám jsou strany pĜistupovaly a se o takové statky, jak
se jim zdálo a líbilo smlouvajíc se, rozdČlovaly, þehož jsou nám
na škodu rychtáĜové naši dopouštČti nemČli. A protož, kdyby se
kdykoliv co takového neb k tomu podobného pĜi témž právČ sbČhlo, tehdy jmenovaný rychtáĜ náš nemá nikoli takovým smlouvám, na škodu naši þinČným, žádného místa dávati aneb dČdČní
takového statku dopouštČti, nýbrž ihned se k tomu ohlásiti a k
tomu vésti, aby takové rozepĜe právnČ vyslyšány, doslyšány a
spravedlivým nálezem podČleny byly.
Jestliže by se pak kdy to našlo a vskutku vyhledalo, že by
dotþený rychtáĜ náš buć dary neb jakoukoli vymyšlenou vČcí o
takové statky, kteréž by nám spravedlivČ náležely, jaké smlouvy
a podČlení takových statkĤv, moha to pĜedejíti a opatĜiti, dopustiti mČl, tehdy v tu polovici, kterážby nám tu náležela, k nČmu a
statku jeho hledíno, a skuteþnČ o to trestán i také z úĜadu, jak
výš dotþeno, ssazen býti má.
Takové pak na nás pĜišlé a pĜipadlé odúmrti i také všelijaké
pokuty þastopsaný rychtáĜ náš do úĜadu našeho rentmisterského
a nikam jinam zúplna aĢ odvozuje a z toho všeho bude nám,
dČdicĤm našim a budoucím králĤm þeským každého pĤl léta,
totiž poþínajíc každý ten poþet od prvního dne mČsíce ledna a
zavrouci až posledního dne þervna a odtud zase až do posledního dne prosince poþty poĜádnými povinen, kteréž /588/ také
polouletnČ se všemi poruþeními, kvitancemi a aprobacemi, jakž
svrchu stojí, do komory naší vkládati a odesílati má. A též podle
takového poþtu vždycky k zavírce pĤl léta dotþený rychtáĜ náš
od purkmistra a konšel téhož mČsta vysvČdþení psané, v kterémž
by všecky ty odúmrti i pokuty, co se jich koliv v tom pĤlletí
pĜitrefilo, zejména a svČtle doloženy býti mají, s tou pĜi tom
zavírkou, že o žádných jiných odúmrtech a pokutách, kteréž by
se v tom pĤllétČ sbČhnouti mČly, nežli jakž tu poznamenány jsou,
nevČdí, pod peþetí mČstskou bráti a vedle týchž poþtĤv skládati
má a povinen bude.
Dále pak rychtáĜ náš o tom zvláštní péþi míti má, aby ve
všem vĤbec rovnost práva a spravedlnost zachována byla, zlé se
pĜetrhovalo a pĜedcházelo a neposlušní, bezbožní a neĜádní lidé
aby se bez promíjení podle provinČní trestali. A k tomu on rychtáĜ svého podrychtáĜe míti, kterýž touž pĜísahou jako rychtáĜ
náš nám zavázán býti a týmž rychtáĜem naším spravovati se má.
ObzvláštnČ pak þastopsaný rychtáĜ náš s podrychtáĜem
svým na to šetĜiti a toho pilen býti má, aby v témž mČstČ nic se
toho buć od mČšĢan usedlých nebo neusedlých, svobodných

nebo pĜespolních nedálo, nekonalo, nemluvilo ani nezpívalo, což
by pĜedkem proti Pánu Bohu všemohoucímu ohavné a neĜádné
bylo, potom na posmČch a k zlehþení dĤstojenství vrchnosti naší
císaĜské a dČdicĤv našich býti mohlo, nýbrž aby þest a chvála
boží, pobožnost a jiné ctnosti svaté všelijak v tom mČstČ se
rozmáhaly, zvláštČ pak v nedČlní a jiné sváteþní dny, aby lidé
pilnČ do kostelĤv chodili, slova božího, služeb a poct božích
pilni byli a v ty hodiny a þasy, když se slovo boží káže, služby a
pocty boží vykonávají, aby se žádného páleného aniž jiného vína
a piva neprodávalo, ani na Ĝad nedávalo. Pakli by kdo postižen
byl, že se tak nechová a to pĜestupuje, toho každého podle jeho
provinČní trestati a nám neb þastopsaným radám našim komory
þeské o tom oznámiti má.
Též rychtáĜ náš na všelijaké míry a váhy aĢ pilný a také bedlivý pozor, /589/ aby spravedlivé byly, má, a pĜi kom by koli míra
neb váha nespravedlivá se našla, toho každého aĢ rychtáĜ náš
komoĜe naší bez meškání v známost uvede a odpovČdí a poruþením prezidenta od rad našich komory þeské v té vČci se spraví.
ZvláštČ pak tomu chceme, aby povaleþi a lidé zahálþivý a
podezĜelí obojího pohlaví vyzdvihováni byli a pĜíchodu nemČli,
než aby každý své práce hledČl a tudy aby v témž mČstČ dobré
kĜesĢanské obcování a poĜádek vyzdviženi a zlé pĜetrháno bylo.
Na tom jistou vĤli naši císaĜskou a královskou naplní.
Dán na hradČ našem Pražském ve stĜedu po Moudrosti boží
léta tisíc pČt set devadesátého, království naších Ĝímského sedmnáctého, uherského osmnáctého a þeského též sedmnáctého.
Rudolf m/p Hertvik Zejdlic v/r Ad Mandatum Dni electi imperatoris proprium Pavel z Lidlova v/r
Ihned pĜi prvním zavedení úĜadu rychtáĜe královského seznali jsme, že týž mČl býti hlavnČ strážcem politického smýšlení
ve schĤzích obecních rad a z instrukce tuto podané jasnČ to vysvítá. Mimo to byl výbČrþím královských regálĤ z odúmrtí a pokut na krále pĜipadlých. Není se proto þemu diviti, když osoby v
úĜadČ tom þasto mČnČny byly, neboĢ zodpovČdnost s úĜadem
spojená nemohla se srovnávati s povahou svobodného obþana.
Jelikož rozsuzování všelikých pĜí spadalo v obor pĤsobení
konšelĤv a obecních starších, kteréž dle zákonĤv právních zĜízením zemským vymČĜených a ustanovených vykonávali, bylo
sporným stranám volno v podobných pĜech za sebe mluvþí neb
Ĝeþníky (oratory) si voliti, kteĜí by je zastupovali a za nČ pĜed
soudem jednali. Pro takové Ĝeþníky neb obhájce, kteĜí pĜi právČ
v HoĜe Ĝeþniti by chtČli a lidem z penČz aneb z darĤv /589a/ neb
jinak posluhovati, dána byla následující instrukcí, jak jim pĜi
tom zachovati se jest:
ěeþník každý buć pĜednČ muž dobrý, na své poctivosti
zachovalý, Pána Boha, právo a Ĝád i také spravedlnost milující.
Též žádný Ĝeþník nájemný v niþem tom, oþ rozepĜi vede pĜi
právČ, žádných spolkĤv pod skuteþným trestáním nemívej. ěeþník, majíc sobČ od jedné strany již pĜi svČĜenou a spravedlnost
otevĜenou, druhé stranČ jí odporné neb nepĜátelĤm jejím tajnČ
ani zjevnČ, sám ani skrze jiného žádného nerać a nepomáhej.
ěeþník pĜi právČ uctivČ se chovej, ven z pĜe a mimo potĜebu
mluvením nezaneprázdĖuj, osob ani svČdomí lidských, leþ by
zjevnČ je naĜíkati chtČl, nedotýkej, ani strany odporné k hnČvu
nepopouzej. ěeþník z oumyslu ani bez vĤle obou neb všech
stran, jichž se týþe, nijakž pĜe za odklad nežádej ani lidem se
smlouvati nezabraĖuj. ěeþník pĜí lidských k sobČ pĜijatých pilen
buć a co nepilností neb nedbanlivostí jeho sejde, to stranČ
nahrazuj a z toho práv buć a potom ĜeþĖování zanechej. ěeþník
každý, když by stranám na prĤvody od práva odloženo bylo,
þasnČ rejstĜíky a jiné spravedlnosti ku pĜi náležité sobČ zprav, a
je bez zbyteþného práva i také strany zaneprázdĖování pĜedkládej. ěeþník ubezpeþujíce stranu neb kohožkoli, že s ní do rady
pĜed právo vstoupí a potĜebu od nČho oznámí, potom by jakýmžkoli obmyslem pĜed vyplnČním pĜípovČdi a pĜeþinČní svého
na stížnost strany neb kohožkoli buć z rathouzu, jakž nČkteĜí to
za obyþej mají, ušel, anebo jsa na rathouze, jemu se skryl, neb
þímkoli také jiným k obmeškání jeho se zaneprázdnil a to se naĖ
shledalo, skuteþnČ trestán buć. ěeþník také žádný prævaricatorem (právu nevČrným) nebývej, jeden s druhým na škodu lidskou
žádného srozumČní nemívej, ale upĜímnČ s dobrým svČdomím
pĜijatou k sobČ pĜi jako svou vlastní vČc već, a prĤvody náležitými, aby pĜípadnou nedbanlivostí jeho strana zkrácení žádného

netrpČla, opatruj. ěeþník pod žádným obmyslem pĜi právČ
nových a prve nebývalých vČcí proti právu a staré dobré zvyklosti neuvozuj a jich žádati se nepokoušej. ěeþník spravedlnosti a
pĜí lidských více nežli by jim dosti uþiniti mohl k sobČ nepĜijímej, aby jsouce volán do rady þasnČ vstupoval, ponČvadž právo
žádného oþekávati povinno není. ěeþník mimo zasloužilou spravedlnost nebo možnost a zvláštČ chudých a potĜebných lidí
úplatkem za posloužení své nepĜetahuj a neobtČžuj, ale na možnosti k dobrému svČdomí prohlídaje, pĜestávej. ěeþník lidí v
hromadu nevoć zúmysla neb pro svĤj koĜistný užitek k soudĤm
nevoć, ani zbyteþnému zaneprázdnČní práva na škodu a tČžkost
strany nevoć. Jestliže by pak který z ĜeþníkĤv proti tomuto
naĜízení i také vymČĜení práva v kterémžkoli artikuli, majíce tuto
výstrahu, jakéhokoli výstupku na stížnost lidskou anebo také
zaneprázdnČní práva dopustil, tedy páni šepmistĜi a páni spoluradní žádnému toho trpČti a pĜehlédnouti neráþí, nýbrž jednoho
každého vedle uznalých pĜíþin a zasloužení skuteþnČ ku pĜíkladu
jiným ztrestati chtí, o þemž jeden každý vČdouce, bude se v tom
slušnČ a náležitČ, jako dobrý þlovČk, kterak vČdČti zachovati.
Nehoda, která arciknížete Maxmiliana v Polsku byla potkala, dotkla se velice císaĜe Rudolfa, který na osudu svého bratra
bral velmi upĜímný podíl. Ani Rudolfovi ani Maxmilianovi
nelze právem nijak pĜedhazovati, že by snad o rozmnožení zemí
byli usilovali, však pĜedce rádi by byli vidČli, kdyby nČkterý z
princĤ panujícího rodu na nČkterý cizí trĤn byl dosedl a hlavnČ
byl v tom úmysl ten, aby veliké výlohy na vydržování dvoru
vícera arciknížat se zmírnily. Nebo pĜíjmy hlavy domu rakouského nebyly v nijakém pomČru k výlohám, neboĢ /592/ zemČ
rakouské po zĜízení dvou vedlejších linií, tyrolské a štýrské,
byly rozdČleny, Uhry neustálými vpády TurkĤ vyžadovaly si
daleko více, nežli obnášel jich výnos, stálé pĜíjmy z ýech, jež
Rudolfovi jako králi þeskému pĜicházely, nestaþily k neobyþejným výlohám. Proto to vždy záleželo na dobré vĤli stavĤ, jestliže králi na snČmích zvýšení daní a jiných zemských poplatkĤ
bylo povoleno. K nim, stavĤm, z dĤvodĤ nestejného smýšlení
náboženského velmi obezĜetnČ muselo být hledČno, neboĢ byli
mezi snČmovníky horliví Ĝímští katolíci a rovnČž tak horliví a
vĜelí vyznavaþi uþení strany pod obojí. Proto u Rudolfa mísila se
rozmrzelost z nezdaru bratrova na polský trĤn s bolestí uražené
cti panujícího domu. Aby tuto svou rozmrzelost a svĤj bol pĜed
jinými ukryl a snad též i nestal se terþem cizích vtipĤ, vyhýbal
se císaĜ každé spoleþnosti a žil toliko sám pro sebe. V této
zádumþivosti své zabral se do vČdeckého bádání, z nČhož vybral
si obor nejménČ vdČþný, astrologii, a z postavení hvČzd své
vladaĜské štČstí pĜedvídati se snažil. Proto však upĜíti nelze, že
císaĜ Rudolf rozkvČt umČní a vČd v ýechách zvláštČ podporoval
a þetnými podnikanými stavbami a rĤzným zamČstnáním o
výživu pracujícího lidu se staral. Také nikdy ýech neopustil a
toliko za panujícího moru v Praze tuto na nutný þas opustil a v
pĜípadČ takovém nejdále do Hory neb do PlznČ zajel.
NejvČtší starostí Rudolfovou bylo udržeti v míru strany
náboženské, neboĢ strana pod obojí velice si stČžovala, že se jí
se strany Ĝímské kĜivdí a zvláštČ, že nesvČcením mladých knČží
pĜi stranČ pod obojí nedostatek v knČžstvu nastává, staĜí knČží že
vymírají a nových nepĜibývá, þímž se stává, že mnohé kostely a
osady bez knČží zĤstávají. Za tou pĜíþinou žádali Pražané i
Horníci i jiní vyslaní a poslové všech mČst království þeského
pod obojí spĤsobou pĜijímající dĤtklivČ snČm r. 1590 odbývaný,
aby nedostatek ten byl napraven, aby konsistoĜ pražská pod
obojí v lepší Ĝád byla uvedena a pokud týká /593/ se nedostatku
osob doplnČna. VyplnČní tČchto žádostí však pro rychlé uzavĜení
snČmu vykonáno nebylo.
Obec kutnohorská mČla již velmi mnoho požadavkĤ za
mincí, takže suma jich dostoupila již 1500 kop gr.þ. a aþ pĜi
každém novém dlužení slibováno bylo brzké zaplacení. Jsouc
obec sama v tísnivých okolnostech a vČĜiteli svými ku placení
vlastních dluhĤ tlaþena, žádala rady komory þeské o dopomožení jí ku zaplacení dluhĤ tČch. Radové komory þeské naĜídili
úĜedníkĤm mince (ve stĜedu po nedČli Reminiscere) aby obci
sumu 1500 kop gr.þ., kterouž k potĜebám hor a na opravu a
vyzdvižení hutí i jiných potĜeb zaruþila a až posavád neobdržela,
z mince jak sumu hlavní tak i úroky zaplatili. Pokud by však
Horníci z mince spokojeni býti nemohli, aby se aspoĖ o úrok
/590/
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shodli, tak aby oni též úrok, komu povinni jsou, zapraviti mohli.
Však i tentokráte se zaplacením sumy dlužné, jako vždy pĜed
tím, bylo odkládáno.
Pro lepší vychování chudých lidí ve špitále usnesli se
opatrovníci záduší špitálského s pĜivolením šepmistrĤ, konšel a
obecních starších, že vystaví u Veletova nový mlýn, k þemuž
jim císaĜ Rudolf mandátem daným v pátek po sv. Diviši
povolení udČlil, aby k cíli tomu tu vodu, kteráž tam pod malými
hrabicemi zpátkem vystupuje a skrze les špitální jde, užíti mohli.
Ne tak šĢastnČ daĜilo se Kutnohorským se žádostí, aby clo své
z Malína do Habrkovic pĜeložiti mohli, což jim rozkazem císaĜe (v
úterý po sv. Trojici) bylo zakázáno, ponČvadž by to clu císaĜskému v Týnci na škodu bylo, a naĜízeno, by jen tak, jak obdarování
jich ukazuje, clo jim pĜináležející v MalínČ nadále vybírali.
PonČvadž na krovích chrámu sv. Barbory, které až posud
šindelem kryty byly, každého roku opravy nemalého nákladu si
vyžádaly, nebo /594/ když nahoĜe šindel nČkterý vypadl, a to, aby
na klenutí škoda se nedála, opraveno býti muselo, tesaĜi od spoda krovu až k tomu místu, kde šindel neb dva vypadly, odbíjeli a
tak sobČ jako stezku dČlali, takže mnohdykráte pro nČkterý šindel tesaĜ den i dva díla mČl. Aby z takových nákladĤv a oprav
sešlo i pro nČkteré jiné pĜíþiny a zvláštČ pro nebezpeþí ohnČ
vzali jsou kostelníci a správcové záduší toho chrámu Mikuláš
VodĖanský z ýazarova JMCé rychtáĜ a Adam HnČvusický vážný toho þasu pĜed se dílo to, aby ti krovové cihlou pokryti býti
mohli a to zvláštČ, ponČvadž z mince ještČ na opravu pomoc od
starodávna každého týhodne vychází. Protož podle toho z jistého
usnešení pánĤv kostelníkĤv prací a umČním Václava, pokrývaþe
z ýáslavi, pĜední krov téhož chrámu nad chorem cihlou poĜádnČ
krýti dali a makovice mČdČná svrchu nad ním a nad tou potom
kĜíž pozlacený v sobotu po památce sv. Matouše postaven
byl.469
Koncem téhož roku zdvižen byl z úĜadu nejvyššího mincmistra Karel z Bibrštejna.470
1591 DĜíve však ještČ, nežli z Hory se odebral, z obzvláštního poruþení JMCé a s odesláním rejstĜíku osob, které by zvoleny
a na soudu i v radČ zasedati mČly, obnovil úĜad konšelský dne
14. ledna 1591 obyþejným spĤsobem, takže když byl nahoru do
radní svČtnice pĜišel, pĜivítán jest uctivČ a vinš kĜesĢanský k nČmu uþinČn i potom podČkování, že pán ráþil vždy lásku k úĜadu
míti a kdo se k nČmu oþ utekl, radou i pomocí fedrovati. I podle
toho pĜipomenuto, kterak nejedna /595/ jich služebná žádost byla
na JMCou složena i pĜíþiny ukázány, proþ by úĜad konšelský
obnoven býti mČl.471 Protož, což jak pĜedešle tak i nyní žádají,
aby je pán ráþil z tČch povinností a závazkĤ propustiti a na
místo jich jiné voliti a dosaditi. Naþež mincmistr skrze pana
hofmistra Zikmunda Kozla z Rejzntolu jim oznámil, že vinše toho
vdČþnČ pĜijímati ráþí a zase pánĤm všeho dobrého žádá. Však,
ponČvadž by na žádost pánĤv šepmistrĤv odpovČć dána mČla
býti, že jim pán ráþí oznamovati potĜebu toho, aby dotázku na
pány uþinil: byl-li jest kdo z sousedĤv neb obyvatelĤv zdejších
tak neposlušný a nepovolný, že se trestati nedal, aby oznámen
byl, že by pán ráþil jej chtíti sám dáti náležitČ ztrestati. I oznámeno, že páni nemají tak sobČ na koho stČžovati. Potom dotazována obec, jestli zase jim v spravedlnostech jich od úĜadu jaké
zkrácení se dálo, buć ode všech spolu, neb od jedné osoby ublížilo, prve nežli z povinností tČch sproštČni budou. I oznámeno
bylo skrze Jakuba Brodského, že nemají co sobČ stČžovati, než že
jim dČkují a žádají, aby Pán BĤh sám jim ráþil odplaten býti za
to, co jsou spolu pro obec a jakou správu vedli. Oznámeno skrze
pana hofmistra, že jest pán ráþí nad tím vdČþen býti, že jak od
obecního lidu pánĤm, tak obci od pánĤv nic není ublíženo a
jedna strana do druhé nemá si co stČžovati. Však ještČ jeden
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Lib. Memor. k r. 1590 O-16.
Mikuláš Daþický dodává: Pan Karel z Bibrštejna, jsa nejvyšším mincmistrem, odebrav se pryþ, nic platného tČm horám nespĤsobil. MČl byl s sebou tu na Horách Kutných jakéhosi NČmce Ĝeþeného Kryštofa Puce, kterýž dal se jakési nové rud a kyzĤv šmelcování, ale neužiteþného, nespĤsobiv niþeho, pryþ se odebral, i chtČl za
to býti obdarován od vrchnosti.
471
NebylĢ mincmistr po dobu svého úĜadování v HoĜe radu mČstskou pĜes opakované žádosti obnovil, než jednou a to hnedle pĜi
svém nastoupení.
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artikul že jest, co by ráþil pán rád vyrozumČti, jsou-li totiž poþtové z obecních dĤchodĤv vyĜízeny po pĜedešlém obnovení a
nynČjším jestli jest zhotoveno. Oznámeno, že jsou pĜedešlí vyĜízeni a k tČmto se hotoviti bude. Dále jest promluveno z poruþení
pána, že jakž toho žádají, aby z povinností tČch propuštČni byli,
že pán ráþí tak þiniti a je z závazku a z povinnosti propouští. A
když páni vedle úĜadu vyšli z lavic, pán sám ohlásil, že vedle
milostivého poruþení JMCé pána svého úĜad konšelský obnoviti
a osaditi chce. Protož, koho by /596/ koli jmenoval a provolal písaĜ urburní vedle poznamenání, aby každý tak povolnČ a poslušnČ bez výmluvy se zachoval a do lavic vstoupil. I takto jsou jmenováni Jakub Holý Šotnovský, pak ěehoĜ Vodiþka, Leopold Šetlar, Pavel SkĜivan, Stanislav kožišník, Tobiáš TĜíska, Pavel Cholopický, Václav Kuneš, Václav Vodiþka, Melichar Žatecký, Cyprian Trnka, ěehoĜ BoĜanovský, Václav Franc, Martin Zelenka,
JindĜich Šad, MatČj DítČ, Adam HnČvusický, JindĜich Labuška.
A vedle toho jim závazek starodávní pĜi obnovování dán,
kterýž po písaĜi Ĝíkali. Po závazku uþinČném pĜedložení se stalo
od pána skrze pana hofmistra, že jsou páni tomu porozumČli,
þím podle toho závazku pĜednČ Pánu Bohu, potom JMCé a panu
mincmistrovi jsou povinni a jak k domácím, tak k hostem chovati
se mají a ponČvadž ne soud svĤj, ani lidský, ale boží míti budou
a to, cokoliv naleznou, že to na nČ pĜijde. Protož že jest potĜebí,
aby pĜedevším bázeĖ boží pĜi nich byla a potom aby spravedlnost lidskou vyhledávali, sirotky, vdovy, chudé lidi, potom i
obecní dobré vyhledávali a opatrovali. Protož že jich pán jménem JMCé napomínati ráþí podle povinnosti své, aby na závazek
svĤj pamatovali. A ponČvadž toto mČsto jest rozdílné od jiných
obcí, takmČĜ že se nadČlením božským chová a jiným okolním
nápomocno jest, protož aby páni pĜíkladem pĜedkĤv pomáhali
vydatnČji horám, nelitujíce statkĤv svých, ano i z obecních dĤchodĤv, šetĜíc na to, že JMCá nemalou sumu penČz z dĤchodĤv
jiných na hory nakládati ráþí. Protož že náleží také k jich úĜadu
v tom vdČþnost ukázati, potom všechny sousedy napomínati, aby
se úĜadem a vrchností jim vystaveným spravovali. Pakli by kdo
nechtČl to uþiniti, tedy v moci pánĤv zĤstává jej potrestati a
bude-li dále vznešeno na pána, bude vČdČti, jak se v tom k nČmu
zachovati. Potom byla práva konšelská þtena a starší obecní
vybráni.
Že tomu zdvoĜilost kázala za vykonanou volbu se podČkovati a spolu i pĜi nastávajícím odjezdu pana mincmistra s ním se
rozlouþiti, vysláni /597/ byli nČkteĜí z šepmistrĤv a obecních starších k nČmu, jejž starší šepmistr ěehoĜ Vodiþka takto oslovil:
PonČvadž zprávu toho máme, že JMCá na snažnou žádost vás z
té služby nejvyššího mincmistra propustiti jest ráþil, aþ toho nic
vdČþni nejsme, však ponČvadž to vĤle JMCé jest, nevíme v tom
co þiniti, než k VM poddanČ, že jste k nám ráþil vždy dobré vĤle
býti, dČkovati a od všemohoucího Pána Boha za taková opatrování hor tČchto zdraví a prospČchu ve všem dobrém vinšovati a
žádati. A jestli pak jest kdy jaké nedorozumČní z nČkterých pĜíþin
mezi nimi povstalo, však potom to spĤsobem dobrým na místo
postaveno jest. A protož že pána mincmistra prosí, aby toho
napotom zase sobČ pĜipomínati neráþil, nýbrž radČji, jestli by
kdy k jakým radám pán povolán býti mČl strany hor, aby jak tyto
hory, tak pány šepmistry dobrým pĜipomínati a co by horám
prospČšného a obci této užiteþného kdy se spĤsobiti mohlo, o to
by se vždy laskavČ pĜiþiniti a snažiti ráþil. ObzvláštČ pak strany
náboženství, že jest nad obcí touto pozor míti ráþil, abychom
všichni pĜi našem náboženství v dobrém pokoji zĤstávali, že z
toho dČkují a žádají, aby na budoucí þasy ráþil v té pĜíþinČ obec
tuto v pamČti míti.
Naþež mincmistr odvČtil: Jakož jemu páni šepmistĜi vdČþnost správy jeho oznamují, to což jest jemu bylo k povinnosti
jeho poruþeno, to jest on vykonával a byl by rád ke všemu
dobrému pĜivedl. A ponČvadž pak nemČl takovou správu, jak by
náleželo míti, potom na zdraví nedostateþný jest, aby mohl co
dobrého spraviti, by snad i dále v té povinnosti byl, toĢ sami
páni uváží a posoudí. Protož, jakž se toho žádá, jestli by kdy jim
dobrým propĤjþiti se mohl, že to rád uþiní. Strany náboženství
když co na nČj vznešeno bylo, že jest obec v tom zastával, k tomu
že jej pĜinutilo jeho svČdomí. Protož jestli vy chcete pokoje vzíti,
musíte sami na pamČti míti uþitele vaše, aby oni také na svých
jiným a zvláštČ vrchnostem pokoj dali a to, což by lidem pro-

spČšnČjšího a užiteþného k spasení bylo, to mluvili a lid z
hĜíchĤv vyvozovali. /598/ MČliĢ právČ toho roku Kutnohorští pĜímluvy pánČ mincmistrovy velice zapotĜebí ve dvou vČcech.
PĜednČ usilovala konsistoĜ pražská o sesazení dČkana horského
knČze Syxta Candida, povolávajíc jej pĜed sebe do konsistoĜe
pražské a vytýkajíc jemu, že v náboženství s uþením pražským
se nesrovnává a že konsistoĜ zvláštní v HoĜe zĜídil a knČze své
na fary v okolí dosazuje. Proti tomuto pĜedvolání ohradil se jak
lid horní k šepmistrĤm a tito opČt k mincmistrovi a lid hrozil, že
se od hor vzdálí, stane-li se po vĤli konsistoĜi pražské. Na pĜímluvu mincmistrovu naĜídil císaĜ Rudolf dekretem daným v
Praze dne 10. bĜezna 1591 z hodných a uvážených pĜíþin administrátorovi a konsistoĜi pražské, aby proti zmínČnému dČkanovi
horskému niþeho nepoþínali a jej s pokojem nechali. Druhá vČc
týkala se opČt úĜadem horním mnohokráte popíraného práva
šepmistrĤ voliti a dosazovati rychtáĜe a obecní starší na KaĖku
po obnovení rady horské, jak od starodávna bývalo, neboĢ úĜad
horní usiloval, aby KaĖk od Hory byl odtržen a právo voleb
zmínČných aby pĜešlo na úĜad horní. Mimo to úĜedníci horní
nechtČli se spravovati jurisdikcí mČstskou a podléhati ve vČcech
sporných právu mČstskému. Proti obojímu ohradili se opČt
šepmistĜi i rada jak u komory þeské tak i u samého císaĜe, a
odvolávali se na svá stará práva k volbČ obecních starších na
KaĖku, dovozujíce, že po všechna léta dĜíve se tak dálo, jakož i
ve druhém pĜípadČ, že jus civile v HoĜe platnost mající naĜizuje,
že se jemu všichni obyvatelé horští bez výminky podrobiti a jím
u vČcech mČstských se Ĝíditi a spravovati mají a povinni jsou.
Druhé právo, jus montanorum, toliko na vČci horní se vztahuje a
tomu ve vČcech horních všichni poddaní bez výminky podléhají.
A ježto i prve dĜíve vždy úĜedníci horní a služebníci JMCé
pokud šlo o spory ve vČcech mČstských, náĜky o poctivost, k
soudu mČstskému náleželi, aby pro uvarování mnohých zmatkĤ i
nadále pĜi tom zĤstalo. Sporná vČc tato, aþ nadlouho se byla
protáhla, koneþnČ ve prospČch Kutnohorských /599/ byla vyĜízena.
Z pĜíþiny veliké drahoty v zemi stalo se pekaĜĤm i mlynáĜĤm pĜísné napomenutí, aby se dle dĜívČjších jim vydaných
naĜízení Ĝídili a mimo to obnoven zákaz vyvážeti obilí z mČsta,
jelikož to proti zĜízení obecnímu a i proti snesení snČmovnímu a
ke škodČ obce jest.472
K žádosti obyvatel dolejšího mČsta postavena byla tamtéž
kašna na náklad sousedĤv a voda od kašny na Rybném trhu sem
svedena.
Jakub Holý Šotnovský z ZávoĜic soused kutnohorský, jsa
zvláštním pĜítelem škol, v poslední své vĤli v pátek po nedČli
postní Reminiscere uþinČné odkázal ke školám u Vysokého 50
kop gr.þ. na ten spĤsob, aby kus role orné koupen byl a užitek z
ní na vychování žákovstva, kteréž pro rozmnožení církve v tČch
místech liternímu umČní se cviþí, vycházeti má.473
Když Kutnohorští uvázali se v držení tvrze Lorce, bylo jejich první péþí, aby pivovar náležitČ upravili a Ĝádným sládkem
osadili, kterýž by tam na prospČch obce pivo vaĜil. Aby však i
odbyt navaĜeného piva mČli zajištČný, dali povinnost všem hospodám ve vesnicích HoĜe patĜících, aby pivo z pivovaru loreckého braly a poddaným pod pokutou beþky soli zapovČzeno v
jiných krþmách cizopanských piv píti. Ježto pak sládek lorecký
byl novým úĜedníkem obecním a každý takový /600/ pĜi nastoupení služby šepmistrĤm, konšelĤm a obci pĜísahu složiti byl povinen, byla novému sládku v Lorci následující pĜísaha uložena:
PĜísahám Pánu Bohu a jich milostem slovutné a vzáctné poctivosti pánĤm šepmistrĤm a pánĤm spoluradním i vší obci této
mČsta Hory Kutné pánĤm mým, slibuji, že v této mé povinnosti a
službČ staršího sládka pĜi tvrzi Lorci, ku kteréž jsou mne Jich
Mti povolati a pĜipustiti ráþili, upĜímnČ, vČrnČ, spravedlivČ,
pilnČ a bedlivČ se chovati a cožkoli pšenic od správce k tomu
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Daþický zmiĖuje se o drahotČ té následovnČ: Žito a pšenice po
1 kopČ 15 gr.þ., hrách po 1 kopČ 30 gr., oves po 40 gr., slámy jedna
kopa otepí po 1 kopČ 15 gr., tĜi vejce slepiþí za 1 gr. VaĜení a ovoce
sotva se dostávalo.
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Vychováváni byli na školách kutnohorských v dobČ té žáci
vyššího uþení, takže po odbytých zkouškách ke svČcení na knČžství
byli vysíláni ti, kteĜí k tomu od konsistorianĤ za schopné byli uznáni.

zĜízeného skoupených aneb od kohož z nákladníkĤv na sladovnu
pĜijmu, to upĜímnČ a bedlivČ na rabuši k tomu obzvláštnČ uþinČnou vroubiti a potom z toho slady náležitČ dČlati a cožkoli z toho
sladu udČláno bude, to v pĜítomnosti toho správce upĜímnČ a
spravedlivČ pokaždé zmČĜiti a z toho sladu což náleží podle
jistého mi vymČĜení a poruþení ku každému varu bráti a to vše
se vší pilností a bedlivostí, aby hodný slad dČlán a vyroštováním
mimo náležitost na škodu panskou pĜetahován nebyl a z toho
také piva dobrá a hodná se vaĜila, bez všelikého jak pšenice, tak
sladĤv zmenšování a stranČní, opatrovati a v tom a ve všem jakž
v sladovnČ a pivovaĜe, tak i pĜi též tvrzi Lorci, zahradČ, chmelnici a pĜi ní též svršcích mnČ odvedených a svČĜených podle mé
nejvyšší možnosti a rozumu dobrého a užiteþného Jich Mtem s
pomocí boží, v tom se mnČ ustanoveným správcem Ĝídíc, vyhledávati a pilen toho býti, i jiné, kteĜíž mi pĜidáni budou, k tomu
míti, žádnému nižádným vymyšleným spĤsobem nic toho, což by
Jich Mtem ku škodČ býti chtČlo, nepĜehlídati ani sám se toho
nedopouštČti a ovšem v tom pĜes plat a záplatu mnČ vymČĜenou,
nižádné své ani žádného koĜistiti, mimo samy Jich Mti pánĤv
mých užitek, neobmýšleti a žádnému v niþem na škodu JMtí
nenavalovati ani nestraniti chci a budu. Tak mi dopomáhej BĤh
všemohoucí.
Tím, že Kutnohorští nyní do svých vesnic piva z pivovaru
loreckého vystavovati a dovážeti poþali a v nich vlastní hospody
zĜizovali, museli mnohé nepĜíjemnosti pĜestáti od sousedních
držitelĤ, /601/ kteĜí dĜíve do vesnic kutnohorským náležejících
piva dodávali. Proto poþali všichni ve svých vesnicích hospody
si zaĜizovati a do nich piva, odkudž by se jim líbilo, dodávati.
Také pan Materna z KvČtnice na PĜítoce chtČl ve vsi té sobČ
poddanou hospodu zĜíditi, tomu však Kutnohorští postavili se na
odpor a dosáhli také toho, že jemu to komorou království þeského bylo zakázáno.
1592 Protože úĜad nejvyššího mincmistra po propuštČní
pana z Bibrštejna až posud obsazen nebyl, nebyla také roku toho
obnovena rada a pĜedešlí šepmistĜi a konšelé i obecní starší
zĤstali v úĜadech svých nadále. Péþe obecní smČĜovala hlavnČ k
tomu, aby náklad na hory þinČný nesl obci nČjaký užitek. K tomu zejména povzbuzováni byli hormistrem Zikmundem Kozlem
z Reizntollu, který na schĤzi obecních starších za to se pĜimlouval, aby obec dĤl Ruthart do hloubi vzdČlávala, kdež dle ujištČní
jeho dobrá ruda byla a výnos že je jistý, ježto dČláním postranních coukĤ toliko jalová skála se pracuje a náklad na to se nevyplácí. Taktéž aby v dolech MeþíĜi a JiĜím se pracovalo, ježto v
nich rudy i kyzĤv s dostatek jest dobrých. I dali šepmistĜi dĤl
Ruthart zkušenými a osvČdþenými štejgýĜi prozkoumati a ti pak
když jednohlasnČ o hojnosti dobrých rud v hloubi se nacházejících se pronesli, byl veškerý náklad obecní na dĤl tento obrácen.474
Péþi obce o vzdČlání knČžstva domácího posouditi lze z toho, že nákladem obecním pĜi dČkanství v HoĜe zĜízena byla
knihovna, aby /602/ kaplani mČli co þísti.
Klášteru Sedlckému zadržovány byly Kutnohorskými platy
z pozemkĤ, které od kláštera mČli najaté, takže opat stČžoval si u
komory þeské. Proto prezident komory ve þtvrtek po památce
mistra Jana z Husince r. 1592 HorníkĤm pĜísnČ rozkázal: PonČvadž by to, jakž sami znáti mĤžete, kdyby dĤchodové k témuž
klášteru náležející þasnČ a zúplna vycházeti nemČli, nemohlo by
než na škodu a záhubu téhož kláštera býti. Protož jménem a na
místČ JMCé pána našeho nejmilostivČjšího porouþíme vám,
abyste netoliko to, þímž sami povinni jste témuž opatu, odvedli a
dali, ale také spolusousedy své k tomu skuteþnČ mČli a pĜidrželi.
PĜes všechny stížnosti do ochuzení obce pro nákladné pavování nepĜišli Kutnohorští nikdy v rozpaky o peníze, jednalo-li se
o zakoupení nČjakého statku pozemského. PĜíležitost taková
naskytla se zase roku toho, když pan JiĜí Šatný z Olivetu úĜedník
mince na Horách Kutných leže na smrtelné posteli pány pobízel
ke koupi statku jemu náležejícího Hlízova poblíž Hory ležícího,
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Pavel Stránský ve svých DČjích království þeského praví: Velmi citelná byla ztráta v dolech kutnohorských r. 1592 požárem spĤsobená, jižto nedbalost lidu horního zavinila. V zápisech domácích
niþeno podobného poznamenáno není, proto také niþeho bližšího o
vČci té uvésti nelze.

227

ano i synĤm svým porouþel, aby mimo pány Horníky jak Hlízov, tak i Vilímoviþky nikomu jinému neprodávali. Když šepmistĜi o tom ve schĤzi obecních starších zprávu podali, bylo snešeno, že by to bylo pro obec prospČšno, kdyby Hlízov se mohl k
obci dostati, jelikož se vidí, že by nemalých užitkĤv z toho k
obci pĜivésti se mohlo, neboĢ jsou tu vĤkol role znamenité.
Protož aby si páni nČkde peníz vypĤjþili, jelikož by se mohly
užitky z téhož statku na úroky platiti.
1593 Jináþe však bylo šepmistrĤm a radČ zachovati se pĜi
koupi Vilímoviþek, neboĢ na statku tomto vázl odkaz Anny
Miránkové roku 1535 k záduší oltáĜe sv. Petra a Pavla v chrámu
Matky boží u NámČti /603/ uþinČný.475 Ježto dle znČní listu nadacího z platĤ a dĤchodĤ k tomu ustanovených, co by pĜes náklad
na knČze a potĜeby téhož oltáĜe zbylo, na lidi chudé ve jméno
boží obráceno býti mČlo, prvnČjší držitel JiĜí Šatný z Olivetu od
þasu uvázání se v statek Vilimovický od roku 1576 mimo vydržování knČze oltáĜníka pĜi oltáĜi sv. Petra a Pavla a potĜeb oltáĜních na chudé niþeho neodvedl, ani dČdicové jeho co nástupníci
statku, a sice synové Jan, Václav a Mikuláš, toho vykonávati
nechtČli. OpatrovníkĤm chrámu však na úplném plnČní odkazu
muselo záležeti. I poslali tíž opatrovníci dČdicĤm ceduli Ĝezanou
v pondČlí po sv. BartolomČji, kterouž je na povinnosti jich
upomínají a za vydání zadržalých platĤ pro chudé jakož i vydání
kalichu zlatého s patenou, kterýž táž Anna Miránková k oltáĜi
zmínČnému darovala a kterýž páni Šatní za sebou mají, žádají.
Byla to pohrĤžka na ten þas velmi pĜísná. Proto, aby dČdicové
možným z toho dĤsledkĤm se vyhnuli, uþinili šepmistrĤm návrh, aby od nich ves Vilímoviþky koupili. Návrh ten páni pĜijali
a na koupi uþinČn byl následující zápis: Léta PánČ 1593 ve
stĜedu po památce Mláćátek jinak 29. prosince stala se smlouva
dobrovolná a trh celý a dokonalý v pĜítomnosti urozených pana
Václava BĜezského z Ploskovic a na BĜežanech, pana JindĜicha
Mirka z Solopisk, pana Karla Materny z KvČtnice a na Radovesicích, pana JindĜicha DobĜichovského z DobĜichovic a pana
Viléma Konecchlumského z Konecchlumí, pĜátel k tomu od
bratĜí Šatných z Olivetu dožádaných, mezi plnomocníkem urozeného pana Jana Šatného z Olivetu JMCé expeditora a služebníka pĜi kanceláĜi království þeského, panem Janem Divišem
Okrouhlickým z Divišova a urozenými panem Vilémem a panem
Mikulášem bratĜími vlastními z Olivetu z jedné, a slovutné a
vzáctné poctivosti pány šepmistry a konšeli i vší obcí na Horách
Kutných strany druhé, /604/ a to takový, že jsou oni páni bratĜi
Šatní z Olivetu dotþeným pánĤm šepmistrĤm a konšelĤm i vší
obci na Horách Kutných nynČjším i budoucím trhem všecko právo své dČdiþné, kteréž jim, dČdicĤm a budoucím jich na kolátorství vsi Vilímoviþek a dvoĜích kmetcích s platem což tu mají ve
vsi DČdicích, což tu jest s mlýnem pod Koroticemi ležícím, s
dČdinami, lukami, lesy, háji, porostlinami, rybníþky, potoky, s
lidmi osedlými i neosedlými neb z tČch gruntĤv zbČhlými, s jiným
se vším a všelijakým k tomu pĜíslušenstvím, se vší zvolí, s plným
panstvím, což k té kolatuĜe oltáĜe svatých Petra a Pavla apoštolĤv v kostele Matky boží na NámČti tu na Horách Kutných od
nČkdy pobožné Anny Miránkové zápisem dskami zemskými v
kvaternu trhovém vejpisĤv þerveném léta 1554 ve þtvrtek po na
nebe vzetí Panny Marie fundováno a nadáno jest, pĜísluší, tím
spĤsobem, jakž toho jsou oni nadepsaní bratĜi Šatní z Olivetu po
nČkdy panu JiĜíkovi Šatným otci svém v držení a užívání byli a
též jakž jest jim bratĜím Šatným a dČdicĤm jich od JMCé jakožto
krále þeského dskami zemskými léta tohoto devadesátého tĜetího
ve stĜedu po památce mistra Jana Husa v kvaternu relací krále
JMti zeleném léta 1593 pod literou M 15 táž kolatura dána a
zapsána jest a fundací Anny Miránkové plnČji svČdþí a na to
vztahuje, jim pánĤm HorníkĤm nynČjším i budoucím k dČdiþnému jmČní, držení, prodání, zapsání a uþinČní s tím se vším jako s
jich vlastním, prodali za sumu jeden tisíc dvatceti pČti kop
þeských dobrých stĜíbrných rázu pražského, kterouž sumu již
jmenovanou oni páni Horníci na místČ vší obce takto vyplniti
mají: Totiž pĜednČ, dvatceti pČt kop gr.þ. pĜi sepsání této
smlouvy na hotovČ vyþtli a odvedli, kteréž jsou páni bratĜí Šatní
pĜijali a na jeden tisíc kop gr.þ. ad actum smlouvy v témdni
475
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poĜád sbČhlém aneb pĜi vkladu koneþnČ páni Horníci jistotu
dostateþnou právem listu hlavního do dne sv. JiĜí s úrokem
obyþejným svČdþící pĜi dskách zemských v moc nejstaršího z
pánĤ bratĜí Šatných koneþnČ odvésti mají. A potom pĜi témž
þasu sv. JiĜí nebo ve dvou /605/ nedČlích potom takovou sumou tj.
jeden tisíc kop gr. s ourokem beze všeho zmatku hotovými penČzi
zaplatiti a tudy pány bratry Šatné úplnČ a docela spokojiti mají
a povinni budou. Naproti tomu páni bratĜí Šatní mají koneþnČ
ten pondČlí po památce sv. TĜí králĤv nejprve pĜíštích léta
budoucího 1594 v mČstech Pražských pĜi dskách zemských s
pány Horníky s plnou mocí vyslanými se dostavili a jim pánĤm
HorníkĤm na místČ a k ruce vší obce to kolátorství tím vším spĤsobem, jakž jsou sami drželi, do desk zemských vložiti a správou
obyþejnou, jakž zemČ za právo má, þímž mají neb míti budou,
tĜetinou vejš, též kolatorství spravovati. A jakž by ten vklad do
desk zemských vykonán byl, tehdy nejdéle opČt v témdni poĜád
sbČhlém téhož kolatorství, totiž tČch þtyr lidí poddaných osedlých v místech rozdílných v poddanost s grunty kmetcími, lesĤv,
rybníkĤv, luk, potokĤv i jiného všeho a všelijakého pĜíslušenství,
nicménČ i register purkrechtních a spravedlností sirotþích, úplnČ
a docela žádného práva, panství ani které zvláštnosti na tom na
všem sobČ, dČdicĤm a budoucím svým nepozĤstávajíc, pánĤm
HorníkĤm postoupiti. Co se pak kalicha zlatého s patenou a jiných nČkterých ozdob oltáĜních dotýþe, aþkoliv od Anny Miránkové jakožto toho kolátorství napĜed jmenovaného, na kteréž se
tato smlouva trhová vztahuje, pĜední a vrchní fundatorkynČ, v
fundací o takovém kalichu a jiné ozdobČ kostelní žádné zmínky
uþinČno není, avšak touto smlouvou trhovou páni bratĜí v to jsou
se dobrovolnČ podvolili, že pĜi postupování toho kolátorství
takový kalich zlatý s patenou též zlatou a jestli co více k ozdobČ
knČze a oltáĜe za nimi pozĤstávajícího, úplnČ a docela od sebe
odvésti mají, s tím pĜi tom doložením, že páni šepmistĜi se vší
obcí to tak naĜíditi a opatĜiti povinni jsou a budou, aby pĜednČ z
dĤchodĤv a užitkĤv toho kolátorství podle vymČĜení té fundace
na þasy budoucí a vČþné bez pĜerušení a umenšení to vše se dálo
a vycházelo.476 Co se pak poselství na onen þas od kostelníkĤv
námČtských jim pánĤm /606/ bratĜím Šatným o poþet þinČní
poĜadem práva uþinČného dotýþe, ponČvadž touto smlouvou a
trhem o totéž na místČ postaveno jest, takové poselství se zdvihá
a minouti má nyní i na þasy budoucí. A tak což jest koli mezi
nadepsanými stranami na jich dobrovolná pĜestání smluveno a
zavĜeno, to jsou sobČ jak na poctivé lidi pĜísluší ve všech punktích a klausulích pod pokutou jednoho sta kop gr.þ. propadení
zdržeti pĜipovČdČli a smlouvou touto zavázali. A na potvrzení
toho všeho tato smlouva dobrovolná peþetmi jich pánĤ bratĜí
Šatných též pánĤv HorníkĤv a pánĤv svČdkĤv peþetí utvrzena a
speþetČna jest, z nichž jedna pánĤm bratĜím Šatným odvedena a
druhá za pány Horníky zĤstává. Stalo se léta a dne z poþátku
psaného.
/607/ Množily se ve mČstČ stížnosti do toho, že již po dva roky
úĜad konšelský obnoven nebyl, a to proto, že proti osobám sprá476

Zlatý kalich jako drahocenná památka chován býval vždy pĜi
chrámu Matky boží na NámČti. Když v dobČ válek švédských r.
1648 mČsto uložené výpalné shledati nemohlo, byl tento zlatý kalich
s patenou generálovi švédskému Königsmarkovi skrze mČstského
senátora Fatigata odeslán, aby se s tím kalichem, co by na sumu
výpalného se nedostávalo, spokojil. Poslaný uþinil generálu pohnutlivou Ĝeþ, kterak mČsto více shledati nemĤže a proto tuto nádobu
Bohu odevzdanou a posvČcenou k doplnČní nedostávající se sumy
pĜináší a odevzdává. Generál pohnut odpovČdČl: Vím ze svatého
evangelium, že to, co boží jest, dáno býti má Bohu. Aniž já tuto
nádobu pro þest boží Bohu odevzdanou, neberu. Protož vezmi to
zase s sebou a navraĢ, kam náleží. Kterýž kalich, jejž byla paní
Anna Miránková ze Suchotlesk v roce 1529, k oltáĜi sv. Petra a
Pavla v chrámu Matky boží na NámČti, s svým znakem zdobený
darovala, který 245 uherských dukátĤ vážil, pro památku v deposicí
radní se zachovává a na slavnosti ke mšem sv. se propĤjþuje a
vyzdvihuje. Tak poznamenal VojtČch Kegler ve svých zápiscích, jež
o HoĜe v století XVIII vedl. Jinou rukou však pĜipsáno: Odevzdán
jest kalich ten do Prahy do mince z poruþení císaĜe Františka dne
23. ledna 1810, když komisaĜi do Hory k sebrání zlatých a
stĜíbrných nádob chrámových /607/ byli pĜijeli. To nebylo ani za þasĤ
Žižky, aby kostely tak obírali.

vu obecní vedoucím a na úĜadech sedícím nedĤvČra rostla a do
jich Ĝízení a správy veĜejnČ bylo stýskáno. Po mnoha žádostech
za obnovení úĜadu konšelského pĜijel v pondČlí po slavném na
nebe vstoupení Pána Krista stateþný rytíĜ pan JindĜich z Písnice
JMCé rada a prokurátor do Hory, jsa k tomu od císaĜe Rudolfa
zvolen a naĜízen, aby zde úĜad konšelský obnovil, ponČvadž
úĜad nejvyššího mincmistra posavád obsazen nebyl. PĜišed týž
pán do radní svČtnice, takto ku pĜítomným promluvil: JMCá pán
náš nejmilostivČjší ráþil jest k poníženým a poddaným prosbám
pánĤv šepmistrĤv a osob radních na ten þas v úĜadu ještČ zĤstávajících se skloniti, kdež jsou toho poníženČ a poddanČ prosili,
aby jich takových povinností propustiti ráþil, ponČvadž již pĜes
dvČ léta poĜád pracují a nČkteĜí prostĜedkem smrti s toho svČta
sešli a nČkteĜí v nedostatku zdraví jsou postaveni k povinnosti,
nemohouc se dostavovati, skrze což lidé obmeškávání v spravedlnostech svých snášeti musí. Za tČmi pĜíþinami úĜad ten konšelský obnoviti poruþiti ráþil. A za tou pĜíþinou samou, ponČvadž
by na ten þas žádného nejvyššího pana mincmistra království
þeského nebylo, aby takový úĜad obnoviti mČl a z pánĤv rad
JMCé zĜízené komory v království þeském žádný se odprázdniti
nemohl pro mnohá zaneprázdnČní, JMCá ráþil na osobu mou to
složiti a poruþiti, abych þasnČ dal o tom pánĤm vČdČti a obyþejem pĜedešlým a starobylým, nic nového nezaþínaje, úĜad ten
konšelský obnovil a závazky k tČm povinnostem, jak to prve bývalo, nic nepĜidávaje ani neumiĖuje, vydal, a jak se to vše ode
mne vykoná, o tom o všem relací zase pĜi komoĜe uþinil. V þemž
jsem se poslušnČ jakožto vČrný služebník JMCé zachoval a sem
jsem k vyĜízení té vČci /608/ pĜijel. A prve JMCá panu rychtáĜi o
tom psaní uþinil, aby pánĤm šepmistrĤm vĤle JMCé v známost
uvedena byla, což pak jsem se pĜesvČdþil, že to vše vykonáno
jest.
Naþež byl þten list císaĜe Rudolfa, jimž pana JindĜicha z
Písnice k volbČ té na místČ svém zplnomocĖuje, v nČmž poznamenáno: Neþiníme také tejna, že jsme týmž HorníkĤm minulého
léta devátého nejedno poruþení uþiniti ráþili, aby spravíce sobČ
poĜádnČ registra, co jsou z dĤchodĤv obecních, též z penČz, kteréž cechové z sebe sbírají na všecky doly okolo Hory Kutné, mimo posudného a bernČ domovní, vynaložili a v nich od zaþátku
minulého léta šest a šedesátého až do datum týchž psaní našich
propavovali, nČkdy panu Karlovi z Bibrštejna ku poþtu složili.
Ale že zprávu míti ráþíme, že se toho ani posavad od nich nestalo, z þehož vyrozumČti mĤžeme, že by ty poþty ukrýti a v zapomenutí pĜivédsti chtČli. I ponČvadž nám z jistých pĜíþin v brzku na
pĜijetí takových poþtĤ nemálo záleží, protož tobČ dále porouþeti
ráþíme, abys dotþené Horníky prve nežli k obnovení úĜadu šepmistrského a konšelského pĜistoupíš, jménem naším pĜísnČ napomenul, aby pĜednČ speciální výtahy, co jest do dneška se sešlo
i s restami jakými, co buć týchž penČz neb obecních penČz pozĤstává a potom Ĝádná registra všech pĜíjmĤ a vydání i s aprobacemi, co na každý dĤl obzvláštnČ vynaloženo i propavováno
jest, beze všech výmluv složili, kdež ty potom pĜi narovnání tvém
vedle relací vyĜízení toho prezidentu a radám naší komory þeské
podáš. O tom vČdouc, již v tom milostivou vĤli naši vyplníš.
Dle naĜízení toho žádal pán za položení úþtĤ, jak v instrukci
jeho naĜízeno. K tomu promluveno skrze pana ěehoĜe Vodiþku,
na ten þas staršího šepmistra: PonČvadž primátor pan Jakub
Šotnovský z ZavoĜic zemĜel, že jsou páni šepmistĜi a konšelé
toho vdČþni, že JMCá k poníženým prosbám jich se milostivČ
skloniti i k tomu pána, aby úĜad ten konšelský /609/ obnovil, vyslati ráþil, nebo toho dĤležitá potĜeba byla, ponČvadž nČkteĜí
zemĜeli a jiní zaþasté nemocni bývají, že þasto se trefovalo, že
rada se držeti nemohla. Protož, ponČvadž v tČch tak tČžkých
pracech více již než pĜes dvČ léta trvají, pána žádají, aby na
místČ JMCé je z tČch povinností propustiti a jiné na ta místa
voliti ráþil, oni jich, kdokoli to budou, poslouchati chtí. Strany
poþtĤ dolových, zvláštČ Ruthartský a Hruškovský, ti že jsou vykonány a vyĜízeny a což na nČjakém nedorozumČní mezi písaĜem
dolovým s pány bylo, to všecko že na místo postaveno jest. Ale
aby v tom tak krátkém þase mČli páni toho tak dokonalou zprávu
dáti, jakž v témž poruþení se oznamuje, toho všeho o tČch
poþtech tu spĤsobiti mĤže, neb jsou se nenadáli toho obnovení
rady a také o tom jim není dáno dosti þasnČ znáti.
OdpovČdČno na to od pána: Co se obnovení rady dotýþe,

ponČvadž pĜední pĜíþinou, aby úĜad konšelský obnovil, sám
najíti se dal, však prve, než by z takových míst vedle této žádosti
propuštČni byli z povinností, aby oznámili, mají-li jaké stížnosti
buć mezi sebou nebo kdokoli o osobČ obecní nebo z obce, aby
ohlásili.
I oznámil pan ěehoĜ Vodiþka, že není nic takového, naþ by
se bylo zastavovati neb do koho sobČ stČžovati. Potom obrátiv se
k obci, promluvení uþinil: Jestli by kdo z obecného lidu mČl sobČ
co stČžovati do koho z nich neb spoleþnČ do všech, aby pĜed
pánem teć oznámili, prve, nežli by z takových povinností
propuštČni byli.
Potom pán, pĜejav Ĝeþ, mluvil: Že toho vdČþen jest, že tu v
lásce a svornosti spolu zĤstávají a jsou a nic takového odporného a zcestného mezi nimi se nenachází, dokládaje, že toliko chce
poþíti, nad þímž JMCá ráþí míti své zalíbení. Co se pak toho
druhého ohlašování dotýþe, vidí se, že k tomu ještČ þas není. Až
propuštČni budou z povinností, že pán co se jemu za potĜebné
uzná k obci promluviti chce.
A potom pĜedešlý úĜad z tČch povinností propuštČn a z lavic
vystoupili. /610/ Dále mluveno bylo k obci od pána: Páni pĜátelé
milí. PonČvadž tato místa a lavice spatĜují se prázdna býti a
jako ovþiþky bez pastýĜe nebudete moci býti, než aby vám vystavena byla vrchnost, kterou byste se Ĝídili a spravovali. A ponČvadž na tom záležeti bude, aby ty osoby, kteréž vám veleti
budou, bez ouhony byly, ano i na tom záležeti bude, aby tyto za
svou práci v mČstČ pokoutní šklubání a útržek snášeti nemusely.
Protož vás napomínám, máte-li co slušného sobČ stČžovati, co
jste prve snad pomíjeli, svČtle a patrnČ oznámili a potom tČch
pokoutních pomluv zanechati. Netoliko abyste snad oznámili, co
se osob jich dotýþe, ale také, bylo-li by co v dĤchodech obecních
zcestného.
Když nikdo niþeho nepĜednesl, doložil, že jest nad tím potČšen a pĜi relací o tom JMCé oznámí, že jeden do druhých nemají
si co stČžovati a dĤchodové obecní že na dobré míĜe jsou. A
ponČvadž pak obec tato bez vrchnosti a správcĤv býti nemĤže,
kdožkoli budou jmenováni a k takovým povinnostem již jsou
voleni a vybráni, beze všech výmluv aby se poslušnČ a poddanČ
k vĤli JMCé zachovali a vystoupili.
A tu jest písaĜ urburní jmenoval dle zapsání: Primas Zikmund Kozel z Reizntolu. ěehoĜ Vodiþka, Jakub Brodský, Stanislav kožišník, Tobiáš TĜíska, Pavel SkĜivan, Leopold Šetlar, Pavel Cholopický, Václav Kuneš, Martin Zelinka, ěehoĜ BoĜanovský z Bytýšky, OndĜej HnČvusický, Václav Franc, OndĜej MichalĤ, Jan TĜebechovský, JiĜík HrĤza, Jan Endrle, Eliáš kožišník.
Potom pán podal na obec: Jestli by kdo co vČdČl do tČch
osob a mČl sobČ co stČžovati nebo dokládati, že by k takové
povinnosti nemČly pĜipuštČny býti, aby oznámil, co od osoby své
žádá a jménem a na místČ JMCé že napomíná.
Od obce skrze pana JiĜíka z ěásné staršího mluveno, že
nemají co o /611/ nich mluviti a co stČžovati, než všechno dobré,
co o dobrých a poctivých lidech.
Potom jím závazek dán jak pĜedešle pĜi roku 1591 a toliko
ten artikul vypuštČn, co se nejvyššího mincmistra dotýþe, ponČvadž úĜad ten neobsazen byl. A když vše vykonáno, uþinil všem
napomenutí a doložil k panu Kozlovi: PonČvadž na vás ten úĜad
primaský složen jest, protož se vám teć peþeĢ svČĜuje a klíþe a
od osoby JMCé vás napomínám a od osoby své žádám, že nad
povinností vám svČĜenou ruku ochrannou držeti a vedle nejvyšší
možnosti vykonávati budete.
Potom od pana primasa mluveno: Že se nenadál, aby to tak
tČžké bĜímČ na nČj složeno bylo, ponČvadž JMCé a tČmto horám
osobou svou i jinak upĜímnČ a vČrnČ sloužil, jakž ještČ posavád
za JMCou nČkolik tisíc jemu zĤstává, nadál se za takovou práci
jinou odmČnu a milost, jakž jistČ za to žádal a nadČji sobČ uþinČnou má, že od JMCé dostane. Ale tuto se cos jiného nachází, což
jest mi jisté, že pán BĤh pro hĜíchy mé toho na mne dopustiti
ráþil a od nČkoho mnČ k tomu dopomoženo jest.
Od pána doloženo jest: Aby sobČ to nekladl za nČjakou
takovou tČžkost, ale vČdČl, že pĜednČ s jistou vĤlí božskou a s
dobrým a bedlivým uvážením vrchnosti jeho, jakožto JMCé se to
stalo za pĜíþinami tČmi, ponČvadž o tom se ví, že pĜedešle platnČ
a užiteþnČ horám tČmto jest sloužil a za tou pĜíþinou jest
potĜeba, aby ti lidé k takovým povinnostem povoláni a dosazeni
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byli, kteĜíž by obecného dobrého chrániti, jeho užiteþnČ a
prospČšnČ vyhledávati mohli a poznávaje JMCá vás mimo jiné v
tom (aþ žádného nehaní) hodného býti. Proto na vás takovou
povinnost ukládati ráþí. Co se pak žádosti na JMCou vzložené i
nadČje uþinČné dotýþe, vás to nemine, nýbrž poznávaje JMCá
vaši v tom poddanou volnost a poslušenství, toho, co žádáte,
pĜed JMCou tím snáze obdržeti moci budete.
Od pána primasa mluveno k obci: Že z nich žádný není tak
prosten, /612/ aby nemČl a neumČl u sebe toho saditi, jaké tČžké
pĜemeno naĖ jest od JMCé vzloženo, nebo oni doma pĜe pokojnČ
souditi, svých živností a obchodĤv vyhledávati moci budou, ale
oni zde na radnici obecní dobré opatrovati, svého nechajíce, a
jich v potĜebách jejich vyslýchati musejí. Protož že jim bude
záslužné, aby u sebe to uvažujíce, umČli se k nim šetrnČ chovati
a od Pána Boha všemohoucího netoliko ústy pomoci žádati, ale i
obcovaním dobrým a pokojným toho pĜíþina býti, aby Pán BĤh
práce jich jim polehþoval a požehnání své svaté dáti ráþil, aby k
dobrému cíli všechno jich pĜedsevzetí pro þest a slávu boží, pro
dobré a užiteþné této obce se skloĖovalo.
Ve stĜedu pak na to dne 2. þervna pan primas spoĜádal pak
dle starobylého Ĝádu kdo kdy s kým úĜad šepmistrský zastávati
má, tak aby vždy jeden starší a v právech zkušenČjší s druhým
mladším úĜad ten zastával. Potom páni napomenuti mezi sebou
k lásce a svornosti, bedlivi povinností svých aby byli, þasnČ se
scházeli, tajnost rady zachovávali, šenkovních domĤ a sedání s
osobami lehkovážnými aby se vystĜíhali a s nimi tovaryšstva se
varovali, odČv poctivý a konšelĤv pĜíslušící nosili, pĜímluv
obšírných a Ĝeþí zbyteþných zanechali, jeden druhému v Ĝeþ
nevskakovali a když do radnice který jíti má z poruþení pana
šepmistra, aby se každý v tom volnČ zachoval a neobmeškával,
tak aby lidé nemČli sobČ co stČžovati. Na to práva þtena byla dle
nichž jim souditi jest.
Když mČlo pĜijíti k obnovení starších nad havéĜi a hašpléĜi,
jakož i obnovení konšelĤv na KaĖku, tu þinil úĜad horní tomu
opČt pĜekážku, dovozujíce toho, že volba ta úĜadu hornímu
pĜísluší. Starší nad havéĜi hor stĜíbrných v HoĜe Kutné, taktéž
starší nad havéĜi a rada perkverku kaĖkovského, jakož i starší
nad hašpléĜi prosili však snažnČ jak královského rychtáĜe, tak i
šepmistry a radu horskou, aby vedle starobylého spĤsobu po
obnovení úĜadu konšelského obnovení jich se stalo, ježto již
obnovení takové po mnoho rokĤ se nebylo pĜedsevzalo a mnozí
/613/ z nich prve zvolených již pomĜeli a z té pĜíþiny malého
poþtu netoliko tovaryšĤv v náležitém poĜádku a poslušnosti zdržeti a spravovati nemohou, ale ani lidských spravedlností vyhledávati a jim dosti þiniti v stavu jsou. Ježto na naléhání úĜadu
horního volba ta vykonána nebyla, utekli se šepmistĜi a rada k
radám zĜízené komory þeské, uvádČjíce svá stará práva ku obnovování starších na KaĖku a pĜi cechu havíĜském a hašplíĜském, a
ku pamČti pĜivozujíce pamČĢ starou, jaký zpĤsob pĜi obnování
starších nad havéĜi obojích hor od starodávna i potom za mladší
pamČti se zachovával, což následovnČ se dČlo: NejprvnČjší nedČli po obnovení úĜadu šepmisterského a konšelského v HoĜe
Kutné jménem a z rozkazu nejvyššího pana mincmistra a jménem nás všech šepmistrĤv a rady dávají cedule do kostelĤv a ty
ohlašují skrze knČze po velikém kázání, aby se všichni havíĜi
obojích hor, usedlí i neusedlí, hned po obČdích na Vlašský dvĤr
sešli a to k volení starších. Po obČdích pĜijdou šepmistĜi i
konšelé na dvĤr Vlašský do rejtunku a když havíĜstvo se sešlo,
JMt pan mincmistr tolikéž do rejtunku z pokoje svého mezi nás
pĜijíti raþí. Potom starší z havíĜĤv ve þtyrech nebo více osobách
do rejtunku vstoupí a podají poznamenané osoby, z nichž by jich
poĜádkĤm za starší se vybrati a voliti mohly a v té radČ osoby ty
se volí a poznamenávají. Potom všechno havíĜstvo do rejtunku
se pustí a starši pĜedešlí pĜednČ dČkování þiní JMti pánu i nám,
že jsou v potĜebách svých v tovaryšstvu chránČni i opatrováni
bývali, a žádají, aby byli propuštČni z tČch povinností, pĜitom
dČkují i svému tovaryšstvu, že jsou se jimi Ĝídili a spravovali a
poslušni byli.
Naproti tomu dává se jim odpovČć jménem JMti pána i
naším, že pán ráþí míti vdČþnost a my také, že své tovaryšstvo
pokojnČ spravovali a povolání toho pilni byli, i lidem od tovaryšstva svého dopomáhali a za spravedlivé þinili, toho se nedopouštČjíce, aby nČjaké žaloby na nČ šly, z ouĜadĤv tČch a povin230

ností zase propouštČjí. /614/ Potom volené osoby vyhlašují se
skrze písaĜe radního a kdo jest jmenován, každý aby vstoupil z
jiného houfu. A tu se jim napomenutí þiní, aby takovou povinnost bez odporu na se pĜijali. Proti tomu oni žádají JMt pána a
nás, aby nad nimi laskavá a ochranná ruka se držela a v
potĜebách svých a toho poĜádku aby byli vyslýcháni.
K tovaryšstvu se mluví, aby k nim se poslušnČ chovali, že v
potĜebách jich je ochraĖovati a opatrovati rádi chtí. Pak se
všechno tovaryšstvo napomene, aby v lásce a svornosti byli a
svých pĜedstavených poslouchali a jim starším zámluva se þiní,
kdyby v potĜebách svých oþ se utekli, že mají opatĜení dostati. A
porouþí se jim, aby nazejtĜí, totiž v pondČlí, aþ by nebylo svátku,
na radnici k závazkĤm se postavili, kteĜí jsou za starší voleni.
Hned potom v pondČlí (pakli by byl svátek tedy ve stĜedu) v
pĜítomnosti pana hofmistra dává se jim každému zvláštČ závazek
a napomenutí se jim þiní, ponČvadž pro polehþení práva jsou
voleni, aby rĤznice a nevole mezi tovaryšstvem svým pĜetrhovali
a dluhĤv menších lidem od nich dopomáhali a v dobrém Ĝádu je
drželi. Protož aby se v povinnostech tak zachovali. Jestli by v
tom pak kdo tak neposlušný a nepovolný byl, že by ho sami
ztrestati nemohli, na pány aby vznesli.
Toho dne hned potom starší a konšelé perkverku kaĖkovského voleni bývají takto: Nejprve dávají se þtyĜi starší z tČch, kteĜí
k poĜádku havíĜskému hor kaĖkovských voleni jsou. 2. Vyberou
se þtyĜi kaĖkovští sousedé dobĜe zachovalí, kteĜí však jiných
povinností nemají. 3. Oberou se opČt þtyry osoby z starších nad
hašplíĜi a trejbíĜi a tak na tom právČ kaĖkovském dvanácte konšelĤv sedá a dává se jim závazek ten, který konšelé jiných práv
pĜedmČstských þiní. PonČvadž rovnČ tolikéž jako na jiných právích pĜe toliko o purkrechty a o jiné šosovní vČci hor se nedotýkající, pokudž a jak k jich /615/ právu náleží, soudí a rozeznávají,
tu se napomínají, jak v povinnostech svých mají se chovati.
Naposledy rychtáĜ se volí z sousedĤv kaĖkovských, þlovČk dobĜe
zachovalý, a závazek jemu se dává, jako rychtáĜi mČstskému.
Aby vČc ta jednou již trvale upravena býti mohla, uþinČn od
radĤ komory þeské dotaz k bývalému nejvyššímu mincmistru
Karlu z Bibrštejna, komu právo voliti starší nad havéĜi a konšely
kaĖkovské náleží, kterýž o vČci takto vysvČtlení podal: Jakož
jste Vaše Mti dnĤv pominulých suplikací starších nad havéĜi a
konšelĤv perkverku kaĖkovského mnČ odeslali i také zprávy a
dobrého zdání mého v tom požadovati ráþíte i také to vše, pokudž býti mohlo, v svém uvážení mČli. Aþkoliv pak JMCé pána
nás všech nejmilostivČjšího jakožto krále þeského to v moci a
milostivé vĤli, pokud, kdy, koho þím daĜiti ráþí vždycky pozĤstávalo a pozĤstává, však vedle toho od pánĤv k mému dobrému
zdání podání u sebe jiného najíti nemohu, než že žádost týchž
suplikantĤv z pĜíþin v suplikací od nich položených slušná se
býti vidí. Neb pokudž mi vČdomo jest i také od jiných jsem pĜedzvČdČti mohl, vždycky ten KaĖk s obyvateli jeho ne za nČjakou
obzvláštní a rozdílnou od mČsta Hory Kutné obec, ale za spoluoud, Ĝídíce se poslušenstvím i také výsadami a právem jich od
starodávna, jmín a držán byl až posavad. A jinak tomu rozumČti
nemohu, než že z prvopoþátku a hned od založení téhož KaĖku a
osazování se na nČm lidu horního ve všech vČcech, buć právních
neb jiných, k mČstskému právu, šepmistrĤm a radČ své zĜení a
útoþištČ mČli. Když se pak jak dotþené hory kaĖkovské, tak i lidé
zhornilí na nich rozmnožovali a rozmnožili, nepochybuji, že
snad pro bedlivČjší fedrunk a pĜetržení, zvláštČ pak skrze ty
menší a obyþejnČjší vČci sem i tam þasté pĜecházení, toho pro
polehþení jich od pĜedkĤv jest jim propĤjþeno bylo a posavád se
propĤjþuje, aby toliko excessus civiles pacem publicam turbantes, ty bezpeþnČjší domácí vČci a lehþejší výstupky vyslýchali a je
mezi lidmi stavČti mohli, /616/ vČtších pak a tČžších, jako jsou criminales neb capitales causæ, hlavní a outrpné aneb poctivosti se
dotýkající, sobČ a potomkĤm svým v moci k rozsuzování zĤstavili. A tak oni KaĖkovští toliko dílu a ne celého práva podle takového jim propĤjþení a vymČĜení užívati a vedle toho vČci též
obci a spolusousedĤm jich pĜíležitČ opatrovati a koncovati
mohou. A když se komu na vejpovČdi jich pĜestati nevidí, tehdy
pĜed dotþené šepmistry a radu, co vrchnost svou, kteréž k správČ
náležejí, apelaci béĜou, neb pĜi nich všecka jich správa i
ochrana zĤstává. A ponČvadž pak i pĜedešle toho vedle nich
šepmistrĤv a rady, þehož i hodnovČrný výpis z desk zemských

pĜedkládají, užívali, nerozumím, proþ by nyní i budoucnČ, aþ by
kdy seþ toho skrze potĜebnost svou býti mohli, vedle þastopsaných šepmistrĤv a rady Hory Kutné, jakožto též obce jeden úd,
podobné milosti užíti mČli. Což dále pĜi spravedlivém uvážení
JMCé a pánĤv zĤstaveno buć.
V ten rozum a jednostejný v niþem se nedČlící smysl šepmistĜi a rada, též správcové hor, hofmistr a urburéĜ s úĜadem horním pánĤm na komoru þeskou jsou dobrá svá zdání oznámili,
þehož následek byl, že v pĜíštích létech volby ty dČly se již vždy
dle starobylého obyþeje a že konšelé kaĖkovští opČt šepmistry
horskými voleni a ustanovováni bývali.
V Uhrách vypukla opČtnČ s velikou prudkostí válka s Turkem a byli to opČt ýechové, kteĜí tak jako za panování krále
Ferdinanda nejen o Uhry, ale i o veškeré kĜesĢanstvo velikých
zásluh si získali. NeboĢ na svolaném snČmu zemském, kterýž
zaþal se v Praze v úterý po nedČli postní Oculi (22. bĜezna), ode
všech tĜí stavĤ povolena byla na pomoc váleþnou znamenitá
bernČ a to na opatĜení hranic na pomezí tureckém, aby zvláštČ
Morava, jako þlen království þeského, chránČna byla od nepĜátel. BernČ ta ustanovena byla tak, aby z jednoho každého domu a
chalupy, /617/ buć velké neb malé, v kterých lidé bydlejí, na tĜi
léta poĜád zbČhlá roþnČ po 20 gr. z každého domu na dva
termíny platili. Praha a jiná mČsta královská, která tĜetího stavu
na snČmích užívají, uvolila se na místČ bernČ podomovní na
hotové sumČ dáti za jeden každý rok až do vyjití tČch tĜí let
dvanácte tisíc pČt set kop gr.þ. Z domĤ panských a rytíĜských
neb jiných osob duchovních neb svČtských v Praze a v mČstech
královských po pĤl kopČ gr.þ., pak z každého vČrtele (vČdra)
piva na prodej vystaveného 6 gr.þ.
Jelikož pak již roku minulého 1592, když baše bosenské
nenadálý veliký vpád do zemČ charvátské uþinil, JMCá na radu
nejvyšších úĜedníkĤ zemských a rad pro ochranu tohoto království a zemí k tomu pĜíslušejících sto tisíc kop gr.þ. se vydlužiti
ráþil, byli stavové vyzváni, aby našli prostĜedky, jimiž by tato
vydlužená suma zase splacena býti mohla. I snesli se stavové,
aby na splacení té sumy naĜízena byla sbírka: 1. z jednoho
každého džberu neb kopy štik a kaprĤ co se jich koli prodá po 5
gr.þ., 2. z každého vČdra vína kteréhokoliv a od kohokoliv
vyšenkovaného po 5 gr.þ., 3. z každé laky sladkého pití 1 tolar,
4. z dobytkĤv, kteĜí se na prodej bijí: z vola uherského 15 gr.þ.,
z vola krmného domácího 15 gr.þ., z vola polského 12 gr.þ., z
vola domácího þeského 10 gr.þ., z krávy a jalovice 6 gr., z telete
3 gr., z vepĜe krmného 5 gr., z skopce, berana a kozla po 1 gr., z
ovce a jehnČte po ½ gr.þ., z pinty páleného vína 1 gr., a ti, kteĜí
peníze na úrocích mají, z každého tisíce kop po 6 kopách gr.þ.
Židé, kteĜí kdekoliv bydlejí, který dvatcet let stár a výše po dvou
dukátech z hlavy a kteĜí pod dvatcet let jsou po jednom dukátu
platiti povinni byli. K vybírání této bernČ usnesené byli pro
každý kraj zvláštní berníci ustanoveni.
Dále sneseno bylo o defensí neb veĜejné hotovosti, k jejímužto zĜízení zvláštní osoby ze stavĤ vybrané byly. A ponČvadž
k takové hotovosti nemalé sumy zapotĜebí bude a již veliké
sumy na sebe a poddané /618/ již byli uþinili, bylo snešeno, aby
každý, kdožkoli v království þeském lidi osedlé mají, z jednoho
každého gruntu neb þlovČka osedlého (nepotahuje toho þlovČka
v to, než sám z mČšce svého) po 15 gr.þ. dal. Pražané a jiná
mČsta svolili jsou se na hotové sumČ po tĜi roky po dvanácti
tisících a pĤl osma kop míš. dávati. NicménČ, aby také i lid
obecný mužského i ženského pohlaví k takové dĤležité a pilné
potĜebČ podle možnosti své pomoci þiniti mohl, má se v jednom
každém kostele v mČstech i ve vsech truhliþku obzvláštní uþiniti, od níž pán a v mČstech primas jeden a knČz druhý klíþ míti
mají, do které by lidé v nedČli a ve dni sváteþní pomoci skládati
mohli, a k tomu má lid napomenut býti. KromČ toho mají mustrunkové té veĜejné hotovosti v každém kraji držáni býti a k
tČm má vždy z desíti poddaných jeden pČší zbrojí potĜebnou
opatĜen vyslán býti. Na konČ pak zbrojné k této veĜejné hotovosti potĜebné, ti, kteĜí statkĤv pozemských drží, též také ti, kteĜí
peníze na úrocích, listech a zápisech a jakýchkoli užitcích mají,
povinni jsou z pČti tisíc kop gr.þ. jeden kĤĖ zbrojný vypraviti.477
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Poslové z Hory na snČm ten vyslaní ve zprávách svých
šepmistrĤm zaslaných obšírnČ popisují jednání snČmu toho a jej

/619/ Dle tohoto usnesení snČmovního pĜiznali se ku jmČní na
úpisech starší nad havéĜi hor kaĖkovských 1052 kop, starší nad
havéĜi hor stĜíbrných 523 kop 53 gr., konšelé mincíĜští 100 kop,
Václav a Mikuláš bratĜí z Olivetu 2500 kop, Jan Vlkanovský z
Ouberovic 50 kop, Jan StĜimilovský soused 90 kop, Jan Laviþka
50 kop, Lidmila Podivická z PráchĖan 450 kop, Leopold Šetlar
126 kop, MatČj Všeteþka 400 kop, opat sedlcký ze statku konventu náležejícího 1800 kop, Václav Vodiþka 650 kop, Tobiáš
Šlechtín ze Sezemic na PuchĜi 1000 kop, Mikuláš z ěásné 725
kop. Obec kutnohorská byla ještČ od bernČ té osvobozena, však
k hotovosti veĜejné na jízdného konČ pĜispívati musela a za tou
pĜíþinou ocenila veškeren svĤj majetek i s pĜikoupenými Vilímoviþkami na 9810 kop 9 gr. 2 d.
Jakou péþi v dobČ té i pouhá návštČva þlena domu panovnického na radách komory þeské vyžadovala, pouþuje nás dopis
této komory, zaslaný šepmistrĤm den pĜed sv. Petrem a Pavlem,
v nČmž se oznamuje, že JMt arcikníže rakouské Arnošt ve stĜedu
pĜíští z Prahy vyjeti a v pátek na noc do Hory pĜijeti ráþí a
naĜizuje se, aby v týž den Jeho Mt i s úĜadem horním a
mincovním jej oþekávali a o to se snesli a všelijak starali, aby
JMt dobrými rybami, vínem a jinými potĜebami náležitČ uctČn a
traktírován byl a nedostatku žádného aby v niþem netrpČl.
1594 CísaĜ Rudolf, maje z ýech na Ĝíšský snČm do ěezna
vyjeti, ustanovil ku správČ záležitostí vládních místodržícími v
království þeském ze stavu panského Adama z Hradce nejvyššího purkrabí pražského, Jana z Valdštejna nejvyššího komorníka,
JiĜího BoĜitu z /619a/ Martinic nejvyššího sudího a Joachyma z
Kolovrat purkrabí karlštejnského a prezidenta komory þeské. Ze
stavu rytíĜského pak Hertvíka Zeidlice z Schönfeldu, Michala
Španovského z Lisova nejvyššího písaĜe zemského a Humprechta ýernína z Chudenic podkomoĜího mČst královských.
Zatím však v dobČ té zuĜila válka v Uhrách s Turkem strašným zpĤsobem. Aþ Sinan baše protáhl zemí tou až k Budínu,
kdež byla turecká posádka, musel pro nespokojenost ve vojsku
svém již roku 1592 vrátiti se zpČt k BČlehradu. Na to byl
vojskem císaĜským obležen OstĜihom a roku 1593 mocnČ dobýván a též poražen byl vĤdce turecký Hasan u BČlehradu. Sinan
baše však ve válkách zkušený porazil na více místech vojsko
císaĜské, oblehl velikým vojskem znamenitou pevnost Ráb, kteráž slula baštou kĜesĢanstva a svČĜena byla hrabČti Ferdinandovi
z HardekĤ (r. 1594). Proto byly rozeslány po celém království
þeském pĜísné mandáty císaĜské, aby všichni stavové podle snešení snČmovního veĜejnČ vzhĤru byli a vojensky táhli chrániti
Ráb, položíce k tomu mustrunk hlavní ke Znojmu na MoravČ. I
táhli jsou jak kdo mohl a naþ mČl vedle své možnosti a velmi
dlouho s tím mustrunkem se prodlévalo, neboĢ se na bohaté
váhavČ þekalo. A tak zmustrováno jest lidu þeského vojenského
oupravného jízdy okolo dvou tisíc a pČchoty stĜelcĤv okolo
dvadceti tisíc. Nejvyššími mustrhery toho lidu byli naĜízeni pan
Jan nejstarší z Valdštejna, ten þas nejvyšší komorník království
þeského, pan Hertvík Zejdlic z Schönfeldu, pan Malovec a pan
Vratislav z Mitrovic. Nejvyšším polním hejtmanem uþinČn pan
Petr Vok z Rožmberka, nejvyšším leitenantem pan Melichar
Reder, zkušený to bojovník, nejvyšším polním maršálkem pan
Václav Berka z Dubé, nejvyšším wachtmeistrem pan Gall z
Lobkovic. Rytmistrové pak pan Radslav Vchynský, pan Václav
PČtipeský, pan Jan Lukavecký a pan Neštovka z císaĜských pan-

snČmem bouĜlivým nazývají. Když poslové z mČst o artikulích
snČmovních v radnici pražské poradu byli drželi a uþinČn byl od
Kutnohorských návrh: Jelikož administrátor konsistoĜe pražské pod
obojí mnohé obtížnosti mČstĤm þiní, knČží jim vyzdvihuje kdy a jak
chce proti vĤli mČst a knČží a tím obce k outratám a pojezdĤm
pĜivozuje, protož že žádají, aby Pražané, jakožto hlava a oko jiných
mČst, jich se ujalo a k stavĤm, aby taková pĜekážka proti zĜízení
zemskému jsoucí, od téhož administrátora se více nedála, by žádali,
namítli proti tomu Pražané, že zbyteþno k stavĤm se utíkati, ježto
JMCá zde. Protož, když slyšení míti budou, že stížnost tu pĜímo
JMCé pĜednesou a požádají, by lepší Ĝád pĜi konsistoĜi byl, jakož i o
to prositi budou, aby knČžstvo pod obojí od arcibiskupa svČceno
bylo. KromČ toho usnesli se poslové z mČst, že jest tĜeba JMCé /619/
pĜednésti žádost strany práv mČstských, podle nichž se výpovČdi
þiní, než na zĜízení zemské výpovČdi mČst se reformují, což na
obtížnost jich povinnosti i závazkĤ jest.
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ství v ýechách, a jiní oficírové vojenští nad pČchotou naĜízeni.
Páni Moravané také pohotovČ byli. A tak se ten þeský lid položil
v Rakousích u hlavního mČsta VídnČ pĜed Ĝekou Dunajem. /620/ A
v tom žalostivČ a zarmoucenČ oznamováno, že Ráb TurkĤm
vzdán jest. I táhlo to vojsko þeské pĜedc až k Prešpurku a tu opČt
položilo se u Dunaje, kdež jemu oznámeno, že lid kĜesĢanský,
jenž v Rábu s arciknížetem Matiášem ležel a pomoci oþekával,
jest od TurkĤv poražen a rozehnán, jakož i arcikníže Matiáš
couvnouti musel a do Prešpurku se dostal. Sinan baše pak zmocniv se Rábu nemeškal táhnouti až k pevnosti Komárnu. ZvČdČv
však, že lid þeský se blíží, ano i odjinud k ochranČ Komárna lidu
pĜibývá, odtrhl od Komárna. Lid vojenský þeský úpravný a nákladný niþeho nedovedše (neboĢ vše pozdČ obmeškáno bylo) jest
rozpuštČn.478
Že pĜi takovém všeobecném hnutí vojenském v ýechách
Hora jen tak neteþnou nebyla, lze se snadno domysliti, a máme
toho pĜed rukama písemnou úmluvu, dle níž primas mČstský
Zikmund Kozel z Rejzntolu, šepmistĜi a rada jménem celé obce
uþinili na den sv. Prišky (18. ledna) smlouvu s urozeným panem
Janem nejstarším Lukaveckým z Lukavce a na Klukách, dle níž
on k mustruĖku do mČsta Znojma i potom kdež by toho potĜeba
kázala a kázáno bylo vypráví sedm koní aneb jízdných zbrojných ku poctivosti jich pánĤv a celé obce, což tak dlouho trvati
má, pokud z této veĜejné hotovosti nesejde, jemuž se za to platiti
má: Výjezdné napĜed za každý kĤĖ po pĤl osmu tolaru, uþiní na
sedm koní 26 kop 15 gr.þ. A potom hned od toho þasu za každý
mČsíc na kĤĖ po 15 tolaĜích, což uþiní za všech sedm koní 52
kopy 30 gr.þ. Když by pak z té výpravy sjíti mČlo a pánĤm jízdy
té potĜebí nebylo, k tomu všemu, což by zaslouženého bylo,
odjezdného na každý kĤĖ pĤl služby mČsíþní po pĤl osmu tolaru,
uþiní 26 kop 15 gr. Toho platu ustanoveného díl na pČt koní páni
šepmistĜi, rada a obec a na dva pan Kozel z Rejztolu platiti
budou. K tomu také pĤjþeno k té výpravČ od obce zbroje dobré
na pČt pacholkĤ, totiž pČt pĜedních a tolik zadních plechĤ, pČt
pĜilbic, pČt obojeþkĤv, pČt plechovic a pan Lukavecký se /621/
zavázal to vše, což se mu pĤjþuje, když mu dá Pán BĤh ve
zdraví se navrátiti, z úplna a beze škody odvésti.
I tento náklad povšechný, na výpravu a hotovost tu potĜebný, dle usnešení snČmu zemského rozvržen byl na zámožné
obyvatelstvo v zemi, totiž na takové, kteĜí buć statkĤv pozemských neb penČz na úrocích mČli. I seþteno bylo dle dobrovolnČ
uþinČného pĜiznání jmČní takové jak od obce tak od obþanĤv v
þástce 22.559 kop 9 gr.þ.
Neblahý stav ten pocítilo velice veškeré obyvatelstvo
kutnohorské a kdežto ještČ obec sama mimo to tím usilovnČji na
hory nakládati musela, nesla proto i s obyvatelstvem dvojnásobnou tíhu a starost všech bĜemen. K tomu následkem obtížné
dopravy pociĢoval se znamenitČ i nedostatek v loji (ku svícení v
šachtách), ježto lojovníci a Ĝezníci pro nedostatek dobytka lojĤ
dosti opatĜiti nemohli. Ježto pak proto bylo se co obávati, aby
pro nedostatek lojĤ dílo horní zastaviti se nemuselo, naĜídila
komora þeská k žádosti úĜadu horního v sobotu po sv. Valentinu
pĜísnČ do mČst ýáslavi, Kolína a Hradce, aby hned pĜi mydláĜích
tamních to naĜídili, aby toho þasu žádného mýdla nevaĜili, ale
všechny loje do Hory dodávali a to tak dlouho, dokud by z
jiných zemí dostatek loje opatĜen býti nemohl.
PĜiþiĖováním se pana z ěásné urburéĜe úĜadu horního, kterýž hlavnČ o to se zasazoval, aby KaĖk od Hory byl oddČlen,
zasazoval se zase úĜad horní o to, aby v KaĖku Ĝezníci usazovati
se mohli, kteĜí by pro tamní horní lid maso vysekávati mohli.
Proti tomu Ĝezníci kutnohorští, odvolávajíce se na svá od králĤ
Ludvíka, JiĜího a Vladislava jim daná privilegia, kteráž jim Ferdinand I. i jeho nástupcové potvrdili, dovolávali se ochrany jak
u císaĜe Rudolfa, tak i u komory þeské a prosili císaĜe, aby jim
výsady ty potvrditi ráþil. I došlo šepmistrĤ z komory þeské
naĜízení dané císaĜem v pátek po Božím TČle, /622/ jímž se naĜizuje, aby cechmistĜi i všechen cech Ĝeznický pĜi tom pĜedešlém
obdarování zachováni byli, ježto JMCá málo pĜed odjezdem
svým z tohoto království poĜádku i Ĝemeslu Ĝeznickému v HoĜe
to potvrditi ráþil, a protož i my jim toho, aby na KaĖku žádného
Ĝezníka nebývalo, zĤstavujem. PĜes to však, þím více šepmistĜi a
478
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konšelé ĜezníkĤv se ujímali, stavČl se proti nim úĜad horní a
krámy Ĝeznické na KaĖk tím usilovnČji prosaditi hledČl.
Z krámĤ Ĝeznických platilo se doby té k Vysokému kostelu
ze 4 krámĤv 2 kopy 40 gr., k sv. BarboĜe ze 2 krámĤv 2 kopy
gr., k NámČti z jednoho 1 kopa, ke špitálu ze šesti 4 kopy 20 gr.,
k obci ze þtyr a dvaceti po tolaru a pČti bílých groších.
PonČvadž té doby mincmistra v HoĜe nebylo, dovoloval si
úĜad horní zase mnohá pĜíkoĜí obci þiniti a také zrazoval od
placení pĜíspČvkĤ na potĜeby váleþné v mČstČ zavedených, takže
šepmistĜi a rada nuceni byli stČžovati si u komory. Na stížnost
poslala komora þeská úĜadu hornímu v sobotu po sv. Matouši
tento dopis: StČžují sobČ šepmistĜi a konšelé na Horách Kutných, kterak by se nČkteĜí obyvatelé jich z havíĜstva a hašplíĜstva sbírku tu, kterouž mezi sebou na výpravu jízdy zbrojné
místo osmého þlovČka k tomu nyní proti ouhlavnímu všeho kĜesĢanstva dČdiþnému nepĜíteli Turku tažení uložili, takové sbírky,
kteráž dosti v skrovnosti jest, dávati se zpČþovali a to že by žádnou jinou pĜíþinou se nedálo, nežli že od nČkterých z prostĜedka vašeho v tom rozpakování a tak tudy jiným za zlý pĜíklad
jsou, prosíc nás v tom za opatĜení. I ponČvadž toho jak v jiných
mČstech královských tak i u Hory ani v jinších menších horních
mČstech žádný obyvatel a spolu s mČstem trpící (kromČ dČlníkĤv,
kteĜí vyminuti jsou) v této tak veliké potĜebČ osvobozen není.
Pokud se od vás takové rozpakování dČje, nebylo by vám co
schvalovati, nebo mnozí jsouc tím povini a mohouc netoliko to,
což na nČ uloženo, i nČco výše þiniti, pĜíþinou vaší toho všeho
/623/ prázdni býti chtČjí, což jim ani žádnému postaþiti nemĤže. A
protož vám jménem a na místČ JMCé pána našeho nejmilostivČjšího porouþíme, abyste, zanechajíce takového rozpakování, v to,
což obci spravovati náleží, se nevkládali, ale všecky ty osoby z
lidu horního, na koho což vloženo, k tomu pĜidrželi a jim poruþili, aby každý sbírku svou kdež náleží odvedl a s jinými se srovnávajíc, jim toho bĜemena nésti pomohl, jinak neþiníc.479 Pro
první dobu možná že naĜízení to pĤsobilo, ale že by na dlouho
byl úĜad horní ustal proti úĜadu mČstskému brojiti a v práva
mČsta se vmČšovati, nutno pochybovati, ježto dČlníky kaĖkovské
stále podnČcoval k tomu, aby si zápovČdi té, která ĜezníkĤm a
pekaĜĤm na KaĖku usazovati se nedovoluje, nevšímali, odkud
stálé a þetné žaloby a stížnosti pocházely.
Nebylo na tom dosti, že obec kutnohorská stižena byla nákladem na hory a nyní tak znamenitými sbírkami váleþnými,
kromČ toho nucena byla ještČ k pĤjþkám, neboĢ nejvyšší úĜedníci a soudcové zemští v království þeském listem daným v Praze ve stĜedu po sv. Michalu žádají Kutnohorských, aby jim ku
placení služeb lidu vojenského, jelikož na ten þas pĜi penČzích
nejsou, dva tisíce kop míš. aneb co by nejvíce možno bylo, proti
dostateþnému i s úrokem ujištČní toliko do sv. JiĜí nejprv
pĜíštího zapĤjþili, jakož i také s nČkterými spolumČšĢany a obyvateli, kteĜí by tak pĜi možnosti byli, o zapĤjþení /624/ nČjaké
sumy s pilností jednali. A kdežto Kutnohorským takové vybídnutí bývalo vždy skoro rozkazem a vždy obávati se museli, aby
jim ve stálých jich žádostech na komoru þeskou bylo vyhovováno, nelze nijak pochybovati, že se dle žádosti té zachovali.
Nebyla také bezdĤvodná žádost HorníkĤ roku minulého o
šetĜení knČží v mČstech proti administrátorovi konsistoĜe pražské pod obojí, kterouž jedinČ poslové mČst pražských zadrželi,
neboĢ byli knČží horští od konsistoĜe pražské stále pronásledováni a to hlavnČ pro tu pĜíþinu, že zde svou vlastní konsistoĜ
mČli, jíž se spravovali, nehledíce ke konsistoĜi pražské, než v
odvoláních ve vČcech duchovních jako ke druhé stolici. Proti
tomu byl administrátor i faráĜové konsistoĜe pražské pod obojí a
po mnohém z obou stran dopisování již zase v pátek po sv. Lucii
1594 píše administrátor konsistoĜe pražské šepmistrĤm, pohánČje knČží horské pĜed sebe do Prahy, že jej veliké a znamenité
stížnosti docházejí strany roztržitosti lidu a nesjednocenosti tČch
479
Ve stížnosti své praví šepmistĜi, že uložili vedle možnosti placení svČdomitČ na možnČjší více, na chudé ménČ, na havíĜe pak kteĜí
z lĤnĤ pracují po 1 gr., na ty havíĜe a jiné dČlníky, kteĜí v HoĜe své
domy mají a jiné živnosti neb manželky jich vedou po 3 a 4 gr., což
oni vdČþnČ pĜijali a toliko úĜad horní z všeteþnosti a bezpráví postrannČ proti nám popouzí a v obci nedorozumČní a k nám neposlušenství spĤsobiti usiluje.

neknČží, které pĜi vašich kostelích máte, nejsouce žádní knČží, od
Ĝádných biskupĤ k úĜadu knČžskému posvČceni, kteĜížto knČží vší
pobožnosti jsouce zbaveni, jakoby žádné vrchnosti duchovní
nebylo, všecko proti Ĝádu dobrému a starobylému církevnímu
vykonávají a nové vČci v církvi nebývalé zaþínají a tudy lid od
pravé pobožnosti odvozují a velmi proti instrukcí, kteráž konsistoĜi pražské pod obojí pĜijímající poruþena a vydána jest, nemalé potupy se dopouštČjí, a naĜizuje šepmistrĤm, by svých veškerých knČží pĜed konsistoĜ pražskou odeslali a o jiné Ĝádné, od
konsistoĜe pražské volené a uznané knČze se postarali.
1595 Dopis tento, spojený s výhruškou, popudil nejen šepmistry a radu, nýbrž i lid obecný a zvláštČ lid horní, takže se
bylo co obávati zbouĜení havíĜstva. Proto také starší nad havéĜi
jak oustnČ tak i písemnČ domáhali se jak u mincmistra hrabČte
Šlika tak i u šepmistrĤ /625/ úsilovnČ o to, aby knČží kutnohorští
konsistoĜí pražskou na pokoji byli necháni, poznamenávajíce ve
svých žádostech, že všechen lid horní od knČží svých slovo boží
v þistotČ poslouchá a velebných svátostí pĜijímá a kdyby tudy
knČží od Hory odejíti mČli, že by tudy nemalé pĜíþiny k tČžkostem
a k nČjakému budoucímu pozdvižení dáti se musely, kdežto
pĜiþinČním a zásluhou knČží tČch jak mezi lidem horním tak mezi
obcí láska, svornost a milování jednČch druhých jest trvale a
zĤstává, a podobnČ dále obšírnČ.
ByliĢ v þele správy obecní mužové rozumní, královský rychtáĜ Mikuláš VodĖanský z ýazarova a primátor Zikmund Kozel z
Rejzntolu, jejichž vliv mocnČ pĤsobil pĜi správČ zemské a proto
vlivu tohoto také použili a konsistoĜi pražské požadavkĤm jejím
odepĜeli, pravíce ve své odpovČdi, kterouž jménem šepmistrĤv,
rady a obce v pondČlí po TĜech králích 1595 odeslali, že se toho
nijak nenadáli, aby takovými postrannými a omylnými zprávami,
jako by mezi námi zde na Horách Kutných žádné pobožnosti
nebylo a nČco nového, v církvi prve nebývalého, proti dobrému
Ĝádu se zaþínalo a lid od pobožnosti odvozován býti mČl, jich
konsistoĜ pražská obviĖovati mohla, jelikož toho niþeho nestává.
NeboĢ o tom v pravdČ víme, že všichni v obci naší jednoho a
pravého náboženství beze všech a všelijakých roztržitostí od
starodávna v dobrém pokoji a svornosti užíváme a mezi sebou v
dobrém srozumČní a lásce strany náboženství zĤstáváme, aniž
jakých spletencĤv u nás se nachází. KnČži naši také všichni v
dobré lásce a svornosti mezi sebou zĤstávají, aniž co nového,
což by prve v církvi nebývalo, pĜed se berou a nČkteĜí již mnoho
let poĜád zde na Horách Kutnách zĤstávají, v kázání a uþení
slova božího, v posluhování velebnými svátostmi a jiných Ĝádích
církevních, jakožto po pĜedešlých správcích našich, církevních
otcích svých, pĜi nichž prvotiny knČžství svého vykonávali,
zĤstali a u nás, jako i jinde v církvi svaté od starodávna drží, se
chovají. NicménČ také, jakž pravé pobožnosti, tak i ctného a šlechetného /626/ obcování ctným, a pĜíkladným životem na sobČ
lidu dobrý pĜíklad dávají, takže do nich sobČ žádný co slušnČ
stČžovati nemá. A tak rozumČti raþte, že takovéto zprávy a
stížnosti, kteréž vás docházejí, omylné a nepravdivé jsou.
Nebylo však ještČ na této odpovČdi dost, nýbrž chtíce pro
budoucnost všeho podobného pronásledování ušetĜeni býti, obrátili se s prosbou k císaĜi Rudolfovi, jemuž též písemné prosby
lidu horního pĜedložili, aby oni pĜed hanebným obviĖováním,
tak knČžstvo jejich pĜed všelikým pronásledováním a pĜedvoláváním pĜed konsistoĜ pražskou ochránČni byli. Výhružka havíĜstva, že hory opustí a se vzbouĜí, více snad tu pĤsobila, nežli
všeliké ostatní ospravedlĖování se ohlednČ pravosti víry knČžstva i obyvatelstva, neboĢ pĜes namáhání konsistoĜe pražské
proti Kutnohorským v žalobách ke komoĜe þeské podávaných
(kdež ovšem Kutnohorští ochranu pĜed usilováním konsistoĜe
konsistoĜe pražské hledali), bylo Kutnohorským sekretáĜem komory þeské JiĜíkem Funkem z Olivetu ve stĜedu po sv. Ezechieli
(14. dubna) 1595 sdČleno, že knČží kutnohorští, byĢ jakékoliv
psaní jich z konsistoĜe pražské došlo, budou moci doma zĤstati,
dokud u vČci té resoluce JMCé vydána nebude, þímž i spor ten
na nČjaký þas se utišil.480
Téže doby vzniklo též nČkteré nedorozumnČní mezi ctihod480
Listiny sporu toho nacházejí se v archivu mČstském. Viz o tom
více, jak již jednou pĜipomenuto, v pojednání o konsistoĜi kutnohorské v místopise pĜi popisu Kamenného domu.

ným knČzem Jakubem Miliseusem Krtským arcidČkanem a
správcem kostela sv. Jakuba a knČzem Janem Tadeem MezeĜíckým faráĜem a též správcem kostela sv. Barbory pro kázání
slova božího nad tČly mrtvými pĜi generálních prĤvodech neb
konduktech, když jednoho þasu na knČze Jana /627/ Tadea MezeĜíckého taková práce od pana Samuele Nejepínského z Nejepína,
aby nad nebožkou paní KateĜinou z Víckovic, manželkou jeho,
kteréž on knČz Jan pĜedtím, ji v dlouhé nemoci ležící na žádost
její navštČvuje, z slova božího nauþení a potČšení pĜedkládával i
velebnou svátostí veþeĜe PánČ posluhoval, kázání slova božího
tak, jakž ona toho za živobytí svého žádostiva byla, uþinil,
vzložena byla, a pan arcidČkan to tČžce nesl, že se v tom jakožto
pĜední zde mezi knČžstvem proti obyþeji a zvyklostem zdejším
pobíhá a jiný v povinnost jeho vkraþuje, jakási urážka býti
chtČla. Tu pan rychtáĜ, páni šepmistĜi a radní, nechtíce, aby na
þasy budoucí skrze to nČjaká nesvornost mezi knČžími bývala,
nýbrž pokoj a láska, jak mezi nynČjšími tak i budoucími
zachována býti mohla, takto jsou mezi nimi skrze nížepsané
osoby z prostĜedku svého k tomu naĜízené a vyslané s dobrovolným, celým a dokonalým k tomu z obojí strany pĜistoupením
naĜídili a na místČ postavili: PonČvadž páni faráĜové svatobarborský a námČtský zaþasté na speciální funera povoláni bývají,
pan arcidČkan pak na vČtším díle na kondukt a generální pohĜby
se zve a pĜi svém kostele žádných pohĜbĤ nemívá,481 aby on pan
arcidČkan jakožto vrchní nad knČžími pĜi každém konduktu nad
mrtvými tČly kázání, tak jakž to pĜedešle bývalo a se v této obci
podle na onen þas jistého o tom naĜízení a mezi pĜedešlými
správci duchovními zprostĜedkování posavád zachovávalo,
míval, a v tu povinnost jemu se žádný jiný z tČch knČží zdejších,
aby i kdo od koho žádán byl, pro zachování dobrého Ĝádu,
pokoje, svornosti a lásky bratrské nevkládal. Však aby pan
arcidČkan /628/ jim pánĤm faráĜĤm z toho, co se jemu za práci
jeho od kázání pohĜebního dává, jakožto posavád i jiní pĜed ním
þinívali, každému po 3 gr. dávati povinen byl. Nemohl-li by sám
pan arcidČkan takové práce buć pro nedostatek zdraví svého,
aneb že by nČkam pĜes pole odjel, vykonati, tedy tak faráĜi a
správci téhož kostela, k kterému generální prĤvod mrtvého tČla
býti má, jakožto prve tak se zachovávalo, aby náležela a
pĜíslušela. Vedle kteréhožto naĜízení nadepsaný pan arcidČkan a
páni faráĜi všichni tehdáž pĜítomní se chovati a tím se
spravovati, co se konduktĤv dotýþe, svolili. Dálo se v domČ
farním Vysokostelském za pĜítomnosti spoluradních Stanislava
kožišníka, Tobiáše TĜísky, Václava Kuneše bakaláĜe a Václava
Syxtidesa v pátek po sv. Medardu (9. þervna) 1595.
UprázdnČné místo nejvyššího mincmistra království þeského
bylo opČt obsazeno a na úĜad ten obyþejnými obvyklými obĜady
v pátek po Hromnicích ustanoveným k tomu komisaĜem Hertvíkem Zeidlicem uveden byl Fridrich hrabČ Šlik z Pasounu na
HasištejnČ a Plané.482
Škola obecní žákovská dĜevČná u chrámu Vysokého v HoĜe
byla zboĜena a na tom místČ nová kamenná z gruntu vystavČna
jest.483 /629/ JestiĢ to poprvé, co se blíže se správou školní sezná481
HĜbitovy byly pouze pĜi chrámu sv. Barbory, sv. BartolomČje,
Matky Boží a sv. Lazara. HĜbitovy u Všech svatých a u sv. Trojice
jsou z pozdČjší doby.
482
PamČti Mikuláše Daþického z Heslova dodávají: Nejvyšší
mincmistrové mají tu na Horách Kutných rezidencí a dává se jim,
mimo jiné pĜípadnosti, z mince každého týdne 10 kop gr.þ.
483
Daþický dodává: Avšak páni žáci dorostlí více freji nežli uþení
pilni byli. Ze školy té je nynČjší arcidČkanství, kteráž budova, jak
patrno, s velikým pomČrnČ nákladem doby té vystavČna byla. Krásný z þerveného mramoru umČle zhotovený a dovednČ ve vypuklé
práci co nejumČleji ozdobený portál znaky mČsta Hory Kutné nahoĜe a pana Mikuláše /629/ VodĖanského z ýazarova a Sigmunda Kozla
z Reizntolu, po stranách pak odznaky vČd, umČní a hudby, až posavád vyhledáván bývá znalci. Na nČm ve dvou oddČlených plochách
tento významný nápis z Cicerona jest uveden: Studia adolescentiam
alunt senectutem oblectant, secundus res ornant adversis perfugium
ac solaciam præbent, delectant domi non impediunt feris, per
noctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. (Studia mladost
oživují, stáĜí tČší, štČstí zdobí, v neštČstí útoþištČ a útČchu poskytují,
rozkoš pĤsobí, doma nepĜekáží, venku pĜenocují, cestují a pĜebývají
s námi.)
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miti pĜíležitost máme. Protož nebude od místa podati zde vše, co
v Memorabiliích k roku 1595 v úterý po Hromnicích poznamenáno: Jakož jest pan Zikmund Kozel z Reizntolu spoluhorník zde
na Horách Kutnách, chtíc z pravé a upĜímné lásky, kterouž ku
pobožnosti a liternímu umČní má, k tomu pĜíþinu dáti, aby zde
na Horách Kutných, vlasti jeho milé, škola pĜední u Vysokého
kostela náležitČ vyzdvižena a v ní mládež v pobožnosti, dobrých
mravích a literním umČní pobožnČ vedena a užiteþnČ cviþena
býti mohla, toho nejprvnČjší pĤvod byl, aby táž pĜední škola z
gruntu novČ vystavČna byla, na to také pomoc do 50 kop gr.þ.
uþinil a vedle toho ustupování, kterak by to stavení pĜedsevzato
a co nejdĜíve na náklad obecní postaveno býti mohlo, na sebe
pĜijal i to jistým þasem k místu pĜivedl. A když již vystavČna
byla, dále o to se staral, aby k tomu poþtu správcĤv školních,
který pĜedešle býval, ještČ jeden pĜední neb vrchní správce
chován byl a toho aby povinnost byla taková, aby jsa vrchním
správcem též školy, v ní pĜední lekce þetl, aby obecní školu i
správce její pod svou správou maje, v dobrém Ĝádu a regimentu
držel, za jeho pak práci také aby obzvláštní plat do 50 kop gr.þ.
opatĜen býti mohl a takový plat požívaje, všech jiných platĤv
školních, /630/ stálých i pĜípadných, kteréž posavád na jiné správce v též škole od starodávna šly a vycházely, prázen byl. Proþež
skrze dobrý fedrunk úradou pánĤv a pĜátel obce této sem promován i od pánĤv pĜijat jest poctivý mistr, vysoce uþený pán
Augustin Lukan OudĜický z slavné akademie Marburské v Hessích. A vedle toho aby takový plat na téhož vrchního správce
opatĜen býti mohl pĜi slovutných šepmistĜích a radČ, obecních
starších a soudcĤv i vší obci toho žádal, aby mu na to dvĤr na
gruntech jejich ve vsi PoboĜi od Václava LuĖáka poddaného
jich koupen byl. Kteréžto jeho tak upĜímnČ položené mínČní páni
šepmistĜi, rada, obecní soudcové a obec schválivše, tomu rádi
netoliko pĜivolili, ale také k tČm dvČma stĤm kop gr.þ., kteréž on
Sigmund Kozel z Reizntolu na koupení takového dvoru oddal,
ještČ z dĤchodĤv obecních tĜidceti kop gr.þ. na zaplacení téhož
dvoru pĜidali. A ponČvadž by z samého toho dvoru takový užitek,
z kteréhož by na vrchního správce škol již oznámených 50 kop
gr.þ. dáváno a placeno bylo, býti nemohl, k témuž dvorci roboty
jim z nadepsané vsi PoboĜe, ano i z dvou poddaných ze vsi
Blinky bráti na takový spĤsob, aby poddaní, kterých v tČch vesnicích mají, místo oznámených robot, roli k témuž dvorci náležitČ þestnČ zdČlávati, hnojiti a semenem, kteréž však jim z téhož
dvoru k setí dáváno bude, osívati povinni byli. A což by tak vedle
toho jakého užitku z téhož dvorce, rolí a jiných vČcí mimo náklad na žetí, seþení a svážení obilí a þasem na stavení, když by
toho bylo potĜeba, se sešlo, z toho pĜednČ dotþených 50 kop gr.þ.
na svrchního správce škol vycházelo a ostatek na polepšení stolu
žákovstva v obojí škole, jakž by kde kdy toho ti, kteĜíž by k tomu
zĜízeni byli, potĜebu uznali, každotýhodnČ s vĤlí pánĤv šepmistrĤv a pánĤv obraceli.
V þemž takovou povolnost týchž pánĤv šepmistrĤv, rady,
obecních soudcĤv i vší obce týž pan Sigmund Kozel z Reizntolu s
obzvláštní vdČþností poznává, /631/ takový dvĤr koupený a penČzi
jakž nadepsáno zaplacený v své opatrování vzal a z nČho, jakž
oznámený plat vrchnímu správci škol pomoci þiní a þinil.484
484
Týž Augustin Lukan zemĜel r. 1597 a po nČm pĜijat byl mistr
VavĜinec Sarkander z Falkenberku, správce škol na ten þas v Chrudimi, s kterýmž šepmistĜi a rada a arcidČkanem Jakubem Meliseem
Krtským a jinými faráĜi zdejšími tyto artikule uvážili a uzavĜeli a za
Ĝád pĜi školách svých naĜídili:
I. Aby u Vysokého kostela jeden vrchní správce školní byl a zĤstával, který by na obecní školy náležitý pozor mČl, v nich jak správce,
tak i mládež školní v dobrém Ĝádu a kázni, aby obojí povinnost svou
pilnČ a snažnČ konali, držel a tu povinnost, ponČvadž níže psané
artikule páni i na místČ vší obce pĜijali a za Ĝád dobré školy uvédsti
pĜipovČdČli, jest k sobČ nadepsaný pan mistr VavĜinec Sarkander u
pĜítomnosti nadepsaných pánĤv pĜijal.
II. Témuž Ĝád a správa pro školy zdejší pĜedešle z uvážení panského sepsány a odevzdána jsou, aby k nim, což by se mu koli vidČlo
a zdálo, že by k dobrému vzdČlání školy a mládeže na ní sloužilo a
potĜebné bylo, pĜidati, zmČniti neb ujíti, pánĤm prve to uvážíc,
mohl.
III. Ten aby sobČ jiných pČt pomocníkĤv k Vysokému, prvního
mistra, druhého kantora a tĜi sukcentory, z nichž jeden aby locator
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ad deferentiam jiných se jmenoval a jeho povinnost byla obzvláštní
menší latinsky a þesky psáti uþiti. A ke škole svatobarborské tĜi
toliko, prvního též mistra neb bakaláĜe, druhého kantora a tĜetího
sumatora, muže pobožné a bohabojné, pĜíkladné a uþené vedle své
libosti a vĤle, kteréž by nejpĜíjemnČjší k pracem školním býti znal, a
toho v tom nejvíce šetĜeno býti má, nemohou-li všickni, alespoĖ na
vČtším díle z akademikĤv neb alumnĤv pražské akademie býti, voliti
mohl. A kohož by tak sobČ volil, /632/ toho þerstvČ pánĤm v známost
uvedsti má. Páni z povinnosti své, aby ten, jehož by jim tak kdy
jmenoval, a jimi zvláštČ na první místa k nČmu promován byl se
snažiti k této akademii u pana rektora jejich starati budou.
IV. Co se alumnĤv školních tkne, ponČvadž nadepsaným Ĝádem
upraveny jsou školy zdejší, sepíše nyní jistý regiment, jak by tu žáci
vČtší i menší chováni býti mČli, a mimo to mocen jest, aby mládence
vČtší i menší pĜijímati moc mČl a když by kterého do které školy,
však do poþtu toliko vymČĜeného, obrátil, aby tu zĤstávati a býti
povinen byl.
V. Co se jiných tkne, kteĜí k nČmu do školy buć od rodiþĤv neb
pĜátel svých pĜivozováni budou, každý aby ne jinému než vrchnímu
správci oznamován i od nČho do školy pĜijímán byl. A ten, jakž by
kterého vtip a spĤsobnost seznal, jemu klasu a místo v ní ukázal. Též
byl-li by ten toho žádostiv anebo na místČ jeho rodiþové neb pĜátelé,
aby mu obzvláštní præceptor pro privata aneb jak se to jmenuje ku
pozĤstávání po jiných (ponČvadž k tomu vždy hodina jedna povolena
býti má a za tu též jistý plat u logiky naĜízený jest) anebo menším též
pedagogus z alumnĤv školních neb jiných k vedení do školy i zase
domĤ dán byl, to také aby v samé moci vrchního správce zĤstávalo.
Však jestli by rodiþové nČkteĜí, majíc toho obzvláštní své pĜíþiny, za
kterého preceptora neb pedagoga dítkám neb dítČti svému jmenovitČ
žádali a v tom by nic na pĜekážce nebylo, bude povinen také jich
žádosti v tom šetĜiti. Tuž moc a svobodu v té pĜíþinČ aby mČl i ten,
komuž druhá škola svČĜena a poruþena bude.
VI. Škola pĜední u Vysokého kostela aby byla do šesti klasĤv.
První klasa rektorova, druhá collací, tĜetí kantorova, þtvrtá dvou
succenturin, pátá lokatura, šestá druhého succentora. ýemu pak v té
každé klasí uþiti se mládež neb co proponováno býti má v lekce et
ordo studium, kteréž každého pĤl léta od vrchního správce u pĜítomnosti inspektorĤv /633/ k tomu naĜízených publikováno bude, tak aby
každý uþitel dennČ tĜi hodiny vyuþoval a vykládal. Druhá pak škola
u sv. Barbory bude: první rectoris, druhá cantoris a tĜetí succentoris.
VII. Vrchní správce školy spoĜádá veškeré vyuþování tak, aby
žákovstvo v nižších tĜídách pro vyšší uþení a lekce pro latinu a
Ĝeþtinu náležitČ pĜipravena byla a vše v náležitém postupu se dálo.
Však ponČvadž tČch hodin také služby boží v kostelích se obyþejnČ
dČjí, to aby tak od vrchního správce i od druhého správce opatĜeno
bylo, aby žádné zpívání od žákovstva obmeškáno nebylo, naþež
obzvláštČ cantores z povinosti své pozor míti budou.
VIII. Examinum tuto hlavnČjší jakž na stavy a præceptory tak i na
školní též jinou vnČ školy mládež táhnoucí se naĜízení obzvláštnČ
vypsány jsou.
IX. PĜíjmy pak za tyto práce své jak správce vrchní tak i jiní
pomocníci jeho takto míti budou:
PĜednČ. Co se týþe vrchního správce jak na nČj z pĜed oznámeného dvoru 50 kop gr.þ. vycházeti má, toho se pĜi tom zúplna zĤstavuje.
Potom, kdež nČkterým oficiálĤm každotýdnČ jistý plat po dosti
skrovnu z nČkterých vČcí a z þeho šel, nad þímž ti kteĜí stížnosti mČli,
toho, když jim a tak pomalu pĜichází, niþímž užíti nemohou, protož
takové týhodní placení dokonce minouti a od pánĤv oficiálĤm aby
takto platem roþním poctČni a opatĜeni býti mají, a sice: pan lektor
u Vysokého 11 kop gr.þ., kantor 7 kop gr.þ., první sublektor 3 kopy,
druhý 2 kopy 30 gr. a tĜetí 2 kopy gr.þ. K tomu každého týhodne z
svých klasĤv po 1 den. od žáka a to sami dČliti budou. Správce školy
u sv. Barbory 11 kop gr.þ., kantor 6 kop, subkantor 2 kopy gr. a od
žákĤv týhodnČ po 1 den. z jednoho.
Ty pak stálé platy jen þtyrykráte do roka pĜi každých Suchých
dnech /634/ þtvrtý díl toho vycházeti a se dávati bude.
K tomu také quartales neb platy þtvrtletní, kteréž se od pacholat
každých Suchých dní platí, míti a o to se tímto spĤsobem dČliti
budou: Z každých polovice grošĤv tČch penČz vrchnímu správci u
Vysokého 2, lektorovi 4, kantorovi 3, všem tĜem subrektorĤm po
dvou. U sv. Barbory pak správce školy cožkoli se tČch quartálĤ
sejde polovici vezme a o druhou polovici se kantor a subkantor tak
dČliti budou, aby subkantor mČl polovici porce kantorovy.
Týmž spĤsobem také v obojí škole o montales a ingruales tak, jakž

/636/ Na snČmu zemském, kterýž zasedal roku toho na hradČ
Pražském v pátek po sv. DorotČ a zavĜen byl v pátek po nedČli
Judica, povolena byla opČtnČ sbírka ku pomoci králi, proti
þemuž Horníci posly svými Sigmundem Kozlem z Reizntolu
primátorem toho þasu a Pavlem Litomyšlským na snČmČ žádali,
aby Hora sbírky té byla osvobozena, odĤvodĖujíce žádost svoji
tím, kterak veliké a ustaviþné náklady pro dobré a užiteþné
JMCé i všeho království vedou a tím každotýhodnČ do pĤl þtvrta
sta hĜiven, nČkdy více, stĜíbra, k tomu mČdi spotĜebu se na den
vydává a z toho každý rok do pĤl druhého sta tisíc nové mince se
bije a k docílení toho výnosu nákladové na pavování tak velicí
jsou, že každý rok k tomu ke všemu, co se za stĜíbro v rudách a
kyzích z prodeje rudy trží, každotýhodnČ do množství set kop gr.
se ukládá a rok k roku do devíti tisíc kop se vynakládá a horníci
od starodávna vždycky všelikých berní z ohledu nákladu na hory
prázdni byli a lid horní pĜi horách nejvíce proto, že bernČ a daní
prázdni jsou, se zdržují. Kdyby pak na nČ jaké sbírky a bernČ
uloženy byly, pĜi horách by dále, jakž o tom již nejednou se
slyšeti dávají, živností tu žádných, mimo ty velice nejisté náklady
horní, nemajíce, setrvati nechtČli, svá horní díla pusty by
nechali a takž by hory, z nichž tak mnoho stĜíbra /637/ a mČdi
vychází, ku pádu pĜijíti musely.
Na tuto žádost snČm usnesl se následovnČ: PonČvadž Horníci napoĜád, jak bohatí tak nejchudší, všichni ze spolku na hory
nakládati musejí a povinni jsou, z té sbírky tímto snČmem svolené je Horníky propouštČjí, kromČ co by na pozemských a zádušních statcích mČli, to vymiĖujíc. Sbírka tato byla však dosti znamenitá, neboĢ pĜi termínu sv. Trojice zapravilo se ze sta þtyĜidceti poddaných usedlých k obci, špitálĤm a záduším nČkterým tu
na Horách Kuttnách náležejících z každého po pĤl kopČ míšenské pánĤm berníkĤm kraje þáslavského šedesát jedna kopa míš.
K tomu ze tĜinácti komínĤv v Lorci a dvou v KĜeseticích dvČ
kopČ 10 gr. míš. PánĤm berníkĤm kraje kouĜimského ze dvadceti þtyr lidí v témž kouĜimském kraji sedících po pĤl kopČ míš.
dvanácte kop míš. Další temíny k placení položeny byly pĜi sv.
VavĜinci, pĜi sv. Václavu a pĜi sv. Havle z poddaného osedlého
po þtyrmecítma gr. míš., pak též plat z mistrĤv ovþáckých a pacholkĤv ve dvoĜích, takže Hora platila berni v kraji þáslavském
228 kop 16 gr. m. a do kraje kouĜimského 45 kop 12 gr. m.
SnČm tento byl snČmem generálním, na nČmž poslové všech
zemí ke korunČ þeské náležejících se byli sešli, neboĢ jednáno
bylo o pomoc váleþnou proti Turku, s nímž již tak dlouho trvající válku císaĜ Rudolf všemožnČ snažil se ukonþiti, v þemž jej
posilĖovala dĤvČra, že vévoda sedmihradský Sigmund Báthory
dle uþinČné smlouvy pĜipovČdČl Rudolfovi pomáhati proti Turku. A jako již roku pĜedešlého ýechové nejvíce byli se namáha-

to i prve v každé škole obyþej, aby se dČlili všickni. Rorales pak,
který samým kantorĤm a succentorĤm dvakráte do roku se platí, od
každého z svých klasĤv po 2 d. rovným dílem náležeti má.
Candelares neb na svíþky jednou za rok u Vysokého a u sv. Barbory správce aby od každého z pacholat po 1 gr. pĜijímali a za to
svČtlo do všech klasĤ v þas lekcí a studií, pokudž potĜeba bude,
dávali.
O jiné pĜípadné platy takto se dČliti budou:
Z pohĜbĤv. PonČvadž to vymČĜeno jest, co se od kterého pohĜbu
oficiálĤm obzvláštnČ a co kterému žákovi dávati a placeno býti má,
o to takto se dČliti budou: U Vysokého správce vrchní z každých
dvadceti grošĤv nebo penČz vezme 6, lektor 4, kantor 3, tĜi subkantoĜi 6. U sv. Barbory z každých patnácti grošĤv neb penČz správce
7½, kantor 5 a subkantor 2½.
Co se pak funer pĜespolních dotýþe, tu, ponČvadž všechnČm jedna
suma se na vČtším díle dává, o to se v jedné i druhé škole dČliti
budou tímto spĤsobem: Co by bylo od kterého pohĜbu buć všechnČm ze spolku neb pánĤm oficiálĤm zvláštČ a zvláštČ žákovstvu
vybralo, aby to do jedné sumy složeno bylo a tĜetí díl žákovstvu a
dva díly oficiálĤm rovným dílem pĜišlo.
/636/ Cantací všecky samým kantorĤm a subkantorĤm s žákovstvem
obojí školy aby náležely a oni se o nČ takto dČlili: Polovice aby šla
žákovstvu a z druhé polovice kantor a ostatek sukcenturin. U sv.
Barbory pak polovic každé kantací žákovstvu a druhá polovice dva
díly kantoru a tĜetí díl sukcenturin.
Ono pak dČlení mezi žákovstvem, to se pĜi libosti a vĤli každé
školy správci zĤstavuje, ponČvadž ne všichni mezi žákovstvem jednostejnČ se uþí a sobČ zasluhují.

li, aby pĜekazili úspČchy nepĜítele, tím více pĜiþiĖovali se k tomu roku tohoto. ZemČ koruny þeské sebraly dle svolení snČmovního dva a dvacet tisíc lidu pČšího, k nimž stavové þeští ještČ
dva tisíce obrnČncĤ a šest set lehkých jezdcĤ byli dostavili,
jakož celou tu výpravu vojenskou na svĤj náklad žoldem vydržovali. /638/ Nejvyšším vĤdcem byl opČtnČ Petr Vok z Rožmberka. ŠtČstí váleþné bylo podniknutí tomuto pĜíznivo a nejdĤležitČjší vítČzství roku toho bylo dobytí OstĜihomu a odražení
a zahnání nepĜítele od Komárna, což obojí hlavnČ udatnosti
vojska þeského se pĜipisovalo.
Poprvé od toho þasu, co poslové kutnohorští do snČmu chodili, pĜihodilo se jim pĜíkoĜí, které cit jejich hrdosti velice urazilo. Když totiž v úterý den sv. Valentina (14. února) pukrmistr a
rada Starého mČsta Pražského na místČ jiných pánĤv Pražan, z
Menšího mČsta pražského vyslaných, a mČst království þeského
na snČmu generálním shromáždČných na radnici staromČstskou
povolali a po uvítání mezi jinými Ĝeþmi oznámiti dali skrze primátora Jana Krocína z Drahobejle, že toho potĜebu uznávají a v
tom poruþení mají, aby ze všech mČst vyslané zejména poznamenati dali. A ponČvadž mnozí ten spĤsob zachovávali, že po vyslyšení proposicí snČmovních odjíždČli a nČkteĜí toliko do pĤl
snČmu bývali, takže þasem k posledku s kým snČmovního podání
zavírati nelze. Protož to poznamenání za tou pĜíþinou konati se
bude, aby se mohlo vyrozumČti, všichni-li do uzavĜení snČmu
zĤstávati budou, þili nic. A když povolání pĜišlo, jest srozumČti
tomu, že jsou mČli mČsta královská porád poznamenaná tak, jak
bernČ se vybírá anebo defensí svolena, k kterýmžto daním Hora
nejsouc potažena, také ji poznamenati pominuli, než pĜednČ
PlzeĖ, Hradec a jiná mČsta jmenovali a osoby odtud poznamenati dali. I ozvali se poslové kutnohorští, že aþkoli Hora Kutná a
obec ta od snČmĤv docházení osvobozena jest, nicménČ že
šepmistĜi a rada jich vyslali, ponČvadž toto generální snČm jest,
který nepochybnČ velikých vČcí se dotýkati bude. Protož, jestli by
co na Hory Kutné a mČsto naše vztahovati se chtČlo, toho abychom doslechli a co za potĜebné bude, promluvili. K tomu také,
ponČvadž statky /639/ pozemské k obci držíme a máme, podle té
pĜíþiny také slušnČ k snČmu náleželo nám se dostaviti. Podle
toho žádáme, jestli jména naše budou se míti poznamenati, aby
Hora Kutná poznamenala se kdež náleží, totiž na pĜední místo
po Pražanech. Proti tomu z mČsta PlznČ vyslané þtyry osoby se
ozvaly, že tomu místa nedávají. Ale pan primátor staromČstský
doložil, že to bude napraveno jak žádáme, a tak Hora Kutná
pĜed PlzeĖ a jiná mČsta poznamenána jest.
Když pak v pondČlí po nedČli Reminiscere (20. února) se
opČt všichni poslové z mČst na StaromČstské radnici sešli, aby
snešení vyšších dvou stavĤv, kteréž jsou uþinili na proposicí
snČmovní a tĜetímu stavu je v známost uvedli, uváženo bylo a
Hora po Praze nejprve pĜed Plzní a jinými mČsty jmenována
byla, v tom PlzeĖští vyvstali a podle nich BudČjovští a z Oustí
nad Labem a skrze jednoho promluviti dali, že oni tomu povoliti
nemohou, aby Hora pĜední hlas míti mČla, než že oni jsou vždy
po Pražanech první místo mČli pĜede všemi mČsty jinými, na to
také že privilegia mají a jestliže by to nebylo napraveno, že by
kdež náleží oni se ohlašovati ani dostavovati nechtČli.
Proti tomu od primátora kutnohorského Kozla z Reizntollu
promluveno, že jest poslĤm od Hory Kutné to s podivením, že
poslové z mČsta PlznČ tímto svým všeteþným a bezprostĜedným
ohlašováním tomu pilnému a vysoce potĜebnému i dĤležitému
jednání, které nyní uváženo býti má, pĜekážku chtí þiniti, ježto
my na místČ vší obce Hory Kutné tČm pĜíþinám jich jalovým nikterakž místa dáti a tomu, aby oni pĜední hlas a místo pĜed námi
Horníky míti mČli, povoliti nemĤžem a nepovolujem, zvláštČ
ponČvadž od starodávna a pĜes pamČĢ lidskou hlasu a pĜednosti
po Pražanech pĜed jinými mČsty jsme užívali. A toho dotvrzují
zĜízení zemské, desky zemské, relací snČmovní a JMCé otevĜení
mandátové vĤbec vyšlí a nČkteré jiné pĜíþiny, co by, pĜišlo-li by
k þemu, /640/ ukázati mohli. Protož, aby páni poslové se spokojili
a toho, co jest napsáno a jak provoláváno, pĜi tom zanechali.
ýemuž PlzeĖští upírali, že oni tomu místa nedávají a dáti
nemohou. A když k dalšímu odporu chtČlo se schylovati, v tom
JMCé rychtáĜ VavĜinec BĜehovec Šotnovský z ZávoĜic se ohlásil
a v to vkroþil, oznamujíc, že má instrukcí sobČ danou od JMCé,
jestli by kdy v tomto radním místČ odpor nČjaký mezi osobami
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radními vznikati chtČli, aby to pĜetrhl. Protož, že napomíná obČ
strany, aby se spokojily.
Jakož potom v ty dny primátor plzeĖský po stranČ nejednou
o tu pĜednost s samým primátorem pražským rozmlouvání míval,
avšak porozumČvše plzeĖští, že nemají mnoho dobrého vČtru od
pánĤv PražanĤv a jiných z mČst vyslaných a když ani k JMCé
poþítáni nebyli ani k spisování snČmovnímu, ztratili se a pryþ
všichni odjeli a relací snČmovní nedoþkali, toliko panu primátorovi staromČstskému výpis toho svého majestátu zanechali.485
/641/ Nebylo na tom dosti, že Hora nejen na vydržování hor
veliký náklad nésti musela, nýbrž i na potĜeby váleþné, jak již
bylo uvedeno, mnoho pĜispívala. Nucena byla ještČ k vČtším
obČtem. V pondČlí po nedČli Smrtelné psali president a rady
zĜízené komory þeské Kutnohorským takto: Jakož JMCá k
otevĜené válce s ouhlavním nepĜítelem všeho kĜesĢanstva
Turkem pĜiveden a k takové válce znamenité sumy penČz potĜebí
jest a JMCá na tom býti a peníze sirotþí proti dostateþnému
ujištČní, kteréž se bez toho jinam rozpĤjþují, nebo daremnČ na
právČ leží, vyzdvihnouti chtíti ráþí, naĜizují, aby bez prodlení
zprávu na komoru uþinili, mnoho-li penČz sirotþích neb jiných
na právČ složených v deposicí leží, též také jsou-li kteĜí možní a
mohovití spolumČšĢané a kteĜí zejména, pĜi nichž by nČkterá
suma k oznámené potĜebČ spĤsobena a objednána býti mohla.
Že vyzvání tomuto, jak ohlednČ penČz sirotþích tak i zaslání
seznamu zámožnČjších mČšĢanĤ, zadosti uþinČno bylo, lze souditi z toho, že císaĜ Rudolf v pondČlí po Nanebevzetí Panny Marie vydal HorníkĤm mandát, ponČvadž v tak náhlé potĜebČ také
království a zemí svých pomoci užívati musí a nejvyšší úĜedníci
a soudcové zemští, též rady soudu dvorského a komorního a
vedle nich jiné osoby z stavĤv pĜedních panského a rytíĜského
na pĜedložení a žádost naši jistou a nemalou sumu penČz k té
nevyhnutelné potĜebČ zapĤjþiti jsou pĜipovČdČli, což však nikterak vystaþiti nemĤže. Z tČch pĜíþin jsouce té obzvláštní dĤvČrnosti k stavu mČstskému jakožto tĜetímu, že vezmouc sobČ pĜíklad z
vyšších dvou stavĤv též poddanČ a svolnČ se okáží. Protož
pĜednČ vás rychtáĜi a primase za to žádati ráþíme, abyste,
ukážíc na sobČ jiným spolusousedĤm vašim dobrý pĜíklad, nám
jisté sumy /642/ penČz zapĤjþili, potom pak, obešlíc pĜed sebe na
pĜíležícím rejstĜíku poznamenané osoby, s nimi na místČ a jménem naším s pilností a bedlivČ jednali, aby k této nevyhnutelné
všeho kĜesĢanstva se týkající potĜebČ, vedle vás podle své
nejvyšší možnosti jisté sumy penČz, nemĤže-li déle býti, aspoĖ do
tĜí let proti dostateþnému ujištČní zapĤjþili a jsou-li i jiní mezi
sousedy vašimi, kteĜí v tomto rejstĜíku doloženi nejsou, pĜi nichž
by nČco objednáno býti mohlo, abyste i tČch pĜed sebe povolali a
s nimi jednali.
I byly uvedeny v rejstĜíku tyto osoby z obyvatel horských:
Tomáš Klabal konváĜ, Augustin Šmilauer, JiĜík Fidlar kupec,
JindĜich Labuška, Tobiáš TĜíska pekaĜ, OndĜej a Jakub MichalĤv z Nových mlýnĤv, MatČj DítČ pekaĜ, Matouš Trunkát a JiĜík
Hauza. K jakým pĤjþkám se uvolili nelze povČdíti, že však žádosti vyhovČno bylo, nelze nikterak pochybovati.
Ježto na posledním snČmu Ĝíšském vyzval císaĜ Rudolf též
nČmecká knížata ku pomoci proti Turku a nČkteĜí z nich i pomoc
do Uher byli vyslali, byly ýechy vojskem knížat nČmeckých
velice stíženy. Také Hora zakusila tČžkostí tČchto a bylo proto v
pondČlí po sv. Bernardu (12. þervna) v plné radČ snešeno: PonČvadž na ten þas nemalý poþet lidí a knechtĤv v kraji tomto okolo
ýáslavi po vsech leží a ty sem na Hory Kutné pĜicházejíce, pále485
ZakládaliĢ si PlzeĖští na výsadČ krále Ferdinanda I. z roku
1547, kdy pro zdánlivou a nepravdivČ udanou vzpouru Hory Kutné
proti králi Ferdinandovi Kutnohorským bylo odĖato privilegium a
PlzeĖským první hlas a místo ve snČmu po Pražanech udČleno. Ale
poslové horští po tomto pro nČ tak snižujícím výstupu neobmeškali
uþiniti potĜebných krokĤ, aby pĜi starých právech svých zĤstaveni
byli. A tu jim od prezidenta komory þeské Joachyma z Kolovrat
právo jich hlasu a místa po Pražanech bylo pĜiĜknuto. MístokancléĜ
Krištof Želinský z Sebuzína pak ujistil jich o slušné jich pĜednosti
pĜed jinými mČsty, ponČvadž tak zĜízením zemským propĤjþeno a v
relacích snČmovních také toho se dokládá. A protož mají-li PlzeĖští
jaký majestát, ten že jim proti zĜízení zemskému postaþiti nemĤže.
Tím byl sice tento první spor Kutnohorských s PlzeĖskými utišen, v
pozdČjších létech však zase /641/ se obnovil.
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nými víny, potom hoĜkým pivem se náramnČ obtČžují, z toho
potom šarvátky, rĤznice i pranice zaþínají, lid domácí a zvláštČ
horní k bitvČ pobízejí a tak lidi bouĜí, jakož pak pominulého dne
nedČlního jednou i po druhé strašlivé zbouĜení i nebezpeþení
lidu obecného se stalo, že do dvou domĤv, v kterých knechti
sedČli a pili, majíce od nich knechtĤv k tomu pĜíþinu danou, se
dobývali a je vybíti chtČli, když ti knechtové nČkteĜí dobytými
kordy po nČkterých /643/ ýeších se ohánČli a je bili, z þehož se
dále škodného zbouĜení a pozdvižení havíĜstva obávati bylo.486
Proto naĜízeno, aby pĜednČ žádných pálených vín na rynku, po
ulicích a jinde na Ĝad, jakž to pĜedešle naĜízeno, dáváno nebylo.
Potom také hoĜkých piv na Ĝady šenkování a zvláštČ knechtĤm
dokonce zastaveno bylo, tak aby tedy dotþení knechti pĜíþiny
sem choditi nemČli a tak ty nebezpeþné rĤznice a sváry pĜestaly.
Protož ihned povolán rychtáĜ mČstský a jemu poruþeno, aby
prodávání vín pálených po rynku a ulicích, pokudž ti knechti tu v
kraji ležeti budou, dokonce zastavil a s ním se vykládati
nedopouštČl. A jestli by se kdo s ním vyložil, aby jemu pobráno a
stluþeno bylo a on ztrestán byl. Starším nad šenkéĜi také poruþeno, aby pĜi tovaryšstvu svém také to naĜídili a opatĜili, aby
žádný na Ĝad piva hoĜkého a zvláštČ knechtĤm nedával pod propadením pokuty, pokud ti knechti zde v kraji zĤstávati budou.
Z obavy pĜed provedením pohrĤžky knechtĤv proti mČstu
uþinČné byly veškeré pĜe do týhodne odloženy a pro opatĜení
obce a hor usnešeno, aby hlídaþi a ponocní vždycky ve dne a v
noci naĜízeni byli, zvláštČ kdyby se od knechtĤ co zaþínati
chtČlo. DvČ osoby aby pak pĜi trubách, kterými se voda do mČsta
vede, byly a je opatrovaly a tČm za to aby z mČšce obecního se
platilo. A v noci pak aby sousedé po poĜádku každou noc
ponocovali, po pČti neb šesti desátcích, jak by toho kdy potĜeba
bylo, a ti aby se po mČstČ rozdČlili a mČsto procházeli. A desátníci aby svoláni byli a to sousedĤm v známost uvedouce, poruþili, aby každý se /644/ na pozoru a opatrnČ mČli, a též o tom
starším nad havéĜi poruþeno, aby pĜi havíĜstvu a tovaryšstvu
svém to naĜídili, aby mezi knechty nemnoho se tĜeli, jim ve všem
pokoj dali a budou-li se kdy k bitvČ pobouzeti, jakž toho þasto
þiní, jich aby nechali a mezi nČ se nepletli.
Za okolností tak stísnČných, v jakých veškeré obyvatelstvo
kutnohorské doby té žilo, a pĜi všelijakých znamenitých výlohách obecních, jest vČru s podivením, že obec ke koupi vČtšího
statku pozemského mohla se odhodlati. MČlĢ bývalý primátor
horský Zikmund Kozel z Reizntolu na blízku mČsta statek
KĜesetice, kterýž koupil od Háši z Oujezda. Pro churavost svoji
a nemoha také statku toho zaplatiti, aby nezadlužený mohl jej
rodinČ zachovati, a vČda také, že by obci statkem tím dobĜe
poslouženo bylo, nabídl jej též obci ke koupi. Obec v koupi
vešla: Léta PánČ 1595 ve þtvrtek po sv. Jiljí stala se smlouva
trhová dobrovolná pĜátelská celá a dokonalá mezi panem
Sigmundem Kozlem z Reizntolu na KĜeseticích prodávajícím z
jedné a slovutné a vzáctné poctivosti pány šepmistry, konšeli,
staršími obecními a vší obcí na Horách Kutnách kupujícími z
strany druhé taková, že on pan Sigmund Kozel z Reizntolu
dČdictví své tvrz KĜesetice, pĜi ní dvĤr poplužní s poplužím, ves
KĜesetice celou, ves Perštýnec celou s zámkem pustým
rozboĜeným, ves Chrást celou, ves Krupou celou, vše s dvory
kmetcími, krþmami svobodnými a výsadními, s podacím
kostelním, s lidmi usedlými i neusedlými a z tČch gruntĤv
sbČhlými i nesbČhlými i s spravedlnostmi jich všelijakými (krom
tČch, o které s pány Janem, JiĜím a Karlem bratĜími Háši z Oujezda na odporu jest a pro nČž již také mezi nimi psaní i také
poselství vedle práva a zĜízení zemského zašla487), s platy,
dČdinami ornými i neornými, lukami, pastvištČmi, pustinami,
486

Podána byla do rady zpráva o pohrĤžce havíĜĤv NČmcĤv, že
proti ýechĤm podle knechtĤv býti chtČjí, kdyby to k þemu pĜišlo,
což vedlo k pĜísnému vyšetĜování. BouĜe ta mezi nČmeckými žoldnéĜi a havéĜi byla dosti znamenitá, poranČno bylo více žoldnéĜĤv,
takže jich vĤdce dal se slyšeti, že Horu ze þtyr stran dá zapáliti.
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/645/ Odpor ten záležel v tom, že týž Kozel z Reizntolu kupní
smlouvu na tvrz Bykánec s dvorem poplužním atd., pak na dvĤr
Zemanovský v Týništích, kteréž byl od Petra Salavy z Lípy a na
Bykánci koupil, ještČ ve dskách zemských zanešeny a úplnČ zaplaceny nemČl, ponČvadž nedoplacená þástka na nezletilého syna Jana
BoĜka Salavu vycházela.

lesy, háji, porostlinami, trninami, vrbinami, mlýny, rybníky,
potoky, /645/ vodotoþinami, kĤrmi, vejci, robotami a jinými
povinnostmi a pĜíležitostmi všelijakými, též dČdicství: tvrz
Bykánec, pĜi ní dvĤr poplužní s poplužím, dČdinami, lukami,
porostlinami, lesy, rybníþky a sumou se vší zvolí a plným
panstvím a jiným vším a všelijakým k týmž dČdicstvím náležitým
pĜíslušenstvím, tak jakž on pan Sigmund Kozel z Reizntolu toho
všeho, tvrze a statku kĜesetického s dvorem poplužním, þtyrmi
vesnicemi celými a jiným k tomu náležitým a již dotþeným
pĜíslušenstvím od urozeného pana Karla Háši z Újezda, a tvrze
Bykánce též s dvorem poplužním a jiným k tomu nadepsaným
pĜíslušenstvím a dvĤr Zemanovský v Týništích, s tím což tu jest
od urozeného pána Petra Salavy z Lípy, od nich to od každého
obzvláštČ koupiv trhy pravými a dokonalými dostal, posavád v
držení a užívání byl a registra sekrétem urozeného pana Karla
Háši z Újezda upeþetČná, k trhu obzvláštním poznamenáním, s
jakými svršky a nábytky táž nadepsaná dČdictví od nČho pana
Sigmunda Kozla z Reizntolu prodána jsou, vydána ukazují, z toho ze všeho osm poddaných: MatČje syna Matoušova z Chrástu,
Annu Benešovu dceru, Mandu Macháþkovou dceru z KĜesetic,
Reginu dceru Matoušovu z Chrástu a Marušku Pospíšilovou
dceru z Chrástu vše nezletilých i s spravedlnostmi jejich sobČ
vymínil, a to za tĜinácte tisíc a pĤl tĜetího sta kop grošĤv
þeských. Na kteroužto sumu oni páni šepmistĜi, konšelé, starší
obecní a všecka obec na Horách Kutnách jemu panu Sigmundovi Kozlovi pĜi nejprve pĜíštím sv. Havle toho devadesátého pátého, až do sv. JiĜí /646/ pĜíštího devadesátého
šestého léta pĜišlým odvésti a vyþísti anebo jeho do té sumy u
vČĜitelĤv jeho, kdež by jim od nČho ukázáno bylo, zastoupiti a na
ostatek pozĤstávající sumy pČt tisíc kop gr.þ. dvČ jistoty po pĤl
tĜetím tisíci kop gr.þ. právem listu hlavního pod ourok obyþejný
svČdþící od toho nyní pĜíštího sv. Havla do roku poĜád sbČhlého
s polouletní výpovČdí jemu panu Sigmundovi Kozlovi a dČdicĤm
jeho vedle notule kanceláĜe pražské a jak zemČ za Ĝád a právo
má, uþiniti a odvésti mají. Proti tomu on pan Kozel z Reizntolu
jim pánĤm šepmistrĤm, konšelĤm, starším obecním i vší obci
oznámeného statku a dČdictví svých i lidí poddaných zúplna a
docela mimo to vymínČné a výš jmenované v úterý nejprv pĜíští
postoupiti a potom mezi tímto þasem a památkou Seslání Ducha
svatého léta devadesátého sedmého sám osobnČ neb dČdicové a
budoucí jeho se k úĜadu desk zemských postaviti a oznámené
dČdictví a statek jim kupujícím do desk zemských vložiti a listem
správním s dostateþnými rukojmČmi podle formy a notule
kanceláĜe pražské opatĜiti a týž list správní ke dskám zemským
položiti, neb jim pánĤm šepmistrĤm, konšelĤm i vší obci na
Horách Kutnách odvésti povinen bude. A pokud by se toho
nestalo a on pan Zikmund Kozel z Reizntolu listĤv správních jak
nadepsáno ke dskám zemským nesložil, tehdy oni páni šepmistĜi,
konšelé, starší obecní i všecka obec na Horách Kutných tu jednu
jistotu na pĤl tĜetího tisíce kop gr.þ. do deposicí ke dskám
zemským, tak aby pĜi dskách zemských místo zprávy do tĜí let a
do osmnácti nedČl, anebo pokudž by listĤv správních nesložil,
zĤstávala, položiti povinni budou. Po vyjití pak let právních,
totiž tĜí let osmnácti nedČl poĜád sbČhlých, aneb když by listy
správní jim pánĤm šepmistrĤm odvedl aneb ku dskám zemským
složil, bude moci on pan Sigmund Kozel aneb dČdicové jeho touž
jistotu na pĤl tĜetího tisíce kop gr.þ., od desk zemských
vyzdvihnouti a k sobČ /647/ pĜijíti. Co se pak dotýþe register
purkrechtních a s spravedlnostmi lidskými, ty jim pánĤm
šepmistrĤm, konšelĤm i vší obci na Horách Kutných on pan
Sigmund Kozel z Reizntolu tak, jakž je sám od pana Háši z
Újezda pĜijal, odvésti a poĜádnČ postoupiti má a odúmrti všecky
i purkrechtové, kteĜíž jemu panu Kozlovi po již psaném panu
Karlovi Hášovi z Újezda výš dotþenou smlouvou na témž statku
kĜesetickém náleželi, již také jim pánĤm šepmistrĤm, konšelĤm,
starším obecním i vší obci Hory Kutné náležeti mají a náležejí.
A pokudž by strany o jistý þas se snésti mohly, aby sobČ tuto
smlouvu ve dsky zemské vložily, to budou moci volnČ uþiniti. A
pakli by se spoleþnČ o to nesnesly, proto nicménČ jedna kterážkoli strana, když by se jí koli líbilo, bude moci volnČ a
svobodnČ sobČ túž smlouvu ve dsky zemské vložiti, na druhou
stranu neoþekávajíce. A tak což tu mezi tČmiž stranami touto
smlouvou pĜátelskou a dobrovolnou, trhem celým pravým a

dokonalým zavĜíno a smluveno, to všecko jsou sobČ zúplna bez
pĜerušení i zmenšení všelikého jakž na dobré a poctivé lidi
náleží, zdržeti pĜipovČdČli. A toho všeho na potvrzení tuto
smlouvu na dvČ v jednostejná slova sepsati mezi sebou dali a
jakž prodávající svou vlastní, tak kupující svou mČstskou
nadepsané Hory Kutné peþeti k tomu pĜitisknuvše, každá strana
jeden ten pĜípis k sobČ pĜijala. Stalo se na týchž Horách
Kutných léta a dne svrchu psaného.488
/648/ UzavĜení této koupČ stalo se v dobČ pro obec velice
nevþasné, neboĢ penČz v záloze nebylo žádných. Avšak
šepmistĜi, obecní soudce i starší prohlédajíce k tomu, že statek
ten je obci velice pĜíhodný, ponČvadž tu velmi blízko mČsta a tak
Ĝíkaje na pĜedmČstí jest, i jinak všudy vĤkol v jiných gruntech
této obce leží a tudy dobrému a užiteþnému obce této i velikému
pohodlí netoliko sousedĤv zdejších, zvláštČ tČch, kteĜí od
Perštejnice roli na hamfeštích mají, ale i poddaným této obce
slouží, a ponČvadž na kupní sumu 13.250 kop gr.þ. pĜi sv. Havle
toliko 2500 kop gr.þ. a pĜi sv. JiĜí pĜíštího roku 5500 kop gr.
placeno býti má a ostatek pak pĜipovČdČl, dokudž koli páni a
obec chtíti budou, neb pokudž by synové a dítky jeho nevyrostli
za obcí pod úrok zanechati, pĜistoupili tím ochotnČji ke koupi té.
Rozjímajíce však dále u sebe, jak by takový statek podle smlouvy
platiti mohli, za nejlepší uznali, ponČvadž žádných penČz
obecních pĜed rukama není, že jinde pod úrok vypĤjþeny býti
musejí. Protože pak kdyby z celé sumy úrok placen býti mČl,
veliké bĜemeno na obec by uvalili, protož aby v obci nejprve
mezi sebou, potom mezi jinými sousedy pĤjþku bez úrokĤ
shledali. Návrh ten setkal se s živou úþastí a ihned mezi
šepmistry upsáno bezúroþnČ 235 kop gr.þ., kterýž dobrý pĜíklad
mocnČ pĤsobil na ostatní sousedy, takže potĜebná suma pro
první i druhý termín byla zabezpeþena.
Protože však pĜece jen všichni k pĤjþce takové nesvolili a
bylo potĜebí penČz na splacení nČkterých pĤjþek jiných, uložili
šepmistĜi a rada zvláštní platy z domĤ a piva k obecním
potĜebám. Proti tomu oni nespokojenci jménem chudého lidu
horního suplikovali u císaĜe Rudolfa s náĜky do ubližování, jaké
se jim od pánĤ šepmistrĤ a rady v pĜíþinČ /649/ koupČ statku
kĜesetického dČje, ježto nemaje dostateþných penČz obecních na
obyvatele, nesnesitelné danČ ukládají na splacení toho statku a
to vše pĤvodem pana primasa, kterýž veliké tČžkosti chudým a
vdovám þiní, neboĢ vedle uložení jich pĤjþku skládati museli bez
ohledu na prosby, takže mnozí, nemajíce takové sumy, co kdo
mČl zastaviti musel, aby tČžkosti ušel. Také že vČtší platy z vín
uložili (z vČdra 8 gr. kde dĜíve 5 gr. bývalo) a z piv i z páleného
a to bez vĤle JMCé a bez svolení snČmovního, takže nakládajíce
na hory a platíce bernČ na Turka mají platy nesnesitelné. A to
vše jen proto, že primas Zikmund Kozel z Reizntolu stateþek
KĜesetice, kterýž byl koupil a jemuž snad se nelíbí aneb nevČda
jej þím zaplatiti, skrze chytrost svou a pomoc jedné pĜední osoby,489 kteĜížto dva nyní pány toho mČsta jsou a jiní po nich Amen
Ĝíkati musejí, k té koupi i tuto obec zavedli, bez þehož obstáti
mohla.
Po tomto udání bylo šepmistrĤm i radČ komorou þeskou pĜísnČ naĜízeno, aby se zodpovídali. To se také stalo a vČc objasnČna s poukazem, že toliko od tČch horních dČlníkĤ plat se vybírá,
kteĜí v mČstČ aneb na pĜedmČstí domy své mají a kteĜí mimo
dílo horní buć sami neb jich manželky ještČ jiné živnosti provozují a plat ten toliko 4 gr. roþnČ þiní. Po této zprávČ nespokojenci ku pokoji a poslušnosti vyzváni. Jak se podobá vycházela
žaloba tato nejvíce od osob stavu panského v HoĜe usazených,
které vždy se zdráhaly dávky obecní platiti a které k odboji také
lid horní pobádaly. Aby tomu na pĜíštČ bylo zamezeno, snesli
488

List správní, jímžto Zikmund Kozel z Reizntolu Kutnohorským zaruþil, podepsán byl co rukojmČmi za správné držení JindĜichem Maternou z KvČtnice a na PĜítoce, Benjaminem Kutovcem z
Ourazu a na Hluboþepích a Samuelem Nejepínským z Nejepína a na
HoĜejším ValtinovČ. Týž Sigmund Kozel z Reizntolu a na Vesci
zemĜel v pátek na den Svátosti 1597. V posledním poĜízení svém
odkázal veškeren statek svĤj manželce své AnnČ a dČtem Janovi,
Sigmundovi, Mikulášovi a DorotČ stejným dílem. /648/ PĜi smrti jeho
byly všechny dítky ještČ nezletilé a matka ponechána jim po privilegiu císaĜe Rudolfa plnomocnou poruþnicí.
489
Narážka na král. rychtáĜe Mikuláše Vodolínského z ýazarova
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šepmistĜi, rada i obecní starší, aby pro budoucí þasy osobám
stavu panského domy v HoĜe kupovati dĜíve dovoleno nebylo,
dokudž by reversem se nezavázaly, že všechna bĜemena obecní
s ostatními sousedy /650/ ponesou. Revers takový znČl: Já …
známo þiním tímto listem, jenž revers slove, obecnČ pĜede všemi
a zvláštČ tu, kdež náleží. Jakož jsem toho pĜi slovutné a vzáctné
poctivosti páních šepmistĜích a radČ na Horách Kutných žádostí
svou obdržel, že jsou mi ku koupení domu (místo kde) povolili,
že jsem pĜipovČdČl a listem tímto pĜipovídám všecky poplatky a
povinnosti k obci, k záduší a školám, obzvláštČ pak cupusy, když
by k obci jaký dĤl neb couk podle spĤsobu a obyþeje horního se
pavoval, i všelijaké jiné sbírky, kteréž by k jakékoli obecní neb
zádušní potĜebČ podle jiných sousedĤv na týž dĤm mĤj uloženy
byly, to všecko jakž od starodávna bylo a z toho vycházelo a jiní
toho domu držitelé z toho to spravovali, také beze vší odpornosti
v tom ve všem ku pánĤm šepmistrĤm a radČ i jiným náležitou
volnost zachovaje, spravovati a vykonávati, šenku, handlĤv a
jiných živností mČstských v témž domČ svém nižádným spĤsobem
nedopouštČti a bez vČdomí a vĤle pánĤv šepmistrĤv a rady žádnému téhož domu cedulemi neb listy jakýmikolivČk proti dobrému spĤsobu, Ĝádu a právu mČstskému nepostupovati, ale pĜišloli by k tomu, že bych takový dĤm kdykoli komu odbýti mČl, o to
se upĜímnČ, abych jej þlovČkem mČstským a sousedem hodným
dosadil, starati a k tomu pĜivedsti chci. A vČc tak tuto tímto
listem neb reversem mým zavazuji, k tomu také manželku a dČdice své i toho každého, kdož by po mnČ toho domu užívati nebo k
nČmu právo a spravedlnost míti chtČl, listem tímto víži, a ten
každý také tomu všemu jakž nadepsáno dosti þiniti i tento revers
na sebe obnoviti povinen aby byl a prve nežli by to uþinil, práva
svého žádného aby užíti nemohl. Na svČdomí toho peþeĢ svou
vlastní jsem pĜitiskl a vlastní rukou podepsal. Jenž se stalo atd.
Nemálo polekána byla Hora rozmíškou, která roku toho
strhla se mezi dČlníky mincíĜskými a pregéĜskými, kteĜíž zanechavše práce /651/ v minci, pozdvihli se proti majitelĤm stolic
pregéĜských a žalovali u samého císaĜe, že jim za dílo jejich z
vypadající a vyplácené mzdy majiteli stolic pregéĜských se
strhuje a ubírá. TvoĜiliĢ mincíĜi a pregéĜi pro sebe samostatnou
obec na Vlašském dvoĜe a knihami, jimi i úĜady horními vedenými, zapisované mívali stolice pregéĜské do majetku a k tČm
úĜad mČstský nemČl moci žádné. Oni sami volili si ze sebe své
starší, jimi se spravovali a toliko úĜadem horním a mincovním se
Ĝídili. Právo toto pĜivlastnili si samovolnČ mincíĜi a pregéĜi
pozĤstalí ihned po vypálení Hory za válek husitských a císaĜ
Zikmund jim to nejen potvrdil, nýbrž i lĤny mincíĜské a stolice
pregéĜské dČdiþnČ jim postoupil. Dle dávného a obvyklého spĤsobu úþtoval se plat za mincování a ražení penČz tak, že co dle
váhy a poþtĤ hĜiven stĜíbra ku zmincování svČĜeného pĜišlo, to
se na tĜi díly rozdČlilo. Z toho vycházely dva díly na dČlníky a
tĜetí díl k obci neb spoleþnosti mincíĜské a pregéĜské, s þímž
však dČlníci spokojeni býti nechtČli. PĜi zbouĜení se dČlníkĤ
mincíĜských vyslána byla od komory þeské do Hory komise,
pĜed níž majitelé stolic pregéĜských a lĤnĤ mincíĜských ospravedlĖovali se, že dílu na nČ vypadajícího na rozliþná vydání a
placení vČcí zádušních, na nČž vždycky od starodávna všichni,
kdož lĤny neb stolice dČdiþné mČli a mají, jakož i všichni do
spolku pĜijatí dČlníci platiti povinni jsou, užívají490 a že jen ti
dČlníci s tím spokojeni nejsou, kteĜí dosud do spolku pĜijati
nebyli. Byla ta vČc opČt v dobrý Ĝád uvedena.
1596 Nastoupením nového sultána tureckého Machometa
III. vzplanula zase válka v Uhrách, ježto on sám osobnČ s novými vĤdci a sesíleným vojskem do pole vytáhl. CísaĜ Rudolf
získal minulého roku taktéž /652/ dobrých posil, neboĢ velkokníže
ruské Fedor Ivanoviþ vyslal k nČmu do Prahy zvláštní poselství,
kteréž jej pĜátelstvím velkoknížete ubezpeþilo a ku válce s
Turkem vyzvalo a mimo rozliþné skvostné dary pro císaĜe, jako
pomoc váleþnou 150.000 dukátĤ pĜineslo. To povzbudilo císaĜe
ku rozmnožení sil vojenských a to zvláštČ tehdy, když ýechové
skrze své stavy bezpĜíkladnou obČtavostí na snČmu zemském v
Praze ve stĜedu po Narození Panny Marie zaþatém a ve þtvrtek
po sv. Ludmile skonþeném, k téže podpoĜe jako po léta minulá
490

Vydržovali mincíĜi a pregéĜi chrám sv. JiĜí, sv. Václava na
Rovni a kapli mincíĜskou u sv. Jakuba.
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byly se svolili. Ježto pak poslové horští i jiných mČst horních,
kteráž v artikuli o berni domovní jsou postavena, vznesli na stavy království þeského suplikací, aby stavové tu chudou, nanejvejš propavovanou obec pro zdržení toho zemského klenotu
pĜed tČmi sbírkami ušetĜili, mČli stavové žádost jich v svém uvážení a z hodných a bedlivČ uvážených pĜíþin, zvláštČ že napoĜád
jak bohatí tak chudí všichni ze spolku na hory nakládati musí a
povinni jsou, z té sbírky tímto snČmem svolené je Horníky
propustili. Toliko z komínĤv všichni mČšĢané Horští touž sbírkou tímže spĤsobem jako jiná mČsta povinni budou. Než co by
na pozemských a zádušních statcích mČli, to se v to nepojímá.491
V pondČlí po nedČli Oculi (28. bĜezna) nejvyšší mincmistr
BedĜich hrabČ Šlik z Pozounu obnovil úĜad konšelský obvyklým
spĤsobem. Primátorem prohlášen byl pan Pavel Litomyšlský,
šepmistry Sigmund Kozel z Reizntolu, ěehoĜ Vodiþka, Stanislav
kožišník, Pavel Šejnar, Tomáš Klabal, ěehoĜ BoĜanovský z Bytíšky, Leopold Šetlar, Václav Kuneš, Cyprián Trnka, JiĜík HrĤza, Václav Syxt, Adam HnČvusický, JindĜich Labuška, Martin
Zdenka, JiĜík Svoboda, Eliáš Javornický a JiĜík RĤžiþka.
/653/ Ježto pak starší a konšelé nad havéĜi hor KaĖkovských
pro trvalý odpor úĜadu horního již po 11 let voleni nebyli a
mnozí z pĜedešle volených byli již pomĜeli, takže záležitosti lidu
horního náležitČ se spravovati nemohly, bylo k žádosti havíĜstva
ke komoĜe þeské rovnČž nejvyšším mincmistrem rozkázáno, aby
žádosti starších a konšel se vyhovČlo, však toliko ty osoby k
spravování co se hor a horních vČcí týká, jim obnovil. Což se
stalo v pátek po nalezení sv. KĜíže.
Dávno trvající rozepĜi KaĖkovských s Horníky o prodej masa a jiných potĜeb potravních na KaĖku, což lidu hornímu na
KaĖku velice bylo potĜebné a oþ úĜad horní neustále prve byl se
pĜiþiĖoval, uþinil konec císaĜ Rudolf mandátem v pondČlí po sv.
Školatyce 1596 vydaným a šepmistrĤm horským zaslaným, jenž
zní: Rudolf z boží milosti volený císaĜ Ĝímský, uherský, þeský
atd. král etc. etc. Poctiví vČrní naši milí. Jakož jsme léta 1583 ze
zvláštních a dĤležitých pĜíþil pro fedrunk hor KaĖkovských a
vyzdvižení i zachování hor tČch šmelíĜe složiti a naproti tomu,
jak vás tejno není, hašplíĜĤm i jiným dČlníkĤm pĜi týchž horách
to propĤjþiti a tu svobodu dáti ráþili, aby stravu a obydlí své na
KaĖku u kohožkoli míti a tak díl svých tím pilnČji vyhledávati
mohli, vy pak abyste v dodávání, vezení a nosení všelijakých
potrav, profiantĤv a jiných vČcí na KaĖk žádné pĜekážky a
hydrunku neþinili. I stČžují sobČ nemálo dotþení hašpléĜi a jiní
dČlníci horní kaĖkovští, že by v nČkterých profiantích a zvláštČ v
masech, ponČvadž žádného Ĝezníka na KaĖku není, netoliko veliký nedostatek trpČti, ale i také, chodíc do mČsta pro to, dílo své
tak více, nežli zaþ koupí, témČĜ v té chvíli obmeškávati musejí,
prosíc, aby v tom náležitČ opatĜeni býti mohli. I aþkoli cech a
poĜádek Ĝeznický na Horách Kutnách sobČ jsou od nás nČkteré
majestáty své ku potvrzení pĜivezli i také vedle toho další pĜi tom
opatĜení dosáhli. Však ponČvadž se tu /654/ Hory Kutné jakožto
neposledního klenotu našeho a zemského dotýþe, ráþíme v tom
tuto limitací, což privilegiím nadepsaného poĜádku beze škody
jest, þiniti a vám milostivČ porouþeti, abyste pĜi poĜádku Ĝeznickém to tak naĜídili a opatĜili, aby stĜídajíce se každého týhodne
po dva dni, totiž v úterý a v sobotu, dva Ĝezníci z cechu a
poĜádku jejich na KaĖk netoliko maso na prodej vozili, ale i také
v mírných a slušných penČzích tČm dČlníkĤm prodávali a jich v
tom nenadsazovali, tak aby každý v mírnosti ku potĜebČ své
podle jednoho každého možnosti masa dostávati a majíc je na
KaĖku pĜed rukami, tím lépe pĜi díle svém zĤstati mohli. Pakli
by se tomu nedostálo a tíž dČlníci sobČ co dále stČžovali, tehdy
bychom k svobodnému bití dobytka na KaĖku povoliti a majestát
dotþenému poĜádku a cechu Ĝeznickému daný, ponČvadž by na
škodu horám býti chtČl, zase vyzdvihnouti ráþili. Na tom jistou
vĤli naši naplníte.492
Jelikož dle snČmovního snešení opČtnČ roku toho defensí
neb hotovost zemská ustanovena byla, stala se opČt od Kutnohorských spolu se zástupci JMCé panství Malešova, Sigmundem
Kozlem z Reizntolu a Mikulášem VodĖanským z ýazarova jako
491
Z knih cupusních, jež úĜad horní pĜedložil, vysvítá, že Hora v
minulém roce vynaložila 9545 kop 12 gr.þ.
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PamČtní kniha kaĖkovská.

správci panství toho, ve stĜedu den sv. Havla úmluva s Petrem
Lukaveckým z Lukavce a na Souticích spoleþnČ, že týž za
Malešov dva konČ a za Horu pČt koní zbrojných s pacholky,
zbrojemi, zbranČmi a ruþnicemi, jak snČmovní usnesení ukazuje,
nejprve k mustruĖku do ýáslavi postaví a pak kdežkoli ukázáno
bude jich vésti, s nimi táhnouti a tak dlouho tam zĤstati chce,
dokudž by náležitČ propuštČn nebyl. Za to se mu zavázali všichni spoleþnČ na každý mČsíc od podepsání smlouvy na sedm koní
a na osmého vozníka na kĤĖ 15 kop míš., což 120 kop míš. þiní,
tak dlouho platiti, pokudž by v poli poĜádnČ zastával a propuštČn
nebyl. K /655/ tomu ještČ také na pomoc k výpravČ zapĤjþili
Kutnohorští šest stanĤ, šest zbrojí pĜedních i zadních plechĤ,
pĜilby, obojeþky, zárukávy a brnČní, což však pĜi návratu jim
opČt navráceno býti má.
Rok ten v bojích s Turkem byl snad nejhorší. ZvláštČ
vyznamenávali se v nČm bojovníci þeští udatností a hrdinstvím.
Hned na poþátku války pĜidal se vĤdce þeský Trþka z Lípy s
tisícem udatných jezdcĤ k vojsku uherskému, vedenému hrabČtem Pálfym, s nímž poþtem silnČjšího nepĜítele všude potíral a
hlavnČ k dobytí pevnosti Hatvanské, kterouž arcikníže Maxmilián obléhal, pomáhal a také první na dobytých hradbách se
objevil.493
U Jageru vyznamenali se þeští vĤdcové Trþka a Jan Vchynský, kdež však oba byvše zranČni, do zajetí padli. Boj byl tu
tuhý, na obou stranách válþeno se zoufalou odvahou. Však
rychlou pomocí Albrechta PČtipeského, který s tisíci þeskými
vojíny v rozhodujícím okamžiku zaskoþil, pĜešlo vítČzství na
stranu kĜesĢanĤ. Že však vojsko císaĜské pĜes velmi pĜísný zákaz
arciknížete místo aby PČtipeského podporovalo, rozbČhlo se na
drancování, obrátilo se i štČstí váleþné a hrdina PČtipeský v boji
pĜemožen padl a s ním i mnozí jiní proslulí vĤdcové.494
1597 Za takového stavu vČcí nebylo tudíž divu, když na snČmu zemském, který zaþal na hradČ Pražském v pondČlí po sv.
Pavlu na víru obrácení (27. ledna) a skonþen na den sv. Valentina (14. února), císaĜ Rudolf opČt hlavnČ o /656/ další podporu k
vedení války žádal. Aþ stavové uznávali, že již po nČkolik rokĤ
mnohé a témČĜ již nesnesitelné pomoci, více nežli kterákoliv
jiná zemČ v celém kĜesĢanství þiní, povolovali a tím sebe i poddané k veliké nemožnosti pĜivedli. Nehledíc však k tomu, opČtnČ
berni novou na lid váleþný povolili tak, aby každý, kdožkoli
jaké lidi poddané mají, z každého sám z mČšce svého na tento
rok 1 kopu míš. platil, Pražané a jiná mČsta královská na místČ
sbírky té sumu 37.500 gr. aby dali. Kdož by však lidí poddaných
nemČl, ten aby z každého tisíce kop gr.þ., což by na ourocích
mČl, 6 kop gr. platil. Dále povoleno, aby každý poddaný po 1
kopČ 12 gr. míš., svobodníci po 6 kopách, faráĜové neb z kollatury kde faráĜĤv není po 3 kopách ve tĜech termínech platiti.
KromČ toho Pražané a jiná mČsta královská každý z usedlých z
domu každého po 48 gr. Mimo to povolena byla i pĜedešlá sbírka z ryb, vína, sladkého pití, z dobytkĤv, z páleného vína a ze
židĤv. A k tČm všem sbírkám svoleným usnesli se stavové i na
tom, že se z každého komínu, který na hradech, zámcích, sídlech
panských a rytíĜských, klášterĤv a domĤv mČstských i vesnických nad stĜechu vychází po 20 gr. míš. platiti a v urþité ustanovené lhĤty odvádČti mají. Strany pak mČst horních bylo usnešeno, že se táž mČsta o té již pĜedešle a snČmy zapsané pomoci s
jinými, tak aby v tom mírná rovnost zachována byla, srovnati
podle žádosti jsou povinna a to, což slušného bude, od sebe odvésti mají. A tím byli Kutnohorští pĜes všechna již veliká bĜemena novými zatíženi.
PĜitom také stavové, žádostivi jsouce naĜízení nČjakého dobrého Ĝadu z strany drahoty ĜemeslníkĤv a jiných vČcí, ustanovili k tomu z každého stavu zvláštní komisaĜe, kteĜí vČc tu opraviti
mČli.
Aþ ve smČru tomto v HoĜe mnohá již stala se usnešení a
493

Pavel Stránský vypravuje: PĜi hlavním útoku dne 3. záĜí 1596
vystoupil Vilém Trþka z Lípy, který s tisícem ýechĤ po osm hodin
krutému odporu nepĜátel stateþnČ odolával, první na hradby
pevnostní za jásání veškerého kĜesĢanského vojska.
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Balbín uvádí zejména v boji tom padlé vĤdce: Hynka z Bukové, Václava Popela z Lobkovic, Zdenka KaplíĜe z ěíþan, Jana BoĜka
Dohalského, Karla Hornateckého, Albrechta Mitrovského a JindĜicha z Tuþap.

ustanovení, aby lid horní pĜi horách pracující vĤbec v potĜebách
svých, zvláštČ potravních, utiskován nebyl, jak již þastČji povČdíno bylo, že však /657/ neustále v pĜíþinČ té nejvyššího mincmistra stížnosti docházely, vydáno bylo z usnešení úĜadu jak
mČstského tak i horního o mlynáĜích, pekaĜích, Ĝeznících a šenkýĜích toto naĜízení:
Jeho milost vysoce urozený pán pan Fridrich Šlik z Holejše
hrabČ z Pazounu a Lokte na Plané, HauštejnČ a Krásném DvoĜe
JMCé rada a nejvyšší mincmistr království þeského s panem
rychtáĜem JMCé a s pány šepmistry a radou zde na Horách
Kutných, maje v svém uvážení, jací nemalí neĜádové posavád
mezi mlynáĜi a pekaĜi v skupování obilí, ano i mezi Ĝezníky a
šenkýĜi v prodávání mas a piv se nacházeli, takže skrze to þastá
mimo nadČji nemalá drahota i nedostatek pĜi horách na velikou
stížnost a zsoužení jak lidu obecního tak i chudého horního v
viktualiích, profiantích a jiných k tomu podobných vČcí a zvláštČ
v chlebích povstala. I aby tomu spomoženo býti a chudý zvláštČ
horní lid v mírné slušnosti chlebĤv a jiných profiantĤv a
viktualií vždycky a každého þasu v náležitém dostatku míti a
dostávati a tak snažnČji pĜi horách zdržen býti mohl, toto
naĜizovati ráþí:
PĜednČ: MlynáĜĤm všelijací handlové a pĜekupování obilí se
zapovídají a do konce zastavují, kromČ, co se pšenic dotýþe,
ponČvadž o mouky bílé sousedé a obyvatelé zdejší i jiní obyþejnČ
k mlynáĜĤm pĜed hody a jinými slavnostmi výroþními i jindy
každého þasu mívají své zĜení a outoþištČ a od nich takové
mouky v místČ výsadním a na rynku obecním kupují. K takové
toliko potĜebČ, pokudž by jim mlynáĜĤm jejich mČĜiþné
nepostaþovalo, nČkterý korec pšenice kupovati, aby z toho
sousedy a obyvately zdejší i jiné (kromČ pekaĜĤv) menšími
hrstmi mouky bílé na mírnosti a slušnosti fedrovati mohli, se
propĤjþuje. Však na množství korcĤv ven z mČsta a od obce této
aby nevyprodávali a handlĤv v tom nevedli.
PekaĜi sami aby obilí vždycky a zvláštČ tČch þasĤv, když by
obilí nejlacinČjší bylo, kdežkoli budou moci skupovali a to tak
opatrovali, /658/ aby každého þasu dostatek chlebĤv pĜi horách
byl. K þemuž prostĜedek tento býti mĤže, aby na cech obilí brali
a kupovali a vedle uznalé potĜeby chudším spolucechovním
svým proti náležitému opatĜení do jistého þasu svČĜovali, nad
þímž na všecko a pĜednČ starší nad pekaĜi z povinnosti své pozor
míti a to opatrovati mají. Dopustilili by se pak oni starší kdy
jakého nedostatku v chlebích svým nevþasným toho opatĜením,
proto vČzením i další penČžitou pokutou vedle spravedlivého
uznání pánĤv šepmistrĤv a rady trestáni býti mají. Však od
mlynáĜĤv domácích a nad to od pĜespolních žádný z pekaĜĤv
nižádným vymyšleným spĤsobem režné mouky ani bílé ani také
obilí, kteréž by od nich od mlynáĜĤv na zisk a výdČlek pĜekoupeno bylo, na ouvČrek ani za hotové peníze aby nekupoval a v tom
nižádného srozumČní a handle tejného ani zjevného s nimi nemČl
a to pod propadením pČti kop gr.þ. Co se pak jiných sousedĤv a
obyvatelĤv zdejších tkne, z tČch chtČl-li by tedy kdo kterou hrstku
mouky jaké a jejich mČĜiþného od mlynáĜĤv k své vlastní potĜebČ
a ne na peþení chlebĤv k prodeji koupiti, toho se žádnému
nezbraĖuje. PĜi kupování obilí ta šetrnost aby od každého
zachována byla, jedni druhých aby nepĜekupovali, proti tČm,
jenž obilí k trhĤm vezou, do ulic, k branám, za brány a ven z
mČsta na cesty a silnice nevybíhali a všemu na svobodný trh a
místo náležité pĜijíti a dovézti dopustili a tu potom když þas a trh
propuštČn bude, jakž nejmírnČji a nejlacinČji kupovali, jedni nad
druhé se nepĜedávajíce pod pokutou 1 kopy gr.þ. propadením.
ZvláštČ co se vybíhání proti obilí ven z mČsta výsadního a k
tomu od starodávna naĜízeného dotýþe, netoliko na pekaĜe, ale i
na jiné všecky, kdož by koliv jaké obilí ku potĜebČ své kupovati
chtČli, vztahovati se má pod touž nadepsanou pokutou.
Kdožkoli z pekaĜĤv neb pecnáĜĤv i jiných sousedĤv zdejších
jaké obilí kdy do mlýna k zdČlání dodá neb doveze, takové obilí
mlynáĜi aby /659/ byli ihned povinni každému zdČlati a mlýti a
cožkoli z toho mouky, krup, krupice neb jiného k tomu podobného se udČlá a namele, to všechno tomu, þíž obilí jest, zúplna a
upĜímnČ, více nic, než mČĜiþné jim z toho náležité sobČ neosobujíce a na niþemž mimo svou povinnost se nekoĜisĢujíce, odvésti a
to nejménČ míru a korec ten, který pĜedešle jim vydán, k tomu i
otruby, holšpán a odČrky vydati pod pĜísným trestáním a poku239

tou dvou kop gr.þ.
A ponČvadž i ten nespĤsob již v zvyklost a obyþej vešel, že
mlynáĜi mlejnice a mlýny tovaryšĤm svým porouþejíc, vedle
téhož také obilí od lidí do mlýnĤv dodaná svČĜují, sami pak na
mále k tomu dohlížejí, a tak tovaryši s tím, což se od koho od
mlýnĤv obilí dá, jakž se jim líbí zacházejí, obilí jedno za druhé
smČĖují, þasem ani obilí jakž náleží nedbanlivostí aneb neumČlostí svou nezdČlávají. Protož aby toho nic nebývalo, ale mlynáĜi
sami k tomu dohlíželi a to tak opatrovali, aby žádný a zvláštČ
chudší, kteĜí kdy jaké hrstky do mlýnĤv dají, sobČ v tom co
stČžovati nemČli.
PotĜeboval-li by pak který z sousedĤv a jiných nebo také
pekaĜĤv mouky a aby mouky za obilí smČnČno bylo žádal, mají
tak mlynáĜi býti povinni každému za jeho obilí mouky, kterouž k
takové potĜebČ vždycky z svého mČĜiþného na hotovČ míti mají,
na výš dotþený korec a šacht, který jim prve vedle jisté prĤby
dán a naĜízen jest, s otrubami a což k tomu náleží odmČĜiti a
vydati. A bude-li chtíti který soused nebo pekaĜ v kterém mlýnČ
obilí své buć sám nebo skrze þeládku svou semlíti, každý mlynáĜ
bude povinen jemu mlýn jakž náleží k tomu ĜemeslnČ, nižádného
v tom obmyslu postranného na škodu a ublížení bližního svého
neužívajíce, ani þeládce toho nedopouštČjíce, spraviti, a vezma
svou míru sobČ obilí, cožkoli sobČ onen z obilí svého mouky neb
jiného udČlá, to jemu všechno nechati.
Pakli by se to našlo a vyhledalo, že by který mlynáĜ nebo
þeládka /660/ jeho na škodu kterého souseda nebo pekaĜe a jiného
obyvatele zdejšího, který by sám sobČ mouky dČlati chtČl, fortele
nČjakého pĜi spravování mlýnu se dopustil, hospodáĜ pokuty 5
kop gr.þ. dáti povinen, tovaryš pak vČzením šatlavním a to
kládou za tĜi dni a noci o chlebČ a vodČ trestán bude.
A ponČvadž v tom pekaĜi a vedle nich i pecnáĜi již takovou
volnost a fedrunk na mlýních míti budou, ti obojí zase povinni
domácích mlynáĜĤv jakožto tČch, kteĜíž s nimi a jinými vČcmi v
obci této a pĜi horách zlého i dobrého spolutrpící jsou, cupusy,
sbírky a haléĜe z mouk a všelijaké povinnosti horní i jiné
podnikají, pĜed jinými pĜespolními šetĜiti a k nim obilí své k
mletí dávati, jiných pak mlýnĤv cizích a tČch mlynáĜĤv, kteĜí se
zdejšími mlynáĜi v cechu a dobrém Ĝádu nestojí, pokud
nejmožnČji prázdni býti, leþ by kdy jaký nedostatek ve vodČ se
trefil, že by se mlýti anebo jakoukoli pĜíþinou jinou dostatek mČl
a jim šetrnČ vycházeti nemohl, to tehdáž toliko se jinam o melivo
utíkati mohou.
Pak pekaĜi a pecnáĜi majíce v tom takové opatĜení v dosahování mouky ze mlýnĤv, chleby vedle bČhu a ceny obilí na tu
prĤbu, kteráž pĜedešle vyhledána a srovnána a tČchto þasĤv také
prubováno jest, režný na groš bílý pĤl þtvrta peníze a polovici
toho z bílé pak na bílý peníz a pĤl peníze bílého péci mají. Na
krejcary a na dva krejcary chlebĤv režných péci se dokonce
zapovídá. Jaká pak kdy cena obilí bude, vedle kteréž chleby péci
mají, to vedle spravedlivého pánĤv šepmistrĤv, rady a jiných
pĜísežných uznání pĜi váze každého þasu poznamenána se
nacházeti bude. Proti tomu jestli se kdo þeho dopustí a jinak
nežli nadepsáno chléb péci a jej tak prodávati i v tom postižen
bude, chléb jemu všechen pobrán a do špitálĤv, škol a vČzĖĤm
rozdán býti má. Každý pekaĜ pĜi krámČ váhu aby mČl a žádal-li
by kupující, aby mu chlép koupený vedle nadepsané ceny v váze
a pĜeddotþené /661/ prĤby zvážen byl, to aby ihned uþinil a
nedostalo-li by se na váhu, z jiného pecnu váhu doplnil. Pakli by
kdo bez váhy chléb koupiti chtČl, to pĜi jednoho každého vĤli
zĤstává.
A jakož opČt pĜídavkové proti pĜedešlým nejednČm pĜísným
zápovČdČm se velice rozmohli, takže na jeden tolar mnozí z pekaĜĤv za nČkolik grošĤv chleba pĜidávají, což na velikou škodu
jest, nebo ti, kteĜíž tak ty pĜídavky zachovávají, aby se jim vynahradilo, za tou pĜíþinou chleby menší pekou a je malí, však ti,
kteĜí od nich je kupují, šetĜíc pĜídavku a svého v tom užitku,
pĜedce chleby tak zmálené od nich berou. A jiní pekaĜi šetĜíc
toho, že jiní takové odbyty s tČmi pĜídavky mají, také jich v tom
následují a tak chudina v tom hyne. Protož ještČ ti pĜídavci
jakou koliv ti barvu mají se dokonce zapovídají a zastavují pod
pokutou jedné kopy gr. na to vymČĜenou, aby jí každý tolikrát,
kolikrát by se toho dopustil a v tom shledán byl, dáti povinen
byl. A nechtČl-li by kdo po takové pokutČ pĜestati a tou se dáti
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ztrestati, Ĝemesla do jistého þasu, jakž by to od pánĤv šepmistrĤv a rady uznáno a nalezeno bylo, zbaven býti má.
PĜekupování a hokynaĜení v chlebích, ponČvadž se skrze to
dotþení pĜídavkové na velkou újmu a zsoužení lidu chudého
rostou a se rozmáhají, a ti, kteĜíž tak chleby pĜekupují, vždycky
pro sebe na chlebČ jak mohou pĜitahují, a sice, ponČvadž jeden
každý z pekaĜĤv mimo místa výsadná, také pĜed domy svými
chleba prodávati svobodu mají, bez takového pĜekupování a hokyní býti mĤže, také se dokonce zapovídá, tak aby toho podnes
nebývalo a pekaĜi hokyním chlebĤv neodbývali pod ztracením a
pobráním toho, což by tak které hokyni pobrali. PĜišel-li by kdy
z dopuštČní božího nedostatek a drahota jaká v chlebích, chlebĤv z obce ven houfnČ aby nevyprodávali, ale prve hory a lid
horní aby v chlebích nedostatkĤ netrpČli, náležitČ opatĜili.
/662/ A cokolivČk tuto na pekaĜe strany kupování obilí, peþení
chlebĤv vedle prĤby vymČĜené a prodávání na váhu i jiných k
jich poĜádku pĜíslušících artikulĤv se vztahuje, do toho také i
pecnáĜi se pojímají a potahují se všemi pokutami na to vymČĜenými.
Strany ĜezníkĤv. Starší nad Ĝezníky o to všelijak peþovati a
na to pozor míti mají, aby vždycky každého þasu dostatek dobytkĤv k bití mezi sebou a cechovními svými mČli a nedostatku mas
ve dny, v nichž se masa užívá, nižádného na obec a na hory nedopouštČli, pod pokutou pĜísného trestání vedle spravedlivého
pánĤv šepmistrĤv a rady uznání.
V kupování pak dobytkĤv náležitou rozšafnost aby zachovávali na mírnosti a co nejlacinČji dobré a hodné dobytky kupovali, jednČch i druhých fortelĤv a na stížnost chudého lidu nepĜekupujíce, pod propadením pokuty pČti kop gr.þ.
Co se dobytkĤv odjinud sem pĜižene anebo pĜi mČstČ skoupí
od ĜezníkĤv, toho nižádný z ĜezníkĤv na mále ani na mnoze
nižádným vymyšleným spĤsobem z obce jinam od hor vyprodávati nemá. Jestli by pak kdy dobytkĤv takovou hojnost mČli, že
by pĜes domácí horní potĜebu toho zbývalo a žádného nedostatku v mase se obávati potĜebí nebylo, tehdá opovČda se v tom
pĜi úĜadČ staršího šepmistra, co a jak mnoho by se jakého
dobytka odprodati mohlo, to potom k spatĜení, komuž by od
pana šepmistra staršího poruþeno bylo, tak aby lepší dobytek
ven od Hory vyprodáván nebyl a horší zde pĜi Horách k bití
nezĤstával, ukázali. Jestli pak kdo pod tím co toho, tak jakž
nadepsáno, prodal bez opovČdi, pokutou pČti kopami gr.þ.
trestán býti má.
DobytkĤ nemocných, nezdravých a jakoukoli jinou pĜíþinou
k bití nehodných aby žádný nebil, ale toho šetĜiti všichni a
zvláštČ starší aby povinni byli, aby dobytkové hodní a zdraví biti
byli, jakž kdy kterého dobytka þas jeho vymČĜený ukazuje.
/663/ V bití dobytkĤv aby rovnou mírnost zachovali, mocnČjší
chudších neutiskovali, ale všichni, jak chudí, tak bohatí, menší i
vČtší dobytky k sobotČ i jiným všedním dnĤm, když toho potĜeba,
bili, tak aby vždycky každého þasu ku potĜebČ všelikého masa
dostatek pĜed rukama byl.
Prve, nežli se masa od starších a pĜísežných k tomu naĜízených nespatĜí a nepĜehlédnou, žádný z ĜezníkĤv masa v kusích
ani na cele dobytkĤv tejnČ a postrannČ aby neprodával. Než když
se maso spatĜí a za hodné na krám uznají na mírnosti a slušnosti
každému, nejvíce v tom domácího chudého obecního a horního
lidu ušetĜujíce, prodávali. V þemž aby spravedlivá vČrnost vždycky zachovávána býti mohla, jistými þasy, jakž kdy toho potĜeba
se ukáže, má dobytþe nČkteré zabito a to, zaþ by který oud a kus
masa všelijakého na slušnosti prodáván býti mohl, skrze pány
šepmistry, pány a jiné k tomu zĜízené pĜísežné lidi prubováno a
vyšetĜeno býti.
Jedni od druhých, zvláštČ pak domácí od pĜespolních bitého
dobytka a masa v cele ani kusy ani na krám nižádným vymyšleným spĤsobem k uþinČní skrze to drahoty v mase a zsoužení
chudého horního lidu nepĜijímali a nepĜekupovali pod pokutou
jedné kopy gr.þ.
Kože a loje jinam nikam aby odsud z Hory nevyprodávali,
ale to zde na mírnosti odbývajíce, pĜi horách a ku potĜebČ horní
i pĜespolní Ĝezníci, kteĜíž by koli zde masa dnĤv sobotních v
krámích obecních prodávali, zachovali a tím hory, ponČvadž se
toho mnoho pĜi horách spotĜebuje, fedrovali. Loje jakž náleží
aby vypravovali a ty þistČ, bez žláz a jiných neþistot, lojovníkĤm,

nikdež jinde, než v váze obecní, místČ to výsadním od starodávna
k tomu vymČĜeným jako i sádla neodvažovali.
ŠenkýĜi. Co se šenkýĜĤv tkne, ponČvadž se toho každého
þasu s pilností šetĜí, jak cena obilí jest, když se již trh usadí, že
podle toho piva hostinská, jeþná i bílá, po þemž by se sem k
horám a do obce, i domácí páchovské, /664/ po jaké by sumČ sud
se ho šenkýĜĤm a šenkýĜkám vystavovati mČl, þasnČ se sadí a
podle takového piv posazení také se jisté vymČĜení a facht, co za
peníz neb dva peníze piva ven vydávati mají, týmž šenkýĜĤm a
šenkýĜkám vydává. A v tom podle toho a ne jinak se chovali pod
pokutou jedné kopy gr.þ., kolikrát by koli se kdo z nich þeho
proti vydanému fachtu dopustil a ménČ piva, nežli facht vykazuje, dal a v tom shledán byl.
Míry, na které se odmČĜuje, zvláštČ žejdlíky, kdež se vína
šenkují, mírné a spravedlivé nestluþené aby mČli pod pokutou
též jedné kopy gr.þ. A ponČvadž na ten þas Pán BĤh nás pro hĜíchy naše nedostatkem obilí a drahotou tresce, pĜílišného na Ĝad
piva a vína dávání, ve dny pak nedČlní a sváteþní a po obČdích a
v nešpory, když se slovo boží káže, dokonce aby zanechali.
Jednomu každému i za bílý peníz piva jak domácího i pĜespolního bílého piva vedle fachtu aby ven z domu dávali. Neþinilli by toho který šenkýĜ a piva ven za peníze nedal anebo ven ho
pro hosty a Ĝadovníky své, jakž již to naĜíkání nejednou od
chudého lidu bylo, prodávati se zpČþoval, pokutou nadepsanou
jedné kopy gr.þ. propadením a k tomu vČzením šatlavním trestán
býti má.
Protož jeden každý zvláštČ z pĜedepsaných ĜemeslníkĤv o
tom vČda, jak v tom náležitou a povinnou poslušnost zachovávati
a pokuty a trestání se varovati vČdČti bude.495
/665/ Dále dáno bylo naĜízení hokynáĜĤm a hokyním, jak se
pĜi svých obchodech chovati mají, v následujícím znČní: Jakož
jest jistým zkušením se to vyhledalo a našlo, že v této obci skrze
veliký poþet pĜekupníkĤv a hokyní obtížná drahota v omastku a v
mlíþném i v nČkterých jiných potravách, kteréž skrze jich ruce
sousedé a obyvatelé zdejší, obzvláštČ lid horní pracovitý sobČ
kupovati musí, jest povstala a þím dále to se neumenšuje, nýbrž
mnozí cizopanští lidé, nČkteĜí také obyvatelé a podruzi zdejší
dosti mladí, ježto by se jinak živiti mohli, nad to výš nČkteré
zlopovČstné a nedobĜe chovalé na to samé se vydaly, kde mohou
jaké omastky a mlíþné, vedle toho obilí a jiná vaĜení, kroupy,
jáhly, hrách atd. slepice, kuĜata, vejce, též ovoce všelijaké a jako
Ĝíkaje, s þím se potkati mohou, to vše tu v mČstČ, po ulicích, mezi
branami, za mČstem, na stezkách pĜekupují a jako z rukou lidem
vydírají, potom jedni druhým, pod tím každý z nich užitku
hledaje, prodávají. takže nČkterá vČc, nežli sousedu a potĜebnému þlovČku k prodeji pĜijde, skrze nČkolikeré ruce projde
a þasem i toho k potĜebČ své þlovČk potĜebný dokoupiti se
nemĤže. I nechtíce JMt nejvyšší pan mincmistr království þeského, JMCé rychtáĜ, páni šepmistĜi a páni spoluradní takového
neĜádu škodného a již prve nejednou zapovČdČného jim
pĜekupníkĤm a tČm pĜemykaþkám déle trpČti a tak aby sousedé a
obyvatelé zdejší, obzvláštČ pak lid horní pracovitý, kterýmž se
hory tyto fedrují, tak nesmírnČ zsužován byl, pĜehlídati, ale to
opatĜiti z povinnosti chtíce, aby jeden každý za své peníze
pracnČ dobyté potĜebu a takových potrav k obživení sebe, /666/
manželky, dítek na slušnosti a mírnosti koupiti a užíti mohl.
Protož z bedlivého a pilného uvážení tento Ĝád k tomu naĜíditi a
ustanoviti ráþili:
PĜednČ: Žádný s tím hokynáĜstvím a pĜekupováním aby se
neobíral a živnosti té nevedl, leþ sobČ to v plné radČ objedná a
zapsán (neb zapsána) do toho poĜádku mezi jiné a znamení k
tomu trvale spĤsobené dané míti bude. Však ten každý a každá
povinni budou dobrým Ĝádem, jakž kdy a kterého þasu z uznalé
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Proti tomuto ustanovení mlynáĜi horští jak u mincmistra tak i
pánĤ se ohražovali, pĜedstírajíce v tom své zkrácení v živnostech
svých a dání na milost pekaĜĤm, jakož i obavu projevovali, že by
cizí mlynáĜi v mČstČ i v okolí smČle mouku prodávati i obilí kupovati mohli, což by jim jen na škodu bylo. PekaĜĤm dána taxa na
chléb, jak dle ceny obilí tČžký býti má a sice dle mletí na zkoušku,
které pod dohledem /665/ osob ze šepmistrĤv a obecních starších
volených bylo pĜedsevzato. ŠenkýĜĤm vypoþteno, po þem pivo platí
a jaké výlohy pĜi tom mají, než je do sklepĤ dostanou. Dle toho pak
sazena jim cena piva k þepování.

to potĜeby mezi nimi naĜízeno bude se spravovati a jaké sbírky
na hory nebo cupusy kdy se na nČ uloží, ty podniknouti a bez
odpornosti vykonávati. Jiných pak žádných, kterýmž nebylo povoleno a znamení nemČli, trpČti mezi sebou nemají a v známost
je uvédsti, aby jim taková živnost zastavena byla, povinni budou.
Druhé: KteĜí k provozování takové živnosti prĤchod míti
budou, všelijakého pĜekupování v mČstČ, ulicích, pĜedmČstí, na
stezkách, sumou v nižádných místech v mČstČ a okolo mČsta
jedné míle blíže nemají se zjevnČ ani ukrytČ dopouštČti. A kdož
by co z okolních vesnic nebo odjinud do mČsta buć pĜivezl neb
také pĜinesl a kdekoliv na rynku prodával, žádný ten pĜekupník a
pĜemykaþka k tomu vozu a místu, kdež by se co toho prodávalo,
choditi, toho buć k prodaji nebo jakoby k domácí potĜebČ bylo,
kupovati ani na místČ svém pod nČjakým obmyslem jiného vysílati aneb s prodávajícími srozumČní ani žádného návČští míti
nemá. Ten pak, kdož by koliv jaké mlíþné neb jiné potravy sem
pĜivezl neb pĜinesl a to sobČ vysoce a draze šacuje, prodati
nemohl, tomu aby žádný z sousedĤv a obyvatelĤv v obci této
toho skládati do domu neb komory své nedopouštČli, pod jistou
pokutou. Jestli by pak který hokynáĜ neb hokynČ pĜes tuto zápovČć co toho se dopustil a v tom kdekoliv dostiženi byli, každému
takovému, nerci-li ti, ježto k pĜetrhování takového škodného neĜádu naĜízeni jsou, ale i jiný každý /667/ soused a obyvatel zdejší,
kterýž by se k tomu nahodil, bude moci svobodnČ to všecko
pobrati a na právo vznésti. ýehož jestliže se podruhé dopustí, do
vČzení vzat (vzata) a ven z mČsta vypovČdín (vypovČdína) býti
má. Který pak a která za bránu proti sedlákĤm by vycházel a
vycházela a pĜekupovala, pardusem trestán bude. Než jednomu
každému a jedné každé do toho poĜádku pĜijaté toho se propĤjþuje, aby sobČ po vesnicích a jinde kdež vidí pĜes pole skupovali,
k mČstu vezli a nesli, na svobodném rynku v obyþejném místČ
sousedĤm a obyvatelĤm zdejším po rĤznu na slušnosti a což by
také beze škody jich bylo, obzvláštnČ pak v které dni, prodávali,
jinak neþíníce, a jakž mezi sebou, tak s jinými v tom handlu
nemajíce, a toho nikterakž, aby prve, nežli se to do svobodného
trhu dostane, skrze dvoje neb troje ruce prošlo, nedopouštČjíce,
pod již oznámenými pokutami.
TĜetí: Žádnému z tČch pĜekupníkĤv a hokyní se toho
nedopouští, aby s kým z sousedĤv a obyvatelĤv zdejších jaké
spolky mČli aneb snesouce a svezouce sobČ sem k této obci
omastek a mlíþné a jiné všelijaké potravy, to na houfy prodávali,
bućto také nemoha toho po své vĤli, nemírnČ sobČ ty vČci
vysazujíce, odbýti, jinam toho ven z obce vyvozovati a v tom
handl míti mČli. Nebo, ponČvadž pĜi této obci a mČstČ horním
dvorĤv a forberkĤv jako v jiných mČstech tak mnoho není, a
dobytkĤ se chovati nemĤže, odkudž by sousedé a obyvatelé,
obzvláštČ chudý a potĜebný lid horní opatrován a s dostatkem
omastkem a mlíþným opatĜen býti mohl, než všecko odjinud sem
vézti a nésti musí. A tak, kdyby to, co sem do obce této sveze a
snese, proti tomu od kohokoliv buć z sousedĤv aneb tČch hokyní
na ten zisk a k handli skupováno i pryþ ven z obce, zvláštČ aby v
tom žádného zbytku nebylo, bez povolení pánĤv zase vyprodáno
býti mČlo, takový handl drahotu by spĤsobil a za sebou na chudý
lid horní svízel a soužení potáhl. /668/ Protož z potĜeby handl ten
pod propadením v pokutČ toho všeho, což by kdo od obce z
strany omastku a mlíþného i jiných potrav vezl a prodával, se
zapovídá.
ýtvrté: PonČvadž se to také poznává, že netoliko tČch pĜekupníkĤv a pĜekupnic, kteĜíž by sem k horám omastky odjinud
vezli, nesli neb jakkoliv dodávali a v trhové dni prodávali, potĜebí jest, ale bude a jest potĜeba pro lepší fedrunk chudého lidu
horního, aby každodennČ omastek a sýr na groš a na peníz
prodáván byl. Nebo ne každý z sousedĤv a obyvatelĤv zdejších,
zvláštČ chudších, nad to pak lid horní pracovitý mĤže sto býti,
aby v trhové dni po hrnci másla neb sýrĤv, jak by za nČkterý þas
spotĜebu mČl, nakoupiti sobČ mohl, ale jest vČtší díl lidu zde
pracovitého, že s penízem, s dvČma, každý den pro tu potĜebu
sobČ posílati a mnohý do téhodne všecko jako na úvČrek, až by
mzda jemu sobotního dne pĜišla, bráti musí a bez toho pohodlí
býti nemĤže. Protož propĤjþuje se týmž hokyním, které by sto
býti mohly, aby každodennČ omastek a sýra prodávaly. Však v
tom chudý lid horní od nich aby sužován nebyl, na váhu, jakž
jim kdy kterého þasu od osob k tomu naĜízených se prošacuje,
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prodávati budou a jinak nic. Nebo to jest vskutku shledáno a
vyprubováno, že na ty kousky, jakž obyþejnČ mnohé hokynČ
posavád na bílý peníz másla prodávaly, libra másla za tĜi groše,
ano za pĤl þtvrta jest vyvedla a to vše s soužením a zádavou
chudého lidu se dálo. Z þehož aby budoucnČ sjíti mohlo, potud
více takové omastky tím spĤsobem aby neprodávaly, než vedle
na to vymČĜení uþinČného, potom i sazení na libry, na pĤl, na
þtvrt i níže, každý aby sobČ na slušnosti k potĜebČ koupiti mohl.
A jakž i to v zlý obyþej pĜišlo, že mnozí z zásobenČjších HorníkĤ
a sousedĤv neb obyvatelĤv horních mlíþné, máslo, sýry a p. tu
vĤkol na velké hrsti skupujíce, to zase hokyním na zisk pouštČli,
s nimi v tom spolek /669/ na zsoužení chudého lidu majíce, protož
to také se zastavuje a pĜísnČ zapovídá, aby žádný ve vĤkolí jedné
míle zšíĜí a zdálí od mČsta, takovým spĤsobem mlíþného žádného neskupoval a v tom s hokynČmi spolku nemíval pod propadením pokuty desíti kop gr.þ.
Páté: Co se obilí jako pšenice, jeþmene, hrachu, ovsa, krup,
jáhel, pohanky atd. a jiných vČcí a vaĜení, kteréž sobČ v rathouze
páteþního a sobotního dne na malé hrsti lidé potĜební a chudí ku
pohodlí svému obyþejnČ kupují dotýþe, ponČvadž i v tom mnozí
nespĤsobové se nacházejí a nČkteĜí z tČch pĜekupníkĤv a pĜekupnic míry malé mívají a sobČ podle vĤle a libosti své to všechno
vysazují. I aby lid chudý, obzvláštČ horní, s manželkami a dítkami svými i v tom opatĜen byl a potĜebu vaĜení takového vedle
spravedlivé míry a na slušnost koupiti a objednati sobČ mohl, to
se naĜizuje a všechnČm tČm, ježto taková obilí a vaĜení, buć z
domácích neb z pĜespolních prodávají, pĜikazuje, aby na mírky
obecní cejchované, kteréž od prodavaþky solní bráti budou,
lidem mČĜili a jakž kdy které obilí posazeno bude, vedle bČhu
trhu prodávali. Jestli by pak kdo jinak se v tom choval, své
mírky, zvláštČ malé aneb nČjaké fortele, jakž se to u mnohých
našlo, mČl, ta jemu vzata bude a každý ten uznalého a zaslouženého trestání, buć penČžitou pokutou neb zabavení té živnosti
neujde.
Protož jeden každý takový, jenžto tím obchodem bude chtíti
jíti a jemu se toho propĤjþí, maje sobČ tuto výstrahu
pĜedloženou a nauþení, jak se chovati a všeho varovati má,
dané, bude se vČdČti jak v tom opatrovati a také všelijaké
omastky, mlíþné, obilí a jiná vaĜení na mírnosti skupovati, aby v
tom práv býti mohl a škody nenesl, potom i pokuty se uvaroval.
Stalo se na Horách Kutnách v pátek po Rozeslání apoštolĤv léta
1597.
PĜísnosti té, jakou veškerá tato naĜízení k vykonávání provázena jsou, /670/ nemĤžeme se diviti, povážíme-li, že šepmistrĤm a
radČ na udržení poĜádku v mČstČ a na uspokojení lidu horního
pracujícího velice muselo záležeti. NeboĢ, nebyl-li tento potĜebami potravními náležitČ opatĜen, bylo nejen ihned žalováno u
mincmistra, nýbrž i bezohlednČ bouĜeno a odejítím z práce
vyhrožováno, pĜed þímž byla vždy obava veliká, neboĢ by tím
hornictví, tou dobou opČt dosti vydatné, pojednou klesnouti neb
zajíti muselo.
V mČsíci únoru téhož roku zemĜel o Horu velice zasloužilý
muž, královský rychtáĜ Mikuláš VodĖanský z ýazarova, který
vždy k tomu obec vedl, aby za nachované peníze, byĢ by se i
pĜidlužiti musela, co možná nejvíce statkĤ pozemských nakoupila, ježto v tom pro budoucnost spatĜoval nejlepší a nejvydatnČjší
prostĜedek ku podpoĜe všelikých obecních i humanitních úþelĤ.
Jak jsme poznali, byl zvláštČ pĜítelem školství a o dobrou povČst
škol kutnohorských vždy usilovnČ pracoval, jakož i k tomu zĜení
své mČl, aby školy ty všemi potĜebami vždy opatĜeny i dobrými
silami uþitelskými obsazovány byly. Jsa sám mužem velmi
vzdČlaným, snažil se vzdČlanost a osvČtu mezi obþany šíĜiti a
podporovati.496 /671/ Na místo jeho starší šepmistr ěehoĜ Vodiþka
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Tento významný chirograf téhož Mikuláše VodĖanského
nalezl autor v Memorabiliích. Jest to jediný literární pozĤstatek
muže tak uþeného.
Mikuláš starší VodĖanský,
Patricius z ýazarova Kutnohorský,
Napsal v kotcích na rathouze
PĜíbČhy bíd, lidské nouze,
Že není na svČtČ þlovČk,
Jenž by po veškeren svĤj vČk
NemČl bídy zakusiti,
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Horažćovský na den VzkĜíšení PánČ složil slib pĜed pány komory þeské a královským rychtáĜem ustanoven a šepmistrĤm naĜízeno, aby vyzvednouc od dČdicĤv pĜedešlého rychtáĜe královského instrukcí k témuž úĜadu náležitou, tomuto ji odevzdali a se
náležitČ chovali.
V pondČlí po památce mistra Jana z Husince a mistra Jeronýma Pražského, muþedníkĤ þeských, skrze JMt urozeného pána
Fridricha Šlika z Holejše atd. nejvyššího mincmistra království
þeského úĜad konšelský obnoven a takto obsazen: Primátor
Pavel Litomyšlský. ŠepmistĜi Pavel SkĜivan, Leopold Šetlar,
Václav Kuneš, ěehoĜ BoĜanovský, Tomáš Klabal, Václav Syxt,
Adam HnČvusický, JindĜich Labuška, JiĜík Soška, Martin Zelenka, JiĜík Svoboda, Eliáš Knaur, JiĜík RĤžiþka, JiĜí Franc, BartolomČj ŠtČrba, Jan Štýrský, Jan Šultys.
Pak jim dána pĜísaha, kterouž po Tomáši Heroltovi z Oupy,
písaĜi urburním, Ĝíkali. Pak napomenutí obyþejné jim uþinČno, v
þemž zvláštČ doloženo bylo, aby dluhĤv obecních nevzdČlávali.
Tohoto posledního pĜipomenutí nezdálo se, že by páni
šepmistĜi zvláštČ šetĜili, neboĢ, jsouce poprvé pohromadČ, kdy o
záležitostech obecních rokovali, vyzváni byli, aby koupili dvĤr
Dobšovský v Hlouškách497 po zemĜelém Vítovi Dobšovi z Rohožova na sirotky po nČm pozĤstalé pĜipadlý, kteĜíž však pro
dluhy ho udržeti nemohli. Uvažujíce pak /672/ dále, mČl-li by
statek ten pĜedce k ruce obce být koupen þi od nČho býti
upuštČno a páni poznávajíce, že týž dvorec a statek k obci této a
zvláštČ ke tvrzi Lorci a špitálu pĜíležitý a pohodlný a rolí k nČmu
náležející dobré jsou, dali toho pánĤm plnou moc, aby statek ten
k obci byl koupen. Stalo se tak ve þtvrtek po sv. Medardu za
1265 kop gr.þ. se všemi rolemi, jak od starodávna ke dvoru
tomu náležely od Hloušek až k silnici do Grunty, pak dva díly
nad zahradou k Šipþí Ĝeþenou až k vinicím pod vrchem Špimberkem ležícím, takovým spĤsobem, že pĜi uzavĜení koupČ 386
kop dluhĤv na dvoĜe tom váznoucích zavázali se vyplatiti,
ostatek pak ceny kupní složen mČl být každoroþnČ po 50 kopách
s ourokem obyþejným až do vyjití celé kupní sumy.
V tak strastné dobČ, která jak veškerou vlast þeskou tak i
Horu zvláštČ velice tísnila, pĜi tak velikých výlohách obecních
jest se co diviti, že obec v tak krátké dobČ takové koupČ
podnikati mohla. SnášeloĢ obyvatelstvo roku toho tĜi z
nejvČtších strastí: drahotu, z níž hrozil vypuknouti hlad a proto
pro ušetĜení obilí šepmistĜi a rada zapovČdČli v mČstČ pálení vín
pálených a výrobu škrobu, ježto mnoho obilí na to bylo skupováno a drahota v mČstČ vznikala. Též sladovníkĤm zapovČdíno
pod pokutou 5 kop gr. vinopalĤm slady prodávati. Pak válku,
byĢ by ne v zemi samotné, pĜedce však prĤchody vojsk cizích
nČmeckých mnohých snášeti bylo. NeboĢ jak tito žoldnéĜi v
ýechách si poþínali, lze poznati z listu knČze Františka
Leczeliusa opata kláštera sedleckého, který v sobotu po sv. VítČ
Kutnohorským poslal a v nČmž píše: Byl jsem na dvoĜe svém
Skalici blíž KouĜíma a tu oþitČ spatĜil, kterak ti šancknechti,
jichž více než tisíc v mČstČ KouĜími jest, znamenitou a velkou
škodu sousedĤm a okolním þiní, dobytky jímají, telata, ovce,
slepice a sumou všecko /673/ k þemu pĜijíti mohou na pastvách a
ve dvoĜe mocnČ berou a tak hospodaĜí, že v této pokojné zemi
aby se kdy co toho podobného od takových lidí stalo, slýcháno
není. A jelikož jsem doslechl, že k HoĜe se obrátiti, tak sobČ
poþínati a na klášteĜe ještČ nČco více míti chtČli, svou pomocí,
když by se zvony neb šturmováním znáti dalo, pĜispíšiti ráþíte. A
koneþnČ mor, tak jak z naĜízení rad komory þeské, ježto KutnoZ níže psaných kterékoli do své smrti
1. Nemoci rozdílné, mdloby,
2. DluhĤv, vČzení, chudoby,
3. Starostí, náĜkĤv, hanČní,
/671/ 4. SoudĤv nákladných vedení,
5. NepodaĜení v manželství,
6. Od dítek neposlušenství,
7. Na poctivosti snížení,
8. Strastného z vlasti vyhnání.
Když v obci pekaĜ a Ĝezník,
ŠenkýĜ kraluje lichevník,
CoĢ se zdá, jak je v té obci?
Tak, jak zachází vlk s ovcí.
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Viz o dvoru tom PĜedhorském pĜi r. 1522.

horským ve þtvrtek po sv. AlžbČtČ zaslali, neboĢ píší: JMCá
toho jistou zprávu míti ráþí, že na Horách Kutnách lidé na
morní ránu umírají a že lid obecní, bČhajíc do tČch domĤv s tČly
mrtvými, zvlášĢ pĜátel, se obírají a tak k nakažení pĜicházejí.
Protož vám jménem JMCé porouþíme, abyste ihned každý ten
dĤm, do kteréhož by se taková infectí dostala, zavĜeli a zapeþetili a tČla mrtvá tak, jak v þasech morových za obyþej bývá,
tím þasnČji pohĜbili, tak aby to þasným opatĜením pĜetrženo býti
mohlo a mor se dále roznemohl. PĜimyslíme-li si ještČ nepĜíznivé až dosud zprávy z bojištČ v UhĜích, mĤžeme si snadno
žalostný stav zemČ þeské pĜedstaviti.498
1598 Za takových tČžkostí, které veškeré obyvatelstvo království svíraly a pĜi obrovské potĜebČ penČz, jichž císaĜ Rudolf
mČl potĜebí ku vedení války uhersko-turecké, bylo by zajisté
bývalo velmi vítané, kdyby hory þeské byly zase takovým bohatstvím stĜíbra oplývaly, jak tomu pĜed léty bývalo. Toho pĜál
si nejvíce sám císaĜ a snažil se zase hornictví v ýechách pozdvihnouti. Za tou pĜíþinou uþinil v snČmovních proposicích
shromáždČným stavĤm na snČmČ roku toho, kterýž /674/ v pátek
po nedČli Svátostí zaþal a v pátek po nedČli Jubilate skonþil,
návrh na pozdvižení hor. Stalo se to pĜiþinČním nového mincmistra hrabČte Šlika, který opravdovČ o rozkvČt hornictví þeského
peþoval a zvláštČ hory v HoĜe k prvnČjší vydatnosti rád by byl
pĜivedl, ježto byl o tom pĜesvČdþen, že pouze svévolným zanedbáváním úpadek horního výtČžku byl zavinČn. Ježto však vČdČl,
že dosažení cíle toho bez znaþné pomoci penČžité možno není,
doufal, že po snešení snČmu všeobecnou pomocí celé zemČ toho
dosáhne a proto se pĜiþiĖoval, aby královskou proposicí
snČmovní stavové k tomu mohli býti pĜivedeni. V proposici se
praví: Jelikož JMCá pochybovati neráþí, že stavové o tom
dobrou povČdomost mají, kterak v království tomto hory zlaté a
stĜíbrné, kteréž jsou za pĜedešlých let hojným bohatstvím
oplývaly i tuto zemi zvelebily, nyní od nČkterého þasu k velikému
pádu pĜicházejí a pokud by tomu þasnČ spomoženo nebylo, tedy
že jest se dokonalého spuštČní týchž hor, co prvního klenotu
zemČ, obávati a také k tomu velikého nedostatku na zlatČ a na
stĜíbĜe, z kteréhož se ku poctivosti téhož království mince bije,
oþekávati. K þemuž i to pĜichází, že veliký poþet lidí, kteĜí z tČch
hor své obživení mají, za výš oznámenou pĜíþinou k veliké
chudobČ i o živnosti své pĜivedeni a k tomu i JMCá podle stavĤv,
kteĜí s poddanými svými takové hory všelijakými potravami
fedrují, k nemalým škodám a újmČ na desátcích svých a dĤchodech pĜivedeni by byli. I aþkoliv pĜi horních mČstech toho
naĜízeno i z komory nemalá pomoc uþinČna, aby jeden každý
bohatý i chudý hory pavoval, avšak ponČvadž JMCá pro jiná
veliká a znamenitá každodenní vydání svá i také pro nemožnost
a chudobu týchž mČst tomu staþiti nemĤže a taková dĤležitá vČc
až posaváde fedrována býti nemohla, protož JMCá stavĤv,
vČrných poddaných svých, milostivČ a otcovsky napomínati i
žádati ráþí, aby ten vysoce užiteþný /675/ a potĜebný artikul v
svém uvážení mČli, jakými by prostĜedky neb spĤsoby hory k
budoucímu dobrému a užiteþnému vyzdvižení a pavování
pĜivedeny býti mohly.
Na snČm tento z Hory vysláni byli jako poslové královský
rychtáĜ ěehoĜ Vodiþka, ze šepmistrĤv Adam HnČvusický a písaĜ
obecní Jan Piscis.
Aþ stavové uznávali, že již nemožnost veliká jak pĜi nich tak
i pĜi poddaných se nachází, nastalá potĜeba však že toho žádá,
by tak dlouho trvající a nyní k vítČzství se klonící válka ku konci
pĜivedena byla,499 proto svolili nejen ke všem v pĜedešlých
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Gabriel SvČchýn z Paumberku oznaþil strasti lidu tímto chronografem: Nos CrVX beLLa fVMes agItunt eXatIo ab IstIs tV
erIpe CVLtor ChrIste benIgne tVos.
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Daþický píše: V UhĜích Ráb pevnost hlavní jest zase TurkĤm
odĖata mimo nadČji lidskou v tu nedČli po Veliké noci dne 29. mČsíce bĜezna skrze rozšafnost a stateþnost lidu vojenského kĜesĢanského, nad nímž správu mČl pan Adam z SchwarzenbergĤ, bojovník
zkušený. A to dobytí stalo se mocnČ skrze nástroj nový Ĝeþený
petarda, od železa pĜipravený a prachem ruþniþným naplnČný a tak
u jedné brány té pevnosti položený a zapálený, þímž brána rozvržena a prĤchod do pevnosti kĜesĢanĤm uþinČn, mimo nadČji TurkĤv
na pevnost se bezpeþících. A ti tam všichni i s bašetem svým hejtmanem, jenž se velmi bránil, zbiti jsou a ta pevnost zase kĜesĢany obsa-

letech povoleným platĤm a sbírkám, nýbrž i k novému, posud
nebývalému platu z krámĤ kupcĤ, všelijakých ĜemeslníkĤv,
handlíĜĤv, však ku pomoci na vyzdvižení hor pĜistoupiti se
zpČþovali.
/676/ Když o tomto horám nepĜíznivém smýšlení stavĤ od
poslĤ horských domĤ zpráva byla podána, odepsali jim šepmistĜi
a rada: jelikož se vyrozumívá, že stavové nechtí tomu rozumČti,
že i hory jim dobĜe slouží a rádi by dokonce mČsta horní
potlaþili, vidČlo by se nám, abyste tou cestou zaþatou kráþeli a
pĜi JMCé skrze pana Honspopa i také pĜi komoĜe vyhledávali a
na pana mincmistra, jakožto správce na ten þas všech horních
mČst se odvolávali. Panu Honspopovi co se vám vidí pĜíjemného
darujte i nČkterým jeho pĜátelĤm. Nedostane-li se vám penČz, by
jste se i zadlužiti mČli, v tak pilné potĜebČ musíme ledaþeho na
stranu poodložiti. Pakli by jste porozumČli, že žádného spomožení býti by nemohlo a horní mČsta dokonce v té pĜíþinČ opuštČna byla, vidí se u nás, aby lépe bylo dáti se v jednání s tČmi pány
komisary. Z toho patrno, jak velice Kutnohorským na projítí
proposice snČmovní o podporu na hory záleželo.
Ježto však nejvyšší mincmistr na Hornících požadoval ještČ
vČtšího nákladu, nežli posavád þinili, a tento náklad již možnost
jejich takĜka pĜesahoval, vidČlo se šepmistrĤm a radČ jak proti
usilování mincmistrovu, tak proti lichým a nepravým zprávám o
nich dĤkladnČ se ohraditi, což následujícím pĜípisem uþinili:
Jakož jste dne vþerejšího, když jsme z poruþení JMti poslušnČ u
vČtším poþtu na Vlašském dvoĜe se najíti dali, s námi o jisté
nČkteré artikule, co se pavování hor dotýþe, obšírné promluvení
míti a abychom na to odpovČć svou dali, o tom poruþiti ráþili. I
vedle takového poruþení, v tom se poslušnČ chovajíce, tak
þiníme a vyrozumívajíc tomu, že jakž pĜedešle vždycky, tak i nyní
v tom úĜadu nejvyššího mincmistrství v království tomto þeském
o dobré a o vyzdvižení hor tČchto, tak starožitného a vzáctného
téhož království þeského klenotu, pro dobré a užiteþné JMCé i
/677/ všeho království otcovsky peþovati a se starati ráþíte. A kdež
pak ráþíte tomu chtíti od nás vyrozumČti, jaký by pavuĖk a hor
opatĜení od nás všech HorníkĤv bylo, zvláštČ, ponČvadž by k
VMtem ad partem se donášelo, že by toliko chudí lidé pavovali,
bohatí pak a nejpĜednČjší toho se nic nedotýkali a nic nepavovali, i v tom artikuli, jak mnoho, co neb kdo který z nás a z
spolusousedĤv a HorníkĤ našich obzvláštnČ pavuje, s dostatkem
jakž náleží mezi sebou vyhledati a gruntovnČ zprávy dáti nemĤžem. Nebo z knČh práva a úĜadu horního, ponČvadž tam tále
jednoho každého jako jiná dČdictví v knihách mČstských se zapisuje a Ĝídí, by spíše vyhledáno býti mohlo, však i o tom pokud
nám vČdomo tuto pravdivou zprávu þiníme. Co se obzvláštního
(tj. jednoho každého obzvláštnČ) hor pavování dotýþe, že vždycky pĜi jednoho každého dobré a svobodné vĤli bylo, kdež se mu
koli líbilo a nejužiteþnČjší býti zdálo, buć na štolách neb v dole
a vortu náklady své horní míti a držeti. A ponČvadž pak to není
možné, aby jeden sám bez tovaryšĤv neb kverkĤv dĤl držeti a jej
kveldykovati mohl, posavád seþ kdo tak vedle povahy stateþku
svého mĤže býti pavuje a na hory nakládá a i takové pavování
mnoho nákladĤv béĜe, nebo cupusĤv vždycky nČkterý tisíc každý
rok, aþ rozdílnČ, nČkdy víc, nČkdy ménČ se vynakládati na to
musí, jakž to v partikuláĜích týhodních, v knihách cupusních pĜi
úĜadu horním se nachází. Což vše, ponČvadž kverkĤv pĜespolních zde pĜi tČchto horách jako pĜi jiných se nenachází a jestli
který kverk pĜespolní tu má nČkterý toliko kukus, ani ten jakž
náleží nespravuje, z tČch chudých živnĤstČk našich vyjíti a se
sebrati musí. A to takové pavování slove obzvláštní a
dobrovolné. Aþ to tak jest, že v tom spĤsobu dobrovolného
pavování všichni jednostejnČ nepavují, ale mnozí pojednou
statku a jmČní svého se opovažujíce, do pavování þasem i dosti
nerozšafného v místech /678/ tČch, kdež nemnoho k rudám neb
kyzĤm odplatným nadČje jest, s kvapností a chtivostí se vydávají
a s niþím odplatným se potkati nemohouce, sebe, manželky a

zena a opatĜena jest, jimž na té pevnosti, zvláštČ okolním, mnoho
záleželo. V knize pamČtní kaĖkovské poznamenáno: Toho 1598
roku vojsku kĜesĢanskému v UhĜích se štČdĜilo, neb v nedČli po
Velikonoci dne 29. bĜezna skrze rozšafnost vojska kĜesĢanského, nad
nímž správce byl pan z SchwarzenberkĤ, Ráb pevnost TurkĤm
odĖata byla.
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dítky své o všecko pĜipravují, do dluhĤ vejdou a tak se ochuzují i
naposledy všeho tak nechati musejí. Jiní pak náležité v tom
mírnosti šetĜíce, na sebe ku pavování to, seþ býti a k þemu
možnost a živnĤstka jich staþiti mĤže, pĜijímají, a tak mírnosti
takové šetĜíce, déleji pĜi živnĤstkách svých zĤstávají a z nich
hory pavovati a jim posluhovati a je, v jednom místČ nČþeho se
dopavujíce, a vedle toho druhé hned zase pavujíce, zdržovati
pomáhati mohou. Však pokud byste to vždy míti chtČli, aby
všechno specifice, kdo, co, kde pavuje a jak mnoho tálĤv drží, v
známost uvedeno bylo, to bychom také, aby každý to pĜi úĜadČ
horním vyhledal a tím, když by koli potĜeba kázala, na hotovČ
byl, naĜíditi nepominuli.
Mimo to tak obzvláštní pavování jest také pavunk obecní a
ten jest takový, že každého þasu k obci ode všech cechĤ jistý dĤl
neb místo, více nežli za míry dolu bývá, se pavuje a to tak se
dČje, že všechna obec se na Vlašský dvĤr svolá a to slove rejtunk
obecný, k nČmuž také páni úĜedníci horní, pan hofmistr, pan
urburéĜ a jiní dožádáni bývají a tu v takové shromáždČní o místo
se promlouvá, v které by se s takovým pavunkem obecním, aby s
užitkem býti a tím horám poslouženo býti mohlo, obrátiti mČlo.
A když již nejlepší a nejpĜíhodnČjší místo k takovému nákladu
obecnímu z spoleþného snešení s dobrým zdáním a radou dotþených pánĤv ouĜedníkĤv horních se obere, tu tykový pavunk se
þiní a v tom všichni se súþastĖují. Nejprve na obec jistý díl tálĤv
se vezme, potom na každý cech jak který silný neb malejší, a naposledy na obzvláštní osoby, které v cechu nejsou, jistý díl vedle
povahy statku se ukládá, a tu všichni, chtČjte neb nechtČjte,
pavovati musí a tak jak kdy možnost pĜi horách jest, místo neb
dĤl jistý se pavuje. /679/ Jako nedávno pominulých let jest obec
obrácena do dolu Hrušek a VišĖoví a tu, aþkoli þistého a nového
stĜíbra z hlubin zemských v rudách a vitruncích pĜes jedenmecítma tisíc hĜiven tím nákladem jest dobyto a z toho užitku do
þtyĜidceti tisíc vyšlo, však na to pĜes osmdesát tisíc kop míš. v
nČkolika létech propavováno a pronaloženo a na vČtším díle,
když tak veliký náklad byl a kladení cupusové postaþovali, ani
þasnČ (ponČvadž týden jak týden kladeni byli) ode všech, neb
jich po spuštČní toho nákladu nČkolik tisíc za kverky zĤstalo,
zupomínati se nemohli. Nedostalých pak pĜes deset tisíc, na
kteréž již ani cupusu se nekladlo, na obci zĤstalo a tudy obec do
velikých dluhĤv uvedena jest, z kterých ještČ posaváde s velikou
tČžkostí sobČ pomáhati musí. Potom opČt v krátkých þasích na
Rejzí dĤl, na Ruthart z spoleþného všech v obecném rejtunku
snešení k obci vzato, a tu také do devíti tisíc vynaloženo a procupusováno bylo. Brzy za tím náklad také a pavunk obecní na
Rovni, když toho þasu ten couk povstávati a k spomožení horám
sloužiti se zdál, do dolu Božího požehnání, aby i tu spomožení
horám hledáno bylo, obráceno a též nemálo naloženo jest. A
když oni tu s niþím platným se potkati nemohli, a tČm horám
poslouženo býti nemohlo, jest dĤl ŠĢastný na couku kuklickém k
pavování pĜedsevzat také z spoleþného všech v obecným rejtunku, v pĜítomnosti pĜedĜeþených pánĤv úĜedníkĤv horních snešení, v té nadČji, že tČm horám poslouženo bude, a v tom se posavád pavuje. Aþ jest tak, že na tento þas skrovný poþet dČlníkĤv,
jakž nyní potĜeba se tam chová, a nad nimi šichtmistr a k nČmu
na tály obecní volenci, jakožto vždycky bývalo, podáni jsou, však
od nich všechno se Ĝídí a pĤsobí s vČdomostí úĜedníka pĜísežného couku toho a jak dále potĜeba ukazovati bude, více dČlníkĤv
pĜiloženo býti musí. A tak v tom artikuli, pokud se pavování
našeho dotýþe, co nám vČdomo a samo o sobČ jest /680/ tuto zprávu pravdivou þiníme a pokud by v tom co jiného mimo to VMtem
donášeti se chtČlo, to by se na nevinné nás ošklivení VMti díti
muselo, v þemž že nás v laskavé pamČti míti a v takových
pĜíþinách nám ucha druhého k omluvČ laskavČ zanechati ráþiti
žádáme.
Netoliko pak tím samým pavováním podle naší nejvyšší
možnosti hory zdržovati se vynasnažujeme, ale též (jakž pak to
nad slunce jasnČjší jest) vším stateþkem a jmČním svým horám
sloužiti musíme, takže jestli tu na skromnosti jaký kus zahrady
neb roliþky kdo drží, to v jednom místČ od šorpĤv a dolĤv pokaženo jest, na druhém místČ pro smrady dolové a hutní nic nésti a
toho užívati nemĤže. V tĜetím místČ, kdež by i užitek jaký býti
mohl, tedy se strouhy dČlají a vody na stroje dolové (v þemž ani
stavení domĤv ani zdí mČstských se neušetĜuje) vedou. PĜijde-li
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kdy nedostatek v kyzích neb uhlí v hutech, všeho všudy nechajíce, hutČ forami jakž kdo mĤže, i po jednom koni se spĜahajíce,
a k tomu poddané své ku pomoci pĜijímajíce, fedrovati musíme z
dosti skrovného ouplatku, pĜi kterémž formané, kterýchž již velmi málo proti všemu pĜedešlému spĤsobu pĜi horách se nachází,
zĤstávati nemohou.
Nad to výše, když teć po tČch povodních bylo a v hutech se
šmelcovati nemohlo, minci jsme zakládati a sami mezi sebou
málo pĜes osm set kop míš. s velikou v tČch nedostatcích tČžkostí
shledavše, jinde peníze okolo 350 kop s škodou a obtížným
nákladem vyjednávati, z nich ouroþiti i posavád, a tu abychom
sþekání užíti mohli, pĜed þasem prve nežli þas ourokĤ pĜijde,
ourok na dobrých penČzích spravovati musíme. Nad to ještČ
mimo tu pĤjþku tČch patnácti set kop míš., o nichž již psáno, a
jiné sumy pĜes pĤl tĜetího tisíce kop míš., kterých jsme se však
také vydlužili a do mince pĤjþili, v též minci majíce, z toho sami
ourokĤv þasnČ nikdy míti nemĤžeme, ani ještČ nám z té vší sumy,
/681/ kterou jsme se jinde pro minci vydlužili, ourok podle naĜízení a poruþení pĜedešlého pana mincmistra z mince nevychází,
nýbrž i toho pohodlí, kterého jsme pĜedešle užívali, že k placení
ourokĤv nám se z mince tolary za jinou minci vymČnily a tak
páni vČĜitelové naši tudy ochotnČjší k þekání jistin bývali, nám
se již nedostává.
A tak z toho ze všeho, milostivý pane, nacházeti ráþíte, že co
nás chudých a potĜebných jest, všechno a již pĜes možnost naši
pro zachování hor a pro dobré JMCé jakožto upĜímní a vČrní
poddaní þiníme, což však bez honosení se tuto pĜipomínáme.
Což se toho artikule, že by sousedé naši pĤjþkami a sbírkami
obtČžováni býti mČli a od nich že se peníze pĜijímají, z toho však
žádného poþtu neþiní, kde by se obracely, aþkoliv bychom sobČ
pĜáli a pĜejeme vČdČti toho nebo tČch jména, kteĜí i v tom
nevinnČ nás VMti oškliviti usilují, abychom, pokudž by kdo v tom
na nČjakém nedorozumČní a omylu postaven byl, jak s ním o tom
mluviti a jeho z omylu vyvozovati hledČli. Však i v tom, co samo
v sobČ jest, oznámiti pominouti nemĤžeme, že o takových pĤjþkách, kterýmiž by kdo mimo dobrou vĤli svou obtČžován býti
mČl, nevíme. Než na onen þas, když nebožtík Sigmund Kozel z
Reizntolu, koupiv statþek KĜesetice tu u samé Hory ležící, jeho
zas odbýti chtČl, a pĜíležitosti toho nČkteré k obci a horám tČmto
se nacházely, jedno blízkost, takže ty grunty s grunty našimi
takmČĜ se všech stran se stýkají, druhé, že od toho stateþku
nČkteré kousky vinic, zahrad, strání i rolí spoluhorníci a spolusousedé naši pod jisté platy drží a toho k horám užívají, za
þasem veliké nedorozumČní a zaneprázdnČní mezi pĜedešlými
týchž gruntĤv držiteli a spolusousedy našimi byly, když ubozí lidi
þasem pro sprostnost svou, nČkdy pro potĜebnost ourokĤv neb
platĤv spraviti nemohli, tĜetí, k tomu stateþku nČkteré klufty a
coukové štrejchují a hory, které Ptaþí /682/ hory slují, tu jsou a
pĜedešle nemalé pĜekážky v pavování jich se dály, aby volnČji
takové hory kveldykovány a pavovány býti mohly, tČmi i jinými
pĜíþinami obec k tomu pĜivedena jest, že v kupování téhož stateþku jest se vydala. A ponČvadž pĜi obci žádných penČz proti
nadepsané tČžkosti vždycky na horách a obci zĤstávajících
nebylo, aby vždy na to nČco zavdáno býti mohlo, jest s sousedy
jednáno, co by tak který mohl k obci pĤjþiti k takové potĜebČ a
pro dobré obecní a hor, bez odpornosti to uþinil, tak kdo co
chtČl k té potĜebČ pĤjþil po kopČ, po dvou, takže z toho okolo
jedenácti set kop se shledalo, tím však žádný mimo dobrou vĤli
svou nic víc ztČžován nebyl a již na vČtším díle to všem
zaplaceno jest. A tak v té pĜíþinČ, aby sobČ kdo co slušnČ stČžovati mohl, nadČje nemáme, leþ by kdo více z všeteþnosti a z
ošklivení nás, nežli z jaké pravdivé podstaty toho pĜed se bráti
chtČl. Podruhé, když ta hrozná na hutČch JMCé pĜednČ, potom i
nám na špitále, zdČch mČstských a jiných vČcech obecních i
spolusousedĤm našim nČkterým na statcích, domích, zahradách,
rolích a jiném jmČní jejich, takže tu mnozí o hrdla svá pĜišli,
povodní protrhání rybníkĤv na MalešovČ nenadále pĜišlou,
škoda se stala a hory jinak bez založení mince, ponČvadž se ani
stĜíbro nešmelcovalo, ani mince nebila a bíti z þeho nebylo,
zdržány býti mohly, a za tou pĜíþinou se všemi spolusousedy
našimi, aby každý, s þímž by mohl ku pomoci minci pĜispČl, jednáno bylo, tu mezi námi pĜes osm set kop míš. shledáno a k tomu
sedm set kop pod ourok vypĤjþeno a do mince, jakž toho výše

dotþeno, založeno jest a nadČje jistá se stala, že jakž nejprve
zase se šmelcovati zaþne, pĜi nejprvé odtud pĜišlých svátcích
vánoþních, taková suma jednomu každému i k obci, což tak pod
úrok k té potĜebČ vypĤjþeno, dáno a zaplaceno bude. Však ani
posavád toho státi se nemohlo a tak, ponČvadž taková suma v
minci zĤstává /683/ a posaváde se nevyplacuje, na nás v té pĜíþinČ
žádný slušnČ naĜíkati a žalovati nemĤže, ale nedostatku tomu,
který pĜi minci až posavád zĤstává, to pĜiþítati spravedlivČ má.
Že pak na nČkteré vČci velmi skrovná narážka na onen þas
pro spravování ourokĤv a placení starých dluhĤv, kteréž na obci
této ještČ mnoho þasĤv nežli nadepsaný statþek pĜikoupený jest,
zĤstávaly, uþinČna jest, to jest všecko s volí a povolením nejvyššího pana mincmistra, jakožto vrchnosti nám tehdáž vystavené
vedle privilegií a svobod hor tČchto, potom z dobrovolného
snešení a svolení vší obce se stalo a ta jest tak skrovná, že beze
všeho naĜíkání vychází. Aniž jsme kdy tomu vyrozumČli, aby kdo
jakou stížnost nad tím spravedlivČ nésti mohl. A tak v tom tuto
pravdivou omluvu poslušnČ þiníce, VMti služebnČ žádáme, že v
tom ve všem nás omluvena míti a tČm omylným postranným
zprávám místa nedávati. A ponČvadž vedle naší nejvyšší možnosti hory gvaldykovati a pavovati a jakž mĤžeme je zdržovati se
vynasnažujeme i dále snažiti chceme a vždycky netoliko slovem,
ale v pravdČ skutkem to þiníme, nás s tČmi horami v laskavé
pamČti a ochranČ míti a kdež by toho potĜeba bylo, nás laskavČ
pĜímluvou i dobrým zdáním nikdá neopouštČti ráþíte.
Z toho seznati lze, že obec kutnohorská vždy považována
byla za pramen nevyþerpatelný k podpoĜe všeho, þeho pro
udržení hor a mince kdy potĜebí bylo. A protož není nijak se co
diviti, když stálými platy a sbírkami nČkteĜí zatížení obyvatelé
nespokojenČ proti tomu reptali a úlevy hledali.500
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Ježto doby této, co se pavování hor dotýþe, nejúsilovnČji využito bylo k dobývání rud, nebude od místa, podáme-li zde dle listinného materiálu struþný pĜehled veškerého pavování a potĜebného
naĖ nákladu. Ten vedl se na hory dvojím spĤsobem. Na hory stĜíbrné, kolem Hory ležící, /684/ nakládala obec kutnohorská spĤsobem
nahoĜe vylíþeným, takže všechen náklad na obec, cechy i obyvatele
rozdČlovala. Na hory KaĖkovské vedl se náklad dílem z mince,
dílem od nákladníkĤv kaĖkovských, a obec kutnohorská nepĜispívala tu niþím. V letech tČch vedla obec horská náklad na couk Kuklický, ve kterém bylo 49 štol, na couk Rejzí, kde pracovalo se ve 12
štolách, na šachtu Greyfskou a na couk Králický, kde ve 30 štolách
se pracovalo. Na tomto couku byly již zpĜedu uvedené doly Hrušky,
VišĖoví a Požehnání. K tomu poþítaje hašplíĜe a trejvíĜe, obnášel
poþet lidu horního nákladem obecním vydržovaného pĜes tisíc, v
þemž ještČ potĜební tesaĜi a kováĜi poþítáni nejsou. Náklad na dory v
roce 1597 uþinČný dle úþtu úĜadu hornímu podaného obnášel 9032
kopy 20 gr. 3 d. Dle týdenního výkazu obnášely výlohy za první tĜi
týdny a sice dle úþtu 4. ledna 1598 604 kopy 3 gr. 5 d. míš., dne 11.
ledna 535 kop 34 gr. 5 d., dne 15. ledna 445 kop 19 gr. 2 d. Získáno
bylo tímto nákladem vedle prĤb první týden 172 hĜivny 11½ lotu,
druhý týden 134 hĜivny 15 lotĤ a tĜetí týden 149 hĜiven 12 lotĤ
stĜíbra. KromČ toho byla veškerá mČć bezplatnČ minci pĜenechána.
Kyzy, rudy a vitrunky placeny byly nákladníkĤm z mince dle
zkoušky obsahu stĜíbra. Tak se napĜ. platilo za hýli (nádoba horní 12
centnýĜĤ kyzu chovající), když v centu 1 lot stĜíbra bylo za 1 kopu,
pakli dva loty 2 kopy, pĜi 3 lotech 3 kopy 12 gr., pĜi 4 lotech 5 kop
36 gr. a pĜi 5 lotech 6 kop 34 gr. Za rudy platilo se za každý centnýĜ,
když obsahoval ¾ lotu 6 gr., pĜi 1 lotu 7 gr., pĜi 2 lotech 8 gr., pĜi 3
a 4 lotech 9 gr. a které rudy pĜes 5 lotĤ držely, byly po 16 gr.
Vitrunky platily se jako rudy.
V suplikací, podané šepmistry a radou jménem obce císaĜi
Rudolfovi r. 1598, prosili šepmistĜi císaĜe, aby na stavy pĤsobiti
ráþil, by Hora ode všech snČmem na pomoc váleþnou svolených
sbírek vedle starých a stvrzených svobod osvobozena byla, ježto by
dále na hory /685/ nakládati nemohla, když by i ku sbírkám tČm byla
potahována, a uvádČjí, že každého týhodne do i pĜes 400 hĜiven
stĜíbra do mince pĜichází, z nČhož nové mince do tĜí tisíc tolarĤ se
razí, že se jim hĜivna stĜíbra v kyzích a rudách toliko po þtyrech až
nanejvýš po pĤl šestu tolarĤ platí, proti tomu z každé hĜivny pĜes
deset tolarĤv se bije, kromČ toho mČć všecka, cokoliv jí v kyzích a
þasem i rudách nČkterých se najde a do roka na tisíce centĤ se
prodá, darmo k užitku JMCé se odvádí, takže rok k roku rovnaje
samých cupusĤv, jichžto mezi sebou sbírati musíme, pĜes to ještČ, co
se za kyzy, rudy a vitrunky strží, do desíti tisíc se vynakládá, neboĢ u
nás samých na Horách Kutných pĜes sto a sedmdesát dolĤv a vortĤv

/685/ A pĜedce dle seznání šepmistrĤv podle snešení snČmovního ku vymČĜení sbírek ocenČny byly statky svobodné a zápisné, na ten þas obci kutnohorské, špitálu a nČkterým záduším
patĜící, na 12.710 kop 9 gr. 2 d.þes. Hotových sum a penČz na
úrocích nemČla Hora žádných, kromČ 500 kop gr.þ. za mincí.
Naproti tomu však byla dlužna obec 17.000 kop gr.þ., z nichž
musela platit úrok.
RovnČž tak jak obec ucházela se u císaĜe Rudolfa za sproštČní a osvobození obyvatelstva horského ode všech snČmem
svolených sbírek, snažili se též starší nad havéĜi, hašpléĜi, trejvíĜi i na místČ všeho tovaryšstva a lidu chudého horního obojích
hor stĜíbrných i kaĖkovských o to, aby snČmem ustanovená
sbírka z krámĤ kupeckých, ĜemeslníkĤ a obchodníkĤ v HoĜe
zavedena nebyla, ježto by tím pĜíþina /686/ nemalá k roztržitosti
þeledi horní a k ošklivení sobČ hor kverkĤm a nákladníkĤm vésti
muselo, ježto by kupci, obchodníci a Ĝemeslníci na všem pĜiraziti
museli a tím opČt lid horní dČlný ve všech potĜebách
pĜedražován býti musel, což by pĜíþinu mohlo dáti tomu, že by
lid ten hory opustiti byl nucen.
Matiáš Puch z PuchýĜova a JiĜík Fidler z Muldavi mČli u
KaĖku hutČ kamencové, v kterých z vod v dolech kaĖkovských
nashromáždČných zelenou skalici vyvaĜovali. PonČvadž však
mnozí z havíĜĤ zelenou vodu, na vaĜení skalice se hodící, z
dolĤv vynášeli a ji barvíĜĤm pláten a soukeníkĤm v HoĜe prodávali, stČžovali si majitelé hutí u komory, naþež došlo naĜízení,
aby šepmistĜi hledČli to pĜetrhnouti i pokutami, z nichž polovice
JMCé a druhá nákladníkĤm hutČ by pĜipadla. Proti tomuto
naĜízení jak barviþi pláten tak i soukeníci se ohradili, dokládajíce, že oni i jich pĜedkové vždy do tohoto þasu od chudého lidu
horního takové zelené vody kupovali beze všech pĜekážek
pĜedešlých držitelĤ huti té, aniž by jaká stížnost se vedla a
pokojnČ vždy od každého pĜi tom zanecháni byli. Od tČchto že se
to z nepĜíznČ a záští dČje, k þemuž oni dle výsad svých pĜistoupiti
nemohou, ježto by pak sousedĤm náležitČ sloužiti nemohli a
hynouti a záhubu míti by museli, jelikož oni jejich vitriolum k
barvení potĜebovati nemohou.
Bylo již vícekrát praveno, že Hora, aĢ jí již bylo možno þi
nic, musela pomáhati všudy, kde pĜi horách neb v minci jaká
potĜeba nastala. Tak i roku toho, aþ obec všelikými sbírkami a
platy byla stižena, došla od rad komory þeské ve stĜedu po
Narození Panny Marie žádost následující: Jelikož veliká škoda
od povodnČ na hutech šmelcovních /687/ i jiných pĜípadnostech se
stala, takže mnoho opravy a huĢ, v které se stĜíbro pĜehání, pĜestavČna a znovu zdČlána býti musí a na opravení tČch vČcí již
4000 kop úĜedníkĤm horním do Hory odesláno, s kterýmiž vystaþiti nemohou a ještČ tolik neb více potĜebovati budou, a jelikož
vy a spolusousedé vaši na vČtším díle výživy své z toho máte a
vám na tom záleženo býti musí, aby ta huĢ zase brzy opravena
byla, by se stĜíbro pĜehánČti a tím dĜíve mincovati mohlo, jménem a na místČ JMCé vás napomínáme, abyste netoliko z penČz
obecních, ale i pĜi všech sousedích vašich, jednom každým
zvlášĢ, podle možnosti což nejvíce budete moci objednati. Vám i
tČm kdož co pĤjþí mezi tímto þasem a Vánocemi zase z mince,
kdo co pĤjþil, splaceno bude. Aþ slibĤm podobným na brzkou
oplátku Kutnohorští mnoho nevČĜili, nicménČ jako vždy i tomu
požadavku vyhovČti se pĜiþinili.
Hora Kutná, jak již þastČji bylo vidČti, i v jiných soukromých potĜebách domu královského byla potahována, kde odtud
nČjaké pomoci nadíti se mohlo. Tak i roku tohoto, když císaĜ
Rudolf pĜi þasu sv. Jeronýma na PodČbradech se zdržoval, byli
Kutnohorští vyzváni, aby pro kuchyni královskou ptáky na
PodČbrady posílali a je na statcích svých opatĜovali.
1599 SnČm zemský svolán byl opČt na poþátku roku tohoto a
mČlo na nČm hlavnČ jednáno býti o sbírky na válku tureckou a
také veškeré na pĜedešlých snČmích svolené pomoci nejen povoleny, nýbrž ještČ nové vyhledány. Kutnohorští, obávajíce se, aby

se drží a pavuje a v tČch dČlníkĤv na tisíce zĤstává a z tČch nákladĤv
svou živnost mají, kromČ forákĤv, kováĜĤv, tesaĜĤv a obzvláštních
jiných dČlníkĤv. To dosvČdþuje, jak þilý horní život tu panoval a že
hory dosti stĜíbra vydávaly. Zprávy ty pouþují nás také o tom, že i
ménČ mocné rudy a kyzy se zužitkovaly a mocnČjší se slabšími se
tavily, þímž vČtšího užitku se docilovalo.
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opČt s jinými mČsty ku sbírkám tČm zemským potahováni nebyli, hned pĜed poþetím snČmu podali suplikací k císaĜi Rudolfovi,
aby od každé sbírky milostivČ byli ochránČni, uvádČjíce opČt
všechny pĜi podobných pĜíležitostech užívané dĤvody. /688/ Mimo to žádali u rad komory þeské za povolení, aby sobČ dluh
mnoholetý, k založení na hory do mince pĤjþených 550 kop a
zadržaných z nich až posaváde úrokĤv 136 kop 30 gr. z mince
vyzdvihnouti mohli, protože si jinde sumu tu vypĤjþiti museli a
z ní úroky platiti musí.
Aþkoliv pak mČsta horní od svolené bernČ na vojnu s
Turkem osvobozena byla, nicménČ bylo snešeno, aby s mČsty
tČmi bylo jednáno, mnoho-li by dobrovolné bernČ za ta 4 léta
dáti chtČla. Z té pĜíþiny psáno bylo nejvyššími úĜedníky a soudci
zemskými k nejvyššímu mincmistru hrabČti Šlikovi, aby všechna ta mČsta horní, kteráž pod jeho správu náleží, napomenul a
poruþil, aby posly své ku stĜedČ po Božím TČle do Prahy vypravili a ti aby se tam pĜi dskách zemských najítí dali ku jednání a
sám také aby se tam dostavil. Kutnohorští dostavili se sice ke
svolání tomuto, nesvolili však ku žádné dobrovolné sbírce ani z
sebe ani z obyvatelĤv, ježto již dosti tížila je sbírka, kterou ze
statkĤ pozemských odvádČti musili, jako léta pĜedešlá.
Jelikož defensí neb hotovost zemská jak v kraji kouĜimském, tak i þáslavském pĜi mČstech krajských se shromažćovala
a Kutnohorští se obávali, aby snad jízdná hotovost kraje kouĜimského, až ke hranicím potáhne, do Hory nevtáhla, prosili opČt
císaĜe Rudolfa, aby toho sproštČni byli, naþež císaĜ psal hejtmanu polnímu v tato slova: Zprávu toho ráþíme míti, že by ten lid
jízdný váleþný v mČstČ KouĜimi zmustrovaný k Horám Kutným
vésti úmyslu byl. I ponČvadž tam na Horách Kutných pro konČ
naše, kterých se tam pro fedrunk hor mnoho chovati a držeti
musí, takže by tudy nČjaká škodná zádava tČm horám vytrávením
a zdražováním obrokĤ od téhož lidu jízdného státi se mohla.
Protož aby toho bylo uvarováno, ráþíme ti porouþeti, aby týž lid
vojenský k mČstu Kolínu Novému obrátČ, ne k HoĜe Kutné vedl.
A tak aby bylo mČsto to a hory prozatimnČ opČt strasti
vojenského ležení sproštČno.
/689/ Zato však musela Hora snášeti ránu mnohem tČžší a
nebezpeþnČjší. Vypukl opČtnČ v ýechách v celé své zhoubnosti
mor a jím navštíveno i mČsto Hora. Zaþal v létČ a skonþil až v
prosinci.501
DošloĢ od rad komory þeské nauþení Kutnohorským, dané v
sobotu po sv. OndĜeji (list ten poslán z Rakovníka, kamž i radové komory þeské pĜed morem byli se odstČhovali), þeho zachovati tĜeba, aby mor ten pĜetržen býti mohl, tak aby lidé zase na
Hory Kutny choditi a tu handlovati a zvláštČ komisaĜi a služebníci JMCé, kteĜí pro všeliké horní potĜeby vysláni býti musejí,
pĜed nakažením morovým bezpeþni býti mohli, a sice bylo
naĜízeno, aby pĜi tČch, kdež jsou lidé na morové bolesti mĜeli, to
ihned naĜídili, aby každý všecky šaty ložní, na nichž jsou lidé
buć nemocní leželi neb umĜeli, ven za mČsto na místo soukromé
vynesli, tam v témž místČ povlaky a cejchy svlícti, zase pČknČ a
þistotnČ vyprati, peĜí do nových svrchkĤ pĜesypati, takové peĜiny potom, pokudž þas bude, na slunci vysušiti, nicménČ také v
domích, pokojích, komorách a jinde, kdež jsou lidé stonali a v
nich se bydleti má neb bude, peluĖkem a jalovcem každého dne
dvakrát nebo tĜikrát vykouĜiti dali, potom niþehož, co by k þistotČ a zahánČní morního nakažení sloužilo, opatĜiti a naĜíditi
neopomenuli.
Jak nemoc tato i na dílo horní nepĜíznivČ pĤsobila, vysvítá z
/690/ dalšího pokraþování v témž listu Kutnohorským, neboĢ píše
se jim: PonČvadž také o tom víte, že jsou doly a vorty tu na
Horách Kutných za touž pĜíþinou rány morové a pomĜení mnoho
lidu horního havíĜského dČlány býti nemohly, nýbrž v nich
zahaleno býti muselo. Teć pak, dá-li BĤh, dílo horní tím volnČji
501
PíšeĢ o tom Daþický: JMCá ujel z hradu Pražského pĜed
morovým povČtĜím a nebezpeþenstvím do mČsta þeského PlznČ a tam
drahný þas zĤstával. Jiní také, zvláštČ bohatí, komu se kde vidČlo,
pĜed týmž morovým povČtĜím se rozjíždČli, chudí se Pánu Bohu v
jeho moc a ochranu porouþeli. Mor ten rozmohl se v ýechách
zhusta na Horách Kutných, v Praze, v Hradci Králové i jinde po
vesnicích, pĜestal pak na Horách Kutných v mČsíci prosinci. V
kterýžto mor zemĜelo lidí obojího pohlaví na Horách Kutných i na
KaĖku na tĜi tisíce a nejvíc dČtí.
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zase zaþato, ano i nČkteré opravy pĜi dolích, též hutech a jinde
pĜedsevzaty býti musejí a k tomu na spČch sumy nemalé se
potĜebuje a nejsou v minci JMCé tu na Horách Kutných žádných
penČz. Protož aby dotþené hory zase tím dĜíve v svĤj pĜedešlý
spĤsob pĜivedeny býti mohly, jménem a na místČ JMCé vás
napomínáme, abyste úĜedníkĤm mince dvČma tisíci kopami míš.
na pomoc pĜispČli a proti jejich ujištČní za nČkterý þas do mince
zapĤjþili. Bude vám od nich zase pČknČ oplaceno a my takovou
vaši volnost pĜi JMCé netoliko schváliti, ale i také v þas vaší
potĜeby fedrunkem a jinak vám toho vzpomínati neopomineme.
Jelikož Kutnohorským ani prvnČjší pĤjþky do mince z roku
1587 a pak opČtnČ z roku 1598 a koneþnČ z roku minulého pĜes
dané sliby placeny nebyly a obec zaruþivši se jak jednotlivcĤm,
kteĜí na pĤjþku do mince pĜispČli, tak i k hlavním vČĜitelĤm, u
nichž sama vydluženou požadovanou þást vydlužiti se musela,
za skuteþné oplacení, jakož i úroky z penČz tČch platiti jsouc
povinna, sama však niþeho z mince nedostávajíc, nemínili
vyhovČti a odhodlati se k této nové pĤjþce. Ježto pak k sehnání
žádané sumy sami nemČli niþeho a v minci penČz bylo potĜebí,
psali o tom úĜedníci mince radám komory þeské a tito samému
císaĜi, tehdáž v Plzni meškajícímu. Ten pak ihned odepsal
Kutnohorským (v úterý den sv. Tomáše) a k pĤjþce je pobízel,
pravČ ve svém listČ: A ponČvadž na ten þas pro jiná pilná
váleþná a jiná nevyhnutelná vydání nám možné není též hory z
komory naší þeské dáti založiti, vy pak o tom bezpochyby dobrou
vČdomost máte, co nám a království /691/ našemu þeskému a
obzvláštČ také vám, odkud vy a spolusousedé vaši vyživení své
máte a berní a jiných sbírek, snČmy obecními svolených, tak
jako to jiná mČsta þiniti mají, nedáváte a na týchž horách
jakožto jednom a neposledním klenotu zemském záleží. Protož
vám to o tom milostivČ porouþeti ráþíme, abyste se o to, kde a
jak mĤžete, opravdovČ starali a týž hory fedrujíce, oznámené
sumy proti náležitému úĜedníkĤ našich vám uþinČnému pojištČní
do mince naší pĤjþili. Nebo pokudž by nyní od vás pĤjþkou
fedrovány nebyly a snad potom tudy k spuštČní a pádu pĜišly,
jest se obávati, nejsouce mČsto naše Hory Kutné na žádné
silnici, aby potom touž pĜíþinou z mČsta u ves obráceno nebylo,
z þehož byste nám i zemi tČžce odpovídati museli. atd. Takové
milostivé poruþení bylo ovšem Kutnohorským pobídkou, že se o
sehnání té pĤjþky opravdovČ starali, a svolavše obec do radnice,
vybízeli jednotlivce, kdo by k pĤjþce þím nápomocen býti chtČl,
þímž ihned sebráno bylo od obþanstva 237 kop, k þemuž obec
dílem uþinČnou pĤjþkou na sebe a nČco penČzi obecními na
1700 kop gr.þ. pĜidavši, do mince odvedla.
PonČvadž roku toho úĜad konšelský obnoven nebyl a mnozí
z rady zemĜeli, žádali Kutnohorští, aby úĜad konšelský obnoven
a dosazen byl, tak aby lidé ve spravedlnostech svých zdržováni
nebyli, jakož i pĜi obci aby nedostatku nebylo. Došla odpovČć z
Rakovníka v pondČlí po sv. Tomáši, aby osoby ty, které by se k
tomu hoditi mohly a kolik jich ještČ v radČ zĤstává a jaký poþet,
když celá rada dosazena bývá, všech jest, na komoru þeskou
zaslali. Však v ustanoveném obnovení úĜadu konšelského od
komory þeské spČcháno nebylo.
1600 Ku snČmu zemskému, který v Praze v týhodnu po sv.
TĜech králích /692/ zaþal, vyslaní poslové z Hory byli zvláštČ napomenuti, aby ku sbírkám zemským, ku kterým stavové království þeského Kutnohorské pĜimČti chtČli, jménem obce a mČsta
nepovolovali, ježto posavád nákladem svým pavují, dle privilegií mČstských od sbírek podobných osvobozeni jsou. Snaha
vyslaných zĤstala však tentokráte bez úspČchu a Hora, kromČ
jiných, ze statkĤ pozemských svolených sbírek, které jako léta
pĜedešlá odvádČti musela, potažena byla též ke sbírkám na
mČsta uloženým. Protož povoláni pan hofmistr a jiní úĜedníci
horní ku spoleþné poradČ do radního domu a tu jim oznámeno,
podle snČmovního zĤstání, aby na ty ode všech tĜí stavĤ snČmu
tohoto šestistého léta svolené pomoci a sbírky z obce této 2000
kop gr. míš. dáno a odvedeno bylo. PonČvadž pak nynČjší veliké
a neslýchané nedostatky pĜi horách tČchto, také škody témČĜ
nenahraditelné tČmi pĜedešlými povodnČmi na hutech JMCé i
jinde zdČlané, k tomu také snížení a zavedení hor, dále veliké
obecní nedostatky obec tuto i obyvatelstvo veškeré tížily a obrany všeliké na snČmu postaþiti nemohly, ba ani volné intencí
poslĤm jejich dopĜáno nebylo. Protož že žádají pánĤv, ponČvadž

oni toho nejlépe jsou povČdomi, v jakém spĤsobu a nedostatku
hory jsou postaveny, i také jaká jest možnost neb nemožnost
obce této, aby jakožto oudové její, jichž se tak dobĜe jako jiných
dotýþe, k tomu jakkoliv prostĜedkem a zdáním svým pomáhali,
abychom toho tak na nás vymČĜeného zlého s pomocí boží
uniknouti mohli.
I odpovČdČl pan hofmistr s jinými úĜedníky horními, že
ovšem poznávají svou povinnost, aby obec tuto všelikými
spĤsoby hájili a zastávali, aby pĜi svých svobodách zĤstávati
mohla, ale že nepoznávají pĜi sobČ takové možnosti, aby jakou
svou pĜímluvou neb pĜedkládáním vČtších tČžkostí obce této a
nedostatkĤv pĜi horách pĜi radách komory þeské v této pĜíþinČ
co prospČti mohli. Však nicménČ, ponČvadž pání komisaĜi sem
na hory k visitírování jich a spatĜení nedostatkĤv pĜi nich /693/
vysláni býti mají, oni že se k nim pĜimlouvati chtí, aby takové
nedostatky do svých relací pojali a podle toho se pĜimluvili, aby
obec tato a Horníci tak velikými danČmi obtČžováni nebyli. I jest
k tomu pĜistoupeno a pan hofmistr a úĜedníci horní žádáni, aby
tu vČc pĜímluvou svou pĜi nich fedrovali.502
/694/ Na to svolána byla celá obec do kotcĤ, ponČvadž radní
svČtnice nestaþila, a záležitost týkala se vší obce. Snešeno bylo
od všech pĜítomných, aby páni vyslaní ještČ jednou do Prahy jeli
a jak pĜi králi, tak i v komoĜe þeské jednali, aby nás to minouti
mohlo. Nemohlo-li však nic platno býti, tedy aspoĖ aby to
zjednáno a obdrženo býti mohlo, aby s tak veliké þásti sešlo a na
nČjaké skrovnČjší sumČ pĜestáno bylo. K tomu aby pánĤm
vyslaným plná moc dána byla. Však aby to tak opatĜeno bylo,
aby takové svolení ke škodČ a protržení privilegií a svobod
horních i také pĜedešlých milostí snČmovních na budoucí þasy
nebylo.
BylaĢ obec kutnohorská v tČch þasech v penČžitých nesnázích nemalých, neboĢ nucena byla prodati dvĤr svĤj v Peþkách,
aby si jen v nejnutnČjších potĜebách pomohla. A ježto za mincí
od roku 1587 tisíc kop míš., od roku 1598 pak patnáct set
tolarĤv a od roku 1599 sedmnáct set kop gr.þ. k požadování
mČla, ze kterýchž penČz jí ani úroky placeny nebyly, obrátila se
na královskou komoru þeskou, nemohla-li by všecka suma, aby
aspoĖ díl, což by mohlo nejvíce býti, na spokojení vČĜitelĤv a na
zadržalé úroky vyplacen byl a což by dále toho dluhu v minci
nedoplaceného zĤstati mČlo, aby v jednu jistotu pojato a jistota
ta, jakž Ĝád a obyþej jest, pod úrok nadále v minci zĤstala a
úroky z ní vycházely, aby i ona vČĜitele své spokojiti mohla.
Dále žádali Kutnohorští, aby jim dovoleno bylo dle staré výsady
každoroþnČ tisíc hĜiven stĜíbra zmincovati.
Na žádost tuto bylo sice úĜedníkĤm mince naĜízeno, aby
obec kutnohorskou pokud možno v požadavcích jejích spokojili.
PonČvadž však tito mČstu pĜíliš naklonČni nebyli, omlouvali se
nemožností, že v minci penČz hotovČ není. Neplacení úrokĤ pak
v komoĜe omluvili prostČ tím, že nikdy o nČ upomínáni nebyli,
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O oþekávané té komisi do Hory psali poslové horští ze snČmu
takto: Strany hor obšírnČ a pilnČ tím hýbáno, aby komisí na hory
byla, než nejvíce o náklad a útratu pánĤm komisarĤm se starají.
Nevím, bude-li co þi nic. Jak podivnČ opČt pĜi horách bylo hospodaĜeno, vysvítá z poznámky Daþického: TČch þasĤv jakýsi tlustý
cizozemec, Ĝeþený David Wolfram, naĜízením vrchnosti dostal se na
Hory Kutné a puštČno jest jemu šmelcování rud a kyzĤv horních na
užitek poloviþný s JMCou, což pĜi tČch horách slýcháno a povolováno nebylo, ještČ k tomu plat týhodní z mince dáván byl. I
šmelcoval on dotud, dokud jemu zásoba rud a kyzĤv prve zhotovených a spravených postaþovala. A když to došmelcoval a sobČ tím
veliký užitek spĤsobil, vzav odpuštČní, zase se pryþ odebral, pokládaje za pĜíþinu, že kurfiĜt saský, pán jeho, také ho potĜebuje, zakazujíce se, když znovu takové zásoby rud a kyzĤ nabudou a nachovají,
že se zase tím spĤsobem najíti dá. Nebyl blázen! O císaĜském pak z
toho užitku žádný vČdČti nechtČl! Nota. Ty hory jsou již podobné k
veliké nákladné kuchyni, kdež bývá mnoho kuchaĜĤv a ti na náklad
pána svého vaĜí, pekou, smaží a co tak napekou, navaĜí a nastrojí,
to vše sami sežerou, pánu pak a nákladníkĤm toho ani výsluhu nepodají a mnohé o všechno pĜipraví. K tomu ještČ takovým kuchaĜĤm
musí se hojnČ zaplatiti. Hora Kutná jest zajisté, všech pobČhlcĤv
stanovištČ, kteĜí berou, kradou þistČ, chtíc vládnout na každém
místČ. Když se pak dosti naberou, odtud se zase poberou, z toho své
rozkoše mají, a ýechĤm se posmívají.

nýbrž že mlþením bylo toho pominuto.
/695/ OstatnČ, že prý ani obci kutnohorské ze vší sumy úrok
nenáleží, ježto ku spravení takové pĤjþky všechna obec Hory
Kutné na radnici šepmistry byla obeslána a na každého z
sousedĤv jest sbírka ta dle možnosti jednoho každého uložena,
takže každý, seþ býti mohl, po jedné, po dvou i více kopách
snášeli. Proto že obci toliko z penČz od ní pĤjþených náleží. Co
se pak práva jakého, aby sobČ každého roku do tisíce hĜiven
stĜíbra zmincovati a na minci, jakou by chtČli, zdČlati mohli,
tomu úplnČ odpírali, pravíce, že pĜi minci u žádného v pamČti se
nesnáší, ani jakého poznamenání se nenachází, aby pĜedkĤm
jich zmincování jakého stĜíbra jim k ruce moc a svoboda
puštČna býti mČla. A proto že o tom naprosto pochybovati musí,
aby se kdo o to pokusiti mohl a smČl, spoleþnost jakou s JMCou
v mincování míti.503 Co se pak koneþné žádosti dotýþe, aby jim
každého roku dvakráte po tisíci tolaĜích nových za jinou minci
vymČĜeno bylo, to pĜi milostivé vĤli pánĤv radĤv komory þeské
zĤstavujeme.
Z toho vidno, jaké pĜízni a podpoĜe pĜi úĜadČ horním a
mincovním Hora se tČšila a jak se o ochotnČ þinČné pĤjþky do
mince dožebrávati musela.
Ku velikým sbírkám a berním, kteréž veškeré obyvatelstvo
tak nesmírnČ tížily, pĜidružila se ještČ drahota obilí v ýechách,
která spíše nepoĜádem a lakomstvím, nežli neourodou byla
spĤsobena, jak se souvČcí spisovatelé domnívali, takže chudina
byla velice soužena, neboĢ žita, pšenice a hrachu korec pražské
míry platil se po pĤl þtvrté kopČ gr.þ., oves po jedné kopČ. Proto
snČmem obecným bylo ustanoveno, aby pro panující drahotu
nikde z obilí pálené páleno nebylo. Z té pĜíþiny povoláni byli v
HoĜe nákladníci piv domácích a starší /696/ nad vinopali a
oznámeno jim, aby nikdo nedal páliti a kdo co obilí na pálení
pĜipraveno má, na kvašení toho jedinČ aby spotĜebovali, pak ale
ani z sladĤ, ani z obilí pod pokutou více aby nepálili.
Ježto pak i úĜedníci horní stČžovali si u komory, že pro konČ, k horám potĜebné, sdostatek ovsa opatĜiti nemohou a pĜedce
každého týhodne do tĜí kop korcĤ ovsa potĜebí jest, vydal císaĜ
Rudolf v pátek po sv. Diviši mandát ke všem poddaným kraje
þáslavského, jakéhokoli Ĝádu, stavu neb povolání: ponČvadž pro
zdržení a zachování Hor Kuten, jakožto klenotu zemského,
nákladem císaĜským mnoho koní chovati se musí a pĜekupníci
po vsech a mČsteþkách po skupování ovsĤv chodí a úĜadníci i
písaĜi pánĤv ovsy k ruce své pĜekupují, na draho chovají a poddaným pánĤv svých zapovídají ovsĤv jinam voziti a prodávati.
Protož se porouþí, aby pĜekupování ovsĤv na statcích, gruntech
a zbožích pod skuteþným trestáním a pobraním takového ovsa se
zapovČdČlo a naĜídilo takové ovsy vĤbec do Hory voziti a tam
obroþníkĤm královským prodávati.
V posledním roce století tohoto a sice v den památky mistra
Jana Husa ujala obec kutnohorská ves ŠetČjovice, kterouž
Tomáš Bykánecký z Lipan ve své poslední vĤli v úterý po Narození Panny Marie r. 1582 k záduší a školám u Vysokého kostela
a u sv. Barbory pod tou výminkou odkázal, když by vnuk jeho
Jan Bykánecký z Lipan se svČta sjíti mČl, že túž ves dává a
porouþí se vším, jak jest ji v držení byl, týmž školám. Z vesnice
té vycházelo platu roþního 10 kop gr.þ., sedm slepic a posudné z
piva vyšenkovaného. Z toho aby každého týhodne do každé
školy po šesti groších þ. žákĤm dáváno bylo na þasy budoucí.504
/697/ PonČvadž týž vnuk pana Tomáše Bykáneckého z Lipan, Jan
Bykánecký, v pondČlí po Novém létČ 1600 na Vysokém Veselí,
nemaje ještČ ani dvacet rokĤ, zemĜel, žádali šepmistĜi jako
kollátorové a správcové záduší tČch u komory þeské, aby vesnice ta jim byla vydána. A z naĜízení úĜedníkĤ pražských menších
desk zemských vyslán byl komorník Jakub Archelaus z Radoušova k odevzdání vesnice té, se kterým na místČ obce Hory
Kutné ze šepmistrĤv ku ujetí dČdictví toho vysláni byli Adam
HnČvusický, Václav Franc z Liblic a písaĜ mČstský Jan Piscis.
PĜijavše od poddaných slib þlovČþenství na místČ výš psaných
503
A pĜedce již roku 1483 povČdČno, že král Vladislav Kutnohorským právo takové udČlil.
504
Kšaft Tomáše Bykáneckého z Lipan i královský list mocný
vložen ve dsky zemské v kvaternu trhovém šerém r. 1585 pod
literou P 18. Viz odkaz pĜi roce 1582.
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škol, uvázali se v držení vesnice té.
Velmi nemile nesli Kutnohorští, že úĜad konšelský dle obvyklého poĜádku, a to ze pĜíþiny, že úĜad mincmistrský opČtnČ
obsazen nebyl, v þas obnoven nebyl. Proto usilovali u komory
þeské, aby na místČ JMCé nČkdo k obnovení rady do Hory byl
vyslán, což stalo se po mnoha žádostech a prokurátor v království þeském rytíĜ pan JindĜich z Písnice JMCé rada obnovil dle
starobylého Ĝádu úĜad konšelský dne 24. þervence. Po skonþeném obnovení a zvolení obecních starších a též i starších nad
cechy vykonána i volba konšel kaĖkovských a tu nastalo ve
pĜítomnosti téhož pana prokurátora království þeského, rychtáĜe
královského ěehoĜe Vodiþky, primátora mČsta Tobiáše TĜísky a
správce úĜadu hofmistrského Jana Kavky a úĜedníka mince Jana
Špísa koneþné narovnání dobrovolné mezi Ĝezníky horskými a
konšeli i staršími obce i hor KaĖkovských, co týþe se bití dobytka a prodávání masa na KaĖku, a to nejprve: Co se ĜezníkĤv,
kteĜí nyní na KaĖku dobytky bijí a masa prodávají, dotýþe,
ponČvadž ti s poĜádným cechem na Horách Kutných nic nemají
a s ním v dobrém Ĝádu nestojí, jim se takové bití dobytkĤv a
Ĝemesla Ĝeznického provozovati zastavuje. /698/ Co se pak dále
bití dobytkĤv a prodávání mas tu na KaĖku dotýþe, k tomu starší
pĜísežní a jiní mistĜi i všechen cech Ĝeznický na Horách Kutných, však bez ublížení a pohoršení jich privilegií a milostí, jim
od JMCé i pĜedešlých králĤv stvrzených, pĜistupují, aby nyní
dva poĜádní Ĝezníci, kteĜí na tento þas dobĜe k tomu staþí, v þas
potĜeby od vrchnosti uznalé i více jich, však vždycky s vČdomím
starších cechmistrĤv poĜádku Ĝeznického na Horách Kutných
Ĝádem dobrým níže psaným tam na KaĖku bydleti, dobytky
dobré a hodné bíti a masy, je v mírnosti a slušnosti prodávajíce,
dČlníky horní, kteĜíž by tak do Hory k svobodnému trhu nedocházeli, fedrovali, však v tom ve všem, co se Ĝemesla dotýþe, aby
každý z nich se poĜádkem a cechem na Horách Kutných Ĝídil a
spravoval, povinnosti všeliké k cechu a na pavování hor náležitČ
podnikal a zastával a nejinak, než jak dobrý Ĝád tu na Horách
Kutných od JMCé jim daný a stvrzený ukazuje, se choval, v
dobytcích, je tu vĤkol skupujíc a od hor zase vyprodávajíc
nehandloval, než cokoli hodného koupí, tu na KaĖku bil, lojĤv,
sádla ani koží od hor nevyprodával, než to pĜi horách a nejinam
odbýval. A starší pĜísežní, kdyby koli potĜebu toho uznali k nim
dohlídati, masa, jak hodné dobytky bijí, též loje, kĤže, sádla
spatĜovati a našlo-li by se pĜi kterém co nepoĜádného a nehodného, je jako jiné spolucechovní své vedle dotþeného poĜádku
svého trestati a pokutovati mohli.
Narovnání toto bylo velmi nutné, neboĢ pĜes to, že roku
1596 rozkazem císaĜe Rudolfa zapovČdíno bylo na KaĖku proti
právĤm ĜezníkĤv kutnohorských cizím ĜezníkĤm maso prodávati
a Ĝezníci horští povini byli dvakráte v týdnu masa tam dovážeti a
sekati pro potĜebu lidu horního, podporoval nicménČ úĜad horní
pokoutní prodávání mas a usazování se cizích ĜezníkĤ na KaĖku,
z þehož pocházely neustálé žaloby. Aby tČm již koneþnČ pĜítrž
se stala, došlo k uvedenému narovnání.
/699/ Když se byli šepmistĜi, rada a obecní starší poprvé k
rokování o záležitostech obecních sešli, byla jim mezi jiným
pĜedložena žádost pana Adama staršího z Valdštejna na Žehušicích, aby mu dovoleno bylo koupiti si dĤm v HoĜe a v nČm
piva žehušická šenkovati, že se naproti tomu zavazuje veškerá
bĜemena obecní nésti. PonČvadž to bylo proti obvyklému poĜádku mČstskému, dle nČhož nikomu ze šlechty provozování živností mČstských ve mČstČ povolováno nebylo a osoby erbovné
pĜi zakoupení se ve mČstČ reversem zavázati se musely, že
živností podobných provozovati nebudou, nebylo ani v pĜípadČ
uvedeném k tomu povoleno, ježto by to ku zkrácení živností
domácích smČĜovalo.

Ukonþen a dopsán tento tĜetí díl v den sv. Václava, patrona
þeského, r. 1873. v tĜi a šedesátém roce spisovatelovČ.
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Ediþní poznámka
V pĜedmluvČ k prvnímu dílu uvádí Veselský, že svou práci
rozdČlil na tĜi díly. První díl konþil rokem 1424, druhý mČl konþit
rokem 1620 a tĜetí mČl sahat až do autorovy souþasnosti. Plánován
byl ještČ þtvrtý díl, obsahující popis a historii památek, historii školství, dolování atd. Dochované rukopisy mají ale jiné þasové þlenČní:
druhý díl konþí rokem 1500 a tĜetí rokem 1600. Jestli a do jaké míry
byly rozpracovány další díly, které by postihly období od roku 1600
do autorovy souþasnosti, není jasné. Podle autorova vlastního životopisu i podle þlánkĤ v þasopisech se zdá, že se tímto obdobím zabýval jen pĜíležitostnČ. Zato þtvrtý díl (dle pĤvodního þlenČní, tj. popis a historie památek atd.) se ve formČ rukopisu dochoval dodnes.
Po pomČrnČ nepĜíznivém hodnocení prvního dílu odbornou
veĜejností nebyly další díly již vydány. Veselský ve svém životopise
k tomu uvádí, že jeho nepĜátelé pĜesvČdþili Jana Breuera, aby vydávání pĜerušil. Rukopisy autor pozdČji prodal Otakarovi Breuerovi s
tou výhradou, že mu nebude bránČno v jejich pĜípadném vydání.
Nevydaní druhého a tĜetího dílu se snažil Veselský þásteþnČ kompenzovat publikováním desítek þlánkĤ v rĤzných þasopisech, které
poukazovaly na bohaté dČjiny Kutné Hory a pravdČpodobnČ pĜispČly ke vzbuzení zájmu o kutnohorskou historii u další generace
badatelĤ.
PĜi psaní rukopisu využil Veselský pĜedevším materiálĤ uložených v kutnohorském archivu, hlavnČ pamČtních (memorabilních)
mČstských knih, výjimeþnČ i tištČných publikací a PamČtí Mikuláše
Daþického z Heslova. Charakter textu se postupnČ mČnil z popisu
historie Kutné Hory na rozsáhlé výpisy z historických dokumentĤ,
opatĜené krátkým komentáĜem. Dá se Ĝíci, že autor postupnČ umlká
a nechává mluvit vybrané historické dokumenty, což umožĖuje lépe
pochopit mentalitu doby. NarĤstá i rozsah textu, takže 3. díl je o
témČĜ polovinu vČtší, než 1. a 2. dohromady. Tento vývoj je ku prospČchu celého díla, protože tam, kde se autor pokouší o vlastní popis
historie Kutné Hory, tam se obþas mýlí. Veselský není nestranným
pozorovatelem, v konfliktech stojí na stranČ mČstské rady, pĜejímá
její argumentaci a nesnaží se proniknout hloubČji pod povrch dČjĤ.
To se týká pĜedevším sporĤ mČsta s horním úĜadem i panovnickými
a stavovskými institucemi.
První díl Veselského díla, který vyšel tiskem, má 74 þíslovaných stran (text: 1-69, rejstĜík: 70-72, obsah: 73-74) a dále titulní
list a dvČ strany pĜedmluvy, vše svázáno v tvrdých deskách. RozmČry knihy jsou 28,5 x 21 x 1 cm.
Rukopis druhého dílu (inv. þ. 15) má 238 þíslovaných stran
(text: 1-231, obsah 233-238) a titulní list. Rukopis tĜetího dílu (inv.
þ. 16) má 552 þíslovaných stran (text: 1-538, obsah 541-551) a
titulní list. Oba rukopisy jsou psány na dvojlistech o rozmČru
stránky 20,5 (výška) x 25,5 cm popsaných z obou stran.
Rukopis je dobĜe þitelný, psaný moderním písmem.
Strojopis druhého dílu má 387 þíslovaných stran (text 3-321,
obsah 323-333, rejstĜík 335-387, titulní list). Je psán na dvojlistech o
rozmČrech strany 28,7 x 21 cm popsaných z obou stran a
sestavených ve svazky o rĤzném poþtu dvojlistĤ (nejþastČji 5 a 4).
Strojopis tĜetího dílu (inv. þ. 20) má 718 þíslovaných stran (text 2699, obsah 699-718), rejstĜík (67 stran) a titulní list. Je psán na
dvojlistech o rozmČrech strany 29 x 21,5 cm (popsaných do strany
218 jednostrannČ a dále z obou stran), sestavených ve svazky o
rĤzném poþtu dvojlistĤ (nejþastČji 5).
Text je publikován s malými úpravami (vČtšina pravopisných
chyb - z hlediska dnešního pravopisu - byla ponechána). Za základ
byla vzata strojopisná verze díla. Tam, kde se lišila od rukopisu,
bylo postupováno pĜípad od pĜípadu. Kurzívou jsou vytištČny citace
historických dokumentĤ a text uvedený v originále v uvozovkách.
TuþnČ jsou uvedeny výrazy pĤvodnČ podtržené.
Veselského rukopisy, strojopisné pĜepisy i vytištČný první díl
práce Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje- a místopis.
jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Kutné HoĜe.
Rukopis druhého a tĜetího dílu monografie Královské horní
mČsto Kutná Hora - úplný dČje a místopis byly bývalému mČstskému archivu darovány K. Breuerem v r. 1925 a zĜejmČ byly v držení
Breureovy rodiny od doby, kdy je Veselský osobnČ v šedesátých a
sedmdesátých letech 19. století pĜedal vydavateli, továrníku Janu
Breuerovi k tisku. (M. Bisingerová) Strojopis poĜídil pravdČpodobnČ v
období první republiky Em. Jäger.
Stránkování prvního vydání (I. díl) a strojopisu (II. a III. díl) je
v tomto vydání naznaþeno tuþnČ psaným þíslem v dolním indexu
mezi dvČma lomítky na místČ, kde zaþíná pĜíslušná stránka pramene.

PETR MILOSLAV VESELSKÝ
Kutnohorský historik, vlastivČdný pracovník a archiváĜ Petr
Miloslav Veselský se narodil 1. þervence 1810 v Novém KnínČ, okr.
PĜíbram. Jeho otec Václav byl krejþím, pozdČji venkovským
kupcem, matka Ludmila peþovala o poþetnou rodinu. Petr Pavel
(toto jméno obdržel pĜi kĜtu, jméno Miloslav zaþal užívat pozdČji v
duchu obrozeneckých tradic) byl nejstarším ze dvanácti sourozencĤ,
z nichž se však pouze sedm dožilo dospČlého vČku. V letech 18211824 studoval na hlavní piaristické škole v Praze na Novém MČstČ
(kde byl, jak udává, spolužákem Karla Hynka Máchy). Zde také
získal dobré hudební vzdČlání, nauþil se hrát na nČkolik nástrojĤ.
Po otcovČ smrti v roce 1824 se na þas vrátil domĤ, aby pomáhal
matce. RovnČž zaþal vypomáhat místnímu uþiteli s výukou malých
žákĤ. Rozhodl se pro uþitelské povolání a v dobČ od Ĝíjna 1826 do
þervence 1827 absolvoval v Praze u sv. JindĜicha uþitelskou pĜípravku, þímž získal uþitelskou aprobaci. Jeho prvním pĤsobištČm byla
Ledeþ nad Sázavou, od školního roku 1831/1832 pĤsobil jako uþitel
ve SvČtlé nad Sázavou a v roce 1836 odešel vyuþovat þeský jazyk
do ústavu pro hluchonČmé v Praze. Uþitelská práce jej podle vlastního vyjádĜeni naplĖovala velkým uspokojením. V Praze také v letech
1837-1838 absolvoval školu pro varhaníky. BČhem pobytu v hlavním mČstČ se zapojoval do þeského vlasteneckého a kulturního
života, stýkal se s þeskými obrozenci, psal a uveĜejĖoval vlastenecké povídky (pĜispíval mimo jiné do známých KvČtĤ), byl aktivnČ
þinný v þeských taneþních besedách, pro které skládal hudbu.
V roce 1841 však odešel - v podstatČ z existenþních dĤvodĤ - do
Kutné Hory, které zĤstal vČrný až do své smrti v roce 1889. V Kutné HoĜe pak zapoþal svou dráhu kulturního pracovníka a regionálního historika. Hmotné zajištČní mu poskytovalo obþanské povolání
- byl pĜijat na uprázdnČné místo Ĝeditele chrámové hudby (v tehdejší
terminologii regenschoriho) pĜi farním kostele sv. Jakuba. V literatuĜe se uvádí, že nasmČrování Veselského na Kutnou Horu bylo
dílem zdejšího rodáka, dramatika Josefa Kajetána Tyla, s nímž se
Veselský stýkal v dobČ pražského pobytu. PĜíchod P. M. Veselského
do Kutné Hory tedy mimo praktické zajištČní sledoval i vlastenecké
poslání. Místní þeští vzdČlanci vþetnČ významné osobnosti - lékaĜe
Josefa Jaromíra ŠtČtky, s nímž P. M. Veselský brzy navázal spolupráci, se scházeli v hostinci U Ptaþovských. Jejich þinnost charakterizuje Ĝada významných kulturních poþinĤ. NapĜ. v roce 1842 uspoĜádali oslavy ke stému výroþí úmrtí barokního malíĜe Petra Brandla.
Finanþní výtČžek, který z nich vzešel, byl pozdČji použit na podporu
mČstské nemocnice a ochotnického divadla. SpeciálnČ divadlu se
Veselský velmi intenzivnČ vČnoval - byl pĜekladatelem divadelních
her do þeštiny a jejich recenzentem a rovnČž mČl na starosti hudební
stránku ochotnických vystoupení. Jako regenschori u sv. Jakuba
systematicky pČstoval a zveleboval chrámovou hudbu a zpČv. Stál
rovnČž u zrodu mČstské veĜejné knihovny, založené v roce 1848. Z
oblasti rodinného života zmiĖme alespoĖ to, že se v roce 1843
oženil (po pĜedchozí neúspČšné známosti v Praze) s o tĜináct let
mladší mČšĢanskou dívkou Aloisií Zelinkovou, dcerou místního
soukeníka. Z devíti dČtí manželĤ Veselských se dospČlosti dožily
pouze þtyĜi - synové Vladimír a Otakar a dcery Milada a Terezie,
která byla hereþkou. Žádný z potomkĤ se však nevydal ve stopách
svého otce.
Do dČjin mČsta se Veselský zapsal nejen jako nadšený vlastenec, ale také jako spisovatel (používal - zejména za svého pĤsobení
v Praze - pseudonymy Sekytský a Novoknínský), archiváĜ a historik. BČhem svého kutnohorského pĤsobení publikoval rozsáhlou
Ĝadu þlánkĤ pĜevážnČ s historickou tématikou, a to jak v místních,
tak i v centrálních þasopisech. Z místních þasopisĤ to byly pĜedevším Kutnohorské listy a Vesna kutnohorská, z centrálních ýasopis
Muzea království þeského, Lumír, Pražské noviny, Koruna þeská aj.
PostupnČ zpracovával i na svou dobu nosné odborné historické stati,
z nichž na tomto místČ uvećme alespoĖ DČjiny mČsta Kutné Hory,
úplný dČje- a místopis nebo DČjiny královského horního mČsta
KaĖku. Z tohoto díla vyšel tiskem jen první díl DČjin mČsta Kutné
Hory (v roce 1867), þasovČ dovedený do roku 1424. ýásti svých
Životopis a bibliografie P.M. Veselského jsou pĜevzaty z práce:
PhDr. Marie Bisingerová: Veselský Petr Miloslav, osobní fond
1893-1889(1935), inventáĜ. SOkA Kutná Hora, Kutná Hora 2005.
Další práce o P.M. Veselském: Vyþichlová Veronika: Život a dílo
regionálního historika Kutné Hory Petra Miloslava Veselského.
Diplomová práce na Pedagogické fakultČ VP v Hradci Králové,
1997. Vyþichlová Veronika: Regionální historik Kutné Hory Petr
Miloslav Veselský 1810-1889, Východoþeské listy historické 15-16,
r. 2000, s. 37-67.

soubornČ nepublikovaných prací pak uveĜejĖoval ve výše uvedených þasopisech.
Publikaþní þinnost P. M. Veselského z oblastí historie byla
uskuteþnitelná pouze pĜi možnosti využívání bohatého písemného
materiálu, který poskytoval kutnohorský mČstský archiv. Pro svou
orientaci na historii i osobní schopnosti byl P. M. Veselský v roce
1845 jmenován mČstským archiváĜem s úkolem pokraþovat v rovnání a zpracování písemností mČsta. Po tĜech letech jeho intenzivní
práce v tomto smČru ustala a soustĜećovala se spíše na využívání
archivu jako pramenné základny. V roce 1875 zaþal z povČĜení
mČstské rady rovnat novČ získané písemnosti bývalého kutnohorského horního a mincovního úĜadu. U této práce setrval až do roku
1884, kdy z archivu pro špatné zdraví definitivnČ odešel. Služby
regenschoriho zanechal již v roce 1877.
Petr Miloslav Veselský byl pro Kutnou Horu ve své dobČ bezesporu výrazným pĜínosem. Souþasná hodnocení, zejména srovnání
jeho základního díla s DČjinami mČsta Prahy od V. V. Tomka,
Vávrovými DČjinami mČsta Kolína a DČji mČsta ýáslavČ od Augusta Sedláþka vyznívají - jistČ opodstatnČnČ - ve Veselského neprospČch. NicménČ má tento regionální historik a kulturní pracovník
Kutné Hory 19. století, který 9. þervence 1889 zemĜel, pro mČsto - a
nejen pro nČ - svĤj nezastupitelný význam.
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Z historie cechu obuvnického z 15. století. 1886, þ. 13.
UdČlení nynČjšího znaku mČstského v HoĜe Kutné. 1886, þ. 29.
Zmrzlíci - groše dobrého zrna. 1886, þ. 33.
Zvláštní potrestání pro vraždu. 1886, þ. 43.
HrĤzná vražda v HoĜe Kutné - O domČ Kalkusovském þp. 336 v
Sedlecké ulici. 1886, þ. 44.
PabČrky z historie opatství Sedleckého. 1886, þ. 45.
Z minulých þasĤv. 1886, þ. 45, 49.
NČco o PuchĜi. 1886, þ. 47.
Nepravé tvrzení - o vČzení v chrámu Matky Boží Na NámČti. 1886,
þ. 48.
Z minulých þasĤv. 1886, þ. 49.
O vypovídání z mČsta v staré dobČ. 1886, þ. 49.
Držebnost pozemkĤ nČkdy klášteru sedleckému náležejících
kutnohorským potvrzena. 1886, þ. 49.
HoĜe Kutné ke dni 24. þervna - o Svatojánském námČstí. 1886, þ.
50.
PurkmistrĤv ĜetČz. 1886, þ. 52.
Hlavní oltáĜ v chrámu Matky Boží Na NámČti. 1886, þ. 54.
Episoda ze života þeského umČlce. 1886, þ. 57.
Jak bývali druhdy zloþinci trestání. 1886, þ. 58, 59, 61, 65, 79, 82,
84, 86.
Ke dni 29. þervence 1886 - vzpomínka na Karla Havlíþka. 1886, þ.
60.
V den narozenin Jana Erazima Vocela. Literární rhapsodie, pĜíloha
ýáslavan. 1886, þ. 68.
V den úmrtí Jana Erazima Vocela - den 16. záĜí 1871. Literární
rhapsodie, pĜíloha ýáslavan. 1886, þ. 73.
V den úmrtí Mikuláše Daþického z Heslova - 260letá upomínka.
1886, þ. 75.
Skromné upozornČní (sochy). 1886, þ. 89.
Jak se dály druhdy volby obecní v HoĜe Kutné, pĜíspČvek k dČjinám
mČsta. 1886, þ. 97-100.
Krypty v dČkanském chrámu sv. Jakuba v Kutné HoĜe. 1887, þ. 1214.
Kutná Hora 22. dubna 1862 - þtvrtstoletá upomínka. 1887, þ. 15.
Chrám sv. Jana Nepomuckého. 1887, þ. 20.
PĜíspČvek ku starému místopisu v Kutné HoĜe. 1887, þ. 25, 26.
Procházkou mezi mrtvými. 1887, þ. 28, 29.
Nové dolování. 1887, þ. 28.
Ukonþení školního roku na první obecní opatrovnČ v Kutné HoĜe.
1887, þ. 29.
Zapomenutý. Episody z doby prvních divadelních ochotníkĤ v HoĜe
Kutné (Václav Havlena). 1887, þ. 32.
Ze zápisek starého Kutnohorana. 1887, þ. 39.
Jak hledívalo se hornictví kutnohorskému pomoci - pĜíspČvek k
historii úpadku hornictví v HoĜe Kutné. 1887, 6. 43.
Vybrané spisy Karla Havlíþka Borovského. 1887, þ. 47.
Josef Kajetán Tyl - upomínka ke dni 80. jeho narozenin. 1888, þ. 5-7.
Petr Brandl - pĜíspČvek životopisný. 1888, þ. 10, 11.
Z okolí kutnohorského - Poliþany. 1888, þ. 13-16.
NČkteré zaruþené zprávy o chrámu sv. Jana KĜtitele v HoĜe Kutné.
1888, þ. 24, 25.
Z okolí kutnohorského - Mezholezy. 1888, þ. 48, 49.

Navrácení kolaturní neboli „ius patronatus“ HoĜe Kutné na všecky
kostely kutnohorské. 1888, þ. 43, 44.
VysvČcení novČ postaveného oltáĜe v „þerné kapli“ chrámu sv.
Jakuba. PĜíloha ýáslavan. 1888, 6.50.
Mé louþení. 1889, þ. 2.
Josef Kajetán Tyl - upomínka ke dni 4. února 1808. PĜíloha
ýáslavan. 1889, þ. 7.
NČkteré zprávy k první dobČ mincovnictví kutnohorského. 1889, þ.
7, 8, 9, 11, 12, 14.
BrandlĤv obraz na vandru. 1889, þ. 9.
19. duben 1839 aneb padesátileté jubileum první opatrovny pro
malé dítky v HoĜe Kutné. 1889, þ. 15-17.
PĜíspČvek ke staré literatuĜe þeské. 1889, þ. 20.
Chrám Matky Boží Na NámČti v HoĜe Kutné. 1889, þ. 21-23.
Nový pĜíspČvek ku kryptám v chrámech kutnohorských. 1889, þ.
27-33.
Staré pĜíbČhy kutnohorské. 1890, þ. 30-40.
Podvysocké listy:
PĜepadení kláštera sedleckého mČšĢany kutnohorskými 15. února
1309. 11, 1900, þ. 9, 13.
Divadelní hry (výbČrovČ)
Jozefka aneb Podivné shledání. Praha 1834.
Mocnost lásky aneb Vilím a Marie. Tábor 1838.
Jolanta aneb Obnovená dĤvČra. Hradec Králové 1855.
PRAMENY A LITERATURA
1. díl: Petr Miroslav Veselský: Královské horní mČsto Hora Kutná.
Úplný dČje- a místopis. Díl první. Od poþátku mČsta až do roku
1424. Nákladem Jana Breuera, Kutná Hora 1867.
2. díl: Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje a místopis.
Díl II. Od roku 1424 až do roku 1500. SOkA Kutná Hora, osobní
fond Veselský P.M., inv. þ. 15. (Rukopis autora. Na titulní stranČ
je poznámka: …pĤvodního rukopisu pro pana Otakara Breuera
pĜepsal autor.)
Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje- a místopis. Dle
pĤvodních pramenĤ sebral a sepsal Petr Miloslav Veselský. Díl
II. Od roku 1424 až do roku 1500. SOkA Kutná Hora, osobní
fond Jäger Emanuel. (Strojopis, pĜepsal z rukopisu pravdČpodobnČ Em. Jäger. Text je obsahovČ shodný s rukopisem inv. þ. 15,
obþas se vyskytují odlišné formulace.)
3. díl: Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje- a místopis.
Díl III. (1501-1600). SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský
P.M., inv. þ. 16. (Rukopis autora. Na titulní stranČ je poznámka:
(Dar Breuera ze Švýcar).)
Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje- a místopis. Díl III.
(1501-1600). SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M.,
inv. þ. 20. (Strojopis, pĜepsal pravdČpodobnČ Em. Jäger. Text je
obsahovČ shodný s rukopisem inv. þ. 16, þasté jsou odlišné
formulace.)
Nepoužité rukopisy:
Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje a místopis. Díl 1.
SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., inv. þ. 14.
Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje a místopis. Díl 2. a
3. SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., inv. þ. 18.
Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje a místopis. Díl 2. a
3. (1424-1620). SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M.,
inv. þ. 19. (Konþí r. 1547 a obsahuje pĜevážnČ opisy pramenĤ.)
Královské horní mČsto Hora Kutná. Úplný dČje a místopis. Díl 4.
Místopis. SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., inv. þ.
17. (V rukopisu oznaþen jako díl V.)
Další práce P.M. Veselského, neuvedené v bibliografii
(pokud je autorství nejisté, je uvedeno s otazníkem):
NČkteré zprávy o biskupovi Filipovi Sidonském. Lumír 1862.
NČkteré poznámky o rodinČ Daþických z Heslova. SvČtozor 1864.
NČkteré zprávy o rodinČ pánĤ Daþických z Heslova, a zvláštČ o
Mikulášovi Daþickém a jeho záležitosti ohlednČ zavraždČní
Kolovrata Novohradského. SvČtozor 1869.
HavlíþkĤv pobyt v HoĜe Kutné. Národních listy 12. listopadu 1871.
SvČtozor 1873 þ. 32 (nehospodáĜství pĜi horách, Veselský?)
SvČtozor 1879, str. 150. (havíĜské písnČ)
Svoboda 1873, þ. 2 (vzpoura a stínání havíĜĤ, Veselský?)
Živa 1856 (dĤl Osel, Veselský?)
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Díl I.
Agrikola 4
Albrecht císaĜ 13, 14, 15, 16, 28,
48, 65, 69
Albrecht Rakouský 65, 69
Alder 45, 60
Alexander V. 55, 56
Albík z Uniþova 56
Alphardus 11
Anna PĜemyslovna 16
Sv. Anna, vesnice 2
z Aufensteinu 18
Augustin faráĜ 58
AviĖon 51
Balbus 33
Baltazar, knČz 48
Barbora, královna 60
BartolomČj, arcibiskup 60
Bartoš 45
Bartuš 15
Beþkovský 59
Beþvary 3
BechynČ z Lažan 57
BedĜich Míšenský 18, 28
BedĜich, opat 21, 22
BedĜich Rakouský 15, 16
Benedikt XIII. 50, 51, 55
Beneš Fr. 19
Benešovský 25
Bergov 47
Berka 17
Beroun 60
z Bibersteina 60
BikáĖ 3
Bílý Jan 25
Blahut 19
Blankenburg 33
Boþek z Kunštatu 65
BojištČ 59
Bojmany 68
Bolek Svidnický 28
Boleslav, stará 59
Bonifác 13, 16, 40, 42, 47, 48
Bononie 56
z Borotína HeĜman 68
z Borové MatČj 38
BoĜek z Miletínka 68
BoĜita z Košic 16, 18, 26
BoĜita z OstĜedka 56
Brarombart 45
Brešlabor 15
Brno 68, 69
BrnČnský 25
Brod ýeský 44, 64, 69
Brod NČmecký 67
BĜevĖov 48
z BĜezové VavĜinec 66
Brunorius 60
Buchovec 67
BudČjovice 14
Budin 14
Budišin 28
BudynČ 18
Burchardi 19
Bylany 4
Cáchy 19
de Castro 24
Cimburk 4
z Cimburku 4
Církvice 3
Clarici 24
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ýáslav 2, 8, 35, 48, 52, 58, 60, 61,
65, 67
ýechtice 3
Diviš ze Srbþe 65, 68
DivĤþek z JemnišĢ 57, 58, 60, 61
Dobner 32
DobĜeĖ 3
z Donína 60
Doubrava 18
Domažlice 67
Druhonice 68
DuchoĖ z Malešova 43
DvoĜák Mikuláš 25
Ebrhardus 2
z Egerberka Mikuláš 54
Ekhardus 19
Eldris 45
Eliae 48
Eliška královna 24
Endrlín 30, 31, 33
Eneáš Silvius 16
Engelbert 24
Estramadura 19
Eulaner 24, 26
Falkenberg 15
Fernand 60
Fifle 45
Finder 60
Flašar 44
Flaška 45
Flaška z Pardubic 48
Florenc 11, 23
Frankobrod nad Mohanem 30
Friduš od Hory 68
Gara Mikuláš 47
z Geri JindĜich 33
Gerhard 19
Geyer 60
Glacer 45
Glencl 15, 21, 35, 45
Gmel 34
Grabr 34
Grobr 15
Gros 45, 60
Grosman 24
Grunta 3
Gyes 15
Habr 67
Hájek z Liboþan 1
Hammerschmied 32
Hana z ýáslavi 44
Hašek 65
Henhekl 45
Heinzman 18
z Heneberku 19
Hermanus de Castro 19
HeĜman 24
HeĜman z Perného 38
Hlaváþ z Lipého 68
Horažćovice 15
Hoppe Tomáš 25
Horka 61, 68
Hradec Králové 59, 68
Hrádek 4
Hradecký Matouš 59
Hromádka z Jistebnice 61
Hroby 55
Hula z PĜelouþe 44
Humpolec 65
M. Hus Jan 50, 51, 52, 55, 56, 57,
58

Hyka 38
Hykaman 38
Hynek probošt 22
Cheb 13, 14, 16
Chlistovice 3
M. Chodek 59
Chorber 55
ChotČboĜ 61
Chotenice 3
ChotouĖ z NestČjova 68
Chramninger 60
Christian 60
Chrudim 61
Chuneman z Morspachu 24
Chval 67,
Chvála z ěiþan 68
z Chvaletic Myslibor 49
Jablona 35
Sv. Jakub, vesnice 2, 3
Jakub písaĜ 25
Jakub z Tadlmarku 15
Jamolice 20
Sv. Jan, vesnice 2
Jan král 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 28, 33
Jan biskup 21, 30
Jan JindĜich 28
Jan XXII. papež 23, 56
Jan probošt 20
Janovice 3
Jaroš 55
Jaroslav z Opoþna 38
JaromČĜ 62
Jarošek 25
M. Jeroným 51, 57, 58
Ješek 25
Jilové 1, 23
JindĜich Korutanský 15, 16, 17, 18,
19
JindĜich opat 34
Sv. JiĜí 3, 12
JiĜí biskup 60
Jorig 34
Jošt 40, 47
Jurg 15
Kamen 55
Kammr 60
Karlstein 60
z Kamena JindĜich 45
KaĖk 4, 66
P. Kapihorský 1, 17, 21, 23, 25, 55
Karel IV. 24, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 52
Karel Albert 14
Karel Robert 13, 14
Sv. KateĜina, vesnice 2
Kaufmann 55
Kayczenbach 45
Kazimír Polský 27, 28
Kelberg 19
Kimel 15
Kladsko 59
Klatovy 67
Klement V. 21
z Klimberka 17
Kluky 9
Knín 1, 58, 59
Kolín 8, 9, 12, 16, 31, 35, 47, 48,
55, 58, 61, 64, 66, 68
KokĜický 25
z Kolovrat BedĜich 68
z Kolsteina Hynek 68
Kompostella 19

Konárovice 31
Konrat arcibiskup 55. 60
Korybut Sigmund 67, 68
P. KoĜínek 1, 3, 4, 28, 29
Košice 3
Kostelec nad Labem 69
Kostka z Postupic 68
Kostnice 56
Kounice 60
KouĜim 58, 59, 69
Krondl 45
z KravaĜ 65
z KrasoĖovic Mikuláš 39
Krupka 1
Krušina z Lichtenburka 68
KĜišĢán 25, 55
KĜesetice 3
KĜivoklát 27
Kuneš 44
z Kunštatu 62
Kuklík 1
Kursner 60
Kuthen z Springsfeldu 1, 12, 16, 59
Laba 3, 14, 55
Lala 49
Langschnabl 19
Ledeþ 59, 65
Lemel 60
Lep 15
Leskova Noha 55
Levlín 25
Libenice 3
Libuše 1
z Lichtensteina Jan 48
Lidice 17
Lichtenburg 62
z Lichtenburku 17, 18, 24, 62
z Lipé JindĜich 14, 16, 17, 18, 20
Lipnice 59
Lisý 38
Litochleb 43
Litožnice 59
LitomČĜice 61
Livorno 51
z Lobkovic Bohuslav 33
z Lobkovic Mikuláš 52
Lochy 61
Lohnejš 4
Lombardus 11
Lomer 32
Lorec 2
z Lovþí Alexei 4
Loz 38
Ludvík Aquilejský 60
Ludvík Braniborský 28
Ludvík císaĜ 28
Ludvík Mikuláš 38
Ludvík Uherský 28
z Lukavy Albrecht 8
Lužice 49, 51
Magdeburg 33
Malešov 69
Malín 3, 6, 12, 14, 21, 28, 48, 52,
54
Martin 24
Martin V. 64
MaĜík 45
MatČj z Borové 38
MČstecký z Opoþna 61
Michal kĜižovník 60
Michálce 47
z Michalovic Jan 68
Mikulov 48
Mikuláš III. 8

Mikuláš II. opat 25
Mikuláš z Prahy 39
Mikuláš RatiboĜský 27, 28
sv. Mikuláš 2
Miroslav 3
Miskovice 3
z Miletínka Diviš 68
MíšeĖ 13, 14
Naþeradec 3
Náchod 59, 64
Naz 15, 45, 49, 60
Nebovidy 66
Neškaredice 3, 29
Nikl 44,
Nosl 24
Nymburk 61, 69
de Oderen 19
Odrem 15
Oharka 18
Olbram 17
OldĜich z Brandýsa 19
OldĜich faráĜ 21, 22, 23, 25
Olejník 38
Olomúc 15
Opava 27, 28
OstĜihom 14
z Oetingen 60
Otto Brandenburský 8
Oustí nad Lužnicí 58
z Ozora 60
Osel 7, 13
Palacký František 1, 51, 58
Palestina 24
Pankrác 60
Pavie 69
PaĜíž 52
Peþky 3
Peithner z Lichtenfelsu 2
PeĜtejnice 16
Pešek 19, 35, 42
Petr faráĜ 59
Petr opat 16, 17
Petr probošt 17
Pelcl 30, 35, 57
Pfaffendorf 15, 55
Pípa 67
Pirknar Berthold 15, 16, 20, 21
Pirkner ŠtČpán 21, 30
Pirkenstein 16
Pisa 51, 52, 55
Písek 67
Písek Hanuš 55
Písek Petr 34
z Písku Elblin 25
z Písku Jakub 15
z Písku Christof 45
z Písku Mikuláš 60
PnČvice 3, 6, 12, 25, 37, 48, 52, 69
Plimel 45
Plumel 15
PlzeĖ 24, 58
PodČbrady 48
Poliþany 28
Polner 45
Poplin 25
z Potsteina 19
Praha 2, 15, 25, 28, 52, 57, 58, 59,
60, 68
z Prachovic Dilbiš 53
de Prata 60
Praumbart 15
Prokop markrabČ 48
M. Prokop PlzeĖský 64
PĜelouþ 61
PĜemysl I. 2, 7
PĜemysl Otakar II. 2, 3, 5, 8, 15, 19
M. PĜíbram 64
PĜítoka 15, 21, 34
Ptáþek z Pirksteina 58
Pubiþka 1, 3, 12

Purkhard z Magdeburku 29
Purkschmied 39
Puška z Kunstatu 62, 68
Puš Peregrin 15, 16, 17, 18, 19
Ráþek Kobyla 55, 56
Ramhovský 4
z Rachemberku Sigfried 24
Rataje 58
Ratenice 3
RatiboĜ 3
Reiman 24
Reinswerk 60
Rohozec 60
z Rohu HeĜman 24
Rokycany 61
z Rosenberka 19, 68
Rosenthal 15, 60,
Rothlöv 33
Rotpart 60
Rousy (Rusy), 26
z Rožmberka 25, 47, 67
Rudolf Habsburgský 8
Rudolf I. 13, 14, 15
Rudolf Saský 24
Rumpold Hlohovský 60
Ruthart 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29,
39
RĤžiþka 2
ěehoĜ XII. 50, 51, 55
Sázava 61
Sedlec 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 22,
24, 25, 28, 30, 40, 55, 60, 61
ze Sedlic JindĜich 48
Segedunum 2
Schönhor 15, 45
Sigmund 34, 40, 47, 48, 52, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67,
68, 69
Silber 15
Skalice 61, 67
de la Skala Brunorius 60
Slezsko 49, 51, 62, 64,
de Smalbach 19
ze Smržic Jan 68
Spicberg 1
Spiesglas 60
de Spinolis 60
ze Srbþe Diviš 65, 68
ze Srbþe Martin 65
z Starkoþe Mareš 68
Steinbach 24
Sternberg, hrabČ Kaspar 2, 27, 49,
54
z Sternberka Petr 47, 58
z Sternberku Aleš 59, 68
Stránský 3
ze Stráže 14, 16, 17
Suchdol 3, 47
Sukov 1
Süss 60
Sušice 67
Svidnice 59
ze Svojšína 54, 56, 61, 62
Sybot 8
ze Sydova 60
Sylvius Aeneáš 33
ŠafáĜ Petr 34, 45
Šimon Trogirský 60
Šobr 25
Švamberk 47
TáboĜi 60, 61, 65
Tafelrunge 12
Talayer 60
Tausentmark 16
Tempelstein 16, 20
Thielen 2
Thomel 15
Tillman 18, 25
Toþník 54

Tomáš arcidČkan 21, 22
Tomek Vác. Vlad. 2, 12, 16, 17,
25, 51
Topler 60
Troperová 49
z Truhonic Václav 49
Trutnov 64
TĜebešice 3
Tusko ze Svojšic 49
Tyl Jos. Kaj. 14
Týnec 35
Tyrmanus 19, 24
Ulmanus 19
Ulrich 15
Václav I. 2, 3
Václav II. 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19,
33
Václav III. 13, 14, 15
Václav IV. 27, 33, 34, 35, 40, 42,
47, 48. 49, 50, 51, 55, 56, 57
Václav dČkan 21, 22
Václav opat 35
z Valdeku Vilém 12
de Valperga 60
z Valdšteina Hašek 68, 69
z Vartenberka 14, 68
Vavák ze Hradce 64
de Vegeriis 60
Vejprty 1
Veirachová 33
Velflín 15, 26
Velflovic Jakub 16. 17
z Vechty Konrád 53
z Velemysle 48
z Veleslavína Adam 33
Vend z Ilburka 60
VídeĖ 8, 48
Vilém Bavorský 60
Vilmann 15, 24, 34, 35
z Vicemilic Tomáš 68
Vitold Litevský 64, 67, 68
Vlach Petr 45
Vocel Jan Erazim 2
Volný 16
Vornatus Mikuláš 28
Voksa z Valdšteina 55
Vratislava 28, 48, 55, 59
Vrchlice 28, 69,
z Všerub Jakob 65, 68
Vysoká 3, 69
Vyšehrad 20, 47, 60
Wiklef 50, 56
ZáboĜ 3
Zaganský Jan 60
Zap Karel Vlad. 3, 12, 16, 17, 51
Zbraslavice 3, 37
Zbynek Zajíc z Hasenburku 48, 50,
55
Zbyslava 60
Zdenek z Postupic 52
z Zehušic Vítek 68
Zimerman 60
Zmrzlík Petr z Orlíku 48, 49
Znojmo 48
Zyep Beneš 49
Žandov 2
Žćáry 24
Žebrák 32, 35
Želivský Jan 64
Žihobec 48
Žitava 19, 35
Žitavský 25
Žižka 58, 61, 65, 66, 67, 68, 69
Žleby 38, 62
Žlunice 4
Žofie královna 51, 57, 58, 60

Díl II.
Adam, rychtáĜ kolínský 111
Aeneas Silvius 33
Ahník z KĜešic, rychtáĜ horský 23,
100, 125
Albrecht Bavorský 35
Albrecht Rakouský, zeĢ císaĜe
Zikmunda, pak král þeský 4, 5,
33, 34, 35, 50, 55
Alder, Jan 155, 252
Alder Prokop z Lošan, úĜedník
mince 100, 122, 126, 133, 134,
144, 155, 157, 272, 320;
manželka KateĜina 194, 195
Alder Václav 218
Aleš ze Šternberka 50, 54
Alexander VI. papež 295
Ambrož, syn LaurencĤv 52
Ambrož z Prahy, mincmistr 15, 22,
23
Ambrož z Kutné Hory 35
Ambrož zlatník 233
Amcha JindĜich 244
Antoš kováĜ 182
apatéka 167
apelace ku králi 114
Apolena z PráchĖan 297
Appel Purkhart z Victum 151, 153,
188
arcibiskup pražský 21, 64, 148,
248
arcibiskupové pražští: Konrád z
Vechty, Rokycana
artikule pražské 5, 7, 56
Augustin, biskup Lucian
Sankturienský 248, 249, 270,
271, 272, 273, 274
Augustýn z Týnce 38, 40
Baltazar postĜihaþ 99, 100
Barbora královna, manž. cís.
Zikmunda 30
z Barchova viz ýenČk z Barchova
= Daþický ýenČk z Barchova
Bárta - Bártovi sirotci 157
Bartoš mincíĜ 70
Bartoš z Kúta, erckaféĜ 125, 155,
320
Bartoš z PráchĖan 296, 321
Basilej 14, 56
Basilejská kompaktáta viz
kompaktáta
bednáĜi: Tobiáš
BedĜich Kolínský 48
BedĜich ze Strážnice 35, 38, 40,
41, 181
BedĜichová 158
bekynČ 70, 137; KateĜina bekynČ
Mistr Benedikt 280
Beneš z Veitmille, nevyšší
mincmistr a purkrabí na
KarlštejnČ 156, 166, 169, 177,
184, 188, 189, 190, 201, 202,
205, 206, 213, 217, 227, 239,
245, 260, 295, 303, 304, 307
Bermann z Lindenberka 199
Berka Bernard 183
Berka Mikuláš z Dubé 175
Berka z Násilé, komorník
královský 223
bernČ všeob. 30, 242, 243
bezvládí 35, 58
Bílejovský Jan 320
Bílejovský MatČj 86, 100a, 139,
320
Bílejovského zeĢ MatČj viz MatČj,
zeĢ B.
Bilijov 12
biskup jagerský 147
biskup olomúcký 143
253

Blažej mincíĜ, Ĝeþ. FaráĜ 86
Blažej hrnþíĜ 15
Boþek z Kunštátu 130, 150
Bohuslav z Leskovce 133
Bohuslav ze Švamberka 258
Bohuše z Drahobudic 211, 212
Bolek z Drahotína 38, 40
Boleslav Mladá 215
Boleslavsko 56
bouĜe havéĜské: 1494: 295 a násl.;
1495: 303; 1496: 304, 306 až 311
z Božetína viz ZachaĜ z B.
Brabec Šimon 86
Bradáþ OldĜich 157
Bradatý viz Jan Bradatý z MeziĜíþí
brána ýáslavská 44, 174, 177
brána Klášterská 11
brána Kolínská 11, 281
brána KouĜimská 10, 281, 321
branka Páchovská 104, 105, 106
Bratislava (Prešpurk) 188
Breüer Jan 220
Breüer Otokar 11, 106
Brno 21, 92, 105, 221
z BĜeznice viz Vítek z B., hejtman
vojska táborského
Budín 308, 309, 317
Bukaþ 8
z Bukoviny viz Jaroslav z B.
bumbal = handštán 47
Burian 100a
Burian z Gutštejna 288
Burian mladší z Gutštejna 204
Burian z Leskovce 164
Bylanka 12, 98, 184, 185, 292
Bylany 185, 290, 292
Bzenecký Václav 100a
Canon mincovní 261
Cech, pĜedmČstí 88
cechy 88
cech havéĜský 45, 46, 170
cihelna obecní (cihelnice) 92
cihláĜ 92
Cimburk: I. mlýn Cimburk, II. tvrz
pánĤ z Cimburka
z Cimburka viz Ctibor z C., Jan z
C.
církev obecná (katolická) 12
cizozemci 18, 21, 149
cizozemcĤ pĜijímání do obce a na
úĜady 16
clo obecní 104, 105, 107, 154, 275,
276, 317
clo v MalínČ 242, 243
Ctibor z Cimburka, kancléĜ 156,
161, 221
cukrovar starý 10
ýábelický Jan z Soutic, nejv.
mincmistr 23, 30, 48, 49, 50, 54,
59, 61
ýapek Jan ze Sán, hejtman vojska
sirotþího 14, 16, 20; viz i Jan ze
Sán
ýapka Tomáš 111
ýáslav 8, 34, 53, 107, 116, 129,
131, 137, 164, 165, 222, 242,
250, 304
ýechové 3, 4, 7, 14, 16, 20, 30, 31,
33, 112, 145, 248, 289, 290
ýechy, 5, 6, 7, 17, 21, 27, 31, 58,
131, 142, 143, 190, 248, 249,
289, 290, 312
ýenČk z Barchova, Vyšehradský
187, 202; viz i Daþický ýenČk z
Barchova
ýenČk z Klingštejna, prokurátor
královský 202, 204
z ýenova viz Václav Vlþek z
ýenova a Zikmund Vlþek z ý.
ýerný Jan 22
ýeský Brod 108, 137, 156
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þistota mČsta 91, 119
þtvrĢ BartolomČjská 117, 127, 172
þtvrĢ NámČtská 172
þtvrĢ Papouškova þi Vojnovská
172
þtvrĢ Tarmarská 172
Daþice 127
Daþický ýenČk z Barchova 187,
202, 235
Daþický Mikuláš z Heslova 69,
131, 153, 199, 235
Daþický OndĜej z Heslova 296
Desky Zemské: úĜedník D.Z.:
Koblenc JindĜich 49
Diviš urburéĜ 4
DivĤþek Mikuláš z JemnišĢ,
mincmistr 3, 25
DivĤþek Mikuláš z Kladrub 23, 41,
181, 238
Dlouhoveský Augustin z Dlouhé
vsi 320
dluhy po zemĜelých mČšĢanech
291; jiné 313
Dolejší mČsto 10, 11, 106, 320
doly kutnohorské 4, 58, 65, 96, 97,
159, 161, 289; viz i hornictví
Domašínský Jan 100a
domy šenkovní 111
Dorota z PráchĖan 296
Drahobudice viz Bohuše z D.
drahota 118, 133, 134
z Drahotína viz Bolek z D.
Druhanice 54
dĜíví (plavené po Labi pĜes Kolín)
108
dsky zemské 29
z Dubé viz Berka z Dubé, JindĜich
z Dubé, JiĜí z Dubé, Roháþ Jan z
Dubé
DuchoĖ 105
dĤl Plimle 145
dĤl Ruthart 197
dĤl Zyghart 197, 303
dĤm Alderovský (Prokopa Aldera)
na Rybném trhu 320
dĤm AmbrožĤv na Tarmarce starý rathúz 53
dĤm Bartoše mincíĜe 70
dĤm Bartoše z PráchĖan na Dol.
rynku 321
dĤm bekyĖský viz dĤm panenský
dĤm Benátky 11
dĤm Bílejovských na Dol. mČstČ
320
dĤm BukaþĤv na Tarmarce 8
dĤm Dlouhoveských na Tarmarku
320
dĤm Feista Petra 89
dĤm Hluckého 168
dĤm Horstofarský 316
dĤm Horutovský 173
dĤm Jana z Skalice na Rybném
trhu 321
dĤm Janovského Petra, erckaféĜe,
na KoĖském trhu 320
dĤm Knejzlíkovský jinak Knížecí
neb Minsterberský 220
dĤm Kozla Kuneše z Olbramovic v
MincíĜské ulici 321
dĤm Kralického z KĜesovic pĜed
KouĜimskou branou 321
dĤm Krulišovský 297, 318
dĤm LaurencĤv (AmbrožĤv) na
Tarmarku 53
dĤm Libáka Mikuláše z PojedČ na
Tarmarku 321
dĤm Melhúz 11
dĤm Minsterberský viz Knížecí
neb Kneslíkovský
dĤm Mirka Beneše z Solopisk proti
kamenné kašnČ 321
dĤm Mlýnka Jana, erckaféĜe, pod

Tarmarkem 321
dĤm nejvyššího mincmistra 316
dĤm Orel 11
dĤm panenský = bekyĖský 70
dĤm Pekárna 11
dĤm PokšichĤv 23
dĤm Ptáþka, zvonaĜe a konváĜe, na
Tarmarku 321
dĤm Ruthartovský 125, 199
dĤm SekyĜických 125
dĤm Smíška Jana z VrchvišĢ na
Tarmarku 321
dĤm Svatbový KateĜiny KateĜinþin 137
dĤm Štolara Mikuláše na sv. JanČ
321
dĤm Trþkovský (Buriana) v ulici
MincíĜské 320
dĤm u þerného konČ 10
dĤm u havíĜe 162
dĤm u jelena 10
dĤm u PanenkĤ 12, 321
dĤm u rakĤ (Svatbovský) 136
dĤm u zlaté husy na Vinné ulici 11,
320
dĤm u zlatého kola 234, 11
dĤm v sladovnČ 11
dĤm VĜesovce z VĜesovic v
MincíĜské ulici 320
dĤm Zajíþkovský nad Páchem 198
dĤm židovská škola 11
DvĤr Králové 30
Ebersdorf 215
Eliáš 165, 166, 183
z Elkuše viz Lorecký z E.
Eloy zlatník 89, 99
Endrlin mincmistr 67
erb mČsta viz znak mČsta
erckaféĜi: Bartoš z Kúta, Glencl,
Hanúšek, Havlík, Janda,
Janovský Petr, Jošt, Jan
ZikmundĤv, Mlýnek Jan, Prekl,
Písek Hanúšek, Ruthartové Jan a
JiĜí, Straskytl Jan, Sysel Kryštof,
Šuler, Zýwald
Eposovy bájky 236
Eugenius papež 55
FaráĜ Blažej mincíĜ 23, 36, 86
FaráĜ MatČj 34, 36, 86, 100a, 120
fary kutnohorské 5
Feist Petr 89
Ferdinand I. 235
Feridan Hanúšek 42, 43
Filip 23
Filip švec 100a
formani: Houdek, Volek
FranČk krejþí 34
František z Kotvice 320
frenifex uzdáĜ
Friedel 23
Fridrich, král Ĝímský, pak císaĜ 55,
57, 105
Gabriel, úĜedník mince 163, 182
Gall Filip 86
Gallus = Havel
Gebhart Johanes 93, 94
Glencl Hanuš (Hanúšek) erckaféĜ
13, 320
groš þeský 17, 21, 69, 123, 124,
217, 224, 251, 261, 262, 277
Grunta 186, 320; viz též: huĢ u
Grunty
Gruntlík 36, 41
z Gutštejna viz Burian z G., Burian
ml. z G.
Guttenberg Jan 236, 237
Hagius viz knČz Martin Hagius
Halama 155
Halda Jan (Johanes) 15, 22
haléĜe 262

haltéĜ obecní v Meþkasu 62
Hamerník Martin 100a, 101, 139,
157
handštány 47, 294, 317
Hanuš pernikáĜ 23
Hanúšek erckaféĜ 20
Hanúšek Feridan viz Feridan
Hanúšek vrátný na Vlašském dvoĜe
156
Hasmburský = z Hazmburka viz
Zajíc z H.
Havel = Gallus
havíĜi stínaní na PodČbradech 305
Havlík Bylanský 101
Havlík erckaféĜ 20
Havlík od KúĜimské brány 15
Havlík z Tarmarku 53
hejtmané krajští 35, 36, 50, 54
Hertvíþek krejþí 94
Hertvík Jan 48, 180, 182
HertvíkĤv Mikuláš 182
HeĜman ze StČžova 202
Hesek JiĜík 34, 86, 100a
z Heslova viz Daþický z H.
dr. Hilarius 143
Hladký Jan 111
Hlucký 168, 183
Hlúšky pĜedmČstí 36, 71, 72, 88,
178, 292
Hodkov viz Tomeš z H.
hofmistr 46, 153, 168, 267, 304
hofmistĜi horní: Jan, Jan z Skalice,
Jan Zikmunduov, Kuþka Martin,
Michal Smíšek z VrchovišĢ,
Mikeš, Mikuláš z Skalice
hofmistr dvora král. viz Berka
Bernard
hofmistr domu král. viz Jan z
Roupova
hokynČ a hokynáĜi 69, 283
Holcmark pĜedmČstí 88
z Hor viz Justyna z Hor
Horníci noví, ýeši 19, 25, 27, 28,
29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 58,
70, 73, 108, 110, 112, 115, 144,
151, 179, 186, 191, 206, 217,
223, 226, 242, 244, 250, 252,
257, 263, 268, 270, 275, 276,
277, 295, 304, 313, 314, 320
Horníci staĜí, NČmci 25, 27, 28, 29,
30, 36, 58, 59
hornictví (viz i doly) 6, 8, 17, 25,
35, 58, 63, 65, 186, 253, 254, 314
Horstorfar Jan z Malesic, nejv.
mincmistr 307, 315
Horuth Zikmund 23
hory 97, 98, 108, 264
HoĜany 134
Houdek forman 158
Houžviþka Václav 100a, 141
HrabanČ Jan z PĜerubenic 239
HrabČšín 172
hradby mČstské 155, 171, 172, 250
Hradec Králové 30, 111, 249; viz i
StĜela Jan z Hradce K.
Hrádek nad Páchem 292, 319, 321
z Hrádku viz Samuel z H.,
podkomoĜí král. ý.
Hrbek 157
Hrdina Jan, mlynáĜ z Cimburka,
193
hrnþíĜi: Blažek
HrĤza Bohuslav 173
hry (naĜízení o hrách) 90, 111
Hucza Martin 86
Humpolec 133
Hurtové syn Prokop 34
Husité 6, 7, 8, 19, 23, 64, 259
husismus 248
hutČ 12
huĢ Bartoše z Kúta za Kolmarkem
320

huĢ Glencla Hanuše, erckaféĜe, u
Grunty a u Bylan 320
huĢ Jandy erckaféĜe v
Rozškvarcích 185, 320
huĢ Jandova, 185
huĢ Jasova 12
huĢ královská 187
huĢ Mikuláše hofmistra 185
huĢ pod sv. Barborou 12
huĢ pod Bylany 12
huĢ pod šibenicí 12
huĢ u Grunty 12
hutman 47
z HvČzdy viz Jan z H.
Hyndrák Václav 299
Hynek kníže Minsterberské 221,
235, 258, 287
Hynek z Valdštejna 187
Charvát Jan z Ostrova, úĜedník
mince 155, 156, 182, 186, 227
Cheb 14
Chlístovice 24
Chmelnice na Rovni 11
z Chocemic viz Zygele z Ch.
Chocenský Jíra 125
Choltice viz Jaroslav ze Zdeslavic
na Cholticích
Chotouchov viz Plútvice Petr z
PubČnČ a na Ch.
z ChrašĢan viz Jan z Ch., Petr z
Ch.
Chrudim 30
z Chrudimi 127; viz Lupáþ Martin,
volený biskup pražský
chudým láznČ 62
chudým sukna 137
Chval z ěíþan 54
Chvála 155
Chvalkovský 260
Chyba viz Petr Ĝeþ. Chyba
Jagger (Erlau) v Uhrách 147
Jakoubek 182
Mistr Jakub 295
Jakub konváĜ 100a; Ĝezník 86;
sedláĜ 22, 23, 182; z mincíĜova
domu 158,
Jan BarboĜin 15
Jan Ĝeþ. Bradatý z MeziĜíþí 56
Jan hofmistr 34 (Jan z Skalice?)
Jan Lucemburský 149, 160
Jan mincíĜ z Feridanova domu 15
Jan písaĜ 15, 22, 23
Jan písaĜ krále uherského 221
Jan písaĜ z Veselé 44
Jan postĜihaþ 120
Jan Rožmberský 143
Jan, VojnĤ zeĢ 22
Jan z Cimburka 215
Jan z HvČzdy 9
Jan z ChrášĢan 200
Jan z Královic, hejtman vojska
táborského 8
Jan z Nizova, úĜedník mince 245
mistr Jan z Opoþna 273
Jan z Radiþe, hofrichtéĜ mČst král.
217, 321; manželka Johana 217
Jan z Roupova, hofmistr domu
král. 201, 278
Jan z Rousínova a na Lichtmburce
50, 54
Jan z Skalice, hofmistr 304, 321
Jan z Sútic, mincmistr, hejtman
kraje KouĜimského 28, 39, 40,
42; viz ýábelický Jan z Sútic
Jan z Šelnberka, nejv. kancléĜ král.
ý. 308
Jan z Trojanovic 180, 182, 237,
239
Jan z ZáchrašĢan 175
Jan ze Sán viz ýapek Jan ze Sán
Jan ze ZhoĜe 94

na svatém JanČ 10, 321
Jan Zikmunduov, erckaféĜ a
hofmistr horní 173, 187, 206, 218
(Janek Zikmunduov)
Jan zlatník viz Prenar Jan
Janda erckaféĜ 120, 125, 184, 185,
320
Janek stĜelec 157
Janovský Petr, erckaféĜ 125, 157,
320
Jarka Jonáš 203
jarmark 222, 269
JarohnČv z Kútuov 250
JaromČĜ 30
Jaroslav z Bukoviny, hejman
vojska tábor. 8; z Lipoltic 194; ze
Šternberka 258; z Újezdce 176;
ze Zdeslavic 175
Javornické knížetství 190
Jeþmenovy dČti 174
jednota OldĜicha z Roznberka 57;
panská 116; podČbradská 50, 54,
57
z JemnišĢ viz DivĤþek Mikuláš z J.
z Jenštýna viz JindĜich z J.
Jiþín 165
Jihlava 22, 112, 113, 115, 121,
129, 132, 143, 192, 277
Jílové 100
JindĜich, kníže Minsterberské 132,
133, 151, 154, 174, 175, 230,
239, 258, 304; z Dubé 50; z
Jenštýna 204; ze StČžova 202
Jíra mlynáĜ 12
Jirny 19
Mistr JiĜí 273
JiĜí z Dubé 54; z PodČbrad 48, 50,
52, 54, 55, 56, 57, 65, 67, 69, 71,
96, 100a, 101, 105, 106, 108,
110, 111, 112, 115, 116, 117,
123, 124, 126, 127, 128, 129,
131, 132, 133, 142, 143, 144,
145, 146, 149, 151, 153, 154,
160, 178, 180, 182, 184, 191,
195, 230, 261
JiĜík Pardubský 176; Ĝezník 100a; z
Kostelce 166, 167; z Miletína
176; z Týna 295; ze Všestar 175
královna Johana, manželka JiĜího z
PodČbrad 131, 150
Jošt erckaféĜ (Iodocus) 22, 36, 70,
86, 100a, 101, 102, 103; dcera
Anežka 101, 102, 103; zeĢ MatČj
102, 103; opat sedlecký 121
jurisdikcí nad horníky 48
(právomoc)
Justýna z Hor, manž. Mikuláše z
PráchĖan 297
Kaþina 56
KadeĜávek Šimon 157
z Kamberku viz Velblúd Mikuláš z
K.
Kamejk VavĜinec 86
kameníci 280, 318
kamenná kašna 10, 283, 292, 298,
319
kamenná stezka 41, 71, 72, 178
Kamenný dĤm 319, 321
kancléĜ viz Ctibor kancléĜ
KaĖk 36, 82, 88, 145, 186, 215,
265, 266, 267, 316; kostel sv.
VavĜince 319
kantor: Ondráþek
kapitula pražská 52, 54
Kapoun Jan z Svojkova 227
Karel IV. 18, 36, 67, 160
Karlštejn hrad 148, 183, 225
kašna na Rybném trhu 288, 316
KateĜina bekynČ 137
kazatel þeský v Sedlci klášteĜe 252
Kazimír král polský 146, 148, 153,
188

Kegler Jan 199; VojtČch 198, 199
z Kladrub viz DivĤþek z K.
Kladsko 251
kláštery 249
klenoty biskupské 273
z Klingštejna viz ýenČk z K.
Klobása 139
Klucký, sirotek Kluckého 174
Kluky 136
knapi pregéĜští 97
Knejzlík Jan z SvČtic 155, 220, 227
knČz Jan Chuodek 289; Martin
Hagius 218, 219 225; Prokop z
vojska táborského 8; Václav,
kaplan biskupa Augustina
Luciana Sankt. 273; Vít, faráĜ od
Vysokého 22
knČží pod jednou 21, 51, 72, 219;
pod obojí 7, 21, 51, 56, 72, 149,
193, 209, 218, 219
knihtiskárna v Kutné HoĜe 236
knihy mČstské 16, 43, 91
Koblenc JindĜich, úĜedník desk
zemských 49
Koþka Jan 86
koláþníci 284
Kolar 158
koláĜi: Manda
Kolba MatČj 95
Kolín 20, 35, 41, 95, 107, 108,
110, 111, 131, 145, 156, 165,
186, 235, 242, 244, 245, 274, 304
kolky 212, 213
kolkáĜi: ěíha 212
Kolmark pĜedmČstí 10, 44, 56, 88,
155, 196, 197, 320, 321
Kolovrat Fridrich 49; Hanuš,
probošt kostela pražského 226
Komoráþ VanČk 93, 94, 105, 121,
122, 218
kompaktáta 21, 28, 50, 56, 143,
148, 149, 232, 259, 295
koncil basilejský 56, 148, 232, 259
konopí 185
Konopištský viz ZdenČk K.
Konrád z Vechty, arcibiskup pražský 6, 7; biskup vratislavský 13
KonváĜi: Jakub
Kopanský Václav, mČštan Starého
mČsta praž. 204
KopĜiva Jan 155, 182
korunovace královská 149, 153
kostely 29, 134
kostel sv. Barbory 26, 49, 56, 72,
161, 252, 279, 319; fara 5;
hĜbitov 298; kaple mincíĜská 62;
odkazy 49; platy ke kostelu 71;
žebroty 49
kostel sv. BartolomČje 10, 11, 56;
fara 5
kostel sv. JiĜí 10, 26
kostel sv. KĜíže 174, 177
kostel sv. Lazara pĜed stínadly 10,
172, 174, 176
kostel sv. MáĜí u KaĖku 288
kostel u NámČti 56; fara 5, 10;
odkazy 137
kostel sv. Trojice 319
kostel sv. Václava na Rovni 178
kostel Všech svatých 36
kostel Vysoký (sv. Jakuba) 5, 56,
72, 153, 234; arcidČkanství 270;
fara 5; faráĜ: knČz Vít 22; kaple
þerná 199; knČží 194; odkazy
137; platy ke kostelu 71
z Kostelce viz JiĜík z K.
kostelníci 88
Kostka z Postupic Bohuše, nejv.
mincm. 50, 315, 317; ZdenČk,
nejv. mincm. 34, 69, 86, 100, 121
KošíĜ 49
kotláĜi: MatČj

z Kotvice viz František z K.
Koubek vedle Alderky
Koudele ze Žehušic 320
KouĜim 3, 214, 250, 289
kováĜi: Antoš
Kozel Kuneš z Olbramovic 321
Kožka Jan 34 (Koþka?)
Kozlík Jan 142
krádeže horní 246, 301, 303; v
minci 182
kraje 126
kraj: ýáslavský 36, 50, 54, 56;
Hradecký 56; Chrudimský 36,
50, 54, 56; Klatovský 37;
KouĜimský 36, 40, 50, 54;
Písecký 37; PlzeĖský 54;
Táborský 36; Žatecký 36
krajeþi suken 285
Krajíc 127
Krakov 154
Kralický z KĜesovic 321
Královice 156, 157
z Královic viz Jan z K., hejtman
vojska táb., též OldĜich
Moþihuba z K.
království þeské 35, 48, 51, 55,
108, 113, 142, 145, 148, 179,
191, 200, 224, 258, 278, 279, 281
kramáĜi, kramáĜky 91, 119, 284
krámy masné: na Tarmarce 8, 283;
na KoĖském trhu 283
Krþ 19
krejþí 95; FranČk, Hertvíþek,
JindĜich, Šimon
Kristina z PráchĖan 297
Kroupa Prokop z Chocemic 139,
252, 283, 298
Krupá viz MatČj z Krupé
Krupka Petr 34
Krušina Hynek z Lichtmburku 8
Krychnov 116
KĜeþhoĜ 127, 128
KĜeþovský Mikuláš 202
z KĜesovic viz Králický z K.
KĜišĢan Jan 34, 182
KĜivoklát 203, 234, 304
Kivoláþek 235
KĜíž mincíĜ 158
dr. KĜižanovský 143
kĜižovníci = kĜižáci 14, 113, 143
Kucze Petr 86
kuchmistr královský viz Václav z
Svárova
Kuna z Kunštátu 247
Kunratice 19
z Kunštátu viz Boþek z K., JiĜí
PodČbradský z K., Kuna z K.
Kutná Hora témČĜ na každé stranČ
z Kútuov viz JarohnČv z K.
kverci 45, 264, 265, 267, 317
Kykryc, služebník mincmistrĤv
163
Kyselo MatČj 21
Labe 108, 110
Ladislav Pohrobek 55, 57, 58, 61,
63, 65, 149, 151, 160
Lana 158
z Landšteina viz Mikuláš z L.,
Zubr Vilém z L.
Langrab 188
LašĢoviþka Jíra 173
lazebníci 94, 95; VanČk
lázeĖ: Crlíkova 94; Kuželovská 11;
na Písku (na Páchu) 62
legát papežský 295
lékaĜ královský (Vladislava II.)
Jakub doktor 202
z Leskovce viz Bohuslav z L.,
Burian z L.
lezof 267
ležáci a zahaleþi 89, 281-285
Libák MatČj z Radovesic 120 (dle
255

Veselského na str. 120 je to FaráĜ
MatČj); Mikuláš z PojedČ 34, 86,
100a, 101, 105, 172, 174, 175,
194, 195, 321
Libenice 186
Lichnice = Lichtmburk
Lichtenburg = Lichnice; viz
Krušina Hynek z L., Jan z
Rousínova a na L.
z Lindenberka viz Bergmann Ant.
z L.
Lipany 20
Lipnice viz Trþka z Lípy a na L.
Lipoltice 175, 194, 195, 196
z Lípy viz Trþka z Lípy
Liška, srávce Jana MČsteckého z
Opoþna 8
Litevský Boleslav, štolmistr král.
203
LitomČĜice 250
LitomČĜicko 56
lojovníci: Martin
Lorec viz Martin z Lorce
Lorec tvrz 292, 321
Lorecký Václav z Elkuše 293, 321
loubí 10
Louda Martin 23
louky kláštera sedleckého 252
z Lozy viz Otík z L.
Lubenþík 146
Lucemburkové 33
lĤny mincíĜské 96; pregéĜské 137
Lupáþ Martin, volený biskup
pražský (z Chrudimi) 22
Lužice 7, 55, 190
Machek Veliký 155, 157
z Malesic viz Horstorfar Jan z M.
Malešovský 184
Malín 242
Malškrub, pivovar na Dolním
mČstČ 105, 106
Manda koláĜ 92
Markus 100a
Maršálek šrámovitý 158
Martin lojovník 22; od Zlatého
kola 234; slanaĜ 111; z Lorce
216; z TišĖova 236; z Trnavy,
urburéĜ mince 4
MatČj kotláĜ 182; Krupský = z
Krupé 15; zeĢ Bílejovského 34
MatČjþek z Pokšichova domu 23
MatČjka 36
Materka pekaĜ 54 (Materna?)
Mates provazník 95
Matyáš, král uherský 115, 116,
123, 131, 132, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 164, 165, 186,
190, 221, 224, 225, 277
Meckas viz mlýn pod M.
mČć 93, 155, 253, 254, 301
Mejšnar Mikuláš 182
MejšnarĤv Marek 111
Melhúzský MatČj 34, 86, 100a
MČlník 19, 30, 261
mČsta královská 22, 23, 30, 275;
vČnná královen þeských 30
MČstecký Jan z Opoþna 8
MeziĜíþí 56
Michálek Ĝezák (rormistr-trubný)
100a
Michek 173
Mikuláš uzdaĜ, frenifex 57; z
Landštejna, nejv. písaĜ desk zem.
201, 204; z Lípy viz Trþka
Mikuláš z Lípy a na Lipnici; z
PráchĖan 296, 297; z Sázavy
136; z Skalice, hofmistr 15, 125,
153, 154, 155, 157, 178, 182,
184, 185, 194, 216, 274; z
Suchdola, mincmistr 5, 15;
zlatník 141
z Miletína viz JiĜík z M.
256

mince: cizí 70; falešná 3, 33, 107;
gerlická 124, 262; kladská 263
mince královská (mincovna) 6, 7,
17, 29, 104, 144, 145, 152, 154,
163, 205, 213, 214, 224, 225,
227, 231, 245, 253, 256, 260,
261, 285, 289, 314
mince (platidlo) 21, 69, 106, 107,
123, 261, 289
mince kutnohorská (platy z ní
vydávané) 50, 163, 164, 187,
188, 189, 190, 200, 201, 202,
203, 204, 213, 222, 223, 226,
227, 260
mince - zápisy na minci 129
mincíĜi: Bartoš, Blažej Ĝeþ. FaráĜ,
Jan z Feridanova domu, KĜíž,
OndĜej, Mrázek, Rada
mincíĜi a pregéĜi 79, 100, 169, 261
mincmistr: Ambrož z Prahy,
Endrlin, Jan z Sútic, Mikuláš z
Suchdola
Minovský Marek, komorník král.
201
Mirek Beneš z Solopisk a na
Peþkách 239
Miroslav 181
mistĜi þeští (theologové) 7
MíšeĖ 7
míšeĖské kníž. 144, 151, 155
Mladota Jan 201
mlýn: Cimburk pod velkým
hradištČm 12, 193; ýervený v
Bylanech 185; Hopmil 12, 122;
Komoráþovský viz Nové mlýny;
KrálíkĤv 98, 185; na Trávníce
12; Nové mlýny 12,44, 93, 94,
121, 218, 321; pod hradištČm viz
mlýn Cimburk; pod hrází 12; pod
Meckasem 12; ŠimákĤv =
ŠimkĤv 12, 193; Štolec 54;
ZelenkĤv 12
mlynáĜi: Jíra, Thoma
Mlýnek Jan, erckaféĜ 100a, 117,
122, 155, 171, 180, 182, 218,
321; MatČj 203; Ondráþek 158
Moþihuba viz OldĜich M. z Krlovic
mor 249, 304
Morava 5, 6, 7, 21, 55, 112, 127,
143, 148
Moravská TĜebová 131
Mráþkové MatČj 182
Mrázek mincíĜ 158; pivovarník 15
Múdrý Jan 15
myslivost 274
náboženské pomČry 225, 231, 233,
240, 258, 295
Naþeradský OndĜej 86, 100a
nákladníci hor viz kverci
námČstí panské 10
Nápravník Prokop 120
z Násilé viz Berka z N.
Náz JindĜich 49
nejv. kancléĜ král. ý.: Jan z
Šelnberka, z Kolovrat
nejv. komorník král. ý.: Vilém z
Rýzmburka
nejv. mincmistr král. ý.: Beneš z
Veitmille, Horstorfar Jan z
Malesic, Kostka Bohuše z
Postupic, Kostka Zdenek z
Postupic, Vranovský JiĜí 48, 192
nejv. písaĜ desk zem.: Mikuláš z
Landštejna
nejvyšší úĜady zemské 56
NČmci 7, 18, 289
NČmecký Brod 127, 128, 143, 164
Neškaredice 36, 56; viz i Zygel Jan
z N.
nevČstky 121
Nicolo Cola, legát papežský 295
z Nizova Jan, úĜedník mince 245

Nové mČsto pražské 23, 88, 208
Nykl z Pírku 188, 189
Nyklásek ýáslavský 101
Nymburk 51, 249, 260
obec valná 304
obecní starší 15, 86, 87
Obring = Hopfring = trh chmelný
Obroþník Jan 22
Oþko Petr 15
OdČrad Kuneš 125
z Olbramovic viz Kozel Kuneš z
O.
OldĜich Moþihuba z Královic 39,
40; z Rosnberka 7, 36; ze
StČžova 202; z Tušenic úĜedník
mince 144
Olomúc 143, 224
Ondráþek kantor 182
OndĜej mincíĜ 182; RadboĜský 53;
Ĝeþ. Sanctus, postĜihaþ 36; Ĝezník
222, 260
Onomyský Filip 23; Jan 22, 53, 55
Opat havéĜ 297
opatové sedleþtí: Jošt
Opavský VavĜinec 100a
Opoþno viz MČstecký z O., Mistr
Jan z O.
Orlíky (mince) 124
z Ostrova viz Charvát z O.
Otík z Lozy, hejtman vojska
táborského 14, 16, 39, 40
Otta z Brodu, komorník král. 204
Ovþáry 63
Pách potok 20, 44, 198, 199;
Svrchní 11, 94, 218; pĜedmČstí
88, 105
papež 7, 55
Pardubský viz JiĜík P.
PašinČves 238; viz též Jan z
Trojanovic a P.
Payne Petr 37
pece hutní 125, 126
peþeĢ mČstská 120, 125, 225, 226
Peþky 127, 128; viz též Mirek
Prokop z Solopisk na P.
Pecha Ĝezník 15, 22
pekaĜi: Materka, Šejnoha, ZvČst
penČzomČnci (Wechsler) 70
PČniþka 156
Penízek Stanislav 154
Percht Tomáš 86
perkmistr 45, 47, 264, 265, 267
permgrecz 213
pernikáĜi: Hanuš
z Pernštýna viz Vilém z P.
Perštejnice 155, 172
PeĜinová Barbora 189-190
pČt pánĤ k rychtáĜi 119
Petr Holický 49; pláteník 22; Polák
38, 39, 40, 41; provazník 22; Ĝeþ.
Chyba 15, 44, 54; z Solopisk
Klucký, úĜedník mince 136, 144;
z Chraštian 201; z Slatiny Ĝeþ.
ýertova nova 204; z Valdeka
203; ze ZvíĜetic, ZvíĜetický 50,
51, 54;
pĜezdívky: Moþihuba, ýertova
noha
z Petrovic viz Jan Zikmunduov z P.
PetĜík písaĜ; Ĝezník 15, 22, 23
PetĜíková 173
PezoltĤv Toma 34
z Pírku viz Nykl z P.
písaĜ rychtáĜĤv 120
písaĜi: Jan, Jan písaĜ z Veselé,
PetĜík, Straskytl, Vít
Písek 7
Písek Jan (Hanúšek) erckaféĜ 49
piva, naĜízení o pivech 90,
107, 282, 284, 288
pivovary 240, 247

pivovar Malškrub viz Malškrub; na
Hoprinku 18, na Kolmarku (Jana
Zygele z Neškaredic) 11, 321,
Petra Ĝeþ. Chyba 44; pod Oslem
11; pod Páchem 11; pod
Vlašským dvorem 11;
Šašatovský 12; Šmalckrub 12
pivovarníci: Mrázek 118, 121, 122
Plankenberger Arnošt 203
pláteníci: Petr
Plebanus viz FaráĜ
Plútvice Petr z PabČnČ a na
ChotouchovČ 239
Plzák Jan z NabĜezína 172, 176,
177, 194, 195
PlzeĖ 19, 143, 249
PnČvice 178
pocty
Poþátky 127
poþet panský 83, 180, 210
PodČbrady 221, 235, 236, 303,
304, 305, 306, 308
podkomoĜí 211; viz též Samuel z
Hrádku a Valeþova
podloubí plátČné 10
Podr MatČj 120
Podval 155
z PojedČ viz Libák Mikuláš Jan z
P.
Pokšich MatČj 156, 182
Poláci 14, 34, 54, 123, 146
Poliþka 30
Polná 34, 132, 143
postĜihaþi: Baltazar, Jan, OndĜej
Ĝeþ. Sanctus
z Postupic viz Kostka z P.
povČtĜí 193
pozĤstalost Václava Svatby 139
Praha 4, 7, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
31, 33, 34, 35, 37, 51, 56, 71,
131, 142, 145, 148, 150, 157,
163, 206, 208, 211, 221, 232,
233, 240, 249, 258, 262, 312,
313; hrad 260, 280, 314, 315;
kostel pražský 71, 226; kostel
Panny Marie pĜed Týnem 274;
rathúz 96, 168; zlatníci 99
z PráchĖan viz Apolona z P.,
Bartoš z P., Dorota z P., Kristina
z P., Mikuláš z P.
pranýĜ 10, 89
právo horní krále Václava II. 46,
73, 162; potvrzeno Vladislavem
II. 217
právo jihlavské 112; vyšší 113, 114
právomoc úĜadu horního 3, 48;
úĜadu mČstského 48
Pražák Jan 158
Pražané 4, 5, 8, 9, 49, 51, 52, 54,
95, 148, 149, 156, 245, 249, 250,
258, 270, 295
pregéĜi 96, 97, 100, 169, 245
preghaus 96
Prekl Michal, erckaféĜ 20, 23, 182
Prenar Jan, zlatník a prenéĜ 212,
213; synové Beneš, Václav a
Viktorýn 213
Prenar Václav 63
prenéĜi 212
Prešpurk viz Bratislava
privilegia království 149, 156, 160;
mČstská 210, 241, 243, 244, 275,
292
probéĜi 144, 302
probošt kostela pražského:
Kolovrat Hanuš
Prokop viz knČz Prokop; Mistr
Prokop, kancléĜ Starého mČsta
pražského 295; rychtáĜ z Páchu
105; Veliký 12
ProkĤpek, starší vojska sirotþího 8
Prothasius, biskup olomúcký 143

Provaznice - na Provaznici 186
provazníci: Mates, Petr
pĜedmČstí 88
pĜekupníci 107, 117
PĜemysl Otokar II. 149, 160, 183,
277
z PĜerubenic viz HrabanČ z P.
PĜibyslav 5
pĜijímání do obce 101, 209
pĜísahy 84, 85, 86; obecních
starších 87
PĜítoka 42
Psí rynk 11
Ptáþek Hynce z Pirkštejna 31, 34,
37; OndĜej, zvonaĜ 98, 321;
Prokop, zvonaĜ 98
Pták - na Ptáku 107
z PubČnČ viz Plútvice Petr z P. a na
ChotouchovČ
Rábský viz Vilém Rábský
rada: sázení 73, 74; zmeškání 120;
jednací Ĝád 209; 1433 - 15; 1436
- 22, 23; 1439 - 34
Rada mincíĜ 141
RadboĜský viz OndĜej R.
Radko Janek, švec 57
z Radiþe viz Jan z R.
radnice nová na námČstí 314, 316
Rakousy 6, 7, 69
rámy soukenické 11
Rataje 34, 39
rathĤz starý na Tarmarku 8, 53, 57
reálka stará 8, 10
rejl 264
Rejsek MatČj 274, 279, 280, 281,
292, 318, 319
rejtunk 267
renovace všeob. 48, 74-84 a dále,
210, 217; 1439 - 34; 1462 - 86;
1464 - 100a; 1466 - 106; 1470 125; 1471 - 133, 154; 1473 - 168;
1474 - 182; 1475 - 190; 1476 205; 1478 - 217
z Riesenburka - z Rýzmburku viz
VĜešĢovský z R.
Roháþ Jan z Dubé 19, 20, 24, 31,
32, 33
Rokycana Jan, volený arcibiskup
pražský 22, 35, 36, 37, 38, 51,
55, 141
Ronov 8
rormistr: Michálek; kolínský 110
z Rosenberga viz OldĜich z R.
Rozškvarky 320
z Roupova viz Jan z R.
z Rousínova viz Jan z R.
RoveĖ - na Rovni: chmelnice 12,
71, 88; kostel sv. Václava 178;
rybníþek 12
Rozntál Bartoš 156, 182
rozpustilosti v obci 121
Rožmberský též z Rožmberka viz
Jan z R., Vok z R.
ruda 256
Ruthartové 124; Jan, erckaféĜ 196,
199; JiĜík, erckaféĜ 197; Rozina
198
rybáĜi 89
rybníþek na Rovni 12
rybník hofmistrĤv v Bylanech 185;
JandĤv v Bylanech 185
rybníky malešovské 184
ryby tunní 244
rychta kutnohorská 67, 68, 244
rychtáĜ mČstský 80, 119, 120, 125;
Ahník z KĜešic; páchovský 105;
Ĝezník 158
rynk 10, 11; dolejší 321
z Rýzmburka viz Vilém z R.
Ĝeþi o pánech 92, 100
ěehlovice 200

Ĝemesla a živnosti 44, 45, 63, 88,
90, 94, 96, 118, 318
Ĝezák: Michálek
Ĝezníci: Jakub, JiĜík, OndĜej,
Pecha, PetĜik
z ěíþan viz Chval z ě.
ěíha zlatník 141, 212, 213
ěím 295
Samuel z Hrádku, podkomoĜí král.
ý. 163, 182
Sanctus viz OndĜej Ĝeþ. S.
Sány viz ýapek Jan ze Sán = Jan
ze Sán
Sázava viz Mikuláš z Sázavy i
Sázavský Mikuláš
sedláĜi: Mikuláš 100a
Sedlecký klášter 24, 36, 37, 40, 41,
54, 63, 64, 71, 72, 99, 100, 107,
121, 178, 181, 193, 194, 196,
252, 287, 290, 291
Sedmihradský vévoda 147
Selský 189
Seménko Simeon z Vrchovisk,
úĜedník mince 162, 163, 186;
Stašek 162
SemtČš 116
Schönfeld u PĜibyslavi 5
Siecký Filip 22
Silva Marcus 23
Sion hrad 24, 31
Sirotci 5, 8, 19, 34
Sixtus IV., papež 271
sjezd: krajský v ýáslavi 164; v
Kutné HoĜe 1438 - 34; duchovní
v Kutné HoĜe 1441 - 35, 1443 36; hejtmanĤ krajských 1441 36; strany pod obojí 20, 249
z Skalice viz Jan z S. hofmistr,
Mikuláš z S. hofmistr
sklep obecní 225, 226
slad 121
sladomel 121, 122
Slané 249
z Slatiny viz Petr z S.
Slavík Janek, švec 57
Slezsko 55, 190
Smíšek z VrchovišĢ: Jan 321;
Michal, hofmistr 185, 274, 279,
292, 296, 297, 299, 319, 321;
Václav 321
snČm svatováclavský 230, 233; v
ýáslavi 250; v Kutné HoĜe: 1431:
12; 1432: 14, 16; 1444: 49; 1445:
50; 1448: 56; 1471: 143, 145;
1477: 217; 1480: 234; 1483: 251;
1484: 257; 1485: 258; v Olomouci 1469: 123; v Praze: 1426: 7;
1435: 21; 1437: 24, 25, 30; 1443:
37; 1447: 55; 1465: 106; 1469:
123; 1470: 126; 1475: 190, 191;
1478: 222; 1479: 230; 1480: 231;
1481: 240; 1482: 249; 1483: 250;
1491: 282; 1494: 295; 1500: 316
z Solopisk Mirek viz Mirek z S.;
Petr viz Petr z S.
Sosnovec 234
soud zemský veliký 25; mČstský v
HoĜe 73, 119, 237, 257
soukeníci: Václav z Ledþe
správa obecní 14, 20, 88, 119
správce království þeského VĜešĢovský Aleš z Rýzmburku;
zemský JiĜí z PodČbrad 57
Staré mČsto pražské 23, 93, 208,
270
straší nad havéĜi 168, 169, 170,
282, 205, 206
Starý Kolín 108
stav mČstský 33, 35, 301; panský
257, 301; rytíĜský 33, 35, 257,
301; vyšší 101
stavové království þeského 21, 33,

153, 222, 270
ze StČžova viz HeĜman, JindĜich a
OldĜich ze S.
stolice pregéĜské 96, 97, 137
strana demokratická obcí 19;
kališnická 3, 248; katolická 123,
232, 259; národní 33; pod obojí
4, 6, 7, 56, 218, 222, 232, 233,
259, 270; podČbradská 56;
pražská 3, 5, 7, 12, 53; rakouská
33; Ĝímská 3, 7, 14; sirotkĤ 5, 19;
šlechtická 19; táborská 5, 7, 12,
19, 31, 55
Straskytl, písaĜ váhy 155; Jan,
erckaféĜ 187
ze Strážnice viz BedĜich ze S.
Strýc Václav z Dolejšího mČsta 62
StĜela Jan z Hradce Králové 6
stĜelci: Janek
stĜíbro v minci 253, 301; hertovní hutní 102; vyvážené ze zemČ
192, 224, 268, 315
studánka sv. VojtČcha 290; u Bylan
290, 292
sudí dvorský královský 211
Sudlice Jan 156, 218; Martin 22,
23
Suchdol viz HrabanČ Jan z
PĜerubenic a na S., Mikuláš z S.
mincmistr
ze Sulevic kníže 200
Súšek 158
z Sútic viz Jan z S., mincmistr
z Svárova viz Václav z S.
Svatba Václav z Tuchotic 86, 136139, 166
svátkĤ svČcení 46, 100
Svatomír Zrúbek z Újezda, první
arcidČkan 270, 298
z SvČtic viz Knejzlík Jan z S.
Svídnice 190
svoboda náboženství 218
z Svojkova viz Kapoun Jan z S.
svolení panské 89, 104, 111, 112,
117, 118, 119, 120, 125, 208,
237, 256, 282
Sysel Kryštof, erckaféĜ 70
šafáĜ mince: Vidlák Pavel
Šatný Jan 6
Šejnoha pekaĜ 234
ze Šelnberka viz Jan z Š.
šenkéĜky 104
šepmistĜi 245, 246
Šerlink Matouš 234
ševci: Filip, Radko Janek, Slavík
Janek, Šimon
šichty 47
Šimek z valu 105
Šimon krejþí, purkmistr 15; švec
23
škola barborská 94, 162; vysokostelská 94, 162; mČstská 94; obČ
94, 162
Školský Jan 182
Škrovad Petr 297; manž. Apolona,
dcera Mikuláše z PráchĖan
Šlauch 36
šlechta kraje plzeĖského 6; kraje
podbrdského 6
šlichy 267
Šmalckrub viz pivovar Š.
šmelcíĜi 211, 212
Šorýsek 157, 218
Špalek 36
Špetle Jan na Žlebech 288
Špimberk vrch u KaĖku 304
špitál 19, 29, 42, 44, 53, 134, 138,
141, 156, 172, 173, 174, 176,
177, 194, 195, 216, 237
špitálské pole u Prahy 4
štamproch na Ptáku 107
štaury 266, 267

ŠtČpánovský 157
ze Šternberka viz Aleš, Jaroslav a
ZdenČk ze Š.
ŠtČtka 158
Štoþek Martin 125
Štolar Mikuláš 100a, 139, 141, 321
Štrasburk 237
Šuler erckaféĜ 20
švadlí 285
z Švamberka viz Bohuslav z Š.
TáboĜi 5, 6, 8, 19, 20, 24
tarasnice 126
Tarmark 8, 10, 11, 53, 98, 162,
320, 321
TČžký Petr 34, 86, 182
Thas Jan 22
Thoma mlynáĜ 12, 44
Tichý PetĜík 15
z TišĖova viz Martin z T.
Tluksa Oneš z ýechtic 100a, 216
Tobiáš bednáĜ 158
tok vody do domu 316
Tomáš apatékáĜ z Prahy 167
Tomáš Bílejovský 15
Tomáš z apatéky 166, 183
Tomeš z Hodkova 216
topografie mČsta 10
Tovaþovský 250
Trþka Burian z Lípy 320
Trþka Mikuláš z Lípy a na Lipnici,
hejtman kraje þáslavského 50, 54,
164, 211, 298
trh: DĜevČný 10; Chmelný (Opring,
Hopfring) 10; KoĖský 10, 13,
162, 320; Kurný 10; Masný 10;
Obilný 10; OlovČný 10; Ovesný
10; PrútČný 10; Rudný 10; Rybný
10, 288, 316, 320; Senný 10;
Solný 10; Uhelný 10; Zelený 10;
ZvČĜinový 10, 11
Trnava viz Martin z T.
z Trojanovic viz Jan z T.
Trutnov 30
trubný viz rormistr
tržní Ĝád 89, 117
TĜebíþ 249
Tuchotice, dvĤr 137; viz Svatba
Václav z T.
Turci 143, 235, 288
Turek Jan 261
Tvorian 157
z Týnce viz Augustyn z T.
UhĜi 143, 216
Uhry 31, 33, 302
z Újezda viz Svatomír ZrĤbek z Ú.
z Újezdce viz Jaroslav z Ú.
Újezdec 127, 128, 263
ulice BartolomČjská 11; ýáslavská
10, 11; ýeská 11; Dlouhá 11; HavíĜská 11; Jesuitská 11, Klášterská 11; KouĜimská 11; Masnokrámská 10; MincíĜská 11, 136,
320, 321; Panenská 70; PekaĜská
11; Provaznická 11; PrútČná 11;
Rakovka 283; RefléĜská 11; ěeznická 11; Sedlecká 11; Senná 10;
Soukenická 11; Ševcovská 11;
Šlachtatecká 11; Špitálská 11;
Tylova 11; Vinná 10, 320; za
ýerným orlem 11; Židovská 11
umČní v HoĜe 263
Uniþov 224
urburéĜ 46, 255, 266, 267
urburéĜi: Diviš a Martin z Trnavy 4
úĜad: duchovní 21, 149; horní 48;
mČstský 48
úĜedníci mince 96, 144, 168, 213,
226, 245; Gabriel, Charvát Jan z
Ostrova, Jan z Nizova, OldĜich z
Tušenic, Petr Klucký z Solopisk,
Prokop Alder z Lošan, Seménko
257

Simeon z Vrchovisk, Pavel
Vidlák, ZachaĜ z Božetína
úĜedníkĤ obecních sázení 15
Ústí nad Labem 7
uzdáĜi: Mikuláš
Václav I. 277; II. 17, 18, 46, 61,
123, 162, 217; IV. 18, 67, 149,
160, 242, 275; soukeník v Ledþi
227; z Dráchova, Mistr 37; z
Svárova, kuchmistr královský
200, 223; z Vysokého, volený
biskup pražský 22; zeĢ AlderĤv
234; viz i Alder Václav
váha mincovní 96, 168
z Valdeka viz Petr z Valdeka
z Valdštejna viz Hynek z V.
waltwerk 255
waltwurchti 126
valy 11, 131, 155, 210
VáĖa havéĜ Ĝeþ. zvoník 303
VanČk lazebník 94; z Vlašimi 12
Vávra 22
VavĜinec svatý 100; z Fremova
domu 15; z Libenic 23
Weis Jan 34, 86, 120, 139, 173,
182
z Veitmille viz Beneš z V.,
nejvyšší mincmistr
Velblúd Mikuláš z Kamberka,
dvoĜenín král. 202
Veletov 23, 41, 180, 181, 237, 238,
239
VencelĤv MatČj 182
z Victum viz Appel Burkhart z V.
VídeĖ 7
Vidlák Pavel, úĜedník i šafáĜ mince
163, 187, 201; Petr 62, 86
Vierdunk Mach 100a
Viktorýn, kníže Minsterberské 67,
68, 129, 147, 150, 165, 224, 230
Vilém Rabský 151, z Pernštýna
298; z Rýzmburku 201
Vilímov 116
vína sazení 112
vinice kol Hory 36; obecní u
Neškaredic 56
víra 21, 258
Vít Tasovský z Lipoltic, písaĜ
mČstský 111, 137, 172, 176, 177,
194, 195
Vítek z BĜeznice, hejtman vojska
táborského 8
Vitold 4
vismut 254
vížka katova 55
Vladislav II. král þeský, Jageilo
146, 148, 153, 154, 158, 159,
161, 163, 164, 165, 168, 178,
179, 180, 182, 183, 184, 188,
189, 190, 194, 196, 200, 206,
211, 212, 213, 215, 216, 217,
218, 220 221, 222, 224, 225, 226,
227, 231, 232, 233, 234, 235,
238, 239, 240, 241, 244, 245,
246, 248, 249, 250, 251, 257,
260, 261, 262, 269, 270, 274,
277, 278, 285, 288, 289, 296,
302, 304, 307, 308, 312
Vladislav Jageilo, král polský 4, 14
Vladyka Jan 182; Petr 15
VlasatkĤv Václav 34
Vlašský dvĤr 16, 29, 60, 96, 102,
136, 153, 170, 182, 205, 234,
288, 297, 298, 299, 304; kaple
319; vrátný 156, 298
Vlašim viz VanČk z V.
Vlþek MatČj 34; Václav z ýenova
187; Zikmund z ýenova 187
voda dešĢová, hostinská, snČžná,
vrchovištní 185
vodovod 100a, 290
Vojna OndĜej 22, 23
258

vojsko sirotþí 8, 15, 16; táborské 8,
14, 15, 16
Vojtek 236
Vojtíšek od rathúzu 158
Vok z Rožmberka 258
volba krále 35, 50, 142 a násl.,
153, 154
Volek forman 158
Wolgemuth Jakub 13
Voršila, tetka Jana StĜely z Hradce
Králové 6
Vožice (Ožice) hrad 5
Vrabec Šimon 157
Vrabský 153
Vranovský JiĜí, nejv. mincmistr
Vratislav 190
Vrchlice viz Pách potok
z Vrchovisk viz Seménko Simeon
z V.
z VrchovišĢ viz Smíšek z V.
VrĢátko Jaroslav 237
VĜesovec z VĜesovce 321
VĜeštovský Aleš z Rýzmberka,
správce král. ý. 17, 22
ze Všestar viz JiĜík ze V.
vypálení Hory 9
Vysoké viz Václav z V.
Vysoké Mýto 30, 180
ZachaĜ z Božetína, úĜedník mince
186, 245, 246
z ZáchrašĢan viz Jan z Z.
Zajíc Hasmburský = z Hasmberka
143, 258
Zajímaþ Jan 48
zbranČ (naĜízení o zbraních) 90
ZdenČk Konopištský 143; ze
Šternberka 112
ze Zdeslavic viz Jaroslav ze Z.
zdi mČstské 55, 63
Žehušice viz Koudela ze Z.
Zelený Jan 191, 192
ZhoĜ viz Jan ze ZhoĜe
Zikel Neškaredický 15
Zikmund císaĜ, král þeský 3, 5, 6,
7, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31,
33, 36, 58, 59, 66, 68, 149, 160,
180, 238, 241, 277
Zikmund Korybutoviþ 4, 6
zlatníci: Ambrož, Eloy, Jan,
Mikuláš, Prenar Jan, ěíha 99,
293
zlatý 224; uherský 123, 260, 261,
262
Zlý Jan, vĤdce žoldnéĜĤ horských
127
znak mČsta 67
Znojmo 33, 116, 143
ZrĤbek Svatomír viz Svatomír Z.
z Újezda
Zubr Vilém z Landštejna 204
ZvČst pekaĜ 15
ze ZvíĜetic viz Petr ze ZvíĜetic ZvíĜetický
zvonaĜi: Ptáþek Prokop, Ptáþek
OndĜej
zvonaĜství 98
Zybohlavy 127, 128, 263
Zygele Abraham z Chocenic 297;
manž. Kristina, dcera Mikuláše z
PráchĖan
Zygel Jan z Neškaredic 321
Zyghart dĤl v.t.; rybník 10
Zýwald erckaféĜ 20; Job 182
Žatec 248
Želenský 165
Železné hory 189
židi 249, 257, 313
židovská škola 11
živnosti a Ĝemesla 44, 45, 63
Žižka Jan z Trocnova 3, 4, 5, 9
Žleby viz Špetle Jan ze Ž.

Díl III.
administrátor pod obojí Jan Mystopulos 198, 253, 423, 424, 624
Albrecht, kníže Minsterberské 7
Albrecht Rakouský, král þeský 72
Albrechtice 49, 427
Alder Prokop 243
Alexander 6
Ambrož Krtek 234
Amcha Albrecht z Borovnice 68
AndČl Zikmund z Ronovce 268
Anna, královna þeská, manželka
Vladislava II. 9
Anna, královna þeská, manželka
Ferdinanda I. 106, 107, 108
Antonín, opat sedlecký 243
apatyka 534
apatykáĜi: Šetyngar Jeremiáš z
ChoteĜiny
apelací 229, 235, 292
arcibiskup pražský 72, 104, 233,
326, 365, 421; solnohradský 314
arcidČkanové horští: Jan Buchal,
Matouš Hradecký, Svatomír ZrĤbek z Újezdce, Václav Teplický
Arnošt, arcikníže rak., bratr Rudolfa II. 417, 421
Arnošt, kníže bavorské, arcibiskup
solnohradský 314
Arnošt a Fridrich, knížata brunšvická 123
z Auberovic viz z Úberovic
AudĜický viz Lucanus A.
Augustin, biskup Sanktuarienský
49, 138
z Aventýna viz Melantrich z A.
Bába, na BábČ 94
Bahno 359, 360
bakaláĜi: Bítecký Mikuláš, Daniel,
Didactus Václav, Hradecký
Václav, JindĜich, Tapineus Jan,
Tomáš
Balbín Jan z Vorliþné 300
Banno Jan dr. 365
sv. Barbora, svátek 482
de Bargo 96, 97
Barchanec Bernard z Baršova 239
z Barchova viz Daþický z B.
z Baršova viz Barchanec z B.
Bartl JiĜík z apatéky 117
BartoĖ mincíĜ 81
Bartoš Jan z Hory 93; sedláĜ 98;
zvonaĜ novomČstský 36
Beþkovský Václav z ŠebíĜova,
nejv. písaĜ král. þeského 90
BechynČ Václav st. z Lažan 317
bekynČ 83
BČlehrad 619a
Beneš z Veitmille, nejv. mincmistr
234
Beneška na KoĖském trhu 97
Beránek BartolomČj 214
Berka z Dubé JindĜich, nejv. sudí
král. þeského 160; Václav 353,
365, 428, 619; Zdislav 132, 183
Bernášek Jan 140, 145; Petr 365,
436, 443, 482
bernČ královská 12, 36, 177, 188,
190, 208, 212, 221, 328, 377,
380, 387, 403, 421, 450, 540,
549, 637, 656, 692, 695
Beroun 3
Bezdružický JiĜík z Kolovrat 60;
Tadeáš z Korábu 498
z Bibrštejna Karel, nejv. mincmistr
347, 371, 373, 400, 466, 467,
505, 551, 553, 554, 594, 601608, 615
Biliov viz Chulejovský Jan z

Chulejova a na B. 227
Birt JiĜí, hutmistr 514, 557
biskup þeský 26; jagerský 92;
vácovský viz Ladislav z Algaru
z Biskupic viz Haugvic z B.
Bitecký Mikuláš, bakaláĜ 98
Blynka, BlýnČ 59, 84, 206, 270,
359
z Bobolusk viz ŽibĜid z B.
Bodlák Václav 214, 248
Bohdanecký z Hodkova HeĜman
386, 488, 497; Kuneš 320
Bohemický Jan z Bohemic 399
Bonifác papež 234
z Borovnice viz Amcha z B.
BoĜanovský ěehoĜ z Bytešky 534,
596, 610, 652, 671
BoĜek Jan Dohalský 655; Jan st.
Dohalský z Dohalic 263, 264,
361
BoĜetice, ves 51
bouĜe havéĜské 13, 14, 79, 319,
327
Bousovna 187
z Božetína viz ZachaĜ z B.
bradýĜi: Ignácí
brána ýáslavská 6, 61, 156, 492,
542; Klášterská 368, 403, 408,
420; Kolínská 368, 422, 423;
KouĜimská 93, 422, 423
Bratislava (Prešpurk) 620
bratĜí þeští 50
Breüer Jan 314
z Brníþka viz Tunkle z B.
Brodský Jakub 449, 595
Brožek 319
Brožovský OndĜej z Korábu 443
BrožĤ MatČj 418, 437, 482
Brychta Ĝezník 186
BĜezský Václav z Ploskovic 603
BudČjovice 3, 639
Budín 4, 14, 33, 57, 182
Budovec Adam z Budova 399
Bukovský, šepmistr 295
Bydžov 551
BykáĖ 427
Bykánec 645
na Bykánci viz Salavové MatČj a
Petr z Lípy a na B.,
Bykánský Jan z Lípy 697
Bykánecký Tomáš z Lipan 487,
696, 697
Bylanka 127
Bylany 49, 59, 94, 422; v kraji
chrudimském 85
z Byslavic viz Hložek z B.
z Bytešky viz BoĜanovský z B.
Bzenecký Jan 142, 365
Cáchy 123
Cech pĜedmČstí 81
cechy 81, 141, 150, 199, 210, 229,
236, 265, 266, 296, 311, 374,
500; havéĜský 219, 336; krejþovský 141, 143, 147; mlynáĜský
324; pekaĜský 141, 143, 147; Ĝeznický 141, 143, 147; ševcovský
141, 143, 147, 199, 225;
zlatnický 312
cejch 301
Cihelníková Voršila 294
cizoložství 346, 547
cizozemci 7, 54, 72
clo malínské 285, 408, 593; mČstské 122, 234, 237, 262, 266, 267,
269, 359, 369, 408, 449
Codicillus Petr 491
couk Kuklický 679
ýabelický Prokop z Sútic 76, 77
ýáslav 3, 91, 102, 178, 188, 234,
239, 261, 297, 371, 418, 526,
551, 621, 642, 654

z ýazarova viz VodĖanský z ý.
ýechové 16, 26, 49, 91, 170, 174,
182, 216, 381, 382, 383, 400,
423, 583, 643, 652
ýechy 2, 17, 26, 27, 36, 38, 44, 46,
53, 54, 60, 69, 72, 85, 86, 90, 99,
100, 101, 108, 109, 120, 183,
190, 214, 224, 322, 333, 338,
340, 345, 403, 416, 432, 592,
620, 642, 689
ýermaþka Dorota 269
ýernín Humprecht z Chudenic,
podkomoĜí mČst král. 619a
ýerníny 147, 148, 360, 361, 405
þeská kanceláĜ 148, 377
ýeský Brod 3, 140, 349
ýestín 382
þistota mČsta 156, 374
þtvrĢ BartolomČjská 214, 215;
NámČtská 214; Tarmarská 214,
215; Vojnovská 214, 215
Daþický ýenČk z Barchova 343
Daþický z Heslova Jan 418, 437,
443, 471, 472, 483; manž. KateĜina 484; Mikuláš 262, 488, 489,
490, 575; OndĜej jinak KĜivoláþek, kramáĜ a pak hofmistr horní,
od Zlaté husy 81, 118, 159, 166,
214, 222, 228, 240, 242, 245,
248, 261, 262, 294, 301, 344,
364, 495; synové? JindĜich,
Mikuláš, Simeon, Zikmund;
Václav 505, 575
daĖ z hlavy 8
Daniel bakaláĜ z Tarmarku 51
DČdice 135, 604
dedikací 385, 386
dČdina pod tĜešní na Kuklíku 175
dČdiny svobodné 4
desky zemské 4, 9, 32, 61, 68, 69,
72, 77, 102, 103, 136, 147, 182,
183, 190, 244, 263, 265, 294,
315, 385, 428, 450, 505, 550,
604, 639, 645, 646
Diblík Václav 471
Didactus Václav, bakaláĜ 310
DítČ MatČj, pekaĜ 492, 594, 642
Diviþ Jan Okrouhlický z Divišova
603
dluhy královské 84, 86, 87; obecní
471
Dobeš Vít z Rohožova 671
z Dobroþovic viz HorĖatecký z D.
Dobrovítov 315
DobĜeĖ: VodČradský JiĜík z Hrušova a na DobĜeni,
DobĜenský Vilém z DobĜenic 59
DobĜichovský JindĜich z DobĜichovic 603
z Dohalic viz BoĜek Dohalský z D.
Dolany 85
Dolejší mČsto 463, 542, 599
doly kutnohorské 83, 87, 177, 191,
193, 206, 274, 556
Domažlice 3
Doupovec Eduard 365
z Drahobejle viz Krocín z D.
drahota 104, 112, 132, 133, 151,
160, 161, 164, 249, 255, 258,
330, 403, 407, 409, 442, 500,
543, 570, 599, 656, 672
z Drásova Jeroným, král. probéĜ
154
dĜíví k horám 169, 202, 390, 427,
478, 498, 521, 556
z Dubé viz Berka z D.
Duchek krejþí 98; v Lošánkách 77
dĤl sv. Anny 556; Boží požehnání
679; sv. Ducha 213; Flašary 128,
191, 219; Fráty 505, 554; Grejfský 355, 428, 432; Hopy 400,
554; Hrušky 49, 355, 379, 380,

428, 432, 433, 471, 540, 554,
609; HutrejtéĜe 128, 191, 213; sv.
Jáchyma na Ostrovsku 87; JiĜí
602; Klinšmíd 191; Koštofal 400,
554; Krása 49; KršĖák 400, 679;
Kruchta 136; KĜíž 556; Kuklický
433; Kuntery 554; Liška 556;
MeþíĜ 601; Mladá Plimle 554;
Mladé Rousy 128; Muþírna 177;
Nová šachta 554; Nové KutlíĜe
400; Nyklasy 554; Osel 24, 157,
174, 177, 178, 191, 207, 213,
219; PaĜez 558; Plimle 49, 554;
Rabštejn 400; Rejzí 679; Rousy
213, 219; Ruthart 128, 554, 601,
609, 679; Šafary 213, 392, 393,
400, 508, 554; Šmitna 554;
ŠĢastný 679; Švábi 49; Trmendle
280, 393, 400, 507, 509, 554;
TurkaĖk 128, 400; VišĖoví 355,
28, 432, 433, 471, 540, 554, 679;
Zlatohlávek 213
dĤm HavíĜský viz d. Václavkovský; biskupský viz d. Nyklovský
na Tarmarku; HrabaĖovský na
Rybném trhu 365; JiĜíka zlatníka
365; Knejslíkovský 314, 364;
Knížecí 314; KonváĜovský (šenkovní) 94; Máslníkovský 151;
Mejšnarovský 364; na Crkáni
142; Nyklovský na Tarmarku,
Biskupský 27; Ráj, v Ráji; Stejškovský na Tarmarku 326; u BakaláĜĤ 438; u HaluzĤ 365; u KrbcĤ 365; u MČdínkĤ 552; u MejšnarĤ 554; u Orla 365; u PampĤ
365; u SvobodĤ 488; Václavkovský = HavíĜský 59, 365, 371
Dunaj 620
dvĤr DítČte MatČje u kola 492;
Dobšovský v Hlouškách 671; Fifkovský na Kolmarku 492; Hadersberk za Meþkasem 179, 180;
KutlíĜovský v HoĜanech 267; na
TurkaĖku 165; PĜedhorský na
Senné ulici 93, 156
DvĤr Králové 3
Ebnar Hanuš 178
Eliáš kožišník 610
z Elkauše, z Ylkauše viz Lorecký z
E., Prégl z E.
Eliška z Landštejna 421
Endrle Jan 610
Engelmeier JiĜík, zlatník 489
erckaféĜi 6, 36, 103, 105, 110, 205,
207, 220, 290, 314, 352; Hanstroj, HanykéĜ Jan, Janda, Jirka,
Pavel z KoĖského trhu
Erythraey MDr. 94
Ess Šebestyan, šmelcíĜ 271, 272,
282, 300, 314, 317, 318, 321, 372
Fabián illuminátor 295
FaráĜ Jan, zámeþník 81
Ferdinand I., prvé arcikníže 107,
108, 109, 110, 112, 113, 114,
121, 122, 123, 124, 125, 136,
137, 139, 147, 151, 152, 159,
165, 166, 168, 170, 171, 178,
181, 183, 187, 188, 190, 191,
196, 202, 204, 211, 212, 213,
214, 216, 218, 221, 222, 228,
230, 238, 239, 240, 242, 245,
266, 287, 290, 292, 293, 296,
314, 320, 323, 328, 333, 339,
355, 550, 616
Ferdinand arcikníže, syn pĜedešlého 168, 223, 228, 231, 250,
261, 265, 266, 290, 293, 295,
314, 315, 332, 333, 342, 343, 347
Ferdinand II. 69
Fidlar JiĜík z Muldavy 642, 686

Fifek Kašpar 299, 342, 443, 492
Fichtel Bernard z Mnichova 78, 79,
178
Fikar Jakub z Vratu, primátor Starého mČsta pražského 239
Filip, biskup Sidonský 16, 17, 26,
27, 33, 34, 49, 138; Hessenský
123
Firšic Jan z Nabdína 175; JindĜich
z Nabdína 147
Flavín Vít z Rotenfeldu, místosudí
dvorský 148, 578
formani 277, 347
fortna Hloušecká 156, 181, 369
jdúc k klášteru; Klášterská 156;
na KoĖském trhu 369; NámČtská
156, 369; u Katovy vížky 369; u
Kola 369; u laviþek 369; u láznČ
369; u Nových mlýnĤ 369; u sv.
Barbory 369; vedle MatČje koželuha 369; vedle Žižkovy vČže
369
Franc JiĜí 671; Václav z Liblic 596,
610, 697
Frankfurt 323
z Freudnpachu viz Stejšek Freisichselbst z F.
Frey Jan 78
Fridrich císaĜ 106
Fungle Pavel 205, 206
Funk JiĜík z Olivetu 626
z Olivetu viz Funk z O., Šatný z O.
Gabriel dr. 365
Gendorfer Kryštof 206
z Gerštorfu JiĜí, podkomoĜí 185,
206, 320
Ginther Jan, král. puchalter 188
Gorþanský Lorenc 159
graduál 295, 296
groše þeské 172, 196, 202, 203;
jáchymovské 88, 209; polské
202, 203; saské 203; vratislavské
211
Grunta 253
Gruntlík 85, 243, 244
Grýnar Petr 222
Grýspek Florian z Grýspeku 185,
206, 320, 365
z Gugelhofu viz Portnar z G.
z Guttnštejna Albrecht, nejv. mincmistr 114, 130, 131, 132, 133,
134, 139, 140, 151, 152, 158,
166, 176, 179, 184, 185, 186,
187, 196, 204; JiĜí 317; Kryštof
176, 186, 196
habrmistĜi (hafermeister) 523
Habsburkové 108
Halar Hanuš 248
haldy 128, 154
haltéĜe na Páchu 157; obecní 205
Haluzí MatČj, krejþí 117, 140, 201
Hanstroj erckaféĜ 6
Hanuš, vévoda sedmihradský 113;
Fridrich, kníže saské; z Ronšperka 318
Hanyka Jan 98
HanykéĜ Jan, z Semína, erckaféĜ 6,
81, 86; Vít 56
z Hardecku Ferdinand, hrabČ 619a;
Julius, hrabČ 154; OldĜich, hrabČ
121
Hasištejnský viz Lobkovic H.
Háša z Újezda: JiĜík H. z Ú. a na
MalešovČ 68, 83, 145, 262, 361,
484; dcera Mandalena; Karel
644, 647; Jan, JiĜí a Karel, bratĜí
644
Hašek Tomáš z Sukova, štolmistr
532, 561
hašplíĜi 236, 501, 559
Haugvic z Biskupic Václav 96

Hauza JiĜík 642
Havel provazník 343, 417
havéĜi 91, 110, 319, 320, 328, 334,
425, 501, 507, 559, 580, 583,
623, 624, 643
hejtman: hradu Pražského viz Meþkovský; krajský 8, 328; kraje ýáslavského: Špetle Jan z Prudic;
kraje Hradeckého: Zdislav ZvíĜetický z Wartenberka; moravský:
MezeĜícský Jan
Herolt Daniel, habrmistr 523; Tomáš z Kolovrat 338; Tomáš z
Oupy 671
z Heslova viz Daþický z H.
z Hiršperku viz Plenkner W. z H.
hlad 215, 543
Hlavsa Petr z LiboslavČ, mincmistr
250, 259, 265, 271, 272, 300,
301, 303, 314, 317, 318, 372,
401, 402, 514, 528
Hlízov 51, 367, 602; Šatný Jan z
Olivetu a na H.; Šatný JiĜí, úĜedník mince, na H.; Ursín Jan z
VladoĜe a na HlízovČ 484
Hložek JindĜich ze Žampachu 109,
114; Mikuláš z Byslavic 148,
149, 150; Nathanael z Byslavic
148, 149, 150, 344, 578
Hlúšky pĜedmČstí 81, 87, 230
HnČvusický Adam, vážný 594,
596, 652, 671, 675, 697
HnČvusický OndĜej 610
hodiny mČstské 295
z Hodkova viz Bohdanecký z H.
Hofmann Ferdinand 504, 506
hofmistr horní 110, 459; Daþický
OndĜej z Heslova jinak KĜivoláþek, Kozel Zikmund z Rejztolu,
Krása Václav z Vlkanova, Kroupa Prokop z Chocemic, Libenický Matouš z Ruk, Zikmund
Prášek, Ludvík Karel z ěásné
Holický Jakub 493
hokynáĜi 665
Holý Jakub Šotnovský z ZávoĜic
417, 437, 443, 482, 499, 534,
535, 596, 599, 608
z Hor Justyna, manž. Mikuláše z
PráchĖan 241
HorĖatecký Karel z Dobroþova
655
horní vČci 42, 44, 54, 55, 137, 204,
222, 284, 317, 318, 334, 427,
448, 506, 507, 557, 566
Horníci 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12-14,
17, 24-28, 30, 32, 36, 41, 42, 44,
46, 47, 53, 57, 59-62, 64, 66, 69,
77, 83, 86, 87, 94, 100, 101, 102,
110, 111, 113, 122, 130-132,
137, 139, 146, 147, 149, 152,
166, 173, 174, 183, 184, 187,
188, 191, 197, 202, 206, 207,
210, 212, 228, 229, 233, 234,
235, 243, 287, 292, 315, 316,
320, 323, 334, 352, 378, 386,
387, 425, 427, 428, 446, 448451, 458, 468, 471, 504, 535,
550, 558, 559, 560, 583, 592,
602, 604, 608, 624, 636, 637,
639, 641, 653, 676
hory 36 a násl., 44, 47, 53-55, 65,
67, 75, 78, 94, 105, 110, 125,
130, 136, 167, 169, 170, 177,
184, 185, 189, 191, 195, 204,
213, 218, 219, 220, 224, 266,
271, 272, 278, 283, 317, 344,
348, 352, 354, 356, 391 a násl.,
399, 402, 403, 422, 428, 432,
433, 435, 449, 452, 457, 463,
478, 485, 486, 503, 504, 505508, 525, 529, 531-533, 539,
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557, 559, 579, 592, 641, 678,
680-682, 690, 693
HoĜany 85, 175, 206, 254, 267,
310, 316, 359, 367
hospodáĜství obecní 284, 299, 359
HrabanČ Václav z PĜerubenic 489;
z Vlkanova 51
HrabaĖka AlžbČta z Vlkanova 51
z Hradce Adam, nejvyšší kancléĜ,
pak purkrabí pražský 98, 504,
619
Hradec Králové 3, 202, 239, 621,
638, 689
Hradecký JindĜich, kožišník 117;
Václav, bakaláĜ 140
Hrádek 186, 488
HradištČ 20; viz Nebozízek z H.
Hrdina Jakub 98
Hrubý VavĜinec 98
z Hrušova viz VodČradský z H.
HrĤza JiĜík 534, 610, 652
hĜbitovy horské 627
Hubáþek Jakub 140, 159, 186;
Pavel 248
Hueb Jan 93
M. Hus Jan 126, 130, 340, 491,
534
hutČ 53, 157, 169, 184, 280, 419,
478, 507, 512, 528, 533, 542,
578, 592; Jandova 48; královská
382; nad Páchem 278; u Starého
Kolína 372; kamencové na
KaĖku 686
hutmistr: Birt JiĜí
hutníci 56, 110
hutrejtéĜi 6
Charvát JindĜich z Chocemic 95,
98, 117, 119, 131, 132, 138, 139,
140, 152, 153, 168, 218
Cheb 216
z Chlumu viz Slavata z Ch.
z Chocemic viz Adam z Ch.; JindĜich 98, 127; JindĜich, JiĜík,
Zygel, Zygel Jan, Kroupa,
Prokop
Cholopický Pavel z Cholopic 418,
437, 482, 534, 552, 596, 610
z ChoteĜiny viz Šentygar z Ch.
Chotouchov: Nykláskové z Žitenic
na ChotouchovČ
Chotouchovský Jan z Nebovid
344; Václav z Nebovid 230, 421
Chotusický MatČj 81
Chrást 644, 645
Chrudim 3; JiĜík z Ch., ZachaĜ z
Ch.
z ChĜenovic viz Martinický z Ch.
z Chudenic viz ýernín z Ch.
chudým almužna 408; láznČ 142;
sukna 136
Chulejovský Jan z Chulejova 405
Chvátlina Dolní 49; Horní 49, 241
Chyzdera Jan 214, 248; Mikuláš
436, 443, 482; Ch. Anna 365
Ignací bradýĜ 269
illuminátor 295
Jager (Erlau) 655
Jáchymov 87, 171, 172, 208, 209
z Jakšova viz KšelíĜ Vilém z J.
Jakub kramáĜ 119, 135, 136, 140;
pernikáĜ 214; Ĝezák 295; ze Psince 255; z Vorlovského domu 135
Jan BedĜich, kurfiĜt saský 214,
215; JiĜí, kurfiĜt saský 123; Lucemburský 72, 101; rychtáĜ z
Neškaredic 241; z Smíškova domu 117, 118, 119; Zámojský 549
Janda erckaféĜ 6; J. KateĜina 76
Janovice ýervené (Janoviþky) 488,
541; J. u Polné 91
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z Janovic viz Šperl Jan z J.
Janovský Bohuslav z Suchotlesk
48, 50, 135, 290
jarmark 233
JaromČĜ 3, 522
jatky 374 (viz též kutlof)
Javornický Eliáš 652
jednota Šmalkaldská 214
z Jelení Václav, mČšĢan Nového
mČsta v Praze 239
Jeroným Pražský 491, 534
Jeseník 57
Jespy viz ostrov v Jespích
jesuiti 34
z Ježova viz Sús z J.
Jihlava 108, 459
Jílovský Vít, štolmistr 532
JindĜich bakaláĜ 95
Jirka erckaféĜ 98
JiĜí kníže Minsterberské 7; markrabČ braniborské 123; opat sedlecký 165, 173; z PodČbrad 15, 72,
74, 101, 233, 243
JiĜík kožišník 248; hašplíĜ 384; z
ChrudimČ, registrátor krále
Vladislava II. 6; z háje 269
Joachym puškaĜ 176; šafáĜ mince
261
Johanes, písaĜ urburní 96
Johaneska 97
Jošt šmelcíĜ 318, opat sedlecký 243
Judexová Mandalena jinak Vorlová
576
Judexovské dČdiny 376
jurisdikcí mČsta 598
jus civile 598
jus montanorum 598
Kaþina 79
KadaĖ 3
Kafka Jan z Tolenštejna, hofmistr
horní 697
kalendáĜ nový 491
z KalištČ Václav 558
kameníci 322
Kamenná stezka 87
Kamenný dĤm 17
z Kamsištýna viz Severýn z K.
KaĖk - KaĖkovští 25, 81, 98, 167,
178, 184, 191, 192, 195, 196,
205, 219, 220, 258, 259, 272,
274, 278, 281, 283, 305, 321,
322, 323, 327, 333, 334, 335,
390, 393, 395, 420, 422, 432,
443, 444, 478, 486, 487, 505,
506, 507, 513, 514, 516, 517,
524, 525, 527, 529, 532, 556,
561, 598, 612, 613, 615, 616,
619, 621, 622, 653, 654, 686,
697, 698; kostel sv. VavĜince 27
KaĖkovské vrchy 438
Kaplan Jan 437, 481
KaplíĜ ze Sulevic v ěíþanech
ZdenČk 655
Kapoun z Svojkova Albrecht 399,
504, 552; K. z S. JindĜich 48
Karel IV. 28, 32, 72, 73, 101, 106;
K. V. 122, 211, 214, 292, 293;
arcivévoda rakouský, syn Ferdinanda I. 333; kníže
Minsterberské 7, 69, 70, 74, 90,
97, 100, 101, 103; Veliký 123
Karlštejn, hrad 72
Kas BartoĖ 248
Kasalický Václav 365; JindĜich,
JiĜí, Zikmund a Kaštic na
PašinČvsi 484
kašna u Klášterské brány 408; na
Dolejším mČstČ 599
sv. KateĜina, ves 479, 480
Kazibaba Adam 295
Kaznar Jan 418, 437, 443, 482;
Martin (Kazlar) 119, 140

Kbel 49, 240
Kegler VojtČch 141
Kherner Jan PlzeĖský 549
Klabal JiĜík, konváĜ a zvonaĜ 33,
140; Rafael, zvonaĜ 324; Tomáš,
konváĜ 417, 437, 443, 642, 652,
671; Dorota Rafaelka 344
Kladruby 581
Kladská hrabata 7
Kladsko 7
kláštery 69
Klatovy 3, 239
klejt 512
Klement opat sedlecký 25, 57, 325;
VIII., papež 580
klenoty biskupské 138; chrámové
230, 315
Klobása Václav 140
klobouþníci: OndĜej, Pavel
Kluky: Lukavecký Jan nejst. z
Lukavce a na Klukách
Knaur Eliáš 671
knČz Bartoš, faráĜ námČtský 341;
Mistr Duchek 79; Jakub Melissaeus Krtský, arcidČkan 549, 626,
631; Jakub Semín, faráĜ barborský 341; Jan Buchal, arcidČkan
79; Jan Cifra 79; Jan Mystopulos,
administrátor 251; Jan, faráĜ od
sv. JiĜí; Jan Tadeáš MezeĜíþský,
faráĜ barborský 626; JiĜí, dČkan
jaromČĜský 384; Martin, faráĜ
námČtský 198; MatČj, faráĜ u sv.
BartolomČje 198; Matouš, faráĜ
barborský 198, 252, 253; Mikuláš
97; nČmecký 373; Sixtus Candidus 490, 598; Václav Teplický,
arcidČkan 240, 251
knČžstvo 601, 624
kniha smolná 255
knížata bavorská: Ludvík a Vilím
v.t.
Knobloch Jakub 437
Kohl Hans, hutmistr 382, 383, 561
koledy 309
Kolín 3, 20, 24, 33, 43, 79, 196,
186, 234, 261, 268, 271, 361,
367, 371, 472, 522, 526, 551,
621; nad Rýnem 122
Kolmark, pĜedmČstí 81, 492
kolomaz 436
z Kolovrat Albrecht, kancléĜ král.
þeský 20; Joachym Novohradský,
purkrabí karlštejnský, pak pĜesident komory þeské 504, 550, 552,
620, 640; ŠĢastný Novohradský a
na Janoviþkách 488, 490; Apoléna z Lichtmburku 488, 489
Kolovrátek, na Kolovrátku 307
komora þeská viz novČ zĜízená
komora þeská
kompaktáta 71, 104
Konárovický Jaroslav z Libenic
190
koncil tridentský 325, 326
konČ doloví 392, 394, 511
Konecchlumský Vilém z
Konecchlumí 581, 603
konfesí 339
Konrád z Vechty, arcibiskup
pražský 203
konsistoĜ horská 491, 598, 624,
626; pražská pod obojí 197, 251,
424, 490, 598, 623, 626
kontrakt solní 69
konváĜi: Klabal JiĜík, Klabal
Tomáš
Korka Pavel 506
Korotice 135, 604
KoĜenice ves 51
kostel sv. Barbory 17, 18, 34, 50,
57, 82, 166, 188, 197, 268, 420;

dvČ kopy gr. platu týdenního z
mince 496; faráĜi: Jan Cifra, Matouš, Jan Tadeáš; fara 252; hĜbitov 156; kaplanství Zachovo 50;
kaple havíĜská 33; kaple mincíĜská 428; kostelníci 594; krov
593; masné krámy zádušní 622;
odkaz nádob bohoslužebných 13;
odkaz záduší 487; pohĜeb biskupa Filipa Sidonského 33; privilegia 233, 234; stavba 81; stolice
gotické 295; velký oltáĜ 17;
zvony 36
kostel sv. BartolomČje 81, 197;
knČží: MatČj
kostel sv. Jana KĜtitele 76
kostel sv. JiĜí, knČz Jan 79, 373;
kaplan mincíĜský 197
kostel NámČtský 82, 197; kalich
Miránkové 603, 605, 606; knČz
Martin; masné krámy zádušní
622; odkaz nádob bohoslužebných 13; oltáĜ Miránkovský sv.
Petra a Pavla 135, 190, 602, 603,
604; vČž 265
kostel sv. Trojice 17, 137
kostel Vysoký (sv. Jakuba) 27, 33,
50, 82, 197, 578; graduál 295; literáti þeští 295, 487; literáti latinští 105, 487; masné krámy zádušní 622; odkaz nádob bohoslužebných 13; zvon Orel 305, 306,
483; zvon Sedmerník 306;
zvonČní na havíĜe 305
Kostka z Postupic Bohuše, nejv.
mincmistr 5, 9, 16, 19; Vilém,
nejv. mincmistr 61, 62, 63, 64,
67, 70, 76, 78, 80, 89
Košice 427
Košický Kryštof 436, 443
Košín Kryštof z KošínČ 438
košty 393
kotce 694
Kotek OndĜej, zvonaĜ 407
KouĜim 3, 364
Kout JiĜík 479, 480
Koza Jan 534
Kozel z Rejzntolu Zikmund, hofmistr 437, 443, 472, 532, 536,
552, 561, 595, 601, 610, 620,
626, 629, 630, 636, 639, 644,
645, 646, 647, 649, 652, 654
koželuzi 156, 224, 225, 226, 227
kožišníci: JindĜich Hradecký, JiĜík,
Mikuláš, Petr, Stanislav
Krabice z Veitmile, JindĜich 239
krádeže 255; horní 32; hutní 169,
355, 383; v minci 261
kraj ýáslavský 85, 160, 250, 332;
Hradecký 205, 332; Chrudimský
85; KouĜimský 84, 332
Krakov 549
král þeský 457, 458; Ĝímský 333;
Jan 81
království þeské 4, 7, 20, 28, 45,
47, 52, 54, 55, 60, 66, 71, 72, 73,
74, 85, 86, 101, 102, 105, 106108, 118, 122, 123, 171, 175,
178, 179, 182, 183, 211, 216,
245, 250, 254, 278, 333, 376,
390, 399, 429, 442, 447, 449,
451, 468, 481, 483, 491, 507,
530, 557, 592, 619a, 691
království Ĝímské 122, 333;
uherské 92, 98, 113, 174, 177,
182, 333, 377, 417, 429
kramáĜi: Jakub, Mikuláš, OndĜej
Krása z Vlkanova Václav, hofmistr
43
KrasoĖovice 59
KrasoĖoviþky 359, 360
krejþí: Duchek, Haluzý MatČj,

Libotovský JiĜík, ěehoĜ
Kremnice 93
Krchleby 240
Krocín Jan z Drahobejle 638
Kroupa z Chocemic Prokop,
hofmistr 9, 14, 43, 57
z Krsovic viz Viktorýn z K.
Krtek viz Ambrož K.
Krumlovský JiĜí 493
KĜeþhoĜ 84
KĜesetice 492, 644, 649
KĜiþka ěehoĜ 482
KĜinecký Jan 196
KĜivoláþek viz Daþický OndĜej z
Heslova
kšafty HorníkĤ 102, 103, 183, 450,
587
KšelíĜ Vilém z Jakšova 128
Kuc Hanuš z Kynastu 154
Kuþera Diviš, písaĜ rychtáĜĤv 326,
327
Kuklík 175
Kuneš Václav 534, 597, 610, 652,
671
KĤrka z KorkynČ a na Suchdole
Pavel 552
kutlhof (kutlof) = jatky 374, 466
KutlíĜ Petr 267; Tomáš 190
Kutná Hora 2, 3, 7, 10, 15, 17, 24,
26-28, 43, 47, 49, 53, 55, 56-58,
60-63, 67-69, 76, 78-80, 83, 84,
87, 89, 91, 92, 97, 98, 101, 102,
104, 107, 109, 110, 114, 120,
121, 126, 128, 130, 137, 140,
142, 146, 148, 150-152, 155,
172-175, 178, 187, 188, 190,
196, 197, 204 205, 24, 217, 218,
221, 222, 229, 230, 232, 235,
238, 243, 244, 247, 254, 263,
264, 265, 267, 268, 271, 272,
287, 288, 290, 293, 299, 300,
303, 314, 315, 316, 319, 322,
323, 325, 328, 333, 337, 338,
343, 344, 345, 347, 348, 352,
355, 360, 364, 370-372, 376,
378, 379, 385, 386, 391, 400,
403, 417, 419, 421, 422, 423,
427, 428, 430, 431, 434, 443,
444, 445, 449, 454, 455-457,
458, 462, 464, 467, 470, 472,
483, 484, 479, 481, 487, 490,
492, 505, 506, 515, 533, 542,
550, 554, 557, 576, 580, 583,
597, 598, 599, 600, 602, 603,
615, 619, 621, 623, 628, 639,
641, 642, 643, 650, 654, 687,
688, 689, 692, 694
Kutovec z Úrazu Benjamin 647
kverci (nákladníci) 39, 54, 95, 102,
154, 155, 207, 219, 274, 278,
314, 320, 335, 348, 352, 390,
393, 446, 448, 449, 451, 507,
528, 541, 559
z KvČtnice viz Materna z K.
z Kynastu viz Kuc z K.
kyzy 513-516, 526, 684
Labe 202, 271, 372, 390, 402, 405,
479, 521, 529; protržení Labe
405, 407, 480, 498
z Labštejna viz Sákrebl z L.
Labuška Jakub 159, 214, 228; JindĜich 642, 652, 671; JiĜík 140,
142, 201; Lukáš 248, 357; MatČj
357, 596
Ladislav Pohrobek 72, 233; z Algaru, biskup jagerský 92; ze
Šternberka 60
Lahviþka Samuel 81, 107
Landa JindĜich, rychtáĜ mČstský
81, 99, 117
z Landštejna viz Elška z L.
Laviþka Jan 619

lazebníci 370
láznČ 370; na Písku 301; pod Vysokým kostelem 156; u Kola 369;
z Lažan viz BechynČ z L.
lékárníci: Šentygar Jeremiáš, Špinka VavĜinec
lesy 53
Lehnická knížata 211
Lhota 49
z Libánic viz Konárovský z L.
Libenický z VrchovišĢ Jan (Smíšek
L. z V.) 253, 267, 268, 269, 294,
316, 317, 319, 386, 493
Libenický Matouš z Ruk, hofmistr
81
Libkov 324
z Liblic viz Franc z L.
z LiboslavČ viz Hlavsa z L.; Jan
zlatník 218, 248
Libotovský JiĜík, krejþí 98, 117,
140, 144, 182, 248
Libotovský Václav 495
Lídl z Myslova Mates 365; Pavel
365, 385
Lidmany 324
Liebštejnský z Kolovrat Jaroslav
217
z Lichtmburka Apolena 488
Lipany viz Bykánecký z L.
z Lípy viz Salava z L., Trþka z L.
z Lisova viz Španovský z L.
literáti latinští v HoĜe 104
LitomČĜice 3, 183, 217, 239
Litomyšl 19, 385
Litomyšlský Pavel 636, 652, 671
z Lobkovic Felix Hasištejnský na
LiþkovČ, nejv. sudí král. þeského
399; Gall 619a; Jan ml., nejv.
purkrabí 364, 371; Ladislav st.,
nejv. hofmistr 487, 506; viz
Popel z L.
loje 621
Loket 87
lom na Ptáku 188
Lomec 385
Lomecký Jan, písaĜ horní 318
z Lomnice viz MezeĜíþský z L.
Lorec 205, 206, 294, 301, 418,
505, 572, 575, 599, 600
Lorecký Jan z Elkuše 181; Tobiáš
574; Václav 48; z Elkuše 505
Lošany 77, 84, 206, 230, 254, 359;
Malé = Lošánky 77, 84, 206, 359
louka Hanuše kupce 180; Horniþí
405, 479
Louky, ves 359
Louny 3
Lovþice 187
Lucanus Augustin AudĜický 630,
631
Ludvík Jageilo 58, 70, 71, 73-75,
79, 83, 86, 89, 90, 92, 94-99,
101, 104-106, 115; kníže
bavorské 107
Lukavecký Jan nejst. z Lukavce a
na Klukách 619, 620
Lukeš zámeþník 343
LuĖák Václav 630
lĤny mincíĜské 207
Luther Martin 100, 253
Lužice 164, 217
Mahomed III., sultán 651
Mistr Machabaeus Jeroným 534
Machek Libenický 57; Vilém 364
Machovský Jan, urburéĜ 532, 576
Malešov 427, 478, 533, 541, 654;
JiĜí Háša z Újezda a na M. 1515;
Mandalena z Újezda a na M.
1554; Jan st. Salava z Lípy a na
M. 1554
Malín 293, 367
z Maltic viz Zikmund z M.

Malovec z Malovic Pavel 287; Václav 492; Vilém ml. M. z M. a na
Zbraslavicích 386, 387
Mandalena z Újezda a na MalešovČ
viz Šatná Mandalena, dcera JiĜíka
Háši
Marie královna, manž. Ludvíka
Jageilo 91
Markéta, železnice 145
markrabství moravské 164
Marškraub 157
Martin, Mistr, faráĜ týnský 26;
písaĜ mince 261; z SmetištČ 180
z Martinic JiĜí BoĜita, nejv. sudí
504, 619; Zdislav BoĜita, nejv.
mincmistr 401, 402, 423, 425,
479
Martinický z ChĜenovic Hynek
181, 263, 264
Máslník Jan, urburéĜ, soustružník
43, 141-150
Máslníkovi poruþníci 343
masné krámy 17, 622
Maštálka Martin 365
MatČj z Rybného trhu 81
Materna z KvČtnice Adam a JiĜí,
bratĜí 271, 293, 334; JindĜich, a
na Radovesicích 603; Václav 294
Matouš Mistr 140, 145, 159; z PĜítoky 94; zámeþník 98
Matyáš arcikníže 620; Novomlýnský 369; ze Smrkovce 47
Maxmilián I., císaĜ 74; II. císaĜ
168, 240 315, 322, 323, 328, 333,
339, 342, 344, 345, 357, 359,
372, 376, 379, 385, 416, 421,
425, 426, 428, 430, 444, 465,
470; arcivévoda rakouský, bratr
Rudolfa II. 549, 580, 590
Meckas, u dvorce Toužimských v
Hlúškách 180, 181
Meþkovský, hejtman hradu pražského 365
mČć horská 38, 45, 46, 78, 79,
138, 167, 174, 178, 186
Medový Jan 98
dr. Mehle 365
Melantrich JiĜík z Aventýna 442
Melhúzský Jan 117, 118, 119
MČlník 3, 130
Merkl NČmec, mincíĜ 207
mČsta horní 688; královská 2, 8,
14, 34, 60, 67, 79, 113, 122, 245,
656
MezeĜíþský Jan, hejtman moravský
60; ZdenČk z Lomnice a na Ledþi
263, 264, 318
Mezholezy 182
MichalĤv Jakub 642; OndĜej 610,
642
Michna JiĜík 98
Mikuláš kožišník 117; kramáĜ 140;
opat sedlecký 68; parléĜ 188
mikulášenci 198, 213, 338, 423
mince cizí 49, 123, 202, 483;
falcká 203; falšování 6, 94, 249;
gerlická 61; královská
(mincovna) 20, 49, 70, 73, 88,
92, 171, 187, 188, 196, 204, 212,
219, 353, 393, 404, 456, 482,
592, 685, 690; mince (platidlo)
73, 171, 438; polská 202; uherská
92; zlatá 92
mincíĜi a pregéĜi 91, 92, 110, 139,
207, 208, 210, 219, 221, 283,
344, 419, 473, 619, 650; Petr,
BartoĖ, Rafael
mincmistr: z Sútic Jan
Minsterberská knížata 6, 7
Miránková z Suchotlesk Anna 135,
190, 230, 241, 290, 602, 604, 605
Miránkovští poruþníci 343

Mirek z Solopisk JindĜich 603;
ŠtČpán 344, 386
místodržící 481
místokancléĜ král. þeského:
Želinský Kryštof z Sebuzína
místomincmistr: Hlavsa Petr z
LiboslavČ
místosudí dvorský: Flavín Vít z
Rotenfeldu
Mitrovský z Mitrovic Albrecht
655; Vratislav 619a
z Mlékovic viz Pokluopek z M.
mlynáĜi 154, 301, 324, 657, 664
mlýny 53; Hotmil 156, 157;
koĖský 69; KrálíkĤv 127; na Labi
za Starým Kolínem 324; Nouzov
pod sv. Barborou = Oselský 154;
Nové mlýny 130, 156, MichalĤ
Jakub a OndĜej z Nového mlýna
642; Oselský = mlýn Nouzov;
Štolec 129; vČtrný 69
MlynáĜ Jan 255
Mnichov 78
modlení naĜízeno 544
Moháþ 105
mor 86, 187, 215, 262, 263, 321,
322, 323, 338, 364 a násl., 483,
484, 491, 689
Morava 72, 175, 182, 183, 254,
340, 458, 578, 619
Moravec Tomáš, pekaĜ 117
z Moren viz Ginther Jan z M.
moskevské poselství 437
Most 3
mrazy 69
mydláĜi 621
z Myslova viz Lídl z M.
Myška z Žlunic Smil 268, 317
z Nabdína Firšic z N.
nákladníci na hory viz kverci; piv
256
z Nebovid viz Chotouchovský z N.
Nebozýzek z HradištČ Jan 57, 140
z Neþtin viz Charvát JindĜich z N.
nedČle 544
NedvČd Viktorýn 356
z Nedvojovic viz Sankturýn z N.,
Vrabec z N.
Nejepínský z Nejepína Samuel
627, 647; manž. KateĜina z
Víckovic
nejvyšší hejtman král. þ. 100, 104
nejvyšší hofmistr král. þ.: Ladislav
st. z Lobkovic, VojtČch z
Perštýna
nejvyšší kancléĜ král. þ.: Adam z
Hradce, Albrecht z Kolovrat,
Vratislav z Perštýna, Kašpar
Pflug z Rabštejna
nejvyšší komorník král. þ.: Jaroslav
z Šelmberka, Jan z Valdštejna
nejvyšší mincmistr 12, 53, 88, 123,
130, 131, 132, 137, 151, 549; Karel z Bibrštejna, Petr Hlavsa z LiboslavČ, Bohuše Kostka z Postupic, Vilém Kostka z Postupic, Vilém st. z Oprštorfu, Kryštof z Sebuzína, Fridrich hr. Šlik z Pasounu, Erazim z Švamberka, JindĜich
Tunkle z Brníþka, Bernard z
Valdštejna, Šebestyan z Veitmile,
Beneš z Veitmile, Jan z Vitence,
Jan Žampach z Potštejna
nejvyššího mincmistra zástupce:
BoĜita z Martinic
nejvyšší písaĜ král. þ.: Václav Beþkovský z ŠebíĜova, Michal Španovský z Lisova, Volf z VĜesovic
nejvyšší purkrabí pražský: Adam z
Hradce, Jan ml. z Lobkovic, Vilém z Rožmberka, ZdenČk Lev z
Rožmitála, Jan z Vartenberka
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nejvyšší sudí král. þ.: JindĜich Berka z Dubé, Felix Hasištejnský z
Lobkovic, JiĜí BoĜita z Martinic,
Jan z Valdštejna
nejvyšší úĜedníci v Praze 96, 108,
503, 506, 623, 641
NČmci 55, 100, 170, 207, 219, 372,
373, 381, 382, 383, 400, 423,
580, 583, 643
NČmecko 17, 213
NČmecký Brod 91, 420
z Nestajova viz Žehušický z N.
Neškaredice 49, 206, 240, 254,
263, 359, 418, 438, 439, 573
Neumann Balcar, perkmistr z
KaĖku 561
nevČstky 19, 112, 330, 346
Nitschel z Norimberka Jan 78
Norimberk 38, 78, 137, 167, 178,
196, 472
Nové mČsto v Uhrách 92, 93
novČ zĜízená komora þeská 51,
108, 109, 110, 137, 174, 175,
177, 202, 204, 284, 343, 378,
424, 538, 540, 584, 619
Nyklásek z Žitenic Jan a BedĜich
484
Nymburk 3, 202, 239
odČv mČšĢanĤ 331
ohnČ 175, 302, 303, 403, 408, 499,
566
OndĜej klobouþník 436, 482; kramáĜ od Zlaté husy viz Daþický
OndĜej; z Mezholez 142; z
Žandova 383
opatové sedleþtí: Antonín, JiĜí,
Jošt, Klement, Mikuláš
Opatovice 49, 240
Opoþen, ves 76
z Oprštorfu Vilém st., nejv. mincmistr 428, 436, 443, 448, 470,
473, 478, 534, 543, 549
oĜechy lískové 168
osmisoudcové 158, 159
ostrov v Jespích 406, 479, 480, 498
Ostrov v Loketsku 87
OstĜihom 619a
z Oprštorfu viz Sixt z O.
ovsy 523
pace 202, 203
pagament 172, 173
Pách potok 129, 154, 155, 156,
157, 421, 541, 542; pĜedmČstí 81
Palffy hrabČ 655
paliþové 175, 183, 403
Pampa Jan z Víckovic 428; Šimon,
rychtáĜ mČstský 300; Markéta
419
páni obecní 19, 120
papežové: Bonifác, ěehoĜ XIII.,
Urban VIII.
Pardubice 315
PaĜík Václav 269
Pastor Mikuláš 180
Pašinecký z Pašinky 127
PašinČves, z PašinČvsi: Kasaliþtí z
Kaštic na P., Studenecký z P.
Pašinka Jan 15; Zikmund 15
Pavel z KoĖského trhu, erckaféĜ
68; klobouþník 248, 365; Mistr,
písaĜ mČstský 201
peþeĢ cechu mlynáĜského 325;
mČstská 233; rychtáĜe mČstského
99; úĜadu horního 124
Peþky 83, 85, 206, 270, 359
pekaĜi 258, 261, 291, 324, 334,
357, 407, 599, 657; DítČ MatČj,
Moravec Tomáš, Salšický Jakub,
Šlech Vít, TĜíska Tobiáš
peníze sirotþí 641
pernikáĜi: Jakub, Vít
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z Pernštýna Jan 185, 320; Vilém,
starý pán 60, 79; Vratislav, nejv.
kancléĜ 376, 425, 481; VojtČch,
nejv. hofmistr 62, 63, 86, 87, 90
Pernštejnice 492, 648
PČtipeský Albrecht 655; Václav z
Schönhofu 239, 619a
Petr kožišník 98, 117, 118, 119;
mincíĜ 81, 98; z haltýĜĤ na Páchu
157
Petrovice 148
Petrovický z Petrovic Petr 290
Pflug z Rabštejna Kašpar, nejv.
kancléĜ král. þ. 154
Piþín 549
pikharti 9
písaĜ horní Jan Lomecký; hutní
169, 382; mČstský: mistr Pavel,
Jan Píscis, Jan Šatný z Olivetu,
Bohuslav Šatný (þtvrtý písaĜ, nČmecký); mince: Martin, Martin
Zygele z Chocemic; rychtáĜĤv,
krevní 326, Kuþera Diviš;
ungeltu královského 109;
urburní: Tomáš Herolt z Oupy,
Johanes, Jan ŠkornČ
Piscis Jan, písaĜ mČstský 697
Písek 3, 239
z Písnice JindĜich, cís. rada 607,
608, 697
Píš Havel šafarský 81
Pitter Leopold 391
piva 255, 291, 437; cizí 165;
páchovská 165
pivovar lorecký 301, 599, 600,
601; na Páchu Mikuláše z
PráchĖan 241; obecní 131, 133,
164, 301
pivovarníci 257, 291, 294, 307
PlátĤ Pavel 140
Plenkner z Hiršperku Wolfart 109,
132
z Ploskovic viz BĜezský z P.
PlzeĖ 3, 218, 592, 638, 639, 640,
689
z PobČžovic viz Václav z P.
PoboĜ 59, 68, 83, 254, 310
Poþátecký Pavel 214, 248
poþet panský 81, 82, 249, 500
PodČbrady 13, 20, 80, 319, 687
Podhradský z Vlþí Hory Václav
294, 361, 386, 419, 505
z Podivic Jan (Podivický) 242
Podivická Lidmila z PráchĖan 619
podkomoĜí král. þ.: Humprecht
ýernín z Chudenic, JiĜík Gerštorfer, Burian Trþka z Lípy
podrychtáĜ 588
Pokluopek z Mlékovic Václav 118,
142, 166
pokuty 236
Polánka 427
Polévka OndĜej 50
Poliþany 287-290, 293, 359, 386,
387
Poliþka 3
Polsko 184, 340, 590
Popel z Lobkovic Bohuslav Felix;
Ladislav, president komory þeské
121, 365, 504; Šebestyán 317;
Václav 655
Popel z Vesce a na Suchdole 175
Popelka Jan z Víckovic 81; JiĜík
140
Portnar z Gugelhofu Hanuš 154
Porybný Bohuslav 117, 159; Vít
starý 51
z Pasaunu viz Šlik z P.
posudní 212
z Potnštejna viz Žampach z P.
povaleþi 547, 589
povodeĖ 541

povyky noþní 269, 331, 537, 546
praevaricator 589a
Praha 3, 7, 17, 26, 66, 72, 86, 94,
96, 97, 100, 108, 110, 113, 141,
171, 177, 182, 184, 212, 217,
218, 222, 301, 322, 323, 337,
367, 371, 438, 470, 482, 484,
485, 503, 538, 574, 689; hrad 7,
182, 183, 269, 322; hrad: ýerná
vČž 182, Daliborka 182, kostel
sv. Víta: kaple Martinická 425,
kaple sv. Václava 107, varhany
295, zvony 36; Hradþany 182;
Karolinum 217; Menší mČsto
pražské 182; Nové mČsto pražské
3, 217; Staré mČsto pražské 3,
114, 217, 638; staromČstská
radnice 100, 639, 640
z PráchĖan Apolena 243; Bartoš
49; Dorota (jinak Dorota Prennarová) 242, 262; Jan 81, 241; JindĜich 263; Lidmila viz Podivická
Lidmila z PráchĖan 242, 344,
365, 369; Mikuláš 27, 59, 81, 98,
114, 117, 118, 131, 132-138,
139, 140, 152, 153, 159, 165,
166, 168, 218, 240, 262, 263,
438; OndĜej 262
pranýĜ 80
Prášek Zikmund, hofmistr 117,
187, 189
práva horní 54, 443, 4444-447,
452, 456, 457, 470, 530; mČstská
377, 456, 461, 471, 596, 619;
soudní 457; vyšší 59
Pražané 4, 12, 17, 32, 34, 60, 62,
63, 67, 79, 100, 101, 113, 114,
122, 183, 218, 223, 292, 325,
592, 617, 618, 640, 656
Prégl Michal 13; Prokop z Ylkouše
81, 98
Prennar Jan 117, 127
Prennarová Dorota, prve manželka
JindĜicha z PráchĖan 263, 264,
265
president komory þeské 504, 640
privilegia a majestáty 2, 8-11, 27 a
násl., 46, 57, 58, 72, 73, 101,
111, 113, 115, 121, 134, 158,
188, 206, 209, 210, 216, 218,
221, 222, 224, 228, 229, 232,
233, 235, 238, 239, 266, 296,
298, 329, 357, 376, 380, 402,
426, 430, 443, 444, 445, 451,
472, 538, 558, 621, 640, 654
próba 517
probéĜ královský: Jeroným z
Drásova
probéĜi 274, 278, 335, 517
Provaznice 156, 180
dr. Proxen Šimon 365
z Prudic viz Špetle z P.
Prušenko OldĜich 7
PĜedboĜice 47, 148, 150
pĜedmČstí 81
pĜednost Hory pĜed jinými mČsty
na snČmu 11, 457, 639, 640; pĜed
úĜadem horním 464, 560, 562
pĜekupníci, pĜekupování 112, 151,
249, 257, 437, 666, 667
PĜelouþ 551
PĜemysl Otakar II. 28, 72, 101,
105, 158
z PĜerubenic viz HrabanČ z P.
PĜítoka 83, 85, 94, 271, 293, 294,
334; JindĜich Materna z P.,
Matouš z P.
Ptáþek OndĜej, zvonaĜ 36, 57, 324
Ptaþí hory 681
Pták, na Ptáku 57, 156, 188
Puc Kryštof, šmelcíĜ 557, 594
Puch z PuchýĜova Matyáš 686

puchalter král.: Jan Ginter z Moren
521
puchalterie 366
Pucherský 83, 85; Jan Šlechtín z
Sezemic a na P.
puchwerk, puchýĜi 154, 155
pukrabí hradu Pražského: Lev z
Rožmitála; karlštejnský 481, Joachym Novohradský z Kolovrat,
Jan Vchynský ze Vchynic
pĤst 251
puškaĜ: Joachym
Ráb 619, 620
z Rabštejna viz Pflug z R.
Radová Anna 365
radové komory þeské 114, 118,
120, 130, 388, 430, 484, 497
rady zĜízené v král. þ. viz zĜízené
rady
Radovesice 241, 292; JindĜich
Materna z KvČtnice a na R.,
Karel Materna z KvČtnice a na R.
Radslav z ŠebíĜova 60
Rafael mincíĜ 159, 248
Rafaelová Dorota, pak Fifková 492
z Rachotic viz Švercl z R.
Rakousy 120, 322, 333, 481, 592,
619a
rathúz nový, vČž 301; starý na
Tarmarku 165, 214, 301
Reder Melichar 619a
regenti král. þ. 52, 56, 57, 62, 69,
90
registrátor Vladislava II.: JiĜík z
ChrudimČ
Regnar Albrecht 365
Rejsek MatČj 17, 18
rejtunk horní 189, 365, 530, 531;
obecní 444, 524
z Rejzntolu viz Kozel z R.
rekordací 309
Renda Mikuláš z Úžoví 190
renovace 1501: 5, 1515: 65, 1518:
80, 1524: 103, 1526: 105, 1529:
114, 115-117, 1535: 131, 1536:
137, 1537: 139, 1539: 166, 1540:
168, 1543: 197, 1544: 207, 1546:
218, 1551: 248, 1564: 329, 1565:
334, 1568: 371, 1571: 402, 1574:
423, 1578: 436, 1579: 443, 1580:
471, 1581: 472, 1582: 482, 1585:
499, 1586: 534, 563, 1591: 594,
1593: 607, 1596: 652, 1597: 671,
691, 1600: 697
revers 229, 230; na protržení Labe
406, 497
Robmháp z Suché 241; Jan 385
z Rohožova viz Dobeš z R.
z Ronšperku viz Hanuš z R.
roštwerky 220
z Rotenfeldu viz Flavín z R.
Rousarter Jan 391
rozpustilosti 300, 326, 345, 356,
423, 437, 567
RoveĖ, na Rovni 492
z Rožmberka Petr Vok 619a; Lev
60; Lev BĜetislav Švihovský 74;
Petr 27, 47, 48; Vilém 365, 399,
481, 504, 506, 515; ZdenČk Lev
z Rožmitála Adam Lev 174; Lev,
purkrabí hradu Pražského 44, 46,
52, 56, 79; ZdenČk Lev, nejv.
purkrabí pražský 66, 89, 90, 104,
106, 174
Rudolf II. 149, 284, 416, 417, 421,
425, 429, 430, 432, 442, 443,
444, 448, 472, 478, 479, 481,
483, 491, 497, 498, 505, 533,
549, 550, 580, 584, 590, 592,
598, 608, 619, 626, 642, 651,
673, 687
rudy 170, 184, 516

z Ruk viz Libenický Matouš z Ruk
RĤže VavĜinec z Sionu 117
RĤžiþka JiĜík 652, 671
rvaþky 326, 331, 345
Rybiþka Antonín 296
rybník SvČcený 578; Veliký 478,
525, 541
ryby tunní 234
Rych JiĜík 81, 86, 98
rychtáĜ královský 229, 235, 245,
248, 249, 250, 327, 371, 584,
586, 587, 588, 589, ěehoĜ Vodiþka Horažćovský, Mikuláš VodĖanský z ýazarova; mČstský 80,
99, 127, 340, Šimin Pampa, Jan
Prennar
Ĝád horní 110, 454; Ĝád opatrování
ohĖĤ na H.K. 302
z ěásné JiĜík st. 610; Ludvík Karel,
hofmistr 386, 422, 445, 446, 448,
470, 471, 485, 532, 533, 534,
535, 621; Mikuláš 619
Ĝeþi rouhavé 255
Ĝeþníci 589, 589a, 590
ěehoĜ XIII., papež 491; krejþí 51
Ĝemesla a živnosti 199, 259, 265,
311, 375, 455, 462, 500, 501,
547, 698, 699
Ĝezníci 104, 201, 258, 259, 291,
296, 297, 298, 299, 331, 332,
374, 465, 570, 571, 572, 621,
622, 653, 654, 662, 697, 698
ěezno 429, 619
z ěíþan: Adam z ě., Vok z ě.;
Adam, hejtman krajský 190, 210
Salava Jan Boþek z Lípy 645; Jan
ml. z Lípy a na ÚmonínČ 386;
Jan st. z Lípy a na MalešovČ 197,
263, 264, 359, 361, 405; MatČj z
Lípy a na Bykánci 489; Petr z
Lípy 645
Salšícký Jakub, pekaĜ 403
Samsera Jakub 248
Sankturýn z Nedvojovic, úĜedník
mince 88
ze Sankturýna viz Šenfeld ze S.
Sarkander VavĜinec z Falkenberku
631
Sasko 373, 580
Sázavský klášter 182
z Sebuzína Kryštof, nejv. mincmistr 150; viz Želinský ze S.,
Kryštof ze S.
Sedlecký klášter 25, 57, 59, 68, 69,
87, 93, 94, 120, 129, 165, 166,
173, 174, 179, 180, 181, 233,
242, 243-244, 285, 320, 325,
327, 356, 576, 602, 619
Sedlov, ves 76
Sedmihrady viz Hanuš, vévoda
sedmihradský
sekty 248, 252, 338, 425
Selim, sultán turecký 375
z Semína viz HanykéĜ z S.
Severýn z Kamsištýna 189; Jan
Písecký 248, 376, 444
z Sezemic viz Šlechtín z S.
z Schönhofu viz PČtipeský z S.
z SchwarzenbergĤ Adam 675
Simonides Jan, compositor hudební 549
Sinan paša 619a
Sion 533
z Sionu viz RĤže z S.
sirotci 234, 358
Sixt Václav 652, 671
Sixt z Otrsdorfu, kancléĜ Starého
mČsta praž. 190, 217, 239
sjezd v Kutné HoĜe 1514: 60
z Skalice Jan 9, 43, 129, 241; Mikuláš 234

Skalský Mikuláš 365
SkĜivan Jan 98, 117; Pavel 444,
596, 610, 671
Sladová Regina 369
SlanaĜ Kryštof 268
Slánský Jan 365
Slaný 3, 239
Slavata z Chlumu Adam 504; Diviš
a na Košumberce 399; Michal 62,
63
Slavíková Markéta 147
Slezsko 164, 211, 578
Slon Jaroš, urburéĜ 43
SmetištČ viz Martin z S.
z SmiĜic KateĜina Žerotínská 505;
Jaroslav 504
Smíšek z VrchovišĢ Jan Libenický
viz Libenický Jan; JindĜich 175;
Michal 268; Václav 17
SmíškĤv Johanes 98; Pavel 127
z Smrkovic viz Matyáš z Smrkovic
snČm zemský 34, 443, 444, 471,
472; v HoĜe 1510: 36, 1511: 49,
50, 1541: 183; v Praze 1500: 3,
1501: 4, 1502: 7, 1510: 48, 1511:
50, 1518: 84, 1520: 86, 1521: 90,
1523: 96, 1525: 104, 1526: 106,
1528: 113, 1531: 123, 1538: 159,
1541: 183, 1543: 190, 1545: 211,
1546: 212, 1547: 239, 1556: 269,
1570: 377, 1576: 434, 1588: 549,
1593: 616, 1595: 636, 1597: 655,
1600: 691; církevní v Praze 240;
v PĜešpurku 211
SobČhrd OndĜej 443, 482
SobČslav 27
Sobol Jakub z Vojkovic 81, 98, 99,
118
Sobušice 49
Soliman I., sultán 105
Solopisky 57
z Solopisk viz Mirek z S.
Soška JiĜík 671
soud komorní 3, 41, 57, 145, 386;
mČstský 589; zemský 3, 41, 57,
391, 507
soukenictví 129
SouĖov 83, 85, 270, 299
Soutice viz ýabelický z S.
Srbová Anna 369
Srna Petr 228, 248; Václav 81
Stanislav kožišník 436, 443, 482,
534, 596, 610, 652
starší nad havéĜi 65, 66, 80, 192,
205, 335, 337, 365, 612, 619,
653; nad vinaĜi 438, 439, 440;
obecní 5, 81
Starý Kolín 169, 324, 372, 472,
522
Starý Václav 365
statky korunní 20
stav na Páchu nad branou ýáslavskou
stavové král. þ. 7, 74, 85, 86, 106,
107, 123, 159, 184, 191, 211,
216, 217, 221, 239, 240, 377,
421, 425, 435, 442, 447, 448,
451, 484, 505, 641, 652, 656,
674; pod obojí 26
stav mČstský 2-5, 7, 8, 12, 14, 18,
27, 34, 48, 60, 61, 79, 84, 100,
102, 122, 230, 239, 266, 328,
331, 504, 641; rytíĜský 4, 5, 7, 8,
12, 14, 18, 27, 34, 48, 60, 61, 79,
84, 100, 102, 122, 230, 239, 266,
328, 331, 468, 504, 641
Stejšek Jakub, primas, rychtáĜ král.
342, 371; Zikmund Freisichselbst
z Freudnpachu 534, 576
Stola Jan 249
stolice pregéĜská na Vlašském dvoĜe 207; Máslníkovská 144, 147;

Slavíkové Markéty 147; Šplehtové 147; Zmeškalovská 241
strana pod obojí 25, 49, 50, 121,
197, 198, 240, 325, 327, 350,
491, 592; Ĝímská pod jednou 25,
45, 50, 240, 242, 325, 327, 333,
592
stroje dĤlní 394
Strymilovský Jan 619
StĜíbro 3
stĜíbro 169, 170, 354, 519; neodvedené do mince 6, 561; vývoz ze
zemČ 170
studánka u Bylan 237, 238, 301
Studenecký z PašinČvsi Jan 263,
264; Jeroným 316
Stupárovice 187
Suda 197
Suchdol 57; KĤrka Pavel z KorkynČ a na S. Popel z Vesce na S.
z Suché viz Robmháp z S.
ze Suchotlesk viz Janovský ze S.,
Miránková z S.
sultán turecký 323
Sup Albrecht 159, 248
Sus Jan z Ježova 81, 117
Sušice 3
z Sútic Jan, mincmistr 561
svátkĤ svČcení 482, 545
Svatomír ZrĤbek z Újezda,
arcidČkan 13, 14
Svoboda JiĜík 652, 671
ze Svojkova viz Kapoun ze S.
svolení panské 18, 19, 99, 111
Svrchní Pách 157
Šad JindĜich 594
Šadka Lidmila 368
Šafar Ludvík, urburéĜ 524, 532
šafáĜ mince: Joachim
Šalamounka AlžbČta 140
ŠalamounĤv rozsudek, obraz
z Šaratic Martin Hanuš 315
Šašek ěehoĜ 255
Šatná z Újezda Mandalena, dcera
JiĜíka Háši z Ú. 262, 265, 344,
365
Šatný z Olivetu Bohuslav, þtvrtý
písaĜ mČstský (nČmecký) 472;
Jan z Olivetu, písaĜ mČstský 145,
190; Jan, expeditor pĜi kanceláĜi
þeské 603; Jan st. a na HlízovČ
148, 228, 578; JiĜí, úĜedník mince
402, 472, 485, 497, 521, 524,
581, 583, 602, 603, 604; Mikuláš
190, 603, 619; Pavel 242; Václav
190, 619; Vilém 603
z ŠebíĜova viz Beþkovský z Š.,
Radslav z Š.
z Šelnberka Jaroslav, nejv. komorník král. þ. 62, 63, 185, 320
z Šenfeldu viz Zejdlic z Š.
Šenfeld Osvald ze Sankturýnu 365
šenkýĜi 215, 216, 330, 403, 663
šenkýĜky 330
Šentygar Jeremiáš z ChoteĜiny,
apatykáĜ
ŠetČjovice 487, 696
Šetelka Jan 365
Šetlar Leopold 437, 443, 482, 534,
596, 610, 619, 652, 671
ševci (viz i cech ševcovský) 201,
224, 225, 226, 227, 261
šibenice 6
Šindel Mikuláš 365
šípaĜi: VanČk
Šipþí 180, 181, 672
Šípecký Vít z Újezdce
škola svatobarborská 308, 487,
633, 696; vysokostelská 294,
308, 334, 487, 599 628-632; obČ
253, 308, 437, 487, 670
ŠkornČ Jan, písaĜ urburní 118

Škrebl Petr z Labštejna 52
šlaky 52, 53, 128
šlamy 155
šlechta 2, 48, 266, 269, 699; v K.H.
497
Šlechtín Jan z Sezemic a na PuchĜi
619
šlichéĜi 110, 220
Šlikové 88
Šlik z Pasounu Fridrich, nejv.
mincmistr 628, 652, 657, 671,
673, 688; Kašpar 317, 347;
VavĜinec 318, 352
šmelcíĜi: Ess Šebestyan, Puc
Kryštof
šmelcování 169, 353, 354, 372,
401, 557
šmelíĜi 289, 291, 532, 653
Šmilauer Augustin 642
šmitny 419
Šotnovský z ZavoĜic Holý;
VavĜinec BĜehovec, rychtáĜ
starom.
Špahovská pole v Hl. 423
Španovský Michal z Lisova, nejv.
písaĜ král. þ. 219, 399, 481, 504,
619a
Šperl Jan z Janovic na BezdČzi 62,
63
Špetle z Prudic a na Žlebích Jan,
hejtman krajský 8, 9, 100
ŠpetlĤv Janek 489
Špicberk 243
Špimberk 672
Špinka VavĜinec, lékárník 339
Špis Jan, úĜedník mince 697
špitál 60, 61, 82, 83, 234, 243, 244,
271, 285, 293, 324, 329, 334,
403, 406, 407, 408, 418, 462,
479, 480, 498, 541, 576, 577,
592, 622
Šplech Vít, pekaĜ 144
Šplechtová 147
Šrám Mikuláš, opat sedlecký 68
šrotéĜi 18, 19
štamproch na Ptáku 57
štejgéĜi 281
ŠtČpán Báthory, král polský 549
ŠtČrba BartolomČj 671
ze Šternberka Kašpar 195
Štipoklasy 386
Štítná 186
ze Štítného viz Václav ze Š.
štola kaĖkovská 509
štolmistĜi: Hašek Tomáš z Sukova,
Jílovský Vít
šturcování do Páchu 156, 157
Šturm Adam 365
Štýrsko 333
Štýrský Jan 671
Šultys Jan 671
z Švamberka Erazim, nejv. mincmistr 318, 320, 332, 337, 346,
352; Jan 346; Joachym 353, 364,
421, 428
Švercl z Rachovic Melchior 52;
Šimon 62
Tábor 3, 17
Tapineus Jan, bakaláĜ 310
Tarmark 27, 214, 300, 326, 364
Tasov, les 147
taxy knČžím, zvoníkĤm a kantorĤm
375
Teplice 364
Tluštík Ctibor 317
ToboláĜ Jan 179, 180, 181
tolary 88, 196, 207, 208
Tomáš, bakaláĜ 417, 418
Tonner dr. 365
ToušeĖ, ves 76
Träger MatČj, písaĜ hutní 382, 383,
387-389, 401, 402
263

Trávník, na Trávníku 422
Trþka Burian z Lípy, podkomoĜí
král. þ. 47, 60, 481, 491, 504
Trþka z Lípy, Mikuláš ml. a na
Lichtmburce 20, 21, 24, 60;
Mikuláš st. na Vlašimi 21; Vilém
655
trejbíĜi 336, 337
trh Rybný 82, 365, 599
Trident viz koncil tridentský
Trnka Cyprian 436, 443, 482, 534,
596, 652
z Trojanovic viz Jan z T. 234
trubný dvĤr 165
Trunkat Matouš 642
Trutnov 479
TĜebechovský Jan 610
TĜebešice 230, 262, 265
TĜebonín 83, 85, 270, 299
TĜíska Tobiáš, pekaĜ 443, 482, 495,
534, 552, 580, 596, 610, 642
Tuchotice 49
Tunkle z Brníþka JindĜich, nejv.
mincmistr 56, 61, 62, 67, 90, 92,
97, 105, 109, 168, 174, 204
z Tuþap JindĜich 655
Tunochodský 190
Turci 5, 105, 133, 120, 159, 175,
182, 183, 214, 328, 333, 342,
343, 381, 592, 616, 620, 622,
642, 649, 675
TurkaĖk 165, 243, 283, 421, 422,
486, 507, 511, 529, 554, 556
Týnec nad Labem 551
TýništČ 427, 645; dvĤr
Zemanovský 645
Tyroly 333, 373
z Úterovic, z Auberovic:
Vlkanovský z Ú.
uhlí 185, 347, 353, 382, 479, 514,
556
uhlíĜi 9, 47, 109, 169, 185, 276
Uhry 91, 99, 101, 105, 113, 120,
182, 250, 254, 322, 333, 345,
583, 592, 616, 619a, 642, 651,
675, 36, 44
UhĜi 85
Újezd 324
z Újezda: Háša z Ú., Mandalena z
Ú. a na MalešovČ
Újezdec 83, 84, 190, 206, 254, 359
ulice Senná 93
Úmonín: Jan z Vilémovce na Ú.,
Salava Jan ml. z Lípy a na Ú.
undrlák 214
ungelt královský 109, 122, 237,
369, 449, 479
Úpa, z Úpy: Herolt Tomáš z Ú.
z Úrazu viz Kutovec z Ú.
Urban VIII., papež 69
urbura 204, 279, 314, 344, 560
urburéĜ 621; Machovský Jan,
Máslník Jan, Severyn z
Kansištýna, Slon Jaroš, Šafar
Ludvík
Ursín Jan z VladoĜe a na HlízovČ
484
Ursus MatČj 142
úĜad horní 46, 124, 169, 189, 192,
196, 274, 276, 283, 320, 347,
354, 355, 383, 389, 394, 401,
402, 443, 444, 446, 452, 455,
456, 457, 459, 460, 461, 462,
464, 465, 470, 472, 479, 481,
484, 487, 496, 498, 506, 510,
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511, 526, 528, 533, 534, 535,
537, 560, 583, 612, 621, 622, 653
uĜedníci mince 70, 75, 88, 166,
179, 403, 47, 478, 521, 560;
Sankturýn z Nedvojovic, Šatný
JiĜík z Olivetu, Špis Jan
Ústí nad Labem 3, 639
ÚtČšenovice 324
uzdáĜi: Václav
z Úžoví viz Rendl Mikuláš z Ú.
Václav I., král 28; II., král 30, 443,
459; IV., král 101, 234, 408; bratr
BurianĤv 50; pokrývaþ z ýáslavi
594; svatý 493; uzdaĜ 248; z
PobČžovic 187; ze Štítného 48;
Mistr Zelotýn 386, 491
váha kyzová 282, 334, 515
valdenští 213, 248, 339
z Valdštejna Arnošt na Žehušicích
699; Bernard, nejv. mincmistr 20,
24, 25, 33, 36, 43, 115; Jan, nejv.
sudí, pak komorník, Jan nejst.
364, 371, 504, 619, 619a;
JindĜich 399
Valdyka Jakub Burian 295
valcha soukenická 129, 130
války 451; turecké 8, 159, 174,
182, 190, 197, 212, 250, 254,
269, 333, 342, 345, 376, 377,
404, 429, 432, 583, 616, 619a,
641, 651, 652, 655, 673, 687
VanČk šípaĜ 144
varhanáĜ: Valdyka Jakub Burian
z Vartenberka Jan ml. a na Dubé
114, 117, 120
z Vartenberka Jan na Dubu, nejv.
purkrabí 52, 100, 109
Wasserkunst 422, 423, 556
vážný: HnČvusický Adam
vČci náboženské 49, 79, 100, 121,
122, 130, 198, 213
z Veykrštorfu viz Žatecký z V.
Veis Jan 159
z Veitmile: Beneš z V., Krabice z
V.; Šebestyán z V. a na ChomutovČ, nejv. mincmistr 109, 176,
187, 188, 191, 194, 196, 204,
223, 238; dcera Voršila 176, 186
Veletov 15, 83, 85, 234, 243, 244,
271, 311, 330, 402, 405, 406,
417, 480, 498, 593
z Veltrub viz Burian z V. 93
z Vesce viz Popel z V.; Jašek 59;
Karel 59
Vchynský ze Vchynic Jan, purkrabí karlštejnský 504
Vchynský Radslav 619a
z Víckovic viz Popelka Jan z V.;
KateĜina z V., manželka Samuele
Nejepínského z Nejepína 627, viz
Nejepínský z N.
VídeĖ 120, 214, 295, 333, 421,
438, 482, 619a
Vidice 49, 324
Viktorýn, havéĜ 98; z Krsovic 140,
176
Vilém, kníže bavorské 107
z Vilémovce Jan 112
Vilímoviþky 135, 190, 290, 602,
603, 604, 619
Vilímovský Václav 483
vína 18, 19
Vinice 438, 439
víry jednota 104
Vít pernikáĜ 117, 140

z Vitence Jan, nejv. mincmistr 206,
207, 213, 245, 248, 257
vitriolum 686
Vladislav II. 3, 4, 7-10, 13, 14, 24,
27, 33, 36, 43, 44, 48, 53, 60, 62,
64, 66, 69, 70-75, 78, 101, 106,
107, 115, 158, 166, 175, 193,
233, 234, 238, 243, 296, 408, 499
z VladoĜe viz Ursín z V.
Vlašský dvĤr 62, 65, 91, 98, 119,
139, 156, 176, 206, 365, 417419, 438, 455, 499, 506, 507,
519, 552, 553
Vlašim viz Trþka Mikuláš st. z
Lípy a na V.
z Vlþí Hory viz Podhradský z V.H.
z Vlkanova viz Krása Václav z V.,
m. AlžbČta
Vlkovská KateĜina z Auberovic
575
Vlkanovský Jan z Úberovic 619
Voþko Václav, hofmistr 142, 176,
201, 214, 215, 218, 248, 263,
265, 344, 365
Vodenín Martin dr. 65, 365
VodČradský JiĜík z Hrušova na
DobĜeni 292, 386
Vodiþka ěehoĜ Horažćovský 436,
443, 534, 552, 558, 596, 597,
608, 609, 610, 652, 671, 675,
697; Václav 596, 619
VodĖanský Mikuláš z ýazarova,
rychtáĜ král. 437, 444, 472, 489,
534, 552, 584, 594, 626, 629,
649, 670
VodĖany 3
Vodolínský z Vodolína JindĜich
419; Samuel, rychtáĜ král. 284,
287, 309, 327, 361, 365, 385, 417
vodovod 131, 301, 408
z Vojkovic viz Sobol z V.
Vok z ěíþan 300
Vokáþek Jan 248
Volfgang z Anhaltu 123
Vondrová AlžbČta 182
Vorel Jakub 344
z Vorliþné viz Balbín z V.
Vorlík JiĜík 356
Vorlová Lidmila viz Judexová L.
vort HutníþkĤv 177
Vostrovec z Kralic Vilém 376
Votík 197
Vrabec z Nedvojovic Martin 43,
59, 68, 82, 83
Vratislav 211
z Vratu viz Fikar z V.
vraždy 19, 111, 112, 175, 239, 255,
269, 345, 488
Vrbice 315
Vrbík Burian 81, 249
z VrchovišĢ JindĜich 127; Smíšek z
V. viz Libenický Jan z V.
z VĜesovic Volf 248, 364
Všeteþka MatČj 619
Všeteþkova role 493
Vyskytenský z Vyskytné Jan 154
Vysoké Mýto 3
Vyzyna Václav 436, 443, 444, 482
z Ylkauše viz z Elkuše
Záborovský Jan 482
ZáboĜí 405
zágrovna 422
zahrada Kochanovská 94; Kuklova
94; Nouzovská 94; Šusterkovská

94; zahrady Rejzské 180
Zahrádka Jan 343
ZachaĜ z Božetína 234, z ChrudimČ
(Zach) 50, 68, 83, 98, 118
zámeþník: Jan FaráĜ, Matouš
z ZávoĜic viz Holý Šotnovský z Z.
zbranČ, naĜízení o z. 111, 112, 126
Zbraslavice: Malovec z Malovic a
na Z. Pavel a Vilém ml.
Zbyslav 57
Zejdlic z Šenfeldu Hertvík 542,
577, 619a, 628; Ludvík 552, 553,
554
Zelenka Martin 534, 596, 610, 671
Zelí Tomáš 318
Zelotýn viz mistr Václav Zelotýn z
Krásné Hory
Zemánek ze Lhoty 383
zemČtĜesení 550-551, 578
ZhoĜelec 61
Zikeš Václav 81
Zikmund, císaĜ 30, 72, 85, 101,
233; král polský 74; král švédský
549; z Maltic 52; zlatník 99
zlatníci: JiĜík Engelmeier, Jan z
LiboslavČ, Zikmund
zlatý: benátský, císaĜský, hyspánský, papežský, salcburský, vlašský 202; rýnský 88, 160, 172,
202, 229; uherský 202
zmincování klenotĤ biskupských
138, 230, 315
Znojmo 197, 619a, 620
zranČní 111, 175, 239, 345
zĜízené rady v král. þ. 87, 111, 151
zĜízení zemské 3, 7, 166, 174, 254,
452, 619, 639, 640, 644
Zvíkov 223
Zwingli 253
ZvíĜetický z Vartenberka Zdislav
196, 205, 294, 505
zvonaĜi: Bartoš, zvonaĜ novomČstský, Klabal JiĜík, Klabal Rafael,
Kotek OndĜej, Ptáþek OndĜej
Zybohlavy 15, 16, 83, 84, 311
Zygele z Chocemic Adam 285;
Jan, písaĜ mince 81, 423; JiĜík
107, 197, 242; Kristian 338
Žampach Hynek z Potnštejna 295;
Jan z Potnštejna, nejv. mincmistr
43, 55, 56; JindĜich ze Žampachu
Žandov 382
Žatec 3, 102, 174, 183, 239
Žatecký Jan z Veykrštorfu 190;
Melichar 482, 534, 580, 596
Žćárský Jan 98
žebráci 501
Žehužice 324
Žehušický z Nestajova Jan 385;
Václav 185, 197, 320
Želinský z Sebuzína, místomincmistr král. þ. 640
z Žerotína Jan Lukáš 479, 505
Žerotínská KateĜina z SmiĜic na
Lorci 573, 574, 575, 576
ŽibĜid z Bobolusk 83, 84
židi 43, 105, 106, 183, 184, 270,
361, 444, 470
Žirovnice 186
z Žitenic viz Nyklásek z Ž.
Žleby: Špetle z Prudic a na Ž. Jan ,
hejtman kraje þásl.
z Žlunic viz Myška z Ž.
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