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PŘEDMLUVA.
umismatika dávno jíž není vědou toliko pomocnou. Zmohuinčvši ve
službách historie, odvažuje se samostatného Í'ešení problému, jichž
okruh její púsobnosti dosahuje. Badatelé v oboru numismatilcy, ubírajíce
se k cílúm sobě vytčeným směry rúznymi, shodují se v pí'esvědčení, že
zprávy listinné jsou nepostradatelným podkladem práce úspěšné. Také
spis tento jest v}rsledkem práce archivnÍ. Vzácn}r a bohatý materiál,
v "horním oddělení" městského archivu kutnohorského vrchovatě nahromaděný, namnoze ještě netlmutý, neprobád~mý, jest vnadidlem neodolatelným; zejména pak registra verková (mincovníL prostodušným a pí'esvědčivým tonem hovoHcí, vábí mocně k prozkoumání tajemných sfér
svých. Naléhavým pobídkám těm se vyhnouti nebylo lze, a proto jsem
se ujal práce té. Materiál se kupil výše a výše a nutkal stále k většímu
rozšíÍ'enÍ programu pracovního. Podahlo se, nasbírati tolik cenných zpráv,
že stačily na sestavení celkového obrazu, jímž se znázorňuje ruch v minci
kutnohorské, jímž se též ozaí'ují do jisté míry vztahy Kutné Hory k ostatní
državě králú českých i k sousedním zemím cizím.
Práci svou rozvrhl jsem na patero oddělení. Ve. stah, která se dotýká
staré techniky mincovní odvážil jsem se na základě zpráv listinných pokusu
o vysvětlení všech jednotliv}rch výkonú mincovních, nevyhýbaje se ani těm,
jež dosud byly považovány za nepHstupná arcana. Pojednávaje o budově
mincovní v Kutné Hoí'e, snažil jsem se, shrnouti v celek veškeré zprávy,
k památné budově této se táhnoucí, a slovu chabému dostalo se zvláštní
munificencí České Akademie účinného doprovození obrazového. Část tuto
dokumentární lze nazvati nekrologem Vlašského Dvora, neboť místnosti,
které byly určeny pro dílo mincovní, pÍ'estavbou skoľo všechny vzaly
za své; vlivu kompetentních rinitelll (vídeň. Centrální komise, Spolku
pí'átel čes. staľožitností a Archaeol. komise ph České Akademii) poda6lo
se zachovati beze změny nápadné pouze zlomek púvodního Vlašského
Dvoľa. V oddílu Uetím nesměly některé stati (vylíčení měcTaí'ského
obchodu, o sHíMe prengľecním) vybočiti z úzkého rámce pouhé skizzy.
Bohdá, že pozoruhodné a novotou svou zajímavé náměty tyto brzy se
dočkají obšírného a zevrubného zpľacování rukou odborného znalce. Ve
spise tomto nemohlo býti opomenuto obce n incír-ú a pregMú, velezajímavé
to, na púdě kutnohorské vypučelé, piízní králúv českých vypěstované
instituce, jejíž význam a právní postavení jest naprosto ojedinělé; aby
vznik obce této, o níž dosud nikde nebylo psáno, mohl býti náležitě vysvětlen, bylo Ueba hledati doklady listinné v rúzných archivech mimo
Horu; i mimo Čechy. Nebudiž na zlou stránku kladeno, jestliže. ve stati
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poslední o úí'ednictvu pn minci kutnohorské bylo o jednotlivcích snad
vícc pověděno, ncž bylo nutně Ucba: běželo zajisté o to, aby kažel)r jednotlivce byl, pokud možno, jadrně karakterisován.
H.ušný život, jaký Vlašským Dvorem za dob dávn)lch prochvíval,
nebyl asi obrazem ve spise tomto načrtnutým ve všech částech úplně
vystižen, ani snad není kresba obrazu veskrze s dostatek jasná a barva
dosti svěží a sytá. Pro autora však bude milým úspěchem úsudek, že se
mu podai'ilo, v oboru dosud málo probádaném aspoň tolik světla rozželmouti a jednotlivá temná dosud místa aspoň do té míry ozáhti, aby
novým pracovníkúm v témž oboru byl usnadněn další postup k cíli.
S uspokojením doznávám, že mi byla práce s několika stran ncmálo
usnadiíována. Znamenitou oporou mého snažení byla nevšední ochota
a trpělivost městského archivár-e pana professora Otakara Hejnice, c. Je
konservátora, kter)rž pátrání mého v archivě, péči jeho svěi'eném, nijak
neobmezoval, nad to mne i na některé významné zápisy archivní upozorií.oval; za podporu tuto vyslovuji mu vi'elé díky. Velice vydatné pomoCi
dostalo se mi od syna mého Otakara Lelningra, c. k. vrchního komisai'e
báií.ského v Plzni, jednak poskytnutím četných cenn)rch výpiskúv, jednak
upozorněním na rú~né dúležité prameny; pomocnou jeho ruku tisknu
s vděčnou vroucností, neboť jejím phspěním nejedna stať práce této nabyla
teprve žádoucí úplnosti, náležité okrouhlosti a nezvratné jistoty; jemu
jsem zavázán díky nemalými též za laskavou pomoc ph korrektui'e. Za
jednotlivé služby porúznu mi prokázané vyslovuji díky na těch kterých
místech v poznámkovém textu práce své. Mimo to děkuji všem, kdož
mi neodepi'eli podpory své, když mi bylo Ueba knih a listin z rúzných
bibliothek a archi"V"LL Pokud se t}rče části obrazové, pbpomínám vděčně,
že pan František Grhl/m, obchodník v Kutné HOl'e, dobrotivě zapújčil
několik fotografických pohlech\ na jednotlivé části Vlašského Dvora, poí'ízených ještě Pl'ed jeho pi'estavbou. K tomu phpojuji vděčnou vzpomínku, že pan Ladislav Richter, c. k. professor zdejšího učitel. ústavu,
mi velice ochotně opathl fotografické vyobrazení německobrodského
závaží centnýi'ového.
Zvlášť vi'ele děkuji slovutnému panu professorovi ] os. S'/noUkovi,
nestoru českých numismatú, bývalému milému učiteli svémq, který posudkem sv)rm pohnul veleslavnou Ceskon. Akadelll.ii k tomu, aby spis múj
phjala mezi publikace své.
S vděkem vzpomínám ochoty osvědčeného závodu knihtiskal'ského
pana Aloisa TYies'nera, s níž mi b}lo vycházeno vsUíc pn tisku.
V Kutné HOÍ'e v
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VÝZNAM ZKRATEK,
1(, = archiv města Kutné Hory,
K, hor, odd, = horní oddělení téhož archivu,
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z, = zemsk)T archiv král. českého,
M, = archiv musea král. českého,
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A.
A,
A,
A.
A,

Dílo čili ve r k (labor) mincovní zahrnovalo v sobě i-adu rúzných
-výkonú, z nichž každý vyžadoval zvláštní, účelně úízené místnosti, aby
práce mohla postupovati nerušeně a hladce. Surová hmota mincovní pi'enášela se z dílny do dílny po i'adě, měníc složení vniHní, tvar i vzhled,
až se ocitla v dílně poslední, kdež se jí dostalo náležitého rázu, obrazu mincovního; odtud vycházela již jako peníz hotový, jakožto platební pomůcka
pro oběh pi-ipravená.
Mincování v Kutné Hoi-e drželo se jistých utkvělých forem po více
než 300 let. Proti každé obmýšlené novotě stavěly se pí'ekážky velice
úporné: z vědomí, že mince kutnohorská slynula vždy výtečnou pověstí.
vyklíčil houževnatý konservatismus, který nepi"ipouštěl nižádných změn
v obvyklém postupu díla mincovního; mimo to byly výsady, jichž požívali
prenéH, mincíH a pregéH kutnohorští mohutnou a pevnou hrází proti
všem pHbojům novotái-ským. Proto soudíme, že to, co čteme v zápisech
z konce 15, století, z celého 16. ano i ze začátku] 7, století, jest celkem
věrným obrazem 2púsobu, kterým se mincovalo též pí'ed tím ve 14. a 15.
věku, Vyličujíce starou techniku mincovní, budeme míti stále a výhradně
ZÍ'ení k minci kutnohorské.
Dílo mincovní rozvrhnouti lze na Hi hlavní oddíly: a) práce pHpravné,
totiž pí'epalování sHíbra, zrnění mědi, sazení stí'íbra a lití cánův; b) dílo
mincíi-ské, totiž upravování plátúv mincovních a jich bílení; c) ,dílo pregéřské čili rázobijecké. O jednotlivých výkonech těchto bude v statích
následujících pojednáno zevrubně. Mezi prameny, z nichž bylo čerpáno,
pí'edním, nejvydatnějším a nejspolehlivějším jsou "Registra verková" ,
v nichž se vy1ičuje postup díla mincovního stručně sice, ale velice jasně
a určitě*). Z nlzných tÍ'i dosti daleko od sebe odlehlých dob podáváme
vpHloze rv., v., Vll a VIII po jednom týdenním zápisu z dotčenýchregister,
které pro následující podrobný popis díla mincovního mají míti význam
prostého, snadno přehledného schematu a úzce ohraničujícího rámce.
Dalším dúležitým pramenem jest inventáí' Dvoru Vlaského z roku 1612,
jehož opis pHpojen jest v pHloze 1., jakož i doplňky k němu dle inventái-ú
z roku 1588 a 1622.
*) V registrech verkových i v jiných starších zápisech bývají neděle označeny
dle začátečních slov introitu toho kterého, Aby orientace se usnadnila, připojili
jsme v pI'Hoze XII. takováto jména neděl, postupně dle času seřaděná,
Rozpravy: Tf. !, Čls. 48.
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1.

Přepalování stříbra.

Za starodávna shánělo se stHbro V hutech, jako dosud, ve velikých
pecích na her tec hl) pomocí dostatečného množství olova, a postup
shánění (pí'ehánění) byl zastaven, jakmile lesklý povrch tekutého sHíbra
prohlédl skrze teninkou, pestrými barvami záHcí vrstvu okysličených
kovů, k stHbru phmísených, pro kterýžto zjev se do dneška dochoval
pHpadný názevp 1 i k (silberblick). Takovéto stí' í b roh e r t o v ní
drželo V sobě ještě olova i jiných kovů dosti mnoho, a nebylo lze ho užíti pH
mincoVání, poněvadž i nepatmou pHsadou olova, antimonu aj. se valně
poškozuje tažnost a vůbec tvárlivost sHíbra. Proto se musilo stHbro dále
čistiti: p J:- e palo val i jen a fa j n. K tomu cíli je znova tavili v prudkém proudu vzdušném a olovem tvrdým je "podsejpali" tím hojněji, čím
ví~e v něm bylo kovů cizích. Pi-epalováním zbavovalo se sHíbro pomocí
olova phmísených kovů obecných okysličováním, kterážto očista sHíbra
se dal-ila pí'edkům našim do té míry, že hl-ivna str, í br a pá 1 e n é h o
čili p ran t u (argentum fulminatum) držela nejv)'lše jeden kventlik
kovu cizíh02). Velice zdahle phrovnává Salomon Haase význam olova
1) Hert z něm. herd. - V době, kdy vynikajíci a zajisté i vynosná místa ph
díle horním, hutním a mincovním v Kutné HOl'e byla osazena Němci, ujalo se v oborech
dotčen)rch na mnoze názvosloví německé a zobecnělo i u Čechú tak, že ani v době
pozdější nebyla uznána toho potřeba, upustiti od něho a názvoslovím česk)rm je
nahraditi; názvy cizí přizpúsobeny toliko povrchně k povaze jazyka českého. Kdyby
nebylo tohoto nemístného konservatismu, byla by nám Kutná Hora v době svého
obrození (uprostřed 15. století), kdy jazyk česk)r stál na vysokém stupni vytHbenosti
a vyspělosti, poHdila jadrné názvosloví pro obory svrchu jmenované.
2) Na sklonku 15. stol. a ještě v 1. polovici 16. stol. nevážili v Kutné HOl'e
h~10tu mincovn~ pl'esněji než do 1 kvintlika; obvyklé tehdy jednotky mincovní
vahy byly: hřIvna (horská), ferton, lot a kvintlík, jichž vztah vzájemn)r byl takovyto: 1 hhvna = 4 fertonúm = 16 lotúm = 64 kvintlikú n. Ferton
(fcrdonuin, ferthing, věrdunk) vymizel okolo roku 1545 z řady jednotek těchto.
~si ~ ': polovici 16 .. stol. začali vážiti pl'esněji a sice až do den á r u (pfenigu), jichž
ctyn se rovnaly Jednomu kvintlíku; 1 hřivna byla tím rozdělena na 256 drobn)fch
jednotek. Hrubé závaží, jak)rm se vážily hmoty IIléně cenné: měď, olovo, lúj a pod.
byl cen t n )r ř a jeho díly: k á m e n (lapis) a I i b r a; 1 centn)rl' = 6 kamenúm =
= 120 librám. Stary centnýř, ze zvonoviny ulity, vystavcn jest na odiv v museu
~rchaeologického sboru "Wocela" v Kutné HOl'e: závaží toto podobá se ruční kabelce,
Jest 32 cm dlouhé a 18 cm vysoké, jest opatřeno železnym obloučnat)rm držadlem
tak dlouh)rm, že dvě ruce současně se ho mohou uchopiti (obr. 1. a 2.); vyznam závaží j ~st . vy~čen ozdo bn)fm nápisem tímto fBS tMo S; g:ezf fBS 1 fBS - ~~ fBS r:enhter! 'fBS ~~
a dvanactl X, rezy hrub)rmi na boční ploše vyryt)rmi, jest vyjádřena rovnost 1 centnyl'e
se 120 librami. Vzácny tento exemplál' získalo museum kutnohorské od slavn. kmatoria
n~ěs.tského musea v Něm. Brodě; tam přechovávají druhé podobné závaží s obšírn)rm
napIseIIl, z něhož poznáváme púvod i určení obou; nápis (IIlinuskuli) takto zní: tofo

laoapJ gezf 'tltefauo nakla'tlcm pana purknnzfra 1)' ltlZJ.'fl)' obec lltlczfa bro'tlo mem-cckef]o
a J.'ff.arZZ1) rJo tmeJ.'ffa lana borottJJ.'fklJr]O }da mo CCCCC0 XXXVIUO m·'tlanl)'eI ee; mistr
Damel Draštík,
Ptáčka.

zvonař

v Kutné

Hoře

usedl)f asi od r. 1517, byl

zetěm Ondřeje

'PH pí'epalování sWbra k působení mýdla ph praní: olovem jakoby mýdlem
se snímá veškerá nečistota se sHíbra3). Pr-epalování bylo jaksi dále postupujícím sháněním; poněvadž tu však bylo odstraniti pouze malé množství
pHsad ze stříbra, doporoučelo se, aby rozsah pecí byl uskrovněn: ušeHilo
'"Se paliva a také "sešlo v ohni" méně sHíbra spálením. Pro pí-epalování
stHbra byla určena prostranná místnost sklenutá na Vlaském Dvol'e,
mí'eží v oknech a í'ádně uzamčitelnými dveí-mi zabezpečená, které Hkali
p r e n á r n a (též prengáma, preingárna) čili p r e n g a d4). V prenárně
byla postavena zcela prostá ohniska, lišící se podstatně od sháněcích pecí
. v hutech; neboť pJ:-epalování se odchylovalo od shánění také tím, že klejt
neodtékal vrchem pryč z nístěje, nýbrž se vpíjel do pórovitých stěn nístěje.
K tomu cíli zhzovali nístěj z t es t u 5), totiž z velikého hrnce hliněného,
'llepolévaného, který částečně se naplňoval hmotou průlinčitou, klejt snadno
phjímající. Takové hrnce dobré, pevné dodávali do mince hrnčí1+horští

Obr.!. a 2. Závaží (1

centnýř)

ze zvonoviny.

lmpu po 8 groších: již r. 1474 nacházíme v Reg. verle pH neděli Adorate 1.
zápis "hrnčír-i za testy za 28 kop, kopa po 8 gr, dáno 3 kp 44 gr"; opět
r. 1480 Da pacem za 30 kop testóv 3 kp 30 gr a prve mu dáno púl kopy;
.a tak dále, a opět 1538 Adorate III. Dčbánkovi hrnčíři za 4 kopy testú
·do prennárně k pálení sHíbr púl kopy 2 gr; a ještě r. 1557 Factus Dčbán
. kovi hrnčír-i za 4 kopy testú k pálení stHbr 32 gr. Roku 1474 posláno pro
testy dvakráte do Ledče (ph neděli Misericordia a Ecce Deus) a placeno
za 20 kop testóv 1 kp 40 gr; byly lacinější než v Hoí'e, ale dovozem se
,ovšem zdražily.
'
V prenárně plnil se test popelem a v popelu upravilo se lůžko pro
'sHíbro pí'epalované; v)'lkonu tomu r-íkali na b í jen í t es t u. K tomu
účelu se na Vl. Dvol'e stále pí-echovával popel ve vodě vypíraný, vyluhovaný
a opět usušen)'l. Popel se kupoval po různu, hlavně z lázní: 1538 Benedicta
za 16 puten popela "z Písku" z lázně k nabíjení testú dáno 14 gr; Miseri'cordia Brožovi "od Kola" (také lázeň) za 16 puten popela 14 gr; mezi růz3) Sal. Haase, VollsHindiger Můntz-Meister und Mi'mtz-vVardein. Frankfurt
;a. M. 1765.
4) Gaden (něm.) = dílna.
5) Testa (lat.) = hrnec, střep.
1*
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nými dodavateli popela nacházíme roku 1624 též Annu kraj k ál'"ku , pro~
dala ] korec popela za 12 kr 6). Popel se mátel v kádích, jichž roku 162&
bylo šest; Krištof futrmistr je pobíjel (Deus in loco) , vrazil na ně 33 obruče·
po 9 kr; Jan terný měl popel již močený a dostal za korec po ] 4 kl'. Test
se nabíjel takto: do testu uvniH navlhčeného nasypali popela jemně pro~
sévanéh0 7), skropili jej, až veskrze zvlhnul, a hrotnatým tlukadlem jel
stloukli, pHdali popela vlhkého a opět jej stloukli. Když byl test plný,.
vykrojili oblym ostrým železem v popelu jamku pro sHíbro a dl"evěnou
kulí ji hladce vykroužili, stěny jamky potom posypali popelem kostěným
jemně rozemletým 8) a opět kulí uhladili. Když byl test malým ohněm
v jamce rozdělaným vysušen, byl pro upoHebení uchystán. Test takto,
upravený sadili na ohništi mezi cihlami do písku před samotné ústí dmychadla 9) a rozpálili jej uhlím žhav}Tm.10) Plik sUíbra hertovního podobal;
6) A. W. RegisHH{ šafál'e mincovniho.
7) Factus Janovi Pragerovi za 1 sito pro popel 1 zl. 10 kl'. A. W. Reg. šafáře mine.,
8) V inventáři z roku 1612 (přHoha 1.) jest zaznamenána truhla, v které pálené
kosti chovaji. - V inventáři z roku 1588 čteme zápis, ,Ain Merszer von Spaisz (zvonovina), darinne die gebrenten Bein in die Asehen zu Notturfft der Test gestossen,
werden. A. K.
9) 1487 Respice II. za m,ěch do prengárny 10 gr; 1498 Vocem od opraveni'
m,ěchu do prengadu a za dyksu 16 gr; 1502 Dom,. mum,. do prengadu za nový m,ěch\
a od opraveni druhého 12 kp 4 gr; 1508 Esto m,ihi truhláři za dsky k m,ěchóm. do
prengadu a převlečeni l{Ože 24. gr.
10) Spotřeba uhli dřevěného v m,inci byla velice značná. Uhliři stále dováželi
uhli na Vlaský Dvůr; m,ěřilo se truhlam,i cejchovan)rmi, jak patrno ze zápisu ná,
sledujiciho: 1519 Jubilate Hronkovi za cajch železn)r, truhlám, po hutech cajchovati ..
dáno 5 gr; v uhelnici klenuté se skládalo a odtud se roznášelo po různých dHnách,
mincovnich v košich, jichž m,usilo b)rti stále s dostatek: 1483 Dicit I. za 17 košóv
k uhli 12 Iq) 4 gr; 1514 Adorate III. za 22 košů do uhelnice dáno 12 kp 3 gr atd. Cena.
uhli nebyla ustálena: 1557 In excelso 15 vozů uhli k m,incováni koupeno za 2 kp
4212 gr. - Nejvice uhli spálili ovšem v hutech shánějice střibro. Nebylo-li s dostatekuhlí, vázlo dilo hutni a do mince přicházelo málo střibra. Proto byli uhlíři již v době
starši obdarováni. různými vzácnými výsadami od králův českých, zejména od kl'. Vác~
lava II" Jana Lucemb. 1327 a Václava IV. 1396 (Čelakovský, Sbirka pram. práva m,ěst.
II., str. 244 a 882); také pánům, v jichž lesich se uhli pálilo, činěny různé znamenité
ústupky; o usnadněni dovozu uhli pečováno častým opravovánim cest a m,ostů.
na př. 1511 Factus od opravováni m,ostu u Rohozce pro uhléí'e dáno 14 gr. A přece
se vznětlivá ta chasa pí'es tu chvHi bouHla a "zástavou (stávkou)" práv svých hájila,
a výhod nových se domáhala. Roku 1502 vypukla zástava (A. K. hor. odd. 313).
bezpochyby proto, že byli uhliři šizeni při m,ěřeni uhli na Vl. Dvoře, což soudim,e
dle zápisu v Reg. verkových, že dotčeného roku při neděli In voluntate dáno ha.nykéřóm, na propiti 20 gr "když ohledovali truhly (na měřeni uhli)", s uhléři pak byla
zdělána nová smlouva. Podruhé chystali se k zástavě uhléři roku 1525. Úí'ad m,incovni:
rozeslal ihned posly k pánům, kteři "pod sebú uhléře m,aji, pro nedopuštěni jim,
schůze"; ale hrozici zástava odvrácena nebyla; opět běhali poslové k pánům již
dotčeným, ke knižeti Karlovi Minstrberskému a ke králi, a uhléři se uklidnili teprve
po sděláni nových sm,luv s erckaféři a opětn)rm, uznánim svých práv. Mince ovšem,
zaplatila útratu: poslům, 8 kp 34 gr, hanykéřům, a uhléřům, "když u Hory o smlúvy
byli a o svá práva, 512 kp gr na výpravu z hospod". UhléH uváděli dilo hutni a min-o
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se bochník~ nemalému, který nesnadno z hertu se vyndaval a s tíží se pí-enášel; proto se obyčejně již na hertu dělil v kusy a sice zpúsobem dúmyslným tímto: do sUíbra dosud tekutého zasekl se sekáč široký oblého Hitu.
jeden nebo dva a zaseknutý se ponechal, až sUíbro ztuhlo - a tím byl
bochník sUíbra rozeklán na dva nebo na Ui kusy bez námahy. Však vidíme
dva takové sekáče ve znaku (v pečeti) hutníků a rudokupcůll) (tito b}Tvali
druhdy též majiteli hutí). Prenéři rozsekávali sUíbro na kousky drobnější,
mastíce sekáč nebo dláto pilně sádlem12), a kladli stHbro po kousku na
test, podsypavše olovem tvrdým13); naplněný test pak pokryli žhavým
'covni do nesnáze druhdy asi svévolně, bez vážné přičiny; proto si 1507 nejv. minc'm,istr Bernart z Valšt)rna pHchvaluje, že uhliři vezou uhlí dosti, a napomíná, "protož
se jim sluší zásobiti, kdyby opět čert v ně vstúpil, žeby nevezli, abychom v tom
dostatek míti mohli". (A. K. hor. odd. 233.) Připojujeme zajímavou zprávu, že 1'. 1569
byl Hans Kohl, uhli měHč, oběšen pro veliké lotrovstvi, kterého se pH hutech a uhli
měl'eni dopustil na škodu JMCské. A. K. Lib. hered II. pg. H. 22v.
ll) Znak rudokupců a hutniků b)rval vytesaný v kamenném, nadpraži vchodu
'do dom,u hutnického (nyni č. p. 412), naproti kostelu M. Boži na Nám,ěti ležíciho.
Ostěni toto se znakem dotčeným, bohužel! porouchan)rm jest nyni zazděno v KamennÉm, domě.
12) 1549 Justus za dva sekáče k stříbrům sekáni 6 gr. Z ne datovaného "poznamenáni všelijakého dila kovářského", které Václav Nebozfzek k stříbru páleni dělal,
vyjím,áme následujíci položky: naložil jsem pět sekáčů širok)rch, jak se kladou do
střibra, od nich 10 zl.; udělal jsem, nov)r sekáč, jak nim palené stl'íbro se roztíná,
z svého železa a svou oceli, za něj 56 kr; obvařoval jsem 20 sekáčův, hlavy že byly
rozraženy a je zase zostHl, též takové, jak se nimi spálené stHbro roztíná, 'od nich
2 zl. 30 kr; od pHváfení osmi držadli k sekáčům širok)rm, jak se do sHíbra kladou,
úd nich 40 kl'; jedny nové tlusté kleště, kterým,i se střibro láme, za ně 1 zl. 40 kl';
'od pí'eděláni jednoho velkého kladiva, kterým se tluče, když se spálené stHbro roztíná,
od něho 1 zl. 30 kro A. W. - V inventáH·z roku 1612 (přiloha 1.) jsou zaznam,enána
,,3 dláta stHbra sekání",
13) 1508 Invocavit za pět liber tvrdého olova do prengadu 4 gr; 1510 Om,nes
gentes Desperatovi za kámen (20 liber) tvrdého olova k pods)rpáni pod stHbro 20 gr;
1511 Dom. fortit. Pampovi za kámen a 5 liber tvrdého olova do prengadu k pods)rpání dáno 15 gr; 1519 Benedicta za kámen tvrdého olova do prengadu k páleni
stříbra dáno šafářovi 8 gr. - Olovo se bralo do mince ze StHbra, dokud doly tamějši
byly dosti vydatné. Registra verková hovoH často o střibrském olově: 1508 Letare
'od skládáni olova stříbrského se čtyř vozů 4 gr; Dom. ne longe od sklízeni olova
stříbrského na hromadu v marštali 12 gr atd. Na olověné hory u StHbra dávali z mince
kutnohorské cupu s a též jinou pomoci je podporovali: 1503 vydáno nad to, což k Horám
úlova phvezli, 305 kp 58 gr; 1506 cupusu dáno z m,i.nce na hory olověné u Střibra
sum,ma 923 kp 3 gr, na to král m,á olova na Dvoí'e v 53 kusich 456 ct 4 lap, facit po
80 gr summa 608 kp 53 gr; ještě 152,1 se pHváželo do Hory olovo střibrské a prodávalo se rudokupcům, po 70-75 gr. Současně pHcházelo olovo již také z Polska:
1487 dodáno bylo do mince 800 centnéfův olova od Šalamúna Jim,ram,a m,ěštěnina
města Krakova jeden centnéř po 1 kp 6 gr a placeno m,u dodatečně každého čtvrt roku
za 200 centnél'ů; 1505 Respice I. posláno bylo 382 hl' 3 frt sUibra Pavlovi Kaufm,anovi
měštěninu krakovskému za 1004 ct 5 lap 5 lib olova, "kteréž jest zde u váhy městské
Ddváženo a na Dvůr složeno". Roku 1517 byl Vit Hanykéf z Semina dlužen za olovo
Ondfejovi BakaláH z Krakova. A K. hor. odd. 304. B. XXVII. - Později dováželo
se olovo snad v)rhradně z Polska (zejm,éna z hor :r'rnavských), z Goslaru a z hor
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uhlím dí-evěnJ'rm a udržovali žár dotud, až sHíbro se rozpustilo. V hl
chvíli odhrnul prenéi" všechno uhlí s testu opatrně, aby nevzal s sebou též.
sHíbro, položil pí"es test na příč naštípaného dt-íví a na ně shrnul opět žhavé
Míšeňských.

O polském, olově do Hory dováženém zachovalo se hojně zpráv, z nichz
tuto podáváme: 15<.10'.1, dodával olovo Jan Gendorfer syn Linharta Gendorfera;.
1554 se kupovalo olovo od Jachym,a Křižanovského Poláka (A. K. hor. odd. kniha
18. fol. 67 a 125); 1579 dne 25. července dáno za olovo polské Bartošovi Gnadovi"
z Kozliho v pěti kusech 51 ct 30 lb po 1 kp 40 gr úhrnem 85 kp 52 gr; téhož rolm
kupováno olovo polské za touž cenu od Václava Kostky z Landškrouna a od Jiřika
Pekha z Nisy (A. K. hor. odd. Žornal); 1582 phcházelo olovo do mi.nce horské téžz polského města Elkuše (A. K. hor. odd. kniha 31.); 1615 dne 6. dubna Krištof Hartl
z Trutnova phvezl a složil v váze obecni na Horách Kutnách olova polského ku
potřebě JMCské koupeného ve dvou kruzich, kteréž vážily 21 ct 40 lb, jeden centnýř
po 3 kp 10 gr učiní 67 kp 33 gr a opět roku 1618 dne 13. června Kašpar Springer
z Krysy složil v váze obecní na Horách Kutnách ku potřebě JMCské koupenéhoolova polského 21 ci 90 lib po 2 kp 30 gr jeden centn)ri" (A. W.). Cena olova byla dle.
toho velice měniva; od r. 1562, kdy se za cent platilo 90 gr (dotčeného roku dovezeno
na Vl. Dvůr 360 ct 25 lb olova a bylo za ně zaplaceno 540 kp 18 gr 3 Y2 den), se cena
olova dokonce zdvojnásobila během padesáti let. Olovo polské bylo dražší než goslarské
a přece se polského spotřebovalo v Hoře mnohem vice než goslarského: v létech 1607 -12.
dovezeno bylo polského 10049 ciů (za 28387 kp 48 gr), goslarského pouze 3620 ctů
(za 6252 kp 15 gr). Soudíme, že přičinou vyšši ceny byla lepši jakost, k tomu pak se.
družily snad větší nesnáze při dovozu. Dle v)rkazu zdělaného pro období 1607 -12
poznáváme úžasný fakt, že cena olova polského v pěti létech stoupla z 2 kp 30 gr
na 3 kp 10 gr za centnýi", kdežto olovo goslarské se zdražilo pouze z 1 kp ,10 gr na
1 kp 45 gr. - Olovo goslarské plavilo se z Magdeburku až do Vtoměhc po Labi~
plavbou se útraty dopravní značně zmírnily: dle rozvahy z roku 1568 čitá se za dopravu 1 ctu goslarského olova částečně po vodě konanou 4'J.Jj6 kl', kdežto doprava
vozem z Goslaru až do Hory by vyžadovala (dle zprávy podané Pavlem Tanerem
"Pleifaktor 1m Leípzíg ') 85 kr za cent, kter)ržto náklad se však mohl snížiti na 63 kr,
kdyby vůz se mohl vraceti s nákladem obili. A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 126. Dovoz olova býval druhdy rušen a zdržován, ,pro výtržnosti a překážky na cestách".
neboť form,ané škod se obávajice zpěčovali se jezditi, čímž hodm i minci nem,alé
nebezpečí vzejíti m,ohlo. V jednom z artikulú, které na sněmě dne 13. února 151(}
v Hoře držaném byly podány, oznam,uji Horníci, že form,an Mikuláš Šrejter z LejngveItu pi"edstúpiv pi'ed ně žalostně oznamoval, kterak při tom fedrováni olovem,
vzato jem,u 6 koní a 15 zlatých, a oni že jemu na místě pana m,i.ncm'.ljstra, tehdy
nepHtomného, slibili nápravu těch škod a prosi, aby toto přiřčení, které pro dobré
a užitečné hor učinili, jim, škody žádné neneslo. A. K. Lib. rubeus decretorum A. 6 b. Roku 1503 činili páni Kolinšti svévolné pi'elrážky, stavujice fo'rmany s olovem. pro
clo; soudime, že tenkráte již byl dovoz všeIik)rch poH-eb pro hory usnadňován rúzným,i
výsadami, jal~ož se dělo v druhé polovici 16. stoleti, z kteréžto doby máme před
sebou několik listú fedrovnich pro form,any, olovo přivážejíci. V jednom takovémto
listě prúvodnim jest psáno toto: ,.My úředníci mince JMCské na Horách Kutnách
známo činím,e tímto listem pl'ede všemi a zvláště tu, kde na clech a mýtech sedi,
že Jiřík Pek forman z Nisy listu tohoto ukazatel k poH-ebám JlVICské a Horám Kutnám,
na čtyrech vozich olovo veze. Vás pi'átelsky žádáme, že nadepsaného JiHka Peka
s dotčen)rmi vozy s olovem proti ukázáni listu tohoto clem aneb mýtem obtěžovati
nebudete, nýbrž v poH-ebě jem,u nastávajíci jeho fedrovati budete. Na svědom,i
toho pe čet mince k tomuto l;stu sme dali phtislmouti, jenž jest dán na Horách Kutnách
v úter)r před S. Matoušem, letha páně 1563."
některé
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uhlí, aby povrch stí-íbra nevychladnul; dýmáci14) pak s úsilím dmychali
pí-es hladinn tekutého sHíbra, a prener častěji míchal ve sHíMe dlouhou
železnou tyčí s konci zahnutJ'rmi15). Tím způsobem pr"ehánělo se sHíbro
mírně a čistě v proudu vzdušném, jehož okysličující působení nebylo již
rušeno redukčním vlivem uhlí l'-eí-avého. Avšak mysl prenéi-ova nebyla
ještě ldidna: byloť mu stále stopovati, jak daleko dospěla očista stHbra,
aby další, již škodlivé, pálení sHíbra mohl v paWčnou chvíli pí-erušiti.
K tomu cíli ob čas ve sHíbr"e smáčel železný hrot16) vodou navlhčený a vybíral takto průbu, totiž mázdru sHíbra na vlhkém hrotu pHlnuvší, vyšeHoval barvu její, zmizela-li již na dobro z ní žluť klejtová, a zkoušel tažnost její na kovadlině; pálení sUíbra nesmělo býti pl"erušeno dotud, dokud
průba nenabyla barvy bílé a nepozbyla ld-ehkosti. Když se objevily neklamné tyto známky dokonaného pálení, odklizeno uhlí a pi-estalo dmýchání; chladnutí stHbra pak podporováno tím, že se polévalo vodou
horkou.
Nad ohništěm byla sHíška k o r pan (gorpan) zvaná, na trámech
zbudovaná, jíž se dým zachycoval a do komína odváděl. Prenéí-i pak pí"cd
sebou stavěli nebo zavěšovali široké plechy17), vrstvou hliněnou pomazané,
aby se uchránili žáru z pece sálajícího, ruce pak obouvali v rukavice, aby
se bezpečně mohli chápati různého náčiní rozpáleného; rukavice tyto
platily se z mince, jak patrno ze zápisu následujícího: ]516 Dicit IV. za
Hi desátky rukavic ... do prengadu dáno 42 gr18).
UtvrdlJ'r a vychladlý koláč pi-epáleného stHbra oplákli prenéH v "si-ezu"
nebo ve vaně19 ) a mosaznJ'rmi štětkami seHeli s něho veškeru nečistotu20 ) ;
potom jej na rožni nad žhavým uhlím osušili a konečně na štoku všecku
nerovnost (koHnky čili frňousky a pod.) kladivem do rovně stloukli21 ).
Některé zápisy, obzvláště pak jistá položka obsažená v inventáH z r. 1612
(viz pHlohu I.)', totiž ,,6 velkých sekáčův, nimiž se sHíbro na testu dělí,"
ukazují k tomu, že i v prenárně se dělilo stHbro podobně jako na hertu
v huti22 ).
14) Dýmáci byli jakým,isi tovaryši prenéřskými; platu velikého se jim nedostávalo: 1557 In excelso dáno za nabijeni testú a d)rmání 6 gr, ale pi'ece byli na snadě
uchazeči o místo uprázdněné: 1552 Protector Václav Brousek žádal, by mu úřad
v prenárně dejm,ání dán byl, jest mu toho přino na koštováni. A. K. Protokoly Z. 9.
15) 1625 In excelso Václavovi Nebozizkovi kováři od naloženi michadla 14 kro
A. W. Reg. šafáře mince.
16) 1511 Dom. fortit. placeno kováH od opravení dvú stechajznú a háků.
17) Při inventuře r. 1612 (viz přilohu 1.) nalezeny v staré prenárně .. 4 pl"edstavujici plechy pro zdržování horkosti prennarúv s železn)rmi nohami a háky".
18) 1624 Gaudete Voršile Brázdové za 10 pánl rukavic po 12 kr dáno 2 fr.
19) 1545 Dicit 2. od pobíjení kádi a ZÍ'ezu v prenárně 5 gr. Reg. verk. - 1625
Omnis terra Krištofovi futrmistru od vanny k střibru páleni 16 kro
20) V inventáH z r. 1612 (pí"iloha 1.) jsou zapsány dvě štětky mosazné.
21) V témž inventáH děje se zminka o takovém štoku.
22) Inventái" z r. 1588 obsahuje položku .. 5 Parten, damit díe Silber auf den
Testen geteilt werden". A. K.
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Kdož by si chtěl jasně představiti zaHzení prenárny a dílo prenéi"ské,
tomu poslouží velmi dohr-e phložený obrázek (obr. 3.) vyňatý ze starobylého díla, které sepsal výtečný znalec výkonú metallurgických Lazar
Ercker z Schreckenfelsu23). A jest ohniště, B test do ohniště vsazený,
ale dosud prázdný, C test, v němž se stHbro přepaluje, DD jsou měchy,
EE plechy hlinou povlečené "pro zdržování horkosti", F vidlice k ohništi,
hák na míchání a železný hrot
pro vybírání prúby, G test nabit)'" H test vyhHvaný, J{ rožeň
na sušení páleného sHíbra, L sr"ez,
nad nímž se sHíbro cistilo, M tlukadlo hrotnaté a koule k nabíjení
testu, N štok, na němž sHíbro
hertové se roztloukalo, P test již
upoHebený.
Takovéto pfepalování sHíbra
nebylo bezvadné; hlavně pak hrozila škoda tím, že dozírání na
sHíbro . v testu bylo ztěžováno
vrstvou kryjícího uhlí. Často asi
prenér" promeškal vhodnou chvíli,
kdy buď rozpouštění anebo pálení
sUíbra mělo býti již pr"erušeno,
a z toho mohla poj íti značná škoda
jednak zbytečným mrháním paliva, jednak větším úbytkem
sHíbra a olova.
Již ve druhé polovině 16. století byl znám dokonalejší zpúsob,
totiž pálení stHbra pod mu f 1í,
Obr. 3. Pr"epalování střibra dle zpúsobu
který byl prost vady výše vytčené.
staršího.
Test upraven)'r podobně jako
zprvu překlopil se m u f 1 í, nízkou sHíškou z páler.é hlíny mobenou,
z pi"edu i ze zadu otevr"enou, a stHška ta se obložila žhav)'rm uhlím. Vycházely z toho výhody tyto: sHíbro nestýkalo se s uhlím, nýbrž pálilo se
žárem ze stěn hliněného pHklopu sálajícím; vzduchu byl ponechán voln)'r
Plítok a odtok pi"edními a zadními otvory v mufli; prenéf mohl zrakem
i náčiním míchacím a zkoušecím snadno k stHbru proniknouti skrze
23) Kniha ta mi nadpis tento: Beschreibung Allerfiirnemisten Mineralischen
Ertzt und Bergkwerksarten ... erklart durch den Weitberiihmten Lazarum Erckern,
der Rom. Kay. May. Obel"sten Bergkmeister und Buchhalter in Konigreich Bohem.
Franckfurt am Mayn 1598. Tuto reprodukovaný obrazec byl vzat z folia 32. Prvni,
velice vzácné dnes již vydání tohoto dila vyšlo v Praze 1574. Autor dotčené knihy
byl znamenit),U1 odborníkem; hr. Sternberg staví jej na přední místo mezi nejvyššími
perkmistry království českého co do vzdělanosti a zkušenosti odborné.

pi"ední velk)" otvor v muf1L Také úprava testu se zdokonalila. V hrnci
hliněném nemohl se popel dostatečně upěchovati, a proto byly takovéto

testy Hdké a vedle klejtu vnikalo do testu též stHbro roztopené na
zpúsob kol-ínkú nebo trnú. Proto byl test hliněn)" zaměněn za železnou
obruč, jejíž šíl"ka a prúměr byly shodny s rozměry testu2<l). Do obruče
takovéto, které hkali for m a, nasypali popela vrchovatě a širokým ldadivem jej stloukli, obruč
i s obsahem obrátili a s druhé
strany také stloukli, popelem doplnili a opět stloukli,
potom zase obrátili, vykroj ili
jamku a tuto upravili, jako
ph testech hliněných.
Také k dokonalejšímu
tomuto pr"epalování sUíbra
podává Ercker (na fol. 33 v.)
obrázek znázorňující (obr. 4 ).
A jest pec, B jedno ohniště,
v něm v"azen)'r test D, ce
jsou prúduchy, jimiž vzduch
proudí k ohništi, E jest železná obruč dosud prázdná,
F test hotový, G obruč popelem vrchovatě naplněná,
H jsou muf1e, J{ koule dí"evěná a kladivo, jimiž se test
nabíjel, L roztlouká sUíbro
hertovní, 1\1 prenéí" nazírá
na sHíbro pod muflí, N sr"ez
vodou naplněný, nad nímž
se stl-íbro pr"epálené oškrabuje štětkou drátěnou.
Pálení stříbra pod muflí
Obr. 4. Přepalování stHbra pod mufli.
uj alo se v Hoře teprve roku
1604; listem ze dne 12. května téhož roku schválila komora král. čes. vydání 12 kp 10 gr 2% den čes. na stavbu nového prengadu a nal'-ídila, aby
s prenery byla pro n o v Ý z p ú s o b P á len í s t 1- í b rap o dmu f I í
smluvena mírná mzda týhodní; také projevuje komora naději, že se novým
zpúsobem "ein zimbliches" sHíbra a olova ušeUí. Dle nepatrného nákladu,
který byl na stavbu n'ového prengadu povolen25 ), lze souditi, že nebyla budována úplná prenárna nová, nýbrž stará jakási komora, na snadě ležící,
24) V inventáři z r. 1612 (přiloha 1.) jsou vytknuty tH takoyé o bruče jakožto
"železné r y n k y k nabíjení testúv".
25) A. K. hor. odd. 25. kniha fol. 99.
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že byla vhodně upravena pro nové dílo prenéi"ské; vždyť roku 1623 In
voluntate platilo se Janovi Klaberovi od spravení a udělání jediného hertu
k sHíbru pálení 5 fr 26). Prenárna stará zrušena nebyla: v inventáh z roku
1612 (viz pHlohu 1.) pnpomíná se vedle prenárny nové též prenárna stará;
ale pravděpodobně lze souditi, že se jí užívalo toliko k nabíjení testú. PHpustna jest domntnka, že testy h1il1ěné nebyly nadobro zavrženy, neboť
ještě roku] 624 čteme v Registru šafáí-e mince pn neděli Letale vydáni
Katehně Mí-enkové za 3 kopy testú po 24 kr facit 1 fr 12 kr. Mufle byly
dosti drahé: téhož roku Jubilate dáno Mí'enkové 24 fr za 4. kopy muflí,
mufle byla po 6 kr 27 ).
SHíbro pi"epálené bylo probéí-em prozkoušeno a cejchován028), pak
zvážen0 29) a úÍ"edníkům mince odevzdáno. Drobné odlllpky, které pn
čištění sHíbra byly drátěnou štětkou seHeny a na dně podstaveného
sÍ"ezu se nahromadily, byly bedlivě sbírány, vypírány a opět sušeny; stříbro
toto, g rec zvané~O), balilo se do papírových obálek a v nich pod pečetí:
se pbkládalo k ostatnímu prantu. Obsah testu se neodhazoval, neboť
nebyl považován za hmotu neužitečnou; pí-edkové na si věděli, že klejt,
který vnikl do průlinek popelem nabitého testu, drží dosti mnoho sHíbra,.
a proto vytloukali popel z testú upotřebených, v sudech jej shromažcTovali
jakožto p r e n g rec a jednou do roka z nachovaného prengrece sHíbro
zdělávali31 ) .
Úfad prenél'"sk)'T považoval se za velice vážný a dúležit)'T. Prenéí-enl
nemohl býti muž neznalý věcí kovolijeckých; práce své se musil chápati
s rozvahou, svědomitě a bez roztržitosti. Neopatrnost nebo nedbanlivost
mohla býti púvodem zlých škod. Aby mincovně kutnohorské zabezpečeni
byli í-ádní prenéh, nerozpakovali se králové čeští obdahti prenery skvělými
výsadami a milostmi. Král Jan v listě psaném v Lucemburce dne 24. června
1343 uznávaje věrnou službu svých milých prenéh'iv a hledě k znameni~
tému užitku, který "jich prací v prengadě, kdyžto sHiebro pálé a čistíe,
ustavičně pohodlen jest," ustanovuje, že "na věky požívati a držeti mají"
práva, která jim tímto listem udílí. Nejprve jim propújčuje milost, "aby
v jich tovaí-išstvu jich více nebylo, než jedno desět prennéhlOv, kteÍ"Ížto·
26) A. W, Reg. šafáře mince.
27) Ibidem.
28) Nebylo-li stHbro probéřem uznáno vhodn)rm, páleno znova: 1472 Dicit 1.
pHneseno do mince stHbra páleného 291 hi 1 frt 2 lt, "ale k sazeni verku nenie než
190 hř 3 frt 3 lt, neb jest sazeno dvoje střibro do vohně zase po cichováni, Martinovo
a Matějovo, neb sú nebyla dodržána i nezdálo se probél:'óm
býti dobra k sazeni, i sešlo jest v ohni 1 frt 3It"; 1472 Dum, m,edium
" ... jest sazeno do vohně po cic h o v á n i a prenováno 69 hi. 1 frt a 2lt stHebra
i sešlo jest v ohni 1 Yz hř . . ."
29) 1504 Quasimodo zám,ečniku od opraveni váhy do prengadu 10 gr.
30) 1473 M'serere za pánev k sušeni grece 20 gr.
31) 1485 In voluntate za 10 sudů k prengreci 30 gr. - 1502 Suscepim,us za
dva sudy k prengrecu 5 gr. - 1504 Cantate za sud k prengreci hospodáři páně 3 gr.
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knapové slovú a své mzdy zaslúžiti umějí a mohú." Dále ustanovuje král,
že vše "což by zaslúžili cel)'T týden, to mají pod pHsahú v sobotu v jednu
summu nebo hromadu položiti a tu' rozděliti na deset hromádek, aby se
jednomu tolikéž jako druhému dostalo, kromě Hí starších . těm se čtyřmi
groši viece dostati má, nežli jinému knappu." V listě čteme další dúležitá
ustanovení tato: "stalo-li by se, že by kter)'T z nich z božieho dopuštěnie
anebo poctivú pHčinú nemocen, slep anebo chrom byl, že by dělati viece
nemohl, tehda mají jemu jiní nebo druzí jeho mzdu zastati a zadělati a jemu
dávati na každý týden, ... právě jako by dobl'e dělati mohl, když jest
zdráv byl a žádné pí-ekážky neměl, a mají všichni a vespolek rovně sobě
pomoci vší pilností a vierú"; "jestli také že by jeden z nich sšel nebo uml'el,
tehda jiní mají jeho ženě nebo jeho dětem nebo jeho nejbližšiemu pHteli
té mzdy zaslúžiti a zaň dělati a vydávati šest neděl a plný rok na každý
týden, právě jako by živ byl"; "a když by ten čas rok a šest nedělí pominulo, tehda žena ani jeho děti nemaj í viece thovaÍ'Íšstva v prennerství
ani žádného spolku mezi nimi jmieti a tehda oni ihned ve čtYl'ech nedělech
mezi robenci v prengadě jednoho voliti mají, kterýž by knapovo místo
mohl zastati a mzdy zaslúžiti, ... tak aby'počet desieti knapóv naplněn
byl a dokonán." Král se dokonce odHká veškerého zasahování do voleb
nových lmapúv a naÍ'Ízuje, "aby nižádný urburéí- ani ten, ktož by prengadem vládl, ani který náš Medník neměl žádné moci do prengadu žádného
robence vsaditi, ani kterého knappa voliti bez jich vuole a jich slova, ale
oni sami mají plnú moc a právo robence do prengadu vsazovati a knappy
voliti, když by čas a poHebie toho bylo'(32). Z listu krále Jana vyňali jsme
í-adu nejvíce pozoruhodných momentú a shrnujeme jich význam ve stručné
rčení toto: král svHil prenárnu svou tovaryšstvu knapúv prenél'ských,
jichž počet byl pfesně omezen, a mzdové zájmy jednotlivcú spial v celek
nerozlučný; právo knapúv jednotlivých učinil do jisté míry též právem
jich rodin i nejbližších jich pí'átel; o knapy ochuravělé a práce neschopné
se postaral, aniž tím zatížil pokladnu mincovní; doplňování tovaryšstva
z dorostu ponechal král venkoncem knapům samotným.
Král Václav IV. "zhlédše na užitečnú a věrnú službu, kterúž jsú
naší koruně České svrchupsaní prennerové často a mnohokráte činili, a na
kaM)'T den činie a potom činiti mají a mohú V budúcích časích" listem
ze dne 14. zál'í 1396 potvrdil tovaryšstvu prenerúv kutnohorských práva
králem Janem jim ndělená33). Ani mocné oH esy, jimiž stižena byla Hora
za válek husitských, nedovedly zviklati práv těchto: 1433 f 4. proxima
post festum beati Andree apost. Jeronym prenél' čině poručenství odkaznje " ... majestaty na prennerstvie Jakubovi prennerovi svému strýci
32) Jar. Čelakovsk)r, Sbirka pramenů práva městského II.. str. 378-381. PHpomináme, že v článku Die Milnzstiitte Kuttenberg od Jindřicha Rappe (Wiener
Numismatische Zeitschrift) práva tato se omylem vztahuji k pregél:'ům.
33) Jar. Čelakovsk)r, Sb. pram. pl'. měst. II., str. 882, 883.
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. h b d' ,
'(34) Konfirmací
a Thomáškovi Hendrychovu synu i j IC
u uClm . . .
.
. práv těchto od jin)rch králú neznáme; že však za krále, Vladlsla~~ J~g.
i za krále Ludv"íka byla platnost jich uznávána, toho dukaze.m Zl,e)m y m
'
l'ozhodnutí ve ph která vznikla mezi Říhou zlatníkem z ledne a, K~~
1est
'slrotkuv
. , Jana zlatmka
'd
z 'IUh'e st rany. V te pn
mor áčem noručníkem
t'
ľ 1477
' věd tuto'
učinil nejvyšší mincmistr f. 3. ante com/ers. S. Pau I . , ,v ypo
.'
oněvadž Jan zlatník činil jest Říhovi mnohá dobrodull, remeslu zlatn~
"
. .,. coz'1m ľIV vy d eT a. ': prengar11l '
ckému
i dílu prennér'skému jej naučlv,
. . Janove, z1at nu:ove
'1
' a dětem Jejím . do roka
toho aby dával pravú POlOVICI
a za šest neděl V e dle V y s a z e n í s tar ~ h o ote dne smrti anovy
V'ta)'l'ce
a aby také hned phjal V uče11l do prengarny za lobence
pOCl
, ...
d ľ "
t
Václava syna jeho, a když jemu osmnácte leth do) de, bu e- vl .ZiV, e~r~
i j Říha má za knapa a tovaryše phjíti, ač toho díla bude umetI d~vod,ltl,
;aklibY dÍ'Íve osmnácti leth uml-el, tehda Říha na též místo,:: téz pravo
má pHjíti Viktorina bratra jeho ... a též i Beneše, ač by do ~ech leth o~a
arší uml'·ela'(35). - Dalším dokladem jest testament Flonana pren~I a
Id" ,
ú"adu meho
st
v,.'
z roku 1519, do něhož kšaftující vložil slova nás e U~ICI: "co se ,1
prenéřského dot)rče, jakž na to majestátjmám a Jest na rathuz.e, vemll,
že vedle toho n1.ajestátu syn múj zachován bude, a ~e:lchov~l:h b~"mn~
pán Búh, aby manželka má toho vedle sirotka do let,]eh~ uZlvala ,. coz
phpouští domněnku, že v některých rodech bylo prenerstvvl ~nad dol,,~nce
i dědičným36). Projevujeme pl'-esvědčení, že ani reforn~~cI:I ~na~y sest~
háctého století nedovedly sžehnouti privilegií těch, s, )~ny~I ,vysadaml
starobyl)rmi; jasný ohlas výsad prenél~ský~h vyZl11~~ )este Iv~l~:l 1582
'.'
"ádosti podané komol"e kral. ces. Katennou HOlCICkovou,
,
.
.
,.,
" t " ' b 'a
z vynzenl z
I'V l' ktery' až do smrti byl Jest pn mmcoval11,
Vd OVOU po l\,r'l
ml \.11 asov "
,.
, . s II" 1
pálení popelúv strojení a testúv nabíjení trvaL" Táž Katerma pľ1po~m~a,
že m~nželu jejímu na práci jeho po 12 gr bíl. každého téhodne davano
b 10 a když pak jinému ta práce dána a puštěna byla, souce ode mne
t~ vŠe~ko k spravování, jemu dílo ukázáno a on vyučen sa t~ko~ému ~í~:l~
z těch 12 gr bíl. měl jest mi po 6 gr bíl. každého týhodne dva:vatI, nym )lZ
za 21 neděl nic placeno nebylo"; a komora v sHedu po nedeh ,Ca~1.tate na37
řídila, aby jí ty peníze zatím dány byly až do dalšího opatrem ). , .

P
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V tovaryšstvu prenéřúv kutnohorských setkáváme se s mnohym~
muži vynikajícími: ph roce 1350 čteme jméno Nicolaus bren~er38), ktery
byl "juratus Montis Cuthne", roku 1391 Waczlaw prenner ) byl ma34) A K Lib. antiq. her. G. 5.
. 35) A'.
Registrum rubeum M. 19. - V P~~átkách arch~~~l. XV. 14~, 15~:
l
preg·él·" a pregárna" veskrze zamělllh slovy "prenel a "prengarna ,
t
nu no sova "
"
. vl'
• la prengadem
omylná je ovšem také poznámka, že by dílna pregers m se nazyva
.
36) A. K. Lib. testam. E. 2.
3?) A. K. hor. odd. 21. kniha fol. 306. 307.

K:

Lib. erect. 1. 38.
.
··h
VII 69
39) Dr. B. Bretholz Zeitschr. fUr Gesch. d. Deutsch. lil :Ma ren
.
.
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gister juratorum, okolo roku 1477 byli mezi prenery dva zlatníci Jan
a Říha40), 1585-90 věhlasný zvonař Tomáš Klabal41) aj .
Prenárna měla svého písaJ:-e; ten zapisoval do registra každého téhodne, kolik který rudokupec přinesl stHbra hertovního a kolik z něho bylo
vypáleno sUíbra čistého. Takovéto registrum zachovalo se jediné toliko,
a sice z roku 1507 a 1508. Písúů prenél"ských známe několik a víme, že
jednotlivci byli úl-adu toho velice žádostiví a horlivě se o něj ucházeli, když
byl uprázdněn42).
Starým a neduživým prenél:'ům dostávalo se v pozdější době z mince
podpory dosti vydatné; na pl". Burianovi Hlaváčovi starému prenerovi
sHíbra vyplácela se vedle rozkazu krále Rudolfa ze dne 15. záH 1582 doživotní provise ročních 34 tol. 20 gr bíl43). Soudíme proto, že staré výsady
tovaryšstva prenéřského byly v druhé polovině 16. století již poněkud pozměněny.

2.

Zrnění mědi.

StHbro mincovní bývalo slitinou stHbra s mědí; čím drobnější mince,
tím chudší bylo sUíbro její. Měď se phdávala k sHíbru rozdrobnělá, v podobě zrnek, jednak aby zdlouhavým sléváním nephšlo mnoho cenného kovuna zmar skrze oheň, jednak aby slitina nabyla veskrze jakosti stejné. Mědi
k tomu účelu rozdrobnělé Hkali měď zrn ě n á (cuprum granulatum)·
40) Vúči Říhovi projevoval král Vladislav zvláštní přízeň; 1478 ve čtvrtek
sv. Lucii píše král z Prahy úřednikúm mince: "Jakož jsme odpustili slovutnému
Říhovi prennéři na Horách Kutnách, věrnému našemu milému, některé testy sobě
spáliti, i věztež, žeť jsme jemu také odpustili, aby kúpě jednu hýli kyzu při tom,
sobě mohl spáliti. Protož nebraňtež jemu toho, toť jest vúle i rozkázání naše." A. K.
hor. odd. 1. kniha fol. 93.
41) 1590 Tom,iš Klabal prejnar m,ěl týhodního platu 19 gr. A. K hor. odd.,
3. kniha fol. 233.
42) Pisařem, prenél'ským, byl 1514-16 Prokop a bydlil na Vl. Dvol'e v komol'e
(A. K Lib. sentent. C. 21); 1514 Exaudi 1. dáno Čertovi varhaníku 16 gr, ježto psaL
za Prokopa písaře v prengadu, když byl se panem m,incm,ajstrem, v Budíně. - 1527 ve·
čtvrtek před sv. Františkem, oznam,uji úředníci m,ince kom,oře král. čes. "že Alexi,
kterýž v prengadu, kdež se stl-ibra palí, písařství drži a spravuje, skutek nějaký
učinil a zsekal jednoho z obyvatelú horských a srozum,ěv tOlll,U, že ho právo hledá,
ušel jest od Hory ... I rozum,ím,e tom,u, že za ten ouřad VMt žádati i prositi budou,
neb i s námi jest již o to mluveno, a zvláště Václav Koráb k VMti za přím,luvu jest
nás o to žádal, kdež m,y znajíce, že t)TŽ Koráb k tonl,U úřadu dobí'e by se hoditi m,ohl,
jedno že jest soused horský a také i rozum,n)T, k VMti se zaň přim,louvám,e . . . "
Registratura hor. řid. v Příbrami, fascikl kutnohorsk)T Č. 2, nyni v Praze v archivu
m,ístodrž. - Roku 1528 v pátek po Hrom,nidch piše opět Jindřich Firšic z Nabdína
a na Janovicích konWl'e král' Čes. " ... žádal jest mne Jiřík Zykel za přim,luvu k Vám"
prosic, abyste m,u ráčili dáti ten úřad prennární stříbro popisovati. I za to VMt prosím..
že jem,u mé přím,'uvy v tom, užiti dáte a jenw ten úřad dáte." Ibidem,.
43) A. K. hor. odd. 3. kniha fol. 54.
před
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nebo prostě zrn ě n í (granatum, granatura). Pro výkon zrnění určena
byla zvláštní, vhodně zaHzená huť, skřídlami dlažená, která v zápisech se
různě naz)'rvá, tu ker n á r n a tam g e r o v n a, nejčastěji pak g e r nh a u Zl). V kernárně byla postavena pec s ohništěm a měchem2 ) podobně
asi opaUená jako v prenárně, nad ohništěm sklípek sklenutý s komínem3).
Dle nejstarších zpráv zrnila se měď v huti královské a v hutech rudokupců;
z různých zápisů, které ,;Registrum cupri" obsahuje, podádáme aspoň
tyto: 1472. f. 4. ante festum S. Galli it též mědi z huti královské vzali
smy do mince k zrnění 6 centnéi-óv bez 8 liber, tu jest měď zzrnil Dub
v huti královské, kteréžto zůstalo jest 1360. hř 2 ft, sešlo v ohni 63 hl' 2 ft4);
1472 Si iniquitates napl'ed psané zrnění z huti královské počali smy saditi
f. 2. ante Simeonis et Jude, a jest ho vsazeno 240. hr'; 1473 In voluntate
Ambrožovi frzucharovi za centnéi- čistého zrnění a za 9 liber 3 % kp l2 gr;
1474 Cantate za čisté zrnění 4 kp Vencelíkovi; 1484 kupovala se granatura
hlavně od rudokopců Ambrože a Vognara. Roku 1473 posílali měď zrniti
také do Prahy, bezpochyby do huti Ambrože zlatníka na Malé Straně nad
mostem, jak svědčí zápis "Žákovi formanovi, ježto měď vozil do Prahy
k zrnění, 21 gr." Na Vlaském Dvore začato měď zrniti bezpochyby již
roku 1477, což pravděpodobně lze souditi z poznámky, obsažené V Registru
verkovém pH neděli lnclina "dáno Jidáškovi 3 kp na dílo komínu k zrnění."
Roku 150.8 uznána toho poUeba, aby pec k zrnění na Dvoře byla zbudována
znova; stavbu tu, pH níž spoHebováno 120.0. cihel a] 2 for hlíny, "mistroval"
Michal Němec za 24 gr t)'7hodního stojecího, mimo to se platilo z mince
za jeho stravu na hospodě] 4 až lb gr týdně; slušný plat a dobré bydlo
byla asi toho pÍ'Íčina, že chytr)'T Michal se zedníky a pomahači mistroval
stavbu pece bez mála osm neděI5 ).
Měď, kterou chtěli zrniti, na hertu roztopili, tekutou pak nabírali železnou lžicí6) nebo vyhřát)'Tm tyglem a lili tenk)'Tm proudem skrze mokré
koště do vody; tím se proud mědi Hepil na praménky teninké a ty opět
se rozpadávaly na kapky, které pak ztuhnuvše ve vodě jakožto zrnka bro1) 1510 Exaudi II. za sld'Ídly Svědirohovi do gernhauzu 3 gr.
~) 1479 Om,nís terra na m,ěchy k zrnění 1 kp; 1'197 Invocavit od opravení
m,ěchu k zrnění Erharhl 25 gr; 1512 Jubilate dělniku Čerm,ákovi, ješto vopravoval
měchy v gernhauze a vymazoval, 20 gr.
3) 1512 Esto m,ihi Moravcovi zedniku od podezdění hertu a opravování sklépku
nad hertem v gernhauze II gr.
4) 1476 dávalo se Dubovi od každého zrněni bez rozdilu po kopě gr a mim,o
to se m,u platil "hutkošt", totiž vydáni na pacholky, za dovoz uhli a m,ědi, za upotl'ebené náčini a pod. j.
ll) Na škartici vložené do Reg. veTle

6) 1507 Letare Žďárskému za lžici kde zrní m,ědi 15 gr; 1510 Misericordia
Petrovi za lžici k zrněni a od sval-ováni štechajzny a za rendajznu do gernhauzu 12 gr; 1514 Adorate I. kováH Petrovi za lžici železnú do gernhauzu 8 gr; 1517
Adorate III. za lžici novou železnou k lití zrněni a od opraveni druhé lžíce dáno 15 gr.

lwváři

kovitá V kádi na dně se hromadily7); zrnka tato se pak na pánvi sušila 8).
Zpi'lsob tento byl velice zdlouhavý, mělo-li se zrniti mědi mnoho. Později
odčinili vadu tuto tím, že měď roztápěli v nístěji pi-el1osném, v hrnci,
kter)'Tž byl obepiat jakýmsi obručím s dlouhou železnou rukojetí: kernéimohl nístěj s mědí zdvihnouti a všecku
měď proudem nepl'etržitým zrniti; tu
bylo ovšem Heba, aby tovaryš držel
pohotově košťata dvě, v každé ruce
jedno, poněvadž bylo Heba je občas
smáčeti. Instruktivní obrázek (obr. 5.)
k tomu vyjímáme opět ze spisu Erkrova
(na fol. 24.). Ve spise tomto phpomíná
se jiný ještě způsob zrnění, bez košťat:
proud mědi pouštěl se na pláM válce
dí'evěného, který v poloze vodorovné
se otáčel ve džberu vodou naplněném
tak, že zpola vyčníval nad vodu; tím
se měď rozsthkovala v kapky, které
pak padajíce do vody tuhly v zrnka.
Že válec se roztáčel kolostroj em j ak)'Tmsi, tomu nasvědčují následuj ící zápisy z Register verkových: 1499 Ad te
levavi Jelénkovi od opravení kola, jako
měď zrní 16 gr; 150.3 lormistru za kolo
Obr. 5. Zrnění mědi.
nové a za druhé menší, kde zrní měd,
dáno jemu 3 kp; 150.5 Factus lormajstwvi od vopravování kola, jako
měď zrní 7 gr; 1510. za hašple k kolu do gernhauzu 24 gr Bárthovi;
1512
Quasimodo Bartákovi od vopravování kola v gernhauze IQ gr; 1516 Ad te
levavi tesah, j ešto opravoval kolo v gernhauze a palce dělal, dáno ] o. gr.
V sumarnÍm počtu z let 1523 a 1524 9) jsou poznamenány zajímavé podrobnosti o úpravě takového kolostroje: za kolo palečnÍ Kubovi mlynáh
"na travníku" dáno] % kp gr, za 4 di-eva jasanová k kolu do gernhauzu
dáno I~ gr, od okování obou hHdelúv a za sHmeny železné i všeho stroje
okování a za IQ kop hr'ebíkúv velikých Kurkovi dáno 2 %kp gr, za 4 pánvice
k tomu kolu pod čepy za 33 libry po 3 gr z zvonoviny Ptáčkovi dáno 1 %kp
7) 1511 Om,nis terra za vannu do gernhauzu k zrněni lt1 gr; 1510 In voluntate
od pobíjeni kádi v gernhauze dán,o 3 gr; Vocem za káď velkú do gernhauzu k zrnění
dáno 18 gr; 1517 Populus od pobíjení kádi v gernhauze a dno vsadil do ni dáno 8 gr;
Rem,iniscere bednál-i za dčber nový a za kadci a od pobijeni kádi veliké v gernhauze
dáno 12 gr; 1545 Populus od pobijení kádí v gernhauze tH a vanny dáno 3 gr.
8) 1487 Rem,iniscere od opraveni pánve k sušeni zrněni 6 gr; 1'196 Respice I.
za pánev k sušeni zrněni do zagrovny (1) zde na dvoře 1 kp Mgr, váži 2% Ip. - Inventář z r. 1622 obsahuje položku ,,1 Aisernes grosz zugerichtetes Plech zum abtrukhnen des gekiirnten Kupfers." A. K.
9) A. K. hor. odd. 343 a).
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gr, za válce železné pod ty čepy dáno 1 kp gr. Zdá se, že tohoto zpúsobu
se užívalo ph zrnění dHve, než koštěte. V inventáh z r. 1612 děje se ještě
,
'
zmmka
o ve1'1'
1 {em 1
{Ol
e, I
,,(terym
se nlevd'1 t'ah nou "10) .
Zrnění mědi nebylo dílem tak nesnadným a významným, jako pr-epalování stHbra, ale pr-ece se mu phsuzovala dúležitost nemalá; doznává
to sama komora král. čes. v listě, psaném roku 1533 v úterý pí"ed Nanebevst.
Páně. Píšeť Mednikúm mince takto: "Což se pak Petra, kterJ'rž měď geruje, dotýče, kdež píšete, že by člověk nemocí poražený byl a dlouho že
by trvati nemohl, též také kterak by se on pro dluh vosm kop grošúv českých,
kterýž židům do Kolína dlužen jest, skrývati musil, žád~j.íc vás, abyste
jemu těch 8 kp gr č. z mince půjčili, aby židóm zaplatItI mohl, aneb SIce
že by od Hory odstoupiti muiil a tudy že by s e krá 1 i ~M~i ~l e mal ~
š k o d a s tal a, kdy b Y ne byl k d o měď zrn 1 t 1, jsme take
vyrozuměli; i jestliže jest ta věc tak sama v sobě, tehdy budete moci jemu
těch 8 kp gr č. pújčiti a jeho jimi založiti, však aby on je zase odsluhoval;
také jestliže by týž Petr tak nemocí obtěžován bYl a již se dlouho hoditi
nemohl, múžete vy se v tom čase na jinú osobu, který by se k takovému
ouí-adu hodil, ptáti"ll).
Jako k dílu prenéfskÉmu byli voláni zvonaÍ"i, zlatníci, tak i zdělávání
granatury svěfováno toliko osobám, v kovolijectví zběhlým. Roku 1472
byla měď zrněna TěšínskJ'rm zemským probéfem, 1473 a l474 Ambrožem
zlatníkem a probéfem královským, 1477-81 Prokopem konváfem a j .12);
současně (od 1472 do 14:76) zabýval se zrněním šafáf Václav Dub v huti
královské13). Zrněním zmafeno pokaždé jisté množství kovu rozpouštěného,
"sešlo v ohni"; dovedným kernéfem mohl býti schodek tento stlačen na
minimum. PÍ"Íkladem r. 1473 f. 5. post Reminiscere dali zrniti mědi 3 cty
Dubovi Václavovi a on vrátil zzrněné 2 % ct 7 lib, sešloť v ohni půl centu
bze 7 lib (totiž 53 lib); ph neděli Resurrexi zrnil týž Václav starý šafál'
6 ct bez 1 kamene, i bylo změní 5 ct 58 lib, tentokráte sešlo v ohni pouze
42 liber; roku 1476 Judica dáno mědi zrniti 4 cty, facit 1080 h1', vráceno

:ry

10) Kterak se kolo takové roztáčelo, dovídáme se z listu (ne datovaného) , jejž
píše kernýř Jan Holej úředníkúm mince. Projeviv ochotu, že c~ce ,,,někoho pO,dle
sebe zrnění mědi" vyučiti, píše dále: "I poněvadž se mně prve dostl malo od takoveho
zrnění platí a s takového placení já musím pacholkúm platiti, kteří v k ol ech o di
a mně pomáhají a tak mně s toho dosti málo za mou práci přijde . . . " A. W.
11) A. K. hor. odd. 18. kniha fol. 36.
12) 1504 Havlovi Škrovadovi od zrnění 30 ctů mědi jalové dáno 3 kp gr~
1505 vocem jocund. Škrovadovi od zrnění 103 centů mědi dáno 9 kp 25 gr,
od 10 centů zaplaceno mu po 10 gr a vostatek 1 cent po 5 gr; 1504 Oculi Jindřichovi
od zrnění II ctů mědi jalové 55 gr; 1554 Reminiscere Hlaváčovi od zrněni 7Yz ctu
mědi po 7 gr a od nošení a vážení 2 gr facit 54 Yz gr (Burian Hlaváč byl též ~renerem,
sestárnuv dostával 20 bil. gr. týhodní provise asi od r. 1584); 1623 Suscep1mus Dobitczerovi od zrnění mědi od ctu po 10 gr dáno 3 kp 30 gr od 21 ctu 7 lib. A W. Reg.
šaf. mince.
13) 1473 JUdica od vezeni mědi do huti k zrnění i z huti přivezení 4 gr (opakuje se)

zase 881 hr- 2 frt, scházé v ohni 198 hr- 2 frt - schodek značný (bez mála
20%)14).
Měď zrněnou vážili na váze "měděné" 15) a odnášeli pak v pytlích
kožených do mince16), kdež se V truhle k tomu určené ukládala17).

3. Sazení a

rozpouštění

verku.

Pfedkové naši s a ze n Ý m ve r ke m (Gut) nazývali hmotu mincovní, kov k mincování uchystaný; s a z e n é stl" í b r o byla slitina
stHbra s mědíl). Rozpouštění verku konali g y s e f i (kyseh) za dozoru
Medníků mince a probéí"e královského (gvardejna) v místnosti, která
měla název g o s a (kysa) čili g Y sár n a. Nejstarší zprávy nepoučují
nás nijak o tom, kterak se rozpouštění verku dálo; jediné se dovídáme,
že práce ta se konala na hertu2), na němž se rozdmychoval žár měchem3).
První zprávu oty g 1 ech (teglech), totiž o hrncích, v nichž verk se rozpouštěl, čteme V Reg. verkových z r. 1517 ph neděli Populus, "za tegle
hrnčíí"i do Ledče 16 gr", ledečské zboží hrnčené mělo tehdy značnou
oblibu. Později se objednávaly tegle až z Hafnerzellu a dovážely se do
Hory pr-es Linec; útratou dovozní zvýšila se cena teglů asi o 50%, jak
patrno ze zápisu následujícího: 1554 Misericordia koupeno 59 teglů z Lince
skrze Jana Chyzderu, dáno za ně, za sudy, cvočky a slámu 4 kp 48 gr 6 den,
od fůry od 10 centů z Lince do Hory dáno 2 kp 40 gr (za cent po 16 gr);
Da pacem dáno za dva sudy teglův 5 kp 36 gr a od pfivežení těch teglú
3 kp (po 15 gr od centu) 4) . Tegle byly různé velikosti a ovšem také různé
ceny, což poznáváme 'z inventáfe (pi-íloha 1.), jakož i z jiných zápisů, ze14) A. K. Reg. cupri fol. 29, 32, 39.
15) 1517 In adjut. od nošení zrnění do váhy a zase z váhy do mince 2 gr.
16) 1486 Dicit II. za dva pytle kožené k zrnění 9 gr.
17) 1500 Oculi za truhlu, kde zrnění chovají 18 gr.
1) Příčinu, proč ke stříbru se přidávala měď nesluší se hledati v tom, že by
snad stříbro Hm bylo učiněno tvrdším a trvanlivějším; na střibrných mincích, které
byly ze země vykopány, jevívají se pl'"ece velice zřetelně zhoubné účinky mědi ke
stříbru přisazené. Odpověď na otázku, která to byla přičina, proč se stříbro mísilo
s mědí, lze čerpati prostě z fakta, že ode dávna mince drobná držela m,ědi poměrně
vice, než mince hrubá: kousku střibra, které mělo representovati určitou hodnotu
platební, mělo se dostati většího objemu, aby se lépe hodil pro oběh.
2) 1483 Dicit III. od opravení hertu v gose 18 gr. - 1487 Reminiscere od
opravení zdi nad hertem v gosi 5 gr.
3) 1482 Resurrexi za provazy k měch6m do gosy 4 gr. - 1519 Inc1ina od opravování měchú v gose dáno 3 gr.
4) 1562-63 konal faktorskou službu pro minci kutnohorskou Michal Kirchmair
v Freistatě, vedle teglú hafnerzellských dodával též ocel a železné řetězy ze Štýru.
Z výrobců teglú v Hafnercellu jsou nám známi ještě tito: 1563 - 66 Barbora Braunová
(Praunin) "hafnerin" , 1598 Christof Oberperger "Biirger und Hafner", 1684 Gabriel
Khaufman "Schm61tzt6g1macher " , K. A. hor odd. 1224, 1261, 1305.
2
R o z p r a v y: Tř. 1. Čis. 48.
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19 dne 2 května minci kutnohorské podal Matěj
jména z účtu, JeJz roku 16
' . H f " ll'" počítá takto:
Stéipacher "Biirger und Tigelmacher m a nelze ,
................ 24 fr - kr
30 teglů každý na 300 hHven po 48 kr
................ II fr 36 kl'
" 36 kr
200
7 fr 12 kl'
21 ,.
"
" 150
" 24 kr o.···· . ...........
40 kr
15
"
"
"
"
" 10 kr ..................
100
kr
4:
"
........... 2 fr 24
"
"
20 "" licích
........................
30 kl'
Za dva sudy, pobíjení a hi"ebíky ....................... .

tak, že mohl b}Tti zdvižen nebo spuštěn 9): byl-li plášť spuštěn)'T,
nemohl žár se rozptylovati, n)Tbrž se zadržoval kolem tygle; bylo-li Ueba
'do tygle nahlédnouti, vytáhl se plášť do výše.
Veliké hrnce tavěcí obepínaly se železnými obručemi, aby stěny
jich odolati mol~ly značnému tlaku roztopené,ho kovu; 1545 Respice 1.
Fiolkovi zámečníku od kování dvou hrnců, v kterých se verkové rozpouštějí, dáno po 27 gr summa 54. gr. Že opaHení toto nebylo zbytečným,
vysvítá z toho, že roztržení tygle nebylo ~jevem nikoliv neobyčejn}Tm: ve
verkpuchu z roku 1595 pH verlm 34. na tolary čteme notu "s tímto werkem
jest se' pn lití cánův tygl Hikrát roztrhl, a tak za tou pHčinol1 tak mnoho
schází"; sazeno sUíbra s pfísadou 237 hl; 6 It, v ohni sešlo Ilit I qtl, kdežto
pn verku 32. sazenO bez mála totéž množství stHbra s pHsadou, ale sešlo
V ohni pouze 7 lt 2 qtl10).
Pl-i rozpouštění verlm užívalo se míchadla podobného asi, jako pH
pálení stříbra: 1510 Jubilate za hák kovájj do gosy k sazení 7 gr; 1545 Ad
te levavi dáno Čermákovi kováJ:-i za železo, kterým se verk míchá, 3 gr.
Mimo to bylo potí"ebí ri'tzn)'Tch kleští (kluft) k uchopování tyglů a poklic
rozpálených a jin.: 1545 Dom.lortit. za lduftu do gysy dáno 2 gr; 1623
Salus pop. od 10 kleští nakládání do kysy po 15 kr dáno 2 fr 30 kr. Ochranou
proti horkosti byly gysari'tm jednak plechy "vsazující" na nožkáchl l),
Jednak rukavice, kukle a klobúky12).
'J:-etězu

lal zboží své dále než do Lince" Unsicherheit des Krie~s~
Ale nepos
'.,
d d d "1'5) Velikú takovýto tyg1 taveC1
1 lb ". aby Sl Je o tu o vez, 1 .
J
1
ukazuje se v museu archaeo .
vol1(es la er ,
sboru "Woce1a" v Kutné
Hoi"e' výška jeho jest 35 C11t,
průn;ěr dna 22 Cl1t, průměr
ph otvoru 28 cm (světlo.st),
tlouštbt stěn pod okrajem
asi 25 'mm; tento tygl jest
asi z těch, v jakých se mohlo
rozpouštěti po 300 hHvnácl~
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Obr. 7.
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5) A. K. hor. odd. 1305.
.,
"
'robcem tohoto teglu byl Gabriel
6) Podle monogramu G-K SOud1me, ze vy
.
1 t h sk' dodával.
Khaufman v Hafnerzellu, jenž roku 1684 tegle do nunce Ol no Ol' e

7) Inven~ář z roku v1~12 (p~iloha 1.), tavků 01 gr dáno 30 gr, za 10 pokliček
8) 1545 C1rcumd. Dcbankov1 za 30 pods
. p.
" tVl hrnců v kterých
.
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.
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v

9) Inventář z r. 1612 (pI'íloha 1.).
10) V registru verkovém z r. 1578 našli jsme pětkráte notu "tygl se roztrhl":
'dvakráte pH verlm bílých grošů, jednou při tolarech, malých groších a bilých penězích,
ale nehodou touto byl schodek stříbra v ohni pouze dvakráte zv)"šen nad normale.
Roku 1580 Circumd, jest nota, roztržení tygle zvěstující, doplněna poznámkou
"a vytekl"; avšak v ohni sešlo celkem množství normalní. Zlý úraz jest zaznamenán
'Ve ver1cpuchu z r. 1605 pH 33, verleu tolarovém "NB. der ::rigUst dreimal ausgerunnen ";
ze sazeného verku 207 hl" 9 lt 1 qtl sešlo v ohni 14 lt, kdežto pH jiném verku 206 hl"
10 lt 3 qt1, jehož prúběh byl pravidelný, byl schodek v ohni toliko 7 ltŮ. Téhož roku
'pH 45, verku tolarovém vytekl tygl dvakráte, a ztráta byla opět asi dvojnásobná
proti normální. Úrazy takové pHhazovaly se dosti často; pročež gyseH věnovali
značnou péči úpravě ohniště, aby mohli v něm stHbro vyteklé všecko shledati, a nepodal'ilo-li se to, docházely zlé v)rtky od revise počtů mincovních. Když r. 1596
při 37. a 42. verku tolarovém praskl tygl a z toho pošla značná ztráta stHbra sazeného,
vytýkala puchhalterie pH komoi"e král. česk., že jen část súčtovaneho schodku lze
klásti na vrub ohně, část že zústala v popelu a vypíráním že mohla bSrti z něho opět
vyzískána, A, W. - Nehody ph rozpouštěni verku byly zaviněny ovšem hlavně
nedostatečnosti tyglů; roku 1592 Christof Obernperger, faktor mincé k~tnohorské
v Linci, omlouvá chatrnou jakost tyglů, které roku 1591 zaslal, tím, že za deštivého
'léta nemohly náležitě proschnouti, a slibuje, že pošle příště zboží dobré, které "seinnd
bey gueter warmer Sonnén gemacht und zuegericht worden". A. W.
11) Inventář' z r. 1612 (příloha 1.).
12) 1483 Dicit III. za sukno do gosy kuklám 16 gr; 1486 Benedicta za 5 koblúků
10 gr do gosy a Memento za 26 párů rukavic do gosy 44 gr 4 den; 1500 Respice II.
·za sukno ke Hem kuklám gyseróm do gosy i od šiti 20 gr; 1508 Adorate V. za rukav~ce
'do gosy za th thausny 1/~ kp 3 gr; 1516 Exurge Litovi kloboučníkovi za 3 klobúky
,<gyserón~ k ohni dáno 9 gr; 1516 DUlU medium Tiskovi za dvě kulde i od šití do gosy
2*
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Aby zákonem stanovená jakost mince, totiž poměr zrna (čistého
stříbra) k střiži (celkové váze mince) byla pr-esně zachována, o to starost
měli gvardejn s Medníky mince - za jejich dozoru dělo se s a z e n í vel' ku
(impositio argenti). Byloť jim druhdy r-ešiti úkoly dosti složité, neboť
stříbro a měď, z nichž mělo býti docíleno slitiny určité jakosti, nebývaly
Í
pokaždé čisty, zvláště pak měď obsahovala z pravidla dosti značné množst:r
stHbra13). Několik příkladů vzatých z různých dob ukáže, kterak gvardew
s Medníky mince dovedli úkolu svému dostáti. Za krále Vladislava Jag,
mincovaly se zprvu asi po jedenácte let groše de vít i lot o v é: pH
neděli Dum clamarem sazeno stříbra 206 hr- 1 ft 1 lt a zrněné mědi 160 hř
1 ft 3 lt, což souhlasí s jakostí 0.5625, Roku 1482 začato vybíjeti malé peníze t r- í lot o v é: Jubilate sazeno stříbra 92 hř 3 lt a mědi 399 hl- 2 ft,.
_ sazení toto je též v dokonalé shodě s jakostí pÍ"íslušnou 0'1875. PH
neděli Circumdederunt roku 1483 poprve se mincovaly groše o s mil 0t o v é, sazeno stříbra 170 hl' 2 lt a mědi 170 hř 2 lt, správně dle jakosti 0'5Roku 1483 Letare počato vybíjeti denary sed milo t <;> v é, k tomu cíli
sazeno sHíbra 183 hr- 3 ft 1 1t 1 qtl a mědi 236 hr- 1 ft 1 Yz lt, z čehož vyplývá žádaná jakost 0'4375. Na sněmu 1485 v HOl'e držaném byla jakost groše
i denaru opět snížena, tak že od neděle J udic a dělati se měly groše sedmilotové a denary šestiJotové; dle toho bylo roku 1486 Reminiscere sazeno,
na groše sed milo t Ov é stříbra 70 hř a mědi 90 hl', totiž dle poměru
7 : 1 6; téhož roku sazeno na denary š e s t i lot o v é stHbra 182 hř
l ft 3 Yz lt a mědi 304 hř 1 lt 3 qtl, což opět dokonale souhlasí se žádanou jakostí 0'375,
Povšimněme si též některého pHpadu z doby tolarové. Pro rok 1591
aj, platilo ustanovení,
držely 14 lt 1 qtl 1 den
aby tolary
6 lt 3 qtl
bílé groše
"
" malé groše
6 lt 1 qtl
" bílé peníze "
5 lt - qtl
" malé peníze "
2 1t 3 qtl

"

"

aby jakost byla

"
"
"
"

"
"

"
"
"
"

"

= 229 : 250
= 108 : 256'
= 100 : 256
-

-

80 : 256
t.l:4 : 256

ale vyjímaje tolary sázel se verk u všech ostatních mincí (z pHčiny nám
neznámé) o 1 den chudší čili "spátkem 1 den"; pročež karakteristickými
čísly pro stanovení jakosti čili pro "divisí" byla: 229, 107, 99, 79, 43~
1

<láno 16 gr; 1521 In, excelso Litovi za 4 koblúky do gosy po 3 / 2 gr facit 14 gr; 1524 za
1
4 kukly gyseróm a za sukno k nim a za 3 koblúky týmž gyseróm 42 / 2 . gr; 1525 za
desátek rukavic a za kuklu kyserskou Škrovadovi 25 gr. A, K. hor, odd. 344, 1623:
Justus za rukavice II párů 5 fr, 30 kr; 162,1 Esto mihi Jindřichovi Klepsatlovi za
3 páry rukavic po 9 kr dáno 27 kr; 1624 M\sericordia Klausnerovi za 15 párů rukavic 1 fr, 45 kr,
13) Staré spisy o mincovnictví, zejména pak dílo S, Haase Der vollstandige
Muntz-Meister und Mun,tz-Wardein, 1765, projednávaH mnoho různých případů,
které se tu mohly přihoditi, ovšem to činí způsobem tehdy obvykl)rm, těžkopádn)7m,

Kterak
se skutečně
sázelo, vizme na některy'ch pHpadech • R o1cu 11';91
1 v,,
.
o d ne
. nJna sazeno na tolary 204 hř 2 lt 2 qtl, v tom bylo sHíbra čistého 182 hl'~, lt ,3 qt,l v~ den; abychom poznali: bylo-li ~pfávně sazeno, srovnáme poměr
'Clsteho stnbra k celemu verku 46751 : 52264 s poměrem zákonit ' 229' 256
' b ' pred m' cVlen pomeru
~ prvního se zadním členem p ym
V d fU h, e'ho
(nasov Ice d'
.
omeru
;a opet za m člen poměru prV11ího s předním členem poměru druh 'h) v, 1
e o ,
pozname,
totiž mědi
zVe b 1o pn
v'd'ano
v
, ze CIS o 52264' jest poněkud velké"
y
prv~s mIru, ~ne 21. prosmce sazeno na bílé groše 151 hl' 15 lt, v tom b 10
'stnbra 63
8 "lt; vyšeHujíce shoduJ'í-li se
1016 .' 2431 s pomeľem
vy
107 : 256 shledame, že číslo 2431 jest pdliš veliké že i zde bylo mVd' V'_
d'
ť 1 pn
. ano pIe:, mlI~, Dvne 10, lIstopadu sazeno na malé groše 143 hl- 6 lt 2 qtl,
v tom stnbra 55 hľ 7 lt 1 qtl; srovnávajíce poměr 3549 : 9178 s poměrem
99, '
: 256,v
shledáme opět pdsadu mědi přílišnou . Dne "31 srpna sazeno na
blle ,denary 102 h: II lt, v tom sHíbra 31 hl- II lt; pHrovnáním poměru
507 , 164~ k pomeru 79 : 256 domůžeme se téhož výsledku jako svrchu,
Dne 24. lIstopadu sazeno na malé peníze 141 hř 8 lt, v tom sHíbra 23 hl12 lt 1 qtl; ze srovnání poměru 1521 : 9056 s poměrem 43 . 256 vy 1
'opět
' I d e1c. MVd'
'
. pÍ'Ísazováno
p yne
, ťyz,v v~:v~
e, 1 b ylo dle Jakéhosi
empirického pravidla
vI~e z te pncmy, aby Jakost verku rozpuštěného vycházela správně neboť
ph r~z~oušt~ní, "scházelo v ohni" mědi více proti sHíbru, tak že v~rk rozpusteny se JeVIl bohatším proti v'erku sazenému.
.
Pí'es vveškeru ostražit~st bylo přece pochybení možno: ale utajiti
chybu mozno nebylo, neboť na sazení verku dohlédalo více než dvé očí.
Jed~n takov)T nezdaí'ený verk udál se roku 1482 pH neděli Letare kdy
,,~aJvprv~' se dělaly malé peníze; sazeno sHíbra 21 hř 3 lt 2 qtl a mědi 90 hl-,
pIsar n:~nce pa,k upozorňuje na chybu slovy těmito: "ale pH tom se stal
omyl ~ľl sazem, že není, sazeno na to sHíbro, které v zrnění (bylo), a bylo
h~,1 hľ 1 ft 2 Yz lt; a to JSú probéH na probě zamlčali." Byla-li by mn~žství
stľl~ra ,saze~ého a ~ě~i, jak jsou výše vytčena, pHjata jakožto podklad
~p:avvny, vysla by ]lz Jakost pdliš veliká, totiž 0'191; ale skutečně byla
Jeste mnohem větší, totiž 0'203, Z toho vzešla škoda nemalá neboť z verku
t~ho vyčteno peněz pouze za 130 kp 58 gr a proto dle ~nožství všeho
(1 v granatuÍ'e obsaženého) sťHbra sazeného k sHíži se nedostávalo 5 k
18 gr 2 den,
p
,
Sa~ení stl"íbra dělo se hlavně za dozoru Medníka mince; avšak dle
mstrukCI z 2, polovice 16, století, jíž se nařizuje, "ph čí pHtomnosti má do
ty~le ~azeno býti'> n:~l tak~ probél' mince čili gvardejn s písaH mince dohledatl. I~,stn~kc~ pnkazuJe se toto: "A poněvadž pak vždycky a až
p~:avad pn mmCI na Horách Kutnách, co se dotýče phcházejícího prantu
stnbra ','y' ,:e t~kovf obyčej zachovával: ihned jakž též stříbro páleno,
tehdy nas v,~re~n~;( ,ml~ce spolu s písaH a s gvardejnem složíc je a odvážíc
k tomu pnsluse]1cl pn sady spolu s frakty14), hecem a cizury15) dadouc
v

I

,

V

hľ

v,

'

poměr

"

'

y

14) Frasti = peníze pij rázu polám'1né,
16) C:zura = osHižky stHháním plátú odpadávající.
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má se jim kysaí"ům pod jich opatrování odvésti,. kt;Hžt~ .do )ejvi~h truhly~
"' Ž ,1v
minci .
má by' ti a z nich j eden každý SVll] khč
mlh, Pllne ] e skovatl
. "
.,
1\:t ela
a potom V sobotu do tygle dáti a to vše dHv nO~1 spolu r,ozP:lshh ma]1~.
pH čemž prve jak gvardej:n tak ani žádný písai" mmce neby~al~, A ~:"o:oz
aby se pH těch mincovních vercích jiný způsob pr~ uv~r~vam ~"ozhcneho
domnění (kteréžby se skrze to státi mohlo) zachovan byh mohl, toho taková poUeba jest, pokudž by sám úr"edník min,ce v~H ~émž sazení v::erk~
pljtomen nemohl býti, tehdy aspoň oba dva plsan m1l1ce aneb pI~ ne]:
menším jeden jakožto mladší ph témž stříbru aby zůstával. .Ale poneva~z
pak z slušných pličin a pro zaneprá~dnv~ní jejich, ,k~eré d:~ ode dne maJí,
a nám na tom ne málo než mnoho zalezl, to se stah nemuze, tehdy ]e oba
dva písai"e mince z toho milostivě propo~štíme, . avšak toho c~títi. ráč~me,
aby vždycky náš gvardejn sám osobně Ihned Jak se verk ,sazeh ~a P~'
všechen čas pHtomen byl a nerci-li ph p~čátku d? tygle vdám, .ale pr:ce a~
do rozpuštění všeho ph tom pozůstával, 1 taky :lll~:era~\:z bez ]e~ov ,ved~ml
a pHtomnosti aby tygl odkrýván n;byl. Taky :,a:al: mmce ne:na ~adn:mu
mince16) odvírati ani z ní co takoveho k rozpoustem ven vydavah, lec by
tu gvardejn osobně byl a že by již v tygli dobi"e rozpuštěno a naskrzpromláno bylo. Tehda náš Medník mince gvardejnovi od každého slití verku
ch
.,
k
jeden lot k prubování má dáti, kteréž gvardejn S~?~ zprubovah ~va a ~a .
tím se spraviti, aby z dalších schodkův mohlo s]1h, a p.otom ~uz, prubn
za práci svou sobě ponechati a jinému žádnému nedávah: N,I;ZI ~l1n pak
v nebytí tu gvardejn~ a až by on :. průb~u hotov, byl, s~far m1l1c~ má
zatím pfi tygli ostávah; že by pak pn prvmm sazenl. co pozu~talo a vse do
tygle sazeno býti nemohlo, tehdy ph příto~nosh ~varde]11a zase, má
býti v minci do truhly skováno a poto~ až. pn d.ruhem ~e~lm sazem za~
necháno. Nad čímž tím vším náš úI"edmk m1l1ce pIlnost mlh a toho pevně
se pljdržeti má'(17).
,
. v,
v,
v
.
Ph puchhalterii král. čes. vykonavah pnsnou prehhdku poctu ~ll1nc0V11ího' na Pl". roku 1596 revise vytýká, že v šestém verku na male peníze saz~no mědi o 1 hl" 2 lt méně, ale ihned shovívavě pHpouští, že se to
stalo asi nedopaUením před božím hodem velikonočním, kdy bývá rúzné
zaneprázdnění18) •

.
'v,
. . .v
Gysárna byla někdy též jevištěm nehod dosh vaznych, ]lmlz prospěch mince nemálo se poškozoval. Roku 14~3 Popu~us f. 2. post ,~onc.
beatissime Virginis "se jest stala pHhoda, že Jest vyhto na zem (stnbro)
a potom zase podruhé sazeno"; tehdy bylo sazeno do ohně 562 hl" 1 ft 3 qtl
a v ohni sešlo 18 hl" 3 frt, kdežto pH neděli pI"edcházející sazeno 566 hř
1 ft ] liz lt a v ohni sešlo pouze G hl" 1 ft 1 liz lt.

16) Mince = místnosti úřadu mincovniho.
17) A. K. hor. odd. 140.
.
.
18) A. W. "Bericht aui die von der behm1schen Camer-Puchhalterel ausge.
stellte MengeL so sich bei der eingelegten Miinzreitung vOm 30. December anno ~~.
bis den 28. dito anna 96 sollten befunden haben. '.' Zprávu tuto podává zemský prober.

Ukončivše

lití cánúv sbírali lijci zbytky sWbra, které na stěnách
se phchytily, odškrabujíce je, jakož i ty, které snad následkem nehody jakési do uhlí a do popela se vytrousily, všechen tento g rec sebraný
v hmoždýh roztloukali, pečlivě vypírali a sušili19). StHbro z grece vytěžené
pb dávalo se pak k pÍ"íštímu verku téže jakosti. Část grece dávala se dosti
často na zdělání tlustých grošú: 1477 DeL1s in adtut. odtud (z grece) králi
JMti na tlusté groše z rozkázání krále JMti 2 hÍ" a fraktů ] hl"; téhož roku
Miserere odtud (z grece) pan mincmistr rozkázal dáti paní Stražské na
tlusté groše 1 frt 2 lty.
Pb rozpouštění verku zmahlo se pokaždé jisté množství sazeného
kovu mincovního; tato ztráta držela se.V mezích 1/4 až 3/ 4% a pÍ"ekročila
mez tuto pouze při nehodě jakési, pro níž sazení verku se musilo opěto
vati. Sazení opětované bylo nutným také tehdy, nebyla-li slitina shledána
dosti tažno1120 ) ihned ph prvém sazení; 1482 Judica pb sazeném verku
622 hl" 2 ft 3lt 1 qd sešlo v ohni] 6 hl" "neb jest po čtyrykrát sazeno pro Hehkost", a téhož roku Resurrexi sazeno původně 486 hl" 3 lt 3 qd a v ohni
sešlo 11 hl" :Ht 2lt 3 qd "neb jest po dvakrát sazeno pro ki"ehkost". Pi"ekvapující zprávu čteme v německém verkpuchu z r. 1533 pn neděli Gaudete
"Abgang im Feur nichts, ist noch mer; dorausz haben dy ambdeudt
unrecht gewegen."
Schodek ohněm způsobený byl v době dHvější považován za nutné
zlo, jehož nelze se uvarovati; písaf min,ce pH každém verku klidně zapisoval, co "sešlo v ohni", toliko jedenkráte byl phlišným schodkem vzrušen
do té míry, že uznal vhodn)Tm phpojiti hněvnou poznámku "zlosyn
voheň'(21). Teprve instrukcí z roku 1574 byla pro schodek v ohni stanovena
jistá hranice nepl'"ekročitelná: ph díle tolarovém phpustilo se n,a ] 00 hl"
toliko 3 nejV)TŠe 3 liz lotu, pH bíl)Tch a malých groších, jakož i ph bílých a
mal)Tch penězích 6 až 8 lotů; kdyby tygl pfetekl a tím se schodek objevil
větším pÍ"es míru pHpustnou, musila pHčina toho býti v účtech vytknuta.
Podkladem instrukce této byly zkušenosti !'eznané ph pokusném mincoteglů

,
19) 1520 Deus in adj ut. kováH za palici do moždiře, v kterém grec tlukou
dáno 3 gr; 1484 Factus kováH od želez pregéřských a za pánev k sušení grece
PI. kp 4 gr.
20) Mii.nzbuch Albrechta z Eberstorfu (okolo 1450) doporoučí následující
pom,oc proti Hehkosti stříbra: , ,wan das silber pruchig ist und wUt du das geschmeydig
machen, so nym vier lot allaun gestossen und ain halbs pfunt honikch und misch
das durcheinander . . . man sol die vorgenant allaun und das honikch under das
silber und kupher mischen. wan es nu in dem tegel zegangn ist ... die matery enczeucht
dem silber die wUdnuss, und wird davon gar gemle.'dig und guet und lett sich gem
arbayttn." Th. G. von Karajan v Chmel Osterr. Geschichtsforsch. I. 426. - Netroufáme si podati úsudku o účinnosti této podivné pomůcky, která byla asi známa
toliko v mincovně vídeňsk}rch "Hausgenossen"; v zápisech kutnohorských nepostřehli jsme nižádné zminky o tom.
21) 1473 Respice I. ze sazených do ohně 481 hř 2 ft 1 lt sešlo v ohni 7 hř 1 ft,
totiž 1'5%.
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vání, které vedle rozkazu komory král. čes. bylo konáno v minci pražské
za účastenství "mincmistrů" jáchymovského, budějovického a pražského,
jakož i mincovních Medníků kutnohorských. Zpráva o pokusném tomto
mincovál1Í byla puchhalterem komory české (Leopoldem Puhlerem?)
sepsána a Lazarem Erckrem pl'-edčítána pl"ed presidentem a radami komory české22 ). Ze zprávy té vyzírá patrný úmysl, vynutiti vydání instrukce
tak upravené, aby všem mincovnám českým vtisknut byl ráz jednotný,
aby zejména zvláštnosti obvyklé v minci kutnohorské byly vyhlazeny.
Od let dávných již Medníci mince kutnohorské, chtějíce (v účtech) zmenšiti
schodek v ohni ("dem Abgang zue Hi1f") pHdávali k verku poněkud více·
mědi ("ein iibrigs Roth"), a neúčtovali ho. Zpráva k tomu phpomíná, že
tím JMCská nebyla sice nijak zkrácena, ale V jiných mincích, kde toho tak
nedělali a proto schodek ovšem se jevil poměrně větším, musili mincmistH pro to snášeti výtky; pročež se doporoučí, aby všude se to konalo
stejně.

Musil-li verk pro nehodu jakousi býti dvakráte rozpouštěn, objevil se
pak bohatším, poněvadž mědi se spálilo ovšem poměrně více než stHbra,
neboť stHbro se jeví v ohni stálejším. Aby verku byla dána opět náležitá
jakost, musilo se dle dotčené instrukce pHdati mědi, kolik zkouška pečlivě
vykonaná ukazovala.
Ti gyseH, jimž byl SVěl"en důležitý úkol rozpouštění verlm, naz)rvali
se v e r k m i str y; za práci dostávalo se jim různého platu týhodního.
Mezi verkmistry vynikal dovedností obzvláště Petr Škrovad.

4. Lití cánův.

Z verku dokonale rozpuštěného a promíchaného nabral Medník mince
jistou část a odevzdal ji gvardejnovi; bylo Heba zkoušku urychliti, aby
verk nestál zbytečně v ohni. Byla-li slitina gvardejnem uznána správnou,
začalo lití sHíbra do kadlubů, aby se mu dostalo tvaru vhodného pro další
zpracování. Odedávna uznáván tvar hůlkovitý nejvhodnějším. Takovýto
prut litý z kovu mincovního měl název c á 11, (zain, virgula). Od lití cánův
odvozen právě název kysarů pro lijce a kysárny (gosy, kyskomory) pro
místo, kde se stHbro rozpouštělo a lilo. Když mělo lití cánů počíti, byl
plášť vytažen do výše, aby pHstup k tyglu se uvolnil, a tygl byl z hertu
vyzdvižen. Tyglů menších uchopovali se kysaH kleštěmi obyčejnými
s chápadly vhodně upravenými (kluftami)1) , z tyglů velikých vybíral se
tekutý kov malými tyglíky. V druhé polovici 16. století užívalo se k zdvi22) A. K hor. odd. 2486.
1) 1545 Domin. fort. za lduftu do gysy 2 gr; 1545 Quasimodo Čermákovi od
nakládáni dvou klešti, kter)rmi se cány lejí 4 gr; 1545 Da pacem Čermákovi kováh
od nakládání dvou klešti, kter)rmi se cány lejí, 4 gr.

hání Velk?ch
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SHedověká technika mincovní byla četným badatelům pi"edmětem
pilných studií, a to pl'-edmětem velice zajímavým a vděčn)'Tm' pl"eS to zůstaly některé partie dosud ne'
jasnými, hlavně ty, pro které se
z té doby nezachovaly původní
nástroje mincovní. Avšak žádný
výkon díla mincovního není zasHen rouškou tak hustou, tak
málo světla propouštějící, jako
zpúsob, kterak se lily cány. Kdož
dosud pojednávali o technické
stránce starého mincovnictví,
vyh)Tbali se úzkostlivě i pouhé
ObL 8. Chapadlo pro veliké tygle.
domněnce o tom, jak se dělo
lití c~nův. V kutnohorských registrech verkových a v jiných zápisech
p~dahlo s; ~á~, ~ajíti do~ti jas~ou stopu, která povede asi k uspokoj ivemu ,rozres.e~l zahady teto (VIZ Památky archaeologické, XVI. 316.
Bar~hany k ht,l cánúv). Zprávy již uvel'-ejněné v článku citováném, i zprávy
nov; :hle~a?e shrnUJeme tuto v celek. 1474 Misericordia za barchány
k canom htl 6 gr; ] 545 Omnes gentes Cilmlovi od 4 desátkúv barchánů
šití 14 gr; 1554 Oculi od šití Hí desátků barchánu po 3 Yz gr facit 10 Yz gr;
1554 Ecce Deus od 20 barchánú šití dáno 7 gr (opakuje se); 1557 Memento
od dvú desátkú barchánú šití 7 gr; 1554 Exaudi II. Hanušovi Hallarovi
za.~~uk~ _barchán.u bí:ého k cánům lití dáno 1 Yz kp; 1624 In excelso panu
EhasoVl SremfoVl za stuku barchánu 28 fr 30 kr; 1624 Reminiscere Rozině
od .(šití! barchánů 35 kl' (opakuje se); 1624 Si iniquitates Balcarovi DornkrelloVl 8 loket barchánu po 26 kr dáno 3 fr 28 kr, Rozině od šití týchž
8 loket 1 fr 10 kr; 1625 8. února Balcarovi Dornlneilovi 4 lokte bílého
barch~nu po 28 kr dáno 1 fr 52, Rozina je šila; 1625 Reminiscere za 8 Yz lokte
barchanu po 23 kr 2 den dáno 3 fr 18 kr 2 den 3). Zápisy těmito nezvratně
s: ~ot~rzuje, ž:. b a I' ch á. n y, do nichž se kov mincovní k zpúsobení
ca~ll hl, byly U;lty ze tkanmy "barchan" zvané. Arnošt Vysoký v "Mate~"la:~ k, slovmku techn?lcgickému 1861" správně napsal, že barchan
~1mclrsky (Planenbogen) Jest smočený a složený kus barchánu nebo cvihnku, v němž se stHbro na cány slévá. Barchán, do něhož se vlévalo sHíbro
roztopené, ovšem' se musil smáčeti, aby nezuhelnatěl a chladnutí sHíbra
aby se urychlilo; avšak pouhé složení barchanu nestačilo, neboť litím se
mělo docíliti hůlkovitého tvaru sHíbra. Hledíce k zápisúm citovaným,

. 2) .Dle o~~~zce ve spisu Lazara Erckra fal. 80. - K takovémuto přístroji táhne
Be aSI v mventan z r. 1588 položka "vier eiszerne Hebzangen". A. K. - Také v inventáh z r. 1654 děje se zmínka o velikých kleštich k zdvihání tyglú. A. W.
3) A. W. Reg. šafáí-e mince.
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v nichž se úejmě pr-ipomíná, že bm-chány se šily, učinili jsme si následující
ph~dstavu o úpravě barchanu: vhodný kus látky barchanové byl v púli
pfeložen a od záhybu k protější straně rovnoběžnými hdami švú rozčleněn
ua hdu (deset?) oddělení trubicovitých s ústím společným.
Kterak bylo opaHeno ústí barchánu dovídáme se z dalších zpráv
těchto: v inventáři věcí mincovních z r. 15884.) čteme položku "sieben
aizserne Bogen zum Barchat (I), darein die Zain zue den klainen Muntzsorten gegossen werden"; podobně v inventár-i z r. 1(235) se pr-ipomínají
,,3 bogen zum Barchendanziehen, darein die Zain zu den Doppelgulden
gegossen. wird (I)" a ,,10 Ellen Zwi1lich jede per 1 fl 10 kr, daraus schon
die Barchend verfertigt"; a opět V inventár-i z r. 1654 jest vyznačeno
8 obloukú na cány grošové 6); a konečně ještě roku 1778 mezi věcmi na
Vlaském Dvofe pr-echovávanými se děje zmínka o ,,4 altvatterische GuszbOgen"7) . Že se barchánú takov)Tchto užívalo ještě 1682, vysvítá z účtů
mincovních (A. W.), v nichž nacházíme položky tyto: tur 4 Eln Parchet
in die GieszbOgen a 16 Kr ... 1 fr 4 Kr; dem Muntzthorwarter von Zuerichten solicher Gieszbogen 36 Kr. Takov:)Tto pHstroj železný, do něhož se
zavěšoval barchán, aby ústí jeho se rozepínalo a rozevfené udržovalo, nazývá se v inventáE z r. 1612, jazykem českým psaném, st 1- e 1 k o u 8).
,
d
"
1\: "st relnemu
'
Pátrajíce po významu tohoto vyra'lu
osplV'ame
zvl a b u " ,
jenž dle Arnošta Vysokého jest "žlab se spodkem nelomeným, rovně ale
nakloněně položeným." Dle toho pl'edstavujeme si sHelku jakožto žlábek,
po němž do rozpiatého ústí barchanu se lilo stHbro r-adou do jednotlivých
oddělení trubicovitých, pE čemž barchán splýval volně do vody ve vaně
dí-evěné anebo měděné 9 ). Ústí barchanu mohlo se dle poHeby rozevírati
šroubem, jak zjevno ze zápisu tohoto: 1624 Quasimodo zámečl1íkovi od
spravení šroubu ph čtyr-ech sHelách 1 zl 30 !ulO).
V

4) A. K. InventáJ'·.
5) A. K. Inventář.
6) A. ·W. Inventář sepSan)T Řehořem Hacklem.
.,
I
7) Inventarium uber die Mobilien und Gerathschaften, welehe slch ln d~nl
kon:gl. Kuttenberger Munz-Hause befinden. A. K. hor. odd. 9,153. - Gottfned
]unghans ve spisu Auszgeldaubte Graublein Ertz, das ist zusammengetragene bergleufftige Woerter und Redens-Arten 1680 definuje "Boge" takto: 1st ein von. Leinwand gemachtes Gerh'.n, in Eisen gespannet, worein das kleine Geld gegossen wlrd. Podobné vysvětlení podává Krištof Herttw:g ve spise svém Berg Buch 1734 pod titulem PIa n e n "sind Tucher von grobem zwmigt" a PIa n e n b o gen definuje
jakožto železn)T oblouk k napínání dotčen)Tch Planen (str. 300).
8) Tehdy měli v minci kutnohorské 7 železných střelek k barchanu (viz pHlohu 1.).
9) 1511 Cantate za dvě vanně do gosy ... ; 1524 Circumd. za vannu do gosy
4 gr novú; v inventáři z r. 1588 jsou zapsány "drey holtzene Wanne zu Notturft
der Zain leschen", a v inventáři z r. 1612 nacházíme již ,,2 nové měděné vanny k liti:
všelijaké mince, váži 70 liber". Až do roku 1824 zachoval se mezi inventarními
věcmi Vlaského Dvora ,,1 hOlzerner Kasten zum Zaingiessen". A. 'vY.
10) A. W. Reg. šafáře minc.

Zpúsobem tímto lily se cány v kutnohorské minci ještě na konci
17. století, což se dosvědčuje následující početní položkou: 1682 fur 4 Ellen
Parchet in die GieszbOgen a 16 kr ... 1 fr 4 Kr; dem Muntzthorwartter
von Zuerichten solcher Gieszbogen 36 Krl l).
Že pr-í barchanu phsluhovali tovaryši dva, každý u jednoho konce,
vysvítá z následující(h zápisú: 1554 Spiritus dom. kteH barchan drží,
dvěma suchých dní po 10 gr facit 20 gr; 1557 In excelso tovaryšům, ktefÍ
barchan drží, 14 gr; 1544 lnvocavit tovaryšúm, kteH bm-chán drží 20 gr
such:)Tch dní (opakuje se); atd. Tovaryšúm těmto Hkali též bar ch an í c i 12).
Ztuhlé sHíbro V cánech stavělo se na stůl a opíralo o dí-evěné pažení
podle stěny, aby znenáhla vychladlo13); vychladlé se opět vážilo, aby bylo
zj ištěno, kolik "sešlo v ohni", a v pytlech kožených se odnosilo do mince14).
Mincováním tolarú, hrubších to kusúv, které vyžadovaly tlustých a širokých cánú, uvedena byla do mincovny kutnohorské roku 1543 zajímavá
novinka, totiž ing u s (infundibulum),
železn:)T to kadlub na lití cánúv. lngus
byl bezpochyby z.l'Ízen podobně jako moderní kadluby na cány, totiž skladné, ze
dvou půlek, z nichž jedna měla vyr:)Thnutou dutinu dle podoby cánu, druhá
pak jakožto pHklop mohla býti pfes onu
dutinu položena, těsně k okrajům pi'iE
léhajíc (obr. !J.). Roku 16]2 měla mince
kutnohorská ,,4 železné ingusy k lití tolarov:)Tch cánú'(15); 1623 Suscepimus placeno
11) A. W. Kuttenbergische Miintz- und
Bahre Geldes Raittung.
12) 1554 Justus Suchých dní barchaníkúm po 10 gr. dáno 20 gr. Reg. verková. 1591 dvěma barchaníkúm Janovi Hlasovi Obr. 9. lngus čili infundibulum.
a Janovi z Bačetína Such)Tch dnú za dva
kvarta ly , každému za každý kvartal po 10 bil. gr. dáno dohromady 40 gr. A. K. hor.
odd. Paar-Geldt-Raittung. - 1615 Circumd. 2 Barchenthaltern Sebastian Diennes
und Hans Wopenda per 10 gr facit 20 gr. A. W. Munzkosten.
13) 1511 Omnis terra Vondráčkovi truhláři za stolici v gose a od táflování, kde
cány stavěji 18 gr.
14) 1511 Reminiscere za čtyři pytle kožené do mince k cánúm 12 gr; 1483 Involuntate za pytle k cánóm 15 gr.
15) Inventář z r. 1612 (příloha 1.). Lití cánúv bylo valně zjednodušeno tim,
že několi.k takovýchto ingusů bylo spojeno l'adou v jediný celek se společným vtokem,
který se podo bal žlábku se širokými hladk)rmi stěnami železn)Tmi. O přistroji takovémto
píše Vanoccio B'ringuccio La Pyrothecnie 1627 (v překladu do frančiny na str. 199)
takto: " .... et aussi-tost qu'il sera fondu, vous le jetterez SUl' tables de fer, chaudes
et oinctes de graisse pour faire m'.eux courir la matiere le long des canales ... " Z Beckmannova spisu Anleitung zur Technologie 1780 (str. 477) poznáváme, že
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Bastlovi (zámečníkovi) od 4 ingusů 1 kp 24 gr I6). lngus napouštěl se voskem,
někdy také lojem, aby kov do něho vlitý se nemohl stěn phchytiti: 1549
Omnis terra za lůj k napouštění ingusu 1 % gr (opakuje se); Factus za vosk
k napouštění ingusu 1 % gr; 1557 Omnis terra za 2 % libry 5 lotú vosku
k .ingusu mazání 11 gr 4 denI?). Ingusy se nesvlažovaly vodo'u jako barchány; nýbrž cány z nich vyňaté kladly se do vody, aby byly uhaseny:
16.24 Esto mihi dáno Jiříkovi Loserovi od vanny, v níž se tolarové cány
hasí, 1 fr 30 gr. A. W. Reg. šafáí-e mince.

Lití cánú bylo pHpravnou prací díla mincíí-ského; proto musili mincí1-i z platu svého odměňovati gysery a jich tovaryše za práci v gose vykonanou, z mince pak se jim dostávalo pokaždé na suché dny "pí-ilepšení"
1 kp 45 grI8 ). Druhdy byly gysdi obmyšleni zvláštním obdarováním mimořádným: 1473 Adorate III. kyseróm 2 gr na ·lázni, ješto hert zdvihali
a znovu dělali; 1474 Vocem jocund. pro cerevisia laborantibus 5 gr ad
gosam; 1504 Letare Petrovi gyseru k pHmluvě všech tova1-išův ph dáno
z mince na kožich] 5 gr. Gyseh byli většinou v Hoí'e usedlí: od roku] 460
do 1500 napočítali jsme mezi gysery šest majitelů domův.
byly tehdy obvyklé tři zpúso by, jimiž se lily cány, totiž, ,entweder in eine angefeuchtete
Mischung von Sand, Thon und Kohlengestiibe, oder in Planenbogen, das ist in nassen
zusammengelegten Zwl1lich, oder noch besser in eiserne Formen . . . " K tomu při
pominá Bec1anann dále: "Zu Clausthal fiillet man einen Kasten mit dem Gemeng
von Sand, Thon und Kohlengestiibe, we1ches mit Wasser oder Bierhefen angefeuchtet
wird. Die Locher, worinn die Zainen gegossen Werden, \verden mit dem Stecheisen
durch den Stechloffel gemacht. Die Planen sind noch zu Zellerfelde bei den ldeinen
Silbermiinzen gebrauchlich. Berr Miinzme'ster Schlemm laBt seit e nigen Jahren
die Zainen in eine horizontal gestellete eiserne Rinne oder in einen EinguB giessen,
wodurch sie reiner und glatter gerathen und weniger Abfall geben."
18) A. W. RejstHk šafáře mir:ce.
17) Ve spise La Pyrothecnie právě dotčeném doporučuje se k tomu účelu buď
jemnyolej anebo mydlo k tomu cHi zvláště připravované: " ... illuy est necessaire .. .,
sanS mettre en oubly de bien graisser et oindre avec graisse ou lessive forte les tables
de fer, afin que vostre matiere vienne mieux a fluer et couler en iettant. L'oincture
que l'on faict pour oindre les formes a jetter, se faict en prenant fiente de vache (lejno
kravské), laquelle fiéte faut destrumper avec lessive forte (louh ostr)r). Mais meilleur
seroit celle dequoy on fait le savon á cause de son acuité, et encores celle qui vient
la derniere en faisant la buee (louh) n'est pas mauvaise. De laquelle selon la quantité
qu'en prendrez, vous fodra autant dé fiente de boeuf: et faut que la dite lessive soit
fort espaisse. En apres le tout sera coulé par un sac deux ou troisfois, iusqu'a ce
qu'elle soit bien subtile. Et en trois ou quatre fioles plaines de telle lessive, mettrez
demie-livre ou plus de savon dequoy on lave le linges, et tant plus en y mettrez, et
memeur sera: ou bien au lieu de savon mettrez di vieux suif (lúj) ou quelque autre
graisse. Et de telle composition engraisserez vos formes, et quand elles seront chaudes,
ietterez vostre metail a vostre plaisir. Et encores si vous les o:'gnez ďhuille de sublimé,
ce que ietterez viendra tres-bien, mais cela est fort cher . . . "
18) 1473 Factus tovaryšóm a třem kyseróm 1 kp 45 gr polepšenie na suché
dni; podobné zápisy opakuji se pravidelně a ještě roku 1520 vyskytá se vydáni:
tovaryšóm a gyseróm do gosy Suchych dni dáno 1 kp 45 gr.

29

5. Dílo

mincířské.

Cány ulité pHjali min c í i' i z rukou Medníka mince, a každý mincíř
donesl sUíbro phjaté do své dílny, které Í'Íkali š mi t n a (fabrica monetaria), aby je ~ druhy svými zpracoval. Úí-edník mince rozvážil sUíbro tak,
aby se každé šmitně, od první do pí-edposlední dostalo téhož množství
stříbra; šmitna poslední pak phjala podíl poněkud větší nebo menší.
Za krále Vladislava Jagel. a za krále Ludvíka bylo zpravidla všech sedmnácte šmiten každého téhodne oživeno ruchem pracovním. Na pi'. roku
1477 Deus in loco odevzdáno mincířúm celkem 421 M 1 ft lIt 1 qtl; "primus'
a každý z patnácti následujících pHjali po 25 M, "ultimus" pak se musil
spokojiti zbytkem 21 hl' 1 ft 1 lt 1 qtl. Úkolem mincíl'ům pÍ'Íslušejícím
bylo pí'edevsím roztepání hůlko vitých cánů na tvar pruhů určité tlouštky.
K tomu cíli kladli cány na n a k o vad n o a těžkými kladivy mincíi'skými do nich bušiliI). Kladiva i nakovadna se mocnými úhozy ovšem
značně poškozovala, a bylo U'eba, aby se znova ocelovala anebo jinak
u pra vovala2) • Z nad ělan ých pruhů stÍ'Íbrn ých pak mincÍÍ'i s tří hal i
nebo í- e z a I i čtverečky větší menší podle toho, pro který druh mince
byly určeny; čtverečky ty pak okrouhle pí-isHihli a zohýbané okraje ldadivem na kovadlin;ě srovnali. Kotoučkům těm Í'Íkali plá tyčili stí- í ž k y
(šrotlíky); osHižkům pak dáno jméno c i s s u r a čili c i s s a I i e. K sHíhání plátů měli mincíH veliké nůž e(nůžky)3); jaký byl jejich vzhled,.
poznáváme z vyobrazení v gradualu kutnohorském (Smíškovském), vloženého do inicialky A
na foliu 39 v. 4) , anebo též z vyobrazení v Treitzsauerweinově "Der vVeisskunig" na stránce 85 5).
Obě vyobrazení tato shodují se tím, že rukojeti
nůží nebyly upraveny jakožto oka pro palec Obr. 10. NUže minciřské.
a ostatní prsty, nýbrž byly zahnuty dohl na
způsob háků (obr. 10.), tak že rukojeť jedna mohla býti o stůl opřena
anebo dokonce do něho zatknuta a tím se stala nehybnou.
1) Rladivúm takOV)1m řikali cainhamr.
2) 15<15 Resurrexi Čermákovi od ocelováni 4 kladiv po 2 gr dáno 8 gr; témuž
od nakládáni dvou kladiv po 4 gr dáno 8 gr; Cantate Čermákovi za nádobi minciřské
12 gr; Jubilate Čermákovi za 2 cainhamry ocelovana 4 gr; Dom. illum. Čermákovi
od ocelováni nakovadnu do Hutničkovy šmitny 45 gr, témuž od prejtováni dvou
nakovadnú k Davidovi (mincil-i) dáno 30 gr, témuž od zbroušeni tři nakovadnú 3 gr~
da pacem Čermákovi kováH od předěláni dvou nakovadnú znovu po 1 Yz kp gr, jeden.
do Bohuslavovy šmitny a druhy do Butničkovy šmitny facit 3 kp gr; Dom. fortit.
od broušeni jednoho nakovadnu 1 gr; a pod. dále.
3) 1545 Jubilate Čermákovi za 16 núži ocelovan)7ch po 2 gr dáno 32 gr.
4) Gradual tento přechovává se ve videňském dvornim museu pod titulem
"Hussitencodex" .
6) Der Weisskunig nach den Diktaten und eigenhaendigen Aufzeichnungen
Kais. Maxmilians zusammengestellt von Marx Treitzsauerwein von Ehrentreitz 1516
Znova vydáno 1891.
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Ve šmitně mincír"ské hověló se zásadě vhodného rozdělení práce.
Ruka, která uvykla lopotnému bušení těžkým kladivem, nedovedla by
zajisté ihned v zápětí ovládati liúže s náležitou jistotoLl; a proto se zabývali jedni roztepáváním cánú, kdežto druzí r-ezali pláty. Zvláště k úkolu
tomuto druhému bylo Heba mincíi-ú "umělých a pilných", aby "pláty
mírné, ani velmi široké ani hrubě úzké, ale pěkné okrouhlé a všelijak
ozdobné se mincovaly, kteréžby od jmých ku pochvale se spaHovati
mohly'(6). Avšak byl tu ještě jiný moment závažnj\ povinnost velice naléhavá, jíž dovedl vyhověti toliko mincíí" obratný a zkušený. Podstatnou
-součástkou každého í"ádu mincovního jest ustanovení, kolik jednotek
toho kterého druhu mince jest mincíí-úm zdělati z jedné hhvny sazellé.
Tehdejší primitivní technika byla toho pHčinou, že pí"esné vystižení poCtu
nal-Ízeného se podal'"ilo zHdka, pouze nahodile; avšak odchylky od pravé
míry nebývaly značné, pokud lze dle zápisů v registrech verkov,)rch souditi. Klál Václav IV. v majestatě ze dne 21. srpna 1408, kterým udílí
mincír-ům jisté milosti?), ustanovuje toto: "aby každá šmitna v našem
.dvoi"e na Horách Kuthnách měla pH najmenšiem Hi í"ádné knapy, kteHž
by to uměli dobi-e dělati a na tom diele dobi-e byli zkušeni a na mincier-ském řemesle byli dobí-e rozumní", a nahzuje dále "item mezi dvěma
pravýma (pláty), kterážto vyšší ferzucharové do šmiten vydadie, mají
mincieh rovné plátky dělati v jedné šm a váze a rovné pHsadě, a mají
také takových plátóv ani širších ani menších nedělati ižádnú měrú".
I kdybychom neznali chatrné povahy groš úv pražských za krále Vác1ava IV.S), bylo by nám na{-ízení toto dosti vážným podnětem k tomu,
abychom považovali í-emeslo mincíí"ské za velice pokleslé v té době; avšak
týmž naHzením konstatuje se zajímavý fakt, že probéh dodávali do šmiten
vzorky plátů í-ádn,)rch, bewadnJ'rch. Pro stl-Íž byla odédávna povolena
jakási odchylka (remedium). Z doby starší není nám velikost tohoto
Temedia známa; dle instrukce z Toku 1590 pbpouštěla se na 100 hí-iven
pb tolarech odchylka o 1-2 kusy, pH bílých groších také tolik, ph malých
groších 3-4, ph bílých a malých penězích 8-] O kusú 9). Požadavek
opětně vyslovený V instrukci pro mincíí-e v 2. polovině 16. století zdělané,
aby byl "jeden kus s druh,)rm rovný, aby jeden kus hlubě těžký a jiný
hrubě lehký nebýval, ale rovnost aby v tom zachována byla", byl splnitelný pouze pH minci hrubé, pb tolarech. MincíH kutnohorští osvědčovali
dovednost svou jakž takž i tehdy, bylo-li jim í-ezati pláty pro minci novou,
rozměrú naprosto nezvykl,)rch. Rolm ] 483 Letare f. 2. ante S. Georgii
delány v Hoí"e poprvé peníze bílé (den arii graves) "computando pro lato
grosso VII denarios" (7 denárú čítaje na široký groš). Z patnácti mincíí-ů
Hi (Majšnar, Václava Kováf) nasWhali počet "plný"; ostatní buď ne6) A. K. hor. odd. 123.
7) Jar. ČelakovskSr, Sbírka pramenů práva městského II., str. 1096.
8) S opisem "Wencezlaus tercius".
9) Fr. Ant. Schmidt Berggesetze IV., str. 71 a násl.
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dosUihli ]-9 denárů na 82 gr anebo pr"esthhli 1-4. denáry pr-es 82 groše.
V,)rsledek tobo byl, že úhrnem nedoi-ezáno za 3 kp 21 gr pH 320 kp 56 gr
celkem vyčten,)rch (asi 1 %). .Ani ph následujícím verku denarovém po
neděli Domine ne longe nevpravili se mincíh ještě náležitě do nového
úkolu svého: jedin,)r byl "práv", ostatní většinou nedoí"ezali. Mnohem lépe
ovšem dovedli mincíH i-ezati tehdy, nebyla-li jim práce ztěžována novotou
situace; na pi-. roku 1508 f. 3. post Circum4. nedoi-ezali 3 kp 5 gr, avšak
numerus zdělan,)rchplátú byl 1164 kop 26 gr, pročež chyba sáhala nepatrně pi-es 1/4 %, - tehdy se dělaly groše10). Počet nedoi-ezan,)rch vyrovnáva
se během loku s počtem pí"ei-ezan,)rch častokráte bez mála; avšak známe
také pHpady méně pHznivé pro pokladnu královskou: 1504 se skoro stále
nedoi-ezávalo od In excelso až do Dum clamarem (v 29 vercích). Naproti
tomu v době pozdější se skoro napoí"ád pí"eí-ezávalo: po celý rok 1544
dělány groše, a tu nenacházíme ani jedinkráte, že by který mincíi" nebyl
dor"ezal - veskrze pr-úezávali, jen jednoLl pE neděli Gaudete u jména
mincíí"e Václava nacházíme počet pí"eí-ezaných 0; každý týden pí"ei"ezali
úhrnem pí"es 2 kopy - a zarok ovšem více než 100 kp gr. Podobně za
rok 1595 pí:ei-ezali celkem 203 tolary 3 gr 3 den. Revise počtu mincovního
z roku 1596 vytýká sice, že ph několika vercích tolarových se prei"ezalo
více, než je dovoleno; ale propouští tuto chybu, poněvadž to není na škodu
JMKskél l).
Posuzujíce zdatnost mincíí"ů musíme míti úetel též k množství
cissur: lépe stříhal, kdo zpúsobil méně ostřižkú. Z pHpadů někter,)rch,
které byly náhodou na snadě, poznali jsme, že ani staH zkušení mincíH
neí-ezali stále stejně: na pí". ] 544 Dicit 1. odevzdal mincíi- Hruška z 8 hísobě svěí-ených 1 frt 2 Yz lt cissur, u téhož mincíí-e pak ph neděli Populus
nalezeno 3 frt 2 Yz 1t cissur z ] O hi- ] frt. V,)rše citovaným majestátem krále
Václava IV. omezuje se množství cissury ustanovením následujícím:
"každ,)r minci~í" má z každých XVti hhven toliko jednu hí-ivnu ostbžkóv
(učiniti) 12) a nic viec; a kter,)rž by jich viece udělal, tomu mají na jeho
luonu (mzdě) dvakrát tolikéž sraziti od hhvny tak často, jakož se to stane."
10) Abychom vyšet1-ili, který vliv měl druh mince na vSrsledek sHíže, upravili
jsme několik pr-ehledů, z nichž jeden tuto podáváme. Roku 1578 pH 49 vercích tolarovY-ch přeřezáno průměrně pokaždé asi 2 tolary, při 3 vercích nedořezáno jen po
několikn groších; pH bilSrch groších pokaždé pr"er-ezáno asi po 2 kp pn\měrně (ph
jednom verlm dokonce 5 kp 52 gr); při malých groších přeřezáno v 7 ve rcích prům.
asi po 50 gr, nedor"ezáno v 4 vercích asi po 1 kp 20 gr; při bílých penězích přer-ezáno
v 18 vercích prům. asi po 1 kp 30 gr, nedořezáno v 2 vercích prům. po 30 gr; při maly-ch
penězích, jichž byl verk jediný, pr"eřezáno 1 kp 5 gr. Dle toho jeví se největší chyby
ve stHži na bílSrch groších; totéž faktum bylo zjištěno též pro rok 1580 a 1594, kde
se jeví přer-ezávání zvykem naprosto již ustáleny-m; roku posléze jmenovaného pr"eřezávalo se pH bily-ch groších průměrně přes 5 kp!
11) A. W. Bericht auf die . . . ausgestellten lVIangel etc.
12) Slovem tímto vyplňujeme mezeru zde se jevící držíce se "Knihy kaň
kovské", která obsahuje opis téhož majestatu; kniha ta jest uložena v archivě archaeologického sboru "vVocela" v Kutné Hoře.
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Z doby pozdější neznáme podobného ustanovení; toliko víme, že v registrech verkových se bedlivě zaznamenávalo, kolik cissury bylo odevzdáno
tím kterým mincířem. Cissura nebyla pro pokladnu mincovní hmotnou
ztrátou, jako to, co "sešlo v ohni"; neboť á:sura se phdávala k následujícímu verku téže jakosti a znova se zmincovala - zmařena tu byla toliko
práce. PHlišnému množství cissury bráněno hlavně proto, aky z rukou
mincír-ů nevycházely pláty příliš lehké, í-ádu mincovnímu nevyhovující.13)
Adeptům í-emesla mincíí-ského. totiž "mladým knapům" bylo podstoupiti zkoušku, chtěli-li býti přijati kcIílu mincovnímu; .Hkali tomu
p o k o u š e n í k n a p Ů. Zaznamenáváme tuto aspol1 dva pHklady takovéhoto pokoušení. Roku] 520 f. 3. post Gaudete z verku sazeného na.
den ary odváženo novým knapům na pokušení cánů 43 M 1 frt: Draštíkovi
odevzdáno 11M] frt, Abrahamovi, !sákoví, Zajíčkovi a Šimonovi po 8 M;
z toho naí-ezali plátů černých 53 kp 45 gr a přeí'ezali pouze 6 gr nad počet
Chtějíce

podati poučn)' obraz kontrolly, kterou úřednici a písař mince
vykonávali, sestavili jsme dle register verkov)1ch z roku 1475 pr'ehle dnou tabulku z podrobn)1ch záznamů o dne minciřském, které se konalo po neděli
Justus f. 2. post S. Lamperti. Pracovalo se tehdy v 17 šmitnách; "primus" přijal:
26 hř, "ultimus" 25 hř a 2 ft 2Yz lt, summa cánů mincil'ům odevzdaných byla 441 hl'
2 frt 3 Yz lt, měly býti zdělány na pláty grošové.
.
13)

vůči minciřům
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Obr. ll. Minciř kvečujici s robencem.
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Positivni chyba na stHži znamená "přeřezal", negativni "nedořezal". Počet
plátúv minciřem RytH'em zdělaných odlišuje se nápadně od ostatních, což se vysvětluje
tím, že Rytiřovi, jenž byl ultimus, dáno zmincovati ještě 4 hř 3 ft cánú jiných (ex
cupro), což se pak zvláště účtovalo. Pisa1' mince, aby se uvaroval zmatku, napsal
položku Rytiřovu ciframi arabskými, kdežto ostatni jsou psány Hmskými; stejně
si vedl i při jiných vercich.

!'

'k
10

Ve zprávě, kterou konšelé mincíl'ští podávaJ'í neJ'v m'
'~t
]599
'.
,
lllcmb ru
u
, PopIsuJe se postup díla mincovního v podobě jakéhosi resumé
14) A. K. hor. odd. 123.

Rozpravy:

n.

I. Čís. 48.
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takto: "nejprve cány když se v minci odváží, v šmitně kladivy se rozbíjejí,
do ohně se dávají, na kusy se í-eží, pi"ebíjejí, vortují, ldopují, několikráte
klativy s velikou prací kvečují, tak že jeden kus než k místu vypraven
bude skrze několikeré ruce a oheú jíti musí ... '(15). StHháním povstaly
sHížl~y s okraji všelijak zoh)Tbanými, pročež bylo též úko~em min,cíi"ú;
stHžky k ve č o vat i1U), aby povstaly pláty hezky rovne. V byv~le
mincíl"ské kapli v kostele sv. Barbory na stěně záp~dní spaHujeme.. m111cíi-e, který kvečuje pláty jednotlivě (obr. ll.): kladIvem těžk)Tm bIJe na
pláty, které tovaryš, naproti na z~mi sedí:!: .lda~~ na hla.~ko,u. l~o:ad"
linku. Kterak mincHi dovedli práCI tu USplSlb, vldlme na J1ste llllClalce
Smíškovského kancionálu, jejíž
otisk tuto phpojujeme (obr. ]2.):
jakýsi větší počet stHžkú sestavil
mincíí- v sloupek a těžk)Tm l<1adivem pak na ně mocně udehl;
avšak sloupek takto sestaven)T se
ovšem po udei"ení ihned rozsypal.
Kvečování takovéto bylo zdokonaleno tím, že sloupek sHížkú
byl držen pohromadě zvláštními
kleštěmi, takže úhoz se mohl opakovati. Jan Mathedus v pozoruhodném dne svém "Sareptě" popisuje tento v~Tkon takto: " ... wenn
man solch benommen Geld in
den Beschlagzangen mit Platthammern beschlagt .... und nachdem es abermal gegHi.et und
wieder gequetscht und beschlagen
Obr. 12. Minciř kvečujicí.
ist ... '(17) Na sloupek plátú sevi"en)Tch kleštěmi bušili mincíi"i
těžk)'mi kladivy, jimž i"íkali k v e č ham r y,18)

Chvalná pověst riJ.incíí-ú kutnohorských nesla se až přes hranice králo~ství č,eskéh~., Známe, dva ~~"ípady, že mincíh horští byli zváni na dílo
m111cov:11 d~ c~:~h zen:l. Kmze Karel z Minstrberka, který byl od 1523
do 1520 "neJvysslm spravcem Hor Cuthen'(19), projevilmincíhlm ho' 1 '
lS (ym
uznam sve zreJme tlm, že roku 1524
jich několik povolal na "Rejnštejn"
ve Slezí, aby tam zaHdili mincovnu',
kutnohorská mincovna vyzbrojila je
nádobím mincíi-ským, zejména "kovadlnami, kvečhamry, nuzemi a
flekhamry" a platila útraty za dopravu 20). - MincíÍ"Í a pregéH kutnohorští byli též v zemi uherské účastni
díla mincov'ního. Roku 1522 vedle
smlouvy uzavi"ené mezi biskupem
Ladislavem z AIganu, nejvyšším
kancléi"em království uherského a
mezi Jindbchem
Tunklem z Brníčka ,
.
nejvyšším mincmejstrem království
českého vypravilo se četné družstvo
minclru a pregéh\ do Uherského
Nového Města na dílo mincovní;
později mincovalo totéž družstvo
v Kremnici pro pány Turzí z Betlemfalvy. Podle smluv byly členúm
tovaryšstva tohoto zajištěny četné
v)Thody, zejména znamenité požitky
hmotné, a náčelník tovaryšstva Jan
Bártúv jakožto "prudens ac circum- Ob
r. 13. Dviřka od schránky mincí1"ské.
spectus dominus J ohannes Bartho"

'y'

v

,

lomei de Montibus Cuthnis" ustanoven jakožto "supremus prefectus et
magister monetarum protunc per monetarios Boemorum Cremniciae
cu den darllm '(21).

hor. odd. 41 ll/V.
quetschen z lat. quattere, quassus.,
,
'"
.
17) Jan Mathesius, farM Jachymovsk)r, v)~d~l ,sbn"ku s;ych ka~~m ~od ht.ulel~l
se tez mmcovmctvl.
"Sarep ta oder BergpostHle" poprvé r. 1562; v kazam 14. dotykal
"
18) Museum archaeologického sbom "vVoc,ela" chov~. ve, sblrcve starzc.h .:,yrobků zámečnick:írch železná dvl.Hm 99 cIn vysoka a 56 cm sIroka o trech stezeJ~ch,
jimiž se kdysi uzamykal vyklenek jakysi čili přístěnek; tlU~t)f plecl: železny Jest
skoro nadbytečně sesilen orámovánlm a mřeženim z pevnych prutuv železnych,
a proto jest na snadě domněnka, že za dviřky' těmi se chovalo cosi cenného. V pro:
stl-ednim kosočtvercovém poli mezi mřeženim jsou praci tepanou zobrazeny dve
mincíl"ské kovadlinky (nakovadli) (viz obr. 13.) a mezi .nimi kleště na kve~~v~ni
plátův mincovních. Komnované 'W, jakož i kresba heraldIckého lva ve dvou shtech
ukazuje k době krále Vladislava Jagajlovce.
15) A. K.

16)

V létech 1480-90 našli jsme šestnáct mincíh\ mezi majiteli
d0111l1 ). Konečně pak pbpomínáme, že jedné ulici v Hol'"e Hkali "niin-

Něm.

I

22

"

19) A. K hor. odd. 353.
20) Památky arch. XII. 450.
21) Památky arch. XIV. 383- 385.
22) Drahn)rm statkem mohl se pochlubiti Matěj (Machek) mincii" z Rybného
trh:l roku 1521: měl dům na Rybném trhu, zahradu za KouHmskou branou, půl
st~'hce P:"egéřs,ké y a l~n minciJ:-sk:ír , v~e čisté a svobodné, s OndJ:-ejem kmotrem svym
drze 1 mlyn a plsarstVl v Hopích, u Vavry gysera měl 200 kp gr, u Jana Zigela urburéi"e
130 kp gr, u Víta Hanykéře z Semína 40 kp gr, u Jirka erckaféí-e 70 kp gr atd., ani
klenoty nescházely v pozůstalosti jeho .. A. K Lib. testam. E. 22 a 23.

j

r

3*

36
37

cíl'ská" (platea monetariorum) totiž té, kudy se jde z Tarmarku k sv. BarbOl'e kolem Hrádku23). Ulici té Hkali též "ulice Písková '(24) , kteréžto oba
názvy lze pravděpodobně odvoditi od známého mincíl'ského rodu, jehož
některý pÍ'Íslušník (bezpochyby Hanuš nebo Petr z Píska) držel dům
v dotčené ulici.
6. Bílení

plátův.

PN díle mincÍÍ'ském se stHžky zamastily a všelijak znečistily; proto
bylo naHzeno, že "dobi'e a náležitě vyhHti se mají, tak aby potom v loru
bělost tím lépeji chytiti mohly'(1). Ohněm se špína mastná ztrávila, ale
zároveň se mM v povrchové vrstvě obsažená okysličila a střížek na povrchu ztmavěl. Tím se odúvodňuje název plá tyč e r n é pro stHžky,
které ze šmiten se odevzdávaly do mince. Cizorodou vrstvu kysličníku,
kterou se povrch mince velice hyzdil, odčiňovali vyvářením plátú v roztoku
soli (kuchyňské) a vinného kamene čili vinštýře (vinštéi·)2). Roztok těchto,
solí měl pl1sobiti jakožto leptadlo do jisté, ovšem nepatrné hloubky tak,
že z vrchní vrstvy plátu zmizela měď ke stHbru pi'imísená, čímž povrch
mince nabyl vzhledu čistého bělostného sHíbra, - plá tys e bíl i 1 Y ;
výkonu tomu Hkali jinak též 10 r o v á n í (lor, rolle). Vyváření plátů
dělo se ve va j s k o m o i' e ve velikých kotlech měděných, které nad
píckami v kotlinách byly zasazeny3). Aby vyvái"ení se dotklo všech
plátů pokud možno stejnoměrně, míchalo se jimi ob čas kopistem du23) 1443 "dům v mincí1'ské ulici jdúc lt sv. Barboře na rohu ... proti domu
Mikuláše z Suchdola přes uličku, jenž jde na Rosmark". A. K. Registrum hereditatum
1442-98. B. 4. a jinde. - Jar. Čelakovský, Sbírka pramenů práva měst. II. str. 1124.
24) Dokladem jest v nejst. grunt. knize měst. archivu kutnohorského na str. P. 8.
zápis následující: Mikuláš Libák sobě, manž. své i svým bud. kúpil jest dům ležící
v mincířské ulici, někdy Pískové, u Prokopa Aldera za 24 kp gr zaplativ úplně a docela
penězi hotovými.
1) A. K. hor. odd. 123.
2) 1473 Gaudete na vinštéř 4 kp (opakuje se); In voluntate na vinštieř 1 kp'
k bielení. - V době pozdější přidávali k tomu v některých mincovnách také trochu
kamence, jak se dovídáme z díla "La pyrothecnie ou art du fen", které sepsal Vlach
Vanoccio Biringnccio a do frančiny přeložil Jacques Vincent 1627; v díle tomto jest
na str. 198 psáno toto: " .... serontiettees dans nn blanchissement commun composé
avec tartre et sel; et afin que la blanchenr soit plus excessive, vous y adiousterez
quelque peu ď a 1 u n; puis ayant lavé vos pieces avec eau claire et seichees, les
envoyerez estamper . . ."

3) 1497 Exaudi 1. od udělání peci v ro11i Yz kp 1 gr; 1517 Vocem jocund. byly kotliny znova vymazovány a opravovány. - Také ve vajskomoře byl korpan, jímž,
výpary dusivé se vedly do komína: 1493 od obmítání korpanu v gosi velikého, v prengadu i v vajskomoře a zdí obmítání dáno 14kp 28 gr (A. K. Reg. cupri); 1511 Cantate
sedláku od tesáni lesu (dHví stavebního) k korpanu dány 2 gr (A. W. Reg. hor. Střl
brských). StHška nad korpanem byla cihelná. Reg. verko 1498 Exaudi II.

bovým4). Pláty vybílené vybíraly se z kotlů měděnými lopatkami5),
o~lakov~ly se, a p,ropíraly, vodou v necičkách (trukách)fl) , protíraly se
dukladne v platenych pythch, potom se sušily v děravých kotlech mě
děn~ch7) a kO~lečně se opět ?tíraly plátěn}Tmi utěrkami 8). Všem výkonum te~t~ ven~vala se bedlIvost úzkostlivá. Pláty, z nichž by ohněm
nebyla ~dcll~ena .vsecka mastnota a nečistota, nepl'ijaly by po celém povr~hu bel~stl ste]l10měrně a jevily by se skvrnitými. Žíháním měly býti
platy take dostatečně změkčeny pro vybíjení rázu; hlavním pak cílem
t~~ot~ žíhání bylo,. ok~sličiti měď na povrchu plátů, aby tím spíše vy~arel1lm mohla b.5Ttl odčl11ěna. Avšak vyhHvání plátů nesmělo pÍ'esahovati
]l~tou ~ez, aby nebylo pH liš mnoho kovu zničeno a pláty aby nebyly
pres mlľU zlehceny. Pláty, které by nebyly náležitě oplálmuty, pokryly
by se duhovými barvami, jimiž by vzhled mince nemálo se poškozoval.
Tak~ nedostatečné osušení plátú bylo by na ujmu jich úhlednosti, neboť
dostl nepatrná stopa vlhkosti kazila by lesk mince ph vybíjení rázu.
,
D~mníváme se, že pláty vybílené, dHve než se sušily, byly drhnuty
pIskem Jemným anebo práškem uhell1.5Tm, aby nabyly jakéhosi lesku, což
se dělo bezpochyby takto: pláty opláknuté shrnuly se do sudu nevelikého
prosypaly se pískem jemn}Tm (prachem uhelným) a soudek se pÍ'evalovaÍ
semo tam0 9); potom se pláty znova omývaly a sušily. V jinJ'Tch mincovnách, byl způsob tento obvyklý. V době pozdější, zejména n~ začátku
v

v

4) V
Vt
'
,
,
.. poc u. mmcovmm z r: 1702 čteme položku "dem Tlschler fur 2 grosze
alchene RuhrscheId zum Umbruhren der Platten in wehrendem Weiszsieden 18 Kr".
A. W. - ~ázev ,:;olle" odvozuje se namnoze z něm. rollen, že prý se pláty mícháním
sem tam prevalujl; z toho by pak metathesí povstalo slovo ,,lor, lorování". Viz poznámku 9.
'
5) lnventáí' z r. 1612 (pHloha 1.) .'1
6) lbidem.
, J

,

:) 1501 Respice II. za kotel děravý k sušení do loru 1 kp 15 gr kotláři do

Ča~lav:; 1504 f. 6 ..ante S: An~ree apost. za kotel děrav)' k sušeni plátóv 1 Yz kp 8 gr

a ~eho~ rok~v~' 6. ~le S. NlColal za kotel děrav)' k sušeni plátóv 1 kp 22 gr; 1506 Mulackov.1 kotlan z Časlavě za dva kotly děravá k sušeni plátův 3 kp 22 gr; 1525 Burianovi
kot~áh z ~r~dce za kot~ll~ sušení plátův 1 kp 52Yz gr (A. K. hor, odd. 344,). Roku 1612
mělI v mmCl 3 měděne deravé kotly pro sušení bíl)'ch plátů (dle inventál'e).
8) 1510 Exaudi 1., dáno za 40 loket plátna hrubého do mince k pytlóm 20 gr'
1523 vydali za 53 lokty plátna po 5 den a za 51 loket po 4 den k pytlúm verku chování:
na perkytle a hantuchy k sušeni plátův 1 kp 8 gr. A. K. hor odd. 34'1. Proti ožehnuti
ohněm chrán~li ~incíři ruce své při bilení plátův podobně jako v gose rukavicemi:
1519 Esto mlchl za sedm párů rukavic do gosy a vajskomory dal šafál' 10 gr.
,
9) Výkon tento zdá se býti závažnější oporou pro etymologické odvozeni
~azv~ "rolle", než důvod v poznámce dHvější vyznačený. Beckmann v dotčeném
jlž spIse technologickém píše na str. 484. takto: "Die Platten werden theils mit Kochsalz und vVeinstein, theils mit gesch\vachtem Scheidewasser auf ihrer Oberflache
vom Schmutz und unadlen Meta11en gereinigt oder weiszgesotten; hernach mit
Kohlengestube die groszeren in einer Scheuertonne, die kleinern in einem schmalen
Sacke von Zwillig gescheuret und alsdann in kupfernen Becken oder Siedeschalen
uber dem Weiszsiedeofen getrocknet." - Nejvice se však zamlouvá, odvozovati
slovo ,,lor" od něm. 16hren = v moNdle máčeti a tim čistiti.
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18. století nahrazoval se písek dí-evěnými pilinami, které k účelu tomu
ovšem lépe se hodilylO).
Položky týkající se koupě soli a vinštýí-e vyskytají se v registrech
verkových velice hojně; z nich nabýváme zajímavého poučení o ceně
těchto hmot, a proto z nich některé vyjímáme. 1473 Salus populi Za 8 beček
soli 2 kp 24 gr, bečka po ] 8 gr; 1474 Judica za bečku soli k vinštánu
27 gr; 1474 Omnes gentes za 7 prostic soli 2 kp II gr k vinštánu po
] 8 gr a 5 gr výše i s složením; 1503 za ] 8 prostic soli po 21 gr facit
6 kp 2] gr; 1516 za 32 prostic soli na dvúr pro lorování plátů dáno 12 Yz kp
2 gr; 1554 Dicit III. koupeno od Bartoše z Malého Záblatí 10 prostic
soli k 10l'ování, jedna prostice za 30 gr, facit 5 kp. Bečky byly asi rúzné
velikosti; cena prostice stoupala znenáhla z ] 8 gr až na 30 gr, ba ještě
výše l l). Roku 1482 J ubilate za vajnštán 20 kp na sedmnáste centnéí-óv;
]4.9] Oculi za 2 Yz ct ] lib vinštJHe 4 Yz kp 6 gr; J 503 Jií-íkovi z Slavonic za 34 cty 2 Ip 5 lb vi nštj'Ti"e , 1 ct po 1 kp 25 gr, učiní zaň summa
48 kp 47 gr s propitím 2 gr formanům; ] 554 Omnia koupeno 6 ct 25 lb
vintšýi"e po 2 kp 22 Yz gr, učiní i s Hnou ] 4 kp 44 gr 5 Yz den12). Také
cena vinštj'd'e vzrůstala nápadně. VinštÝÍ" dováželi do mlýna a tam jej
rozemílali, aby se lépe rozpouštěl: 1473 Dom. ne longe Komoráčovi od
mlení vinstiei"e dvaceti sedmi centnéÍ"óv 56 gr; ] 487 Reminiscere od dovezení dvú sudú vinštýl'"e i pdvezení ze mlj'Tlla 9 gr; ] 502 Salus pop. od
mlení 13 centů vinštýl'e 14 gr Václavovi lormajstrovi; 1520 Da pacem
pacholkóm, kteH vinštýí' dovezli do mlýna se dvora a zase na dvúr, dáno
2 gr; ] 520 In voluntate od mlení vinštÝÍ"e od 8 ct po ] gr a pacholkóm
dáno 9 gr. .
. Z dob starších nemáme nižádných zpráv o tom, kterak se vinný
kámen a sůl odměl"ovaly na vybílení určitého množství černých plátů;
10) 1711 pro 8 Karb Sagspahn zum Weiszsieden 57 Kr. A. K. Miscellanea
z pHjmů a vydáni v pražské minci.
11) 155'1 Oculi placeno za prostici po 32 gr "za 10 prostic soli k lorováni 5 kp
20 gr"; a r. 1557 Si in'quitates dáno dokónce za 4 prostice soli k lorováni po 36 gr
facit 2 kp 24 gr. - Roku 1711 čitalo se za libru soli k bíleni plátů 4% kro A. W. Výtky
účetní. - Ze soli, která se kupovala na bíleni plátů, vydávala se mincmistrovi sůl
deputátni: 1581 asi 12 beček po 37% gr; 1582 čtyH prostice po 46 gr. aj. A. K. hor.
odd. kniha 16. fol. 620.
12) Pro nakupováni vinného kamene vyhledávaly se různé zdroje: 1473 dodávali
"vajnštán" faktorové domácí: Straskytl, Mikuláš a jini; 1477 koupeno vinštieře
II Menšika v Praze 17 ct 4 lap 17 lib po 1% kp gr centnéí": 1516 za 6 ct vinšt)Tře Michalovi (Kargovi) kupci z Prahy "ou pěti korun" dáno 10% kp; 1557 posílali pro
"vinštH' čist)T" do Jihlavy a platili za centn)tl' po 2 kp 37 % gr. Roku 1579 zjednávali
vinný kámen opět z Prahy od faktora svého Martina Seydy z Horensegen; listem
pSan)Tm v úter$' po sv, Klimentu oznamuje, "že takového vinštH'e v Praze na ten čas
nikdež nemají, než jej na každ$T den očekávají, neb pro ty zlé cesty nemohou ho vézt;
než jak ho co pl'ed rukama bude, tehdy jej chci hnedky koupiti a Vám o tom oznámiti. II
A. K. hor. odd. 2923. - R. 1538 byl dodavatelem vinného kamene Václav Kadeřávek z Chotěboře. A. K. hor. odd. Par-Geld-Raittung. - 1616 Martinovi Šmertsovi
z Prahy dáno za půl centn)Tře vinšt)rl'e ku potřebě mince 2 kp 15 gr. A. W. minckošt.
Počet

v účtech díla mincovního z roku 1591 a let následujících jsou zaznamenána
udání k tomu se táhnoucí, ale nejsou dosti určitá. V knihách verkových
z dotčených let spatřujeme na první stránce napsaný regulativ pro celé
dílo mincovní, totiž v pi"ehlednou tabulku seí'aděné veškeré hodnoty
číselné, jimiž bylo se Hditi pH sazení verku atd. Pokud se týče bílení
plátův čteme pod záhlavím "Sazení "inštýi"e nynějšího" ustanovení toto:
Na verky nynější velké (na tolary) bere se dva testy velké vinštÝľe a malý
testík soli; na groše bílé a malé, též na bílé peníze i malé po dvou testích
velkých vinštýr-e a tolikéž po dvou testích soli. Z knih verkových se
sice dovídáme, že verky tolarové se sázely průměrně ze 200 hí" stl"íbra
čistého, verky drobnějších mincí pak prúměrně z 250 hí" sUíbra čistého;
avšak neznajíce velikosti testů a testíků, jimiž se soli bělící odměr-ovaly,
nabýváme pouze toho poučení, že mince drobná, totiž mince chudší vyžadovala pOlněrně účinnějšího roztoku bělícího: byloť tu odstraňovilti
větší množství mědi s povrchu, jednak pro horší jakost mince, jednak
pro větší rozsah povrchu proti tolaru (ph aequivalenci hodnot); ale mince
drobná nesnesla by prudkého púsobení, pročež bylo ;wětšeno toliko množství
soli ph nezměněném m)Jožství viriného kamene.
Kotly na vyváí'ení černých plátú musily býti dosti objemné a z tlustého plechu měděného zhotovené, a proto byly drahé; ] 506 za dva kotly
k 10l'ování kotláh do Hradce. dáno 16 kp 12 gr; ] 524 Burianovi kotláH
do Hradce za nový kotelměděn:)T, který vážil 1. Yz ct bez 5 liber, od polu
po 4 gr a po 3 Yz gr Za libru k lorování peněz dáno 10 kp 56 gr, témuž
za obruč měděnou na starý kotel, vážila 43 lb po 3 gr a 10 gr vejš a od
fúry toho kotla z Hradce 2 kp 28 gl13). - Pohzujíce kotly nové dávaly
se z mince někdy kotly staré na doplnění kupní ceny: ] 476 kúpili páni
úí'edníci kotly k rolli, ty jsú vážily 2 Yz ct a libru, dělal po 3 Yz gr, za to
mu se dostalo dáti 17 Yz kp a tovaryšóm Yz kp; na to jsú mu dali kotly
stary a jsú vážily 1 Yz ct 10 lib, na peniezech sraženo5Yz kp 5 gr a hotových mu dáno 8 kp, zústávámi jemu 4 kp 25 gr 14); a opět] 477 Exaudi I.
za kotly 8 kp do rolle k bielení grošúv z verku dáno a k tomu staré
kotly 15). Kotly poškozené se opravovaly: ) 497 Omnis terra od opravení
kotlu vrolli a znovu měděné obruči udělání, od fuory z Čáslavě 2 kp 6 gr;
] 514 Misericordia kotláh od opravení kotla v vajskomoÍ'e 4 gr. atd.
Ph 10l'ování zatápělo se výhradně dHvím měkk:)Tm, kdežto jinak se
užívalo ph veškeré práci mincovní di'evěného uhlí. Roku 1503 koupeno
kdesi "dvoje polúlesí olšové za ] 1. kp 24 gr s litkupem" a plaveno po
Labi do Kolína Starého; k tomu se pojí další vydání "od vyvalení (na
bl"eh) těch dvú polúlesí 44, gr, hajnému od hlédání 2 gr, Špitalskému od
dvú fúr téhož lesa dáno 12 gr"; 1525 za čtvero poloulesí lesu na dvúr
k pálení borového a k lorování olšového, i do dOlT1U páně, od díla a sklizení
13) A. K. hor. odd. 343 a)
14) A. 'vy. Reg. prengrecní.
1» A. K. Registrum cupri pg. 172.
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dáno ten rok 21 kp 48 gr (A. M. hor. odd. 344.). Přidáváme zápis
z roku 1554 Omnia "dvěma dělníkům od dělání dí'ev k lorování dáno
30 gr".
Bílením zvýšila se jakost mince, poněvadž ubylo pHsady (mědi);
avšak mince stala se ve sHíži lehčí. Kolik úhrnem "v loru sešlo", bývá
v registrech verkových PIj každém verku pečlivě zaznamenáno: 1473
Factus dáno do rolle 305 hl" plátův černých, z rolle vyšlo 298 hř 2 ft;
dle toho sešlo 6 hí' 2 ft totiž 2']7% (tehdy se dělaly groše). Pj"i verku
denarovém 1483 Dom. ne longe pHjato od mincířův černých plátů 354 hl'
I lt, v rolli sešlo 7 hř čili 1'97%; pE díle malých peněz 1482 Judica
na 187 hí' 2 frt černých plátův sešlo V rolli 4 hř 1 lt čili 2·17%.Podivujeme se tomuto faktu, neboť u mince drobnější a horší lze očekávati
poměrně větší schodek pH bílení; soudíme, že mince drobná byla zúmyslně
v loru šeHena, aby se přes míru nezlehčila, proti tomu však na groši že
se bílení konalo důkladně. Velice nápadné kontrasty jeví se V době tolarové.
Roku J554 Vocem joc. pH díle bílých peněz jeví se na 200 hí' 7 lt schodek
v loru 5 hř 1 lt čili 2'52%, naproti tomu téhož roku Factus pE díle
tolarovém na 564 hí' 1 Yz lt toliko 7 Yz lt čili 0'08%; nepatrný tento schodek
vysvětluje se ovšem dobrou jakostí a značnou tlouštkou tolarů, totiž
poměrně nepatrným povrchem16). Schodek v lonl obsahoval ovšem také
trochu sHíbra; avšak bylo ho velice málo, tak že dlouho asi zůstalo bez
povšimnutí. První zmínku o využitkování cenného tohoto odpadku našli
jsme při roce 1525; v registrech prengrecních a verkových pak čteme
další zápisy tyto: 1028 sHíbra z kaménku a z vinštýí'e nachovaného ] hÍ'
1 Yz lotu pbdáno k sazenému sHíbru; 1539 od nošení kamínku se Dvora
do huti 1 gr; 1543 z kaménku prengrecního uděláno sHíbra 4: hí' ] lt;
] 578 grece V minci nachovaného z gysy a od lorování 24· hí' 3 lt, průba
] 2 lt J qtl, fajn 18 hľ 8 lt 1 qtl 1 den. Vinn}T kámen upoHebený se
v minci schraňoval a dovážel se pak do huti ku zpracování; 1680 dne
22. ledna oznamuje Medník mince, že po pí'edchůdci jeho nalezeno v sklepení vedle mince dva sudy upoHebeného již vinného kamene, jenž v sobě
stHbro drží, a navrhuje, aby tento vinný kámen byl, jako ruda, do huti
prodán, aby stHbro bylo z něho vytaženo a peníze ztržené aby se daly
do pHjmu17).
Již pH sazení verku poznali jsme, že v minci kutnohorské dle starobylého obyčeje se k stHbru přisazovalo mědi více, než zákonem bylo dovoleno; což se dělo proto, aby schodek mědi při rozpouštění verku, jakož
i při žíhání a bílení plátů povstávající byl z pr'edu již nahrazen, a hmota
mincovní aby se udržela na pÍ'edepsaném zrnu. Způsob tento, který vostatních mincovnách českých nebyl do roku 1574 znám, stal se později pra18) V pozdější době pracováno v loru se ztrátami ještě menšími: 1573 byl
schodek při bílení na 100 pražs. hř. tolarů 4 qtl, bílých grošů 20 lt, bílých peněz 22 lt
a malých peněz 22 lt. A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 360 a násl.
17) A. K. hor. odd, Zprávy komoře fol. 21.
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vidlem. V instrukci pro Rehoí'e Léop. Hackla roku 1654 vydané nal:-izuje
se, aby na minci drobnou bylo sazeno stHbro o I den (na hí'ivnu) chudší,
totiž o tolik více mědi obsahující, a černé pláty na minci drobnou aby
se řezaly poněkud tíže, aby hotová mince vyhovovala zákonu pokud se
týče zrna i st:Hže18).

7. Dílo

pregéřské.

Pláty vybílené phjali p r e g é ř i (pregýH, rázobitci) ~ rukou Medníka mince v pytlech kožených. Pláty se rozvrhovaly na váze pregýí'ům
dle téže zásady, jako cány mincířům: "primus" a všichni ostatní, vyjímaje
posledního, byli súčastněni díla pregýí'ského dílem rovným; "ultimus"
míval podíl poněkud menší; místo "posledního" zaujímali pregýn stHdavě.
Počet podílů pracovních bývá v registrech verkových vyznačen počtem
pytlův; pH všech vercích.nacházíme "pytlóv XIII". Roku 1478 V kterémsi týdnu odevzdáno preg}TÍ'ům úhrnem 344 hl' ] ft 3 lt, "primus"
pEjal 27 hř, "ultimus" 20 hí' 1 ft 3 Itl). Matice mincovní čili k o 1 k Y
(železa, ferrum) přechovávaly se uzamčené v bezpečném úkrytu, aby Jich
nikdo nemohl zneužiti svévolně; opatrovníka kolků nazývali k o I k a l' e m.
Když byly pláty rozděleny, vydal kolkaí' pregéÍ'ům kolky: na mince jednostranné stačil ovšem kolek jedin}T, na mince obojstranné bylo Heba
s pod k u a s vrš k u.
K dílu zasedali pregýfi ve veliké sklenuté místnosti, p r e g h a u z
zvané, každý ve své s tol i c i u svého š t o k u, totiž špalku, do něhož
se zapouštěl hrot spodního kolku2). Hmotou tohoto špalku, do jisté
míry pružnou, pohlcovaly se mocné úhozy kladiva, aby oHásání spodního
kolku se tlumilo a sešinutí plátu na něm spočívajícího se zamezovalo.
Vybíjela-li se mince hrubá anebo vůbec byl-li relief kolku hlouběji 1'ezán,
nestačil úhoz jediný; jestliže se pak pn opětovaném úderu buď plát anebo
svrchní kolek pošinul, zjevily se na minci rázy dva, které se nekryly a proto
nebyly zřetelny. Nástěnný obraz v chrámu sv. Barbory V Kutné HoÍ'e,
jímž zdobeno jest zdivo na západní straně bývalé kaple mincíÍ'ů a pregýÍ'ů,
18) A, K. č. 9992. Vtipný tento obrat byl znám kutnohorským úředníkům
mince již roku 1474, což vysvítá z následujícího zápisu v Reg, verkov)tch: Dicit I.
sazeno na groše 551 hř. 3 lt 3 qt1; na pro bu dán 1 ft, neb jsú cánové po ,dvakrát liti;
schází v ohni 5 hl' 2 ft 3 qt1; schází v rolli 10 hř 3 lt, neb jsú probéH některé sami
zvláště rolovali, chtějíce je valením napraviti; počet plátův 511 hř 3 lt, počet grošův
746 kp 32 gr, nedostHbli 2 kp 3 gr, neb jsú probéH rozkazovali tiže stříci než jindy.
1) Roku 1474 Esto mihi pHjali pregéH v 13 pytlech 325 hř 2 ft; "prvnímu"
dáno 25 hl', "poslednímu" 25 hř. 2 ft, Patrno, že podíl posledního býval někdy větší
proti podílům ostatních. V Reg. verkovém jsou pregéH vytčeni jmenovitě: PreId,
Ondráček, Jan, SedláJ\ Vidlák, Glenc1, Pavel, KIucký, Burian, Ambrož, Svatba,
Šikethanes, Alder.
2) Že štoky tyto se dělaly ze dřeva bí'ezového, dověděli jsme se z týhodního
účtu šafáře mince ze dne 17. listopadu 1618: Janovi šafářovi z Švabínova za dvě
břh:y do preghauzu na štoky dáno 18 gr.
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zjevně ukazuje pregýře, který vybíjí minci drobnějsí: levou rukou staví
svršek (ovšem plochou rytou) na plát a pravou rukou naň bije kladivem
(obr. 14.). Vybíjení mincí hrubých (tolarů a pod.) dělo se bezpochyby
tím, že tovaryš, který kladl pláty, také stavěl a phdržoval svrchní kolek,

aby pregýí' měl obě ruce volné pro
úhozy těžk}Tlll kladivem. Ruce, která
svrchní železo držela, bylo snášeti
otl'esy zlé; v museu královské mince
v Londýně prý se ukazuje olověná
folie, z níž byl utvoÍ'en ochranný obal
pro ruku, která držela vrchní želez03 ),
a v níž prý dosud jsou znatelny
otisky prstův (sic). V kutnohorsk}Tch
pramenech archivních nenacházíme
nižádných dokladů pro podobné opatl'ení, ani na obraze V}TŠe dotčeném
ničeho takového nepozorujeme.
~t
PH vybíjení mince leckter}'
j
plát praskl anebo se dokonce pí'elomil; takové mince nezdaí'ené byly
vymýceny a pod titulem fr a cti
zaÍ'azenY~J do pÍ'Íštího verku téže
jakosti. Množství fractův. zaznaObr. 14. Pregéř.
menávalo se V registrech ph každém
verku dle váhy i dle počtu kusů; na pl'. 1477 SalLls populi pbjali
pregýh 442 hl- 2 ft plátů a vybili z nich 659 kp 10 gr, fractův
bylo toliko 2 lt čili "numerus" (dle počtu) 12. Pí-esahovalo-li množství
fractů jistou míru, neviděli pH činu toho pouze v ldehkosti stHbra, n}Tbrž
pl-ičítali vinu též nedbalosti dělníků; komora král. čes. vyí'izujíc počet
mincovní z roku 1595 s nelibostí ukazuje na pHlišné množství fractúv
a nahzuje ÚÍ'edníkům, aby vybízeli mincíÍ'e a pregýí-e k zvýšené pilnosti a
bedlivosti4). Pláty, které preg}Th shledali pHliš úzk}Tmi, byly také odloženy stranou: 1512 Omnis terra plátů ouzkých vybráno z fractův,
kteÍ'Íž byli zůstali dominica Gaudete, kteréž mincfh opravili, 6 Lp 18 gr,
a ty jsou phloženy k počtu.
Na dotčeném již obraze z "vVei~skuniga", jímž se znázorňují hlavní
momenty díla mincovního, sedí preg}rl' pí-ed špalkem, pÍ'es nějž jest rozestl'en kus tuhé jakési látky (kůže?), od pásu pregýí-ova na způsob zástěry
splývající. Účelem zástěry této bylo zajisté zachycovati pláty vybité
a zameziti jich možnou ztrátu. Zdaliž také kutnohorští preg}TÍ'Í takových
zástěr užívali, pověděti nedovedeme; ale z register verkov}'ch víme, že
tr."

3) C. v. Ernst Die Kunst des J\'Iiinzens, 1880, str. 37. Folie tato klade se do
doby krále Eduarda IV. (1461-83).
4) A. W.

pokaždé zústala trocha plátů "u pregél'ův;": 1477 Salus populi ostalo
u pregér-ův 2 liz lt, což by dle položky výše dotčené, fractů se týkající,
representovalo asi 15 groM.
Zdar reliefu na minci vybíjené, totiž výška jeho a určitost detailů,
byl závislý na několika okolnostech. Pí-edevším tu rozhodovala jakost
hmoty mincovní: pHlišná tvrdost a ldehkost kovu byla závažnou vadou:
pÍ'ekážela čistému rázu a mimo to byla pHčinou značného počtu fractův;
a proto na pÍ'. roku 1482 Judica "jest po čtyhkráte sazeno pro kí-ehkost"
a téhož roku Resurrexi "sazeno po dvakráte pro ldehkost." Tehdy byla
vada poznána ihned na ulitých cánech; avšak 1483 Letare f 2. ante
S. Gregorei, kdy poprvé se dělaly peníze bílé (den arii graves), byla "z rozkázání pana mincmistra" mince již hotová (vybitá) znova do ohně sazena
"pro nedostatek rázu", tak že tento verk prodělal celou proceduru mincovní dvakráte. - Další pHčiny nezdaÍ'eného rázu mohly b}Tti také následující: nespočíval-li svrchní kolek celou plochou stejnoměrně na plátu,
nebyl-li plát docela rovinný anebo nestal-li se úhoz kolmo k ploše plátu,
nemohl se vypuklý obraz po celé ploše mince vytvoÍ'iti stejně. Byl-li
kolek ryt pÍ'Íliš mělce, nemohl vzniknouti ráz dosti zí-ejmý, obzvláště,
bylo-li slabě uhozeno; tím asi byl zaviněn chatrný vzhled pražských
grošú Václava IV. Avšak kolkem hluboce rytým opět se nemohl způsobiti
jasný obraz na plíšku tenkém, poněvadž na místě úhozném nebylo dosti
hmoty, která by hluboký relief mohla veskrze vyplniti. Mince česká
v 13. století trpěla velice nedostatkem rázu í-ádného; mezi ryjci kolkúv
zavládla naprostá nedbalost pro časté měnění mince, a V době brakteatú
skleslo umění ryjecké pod úroveň primitivní tvorby í'emeslné: generace
dobrých ryjcú v Čechách vyhynula. Nejen odborník numismat, nýbrž
každý, v jehož nitru hárá trocha vnímavosti pro krásu výtvoru uměleckého,
musí velebiti velikého krále našeho Václava II., kterýž touhu po finančně
politickém obrození českého mincovnictví dovedl sloučiti se snahami
eminentně uměleckými a pro uskutečnění snah těchto povolal několik
osvědčených mincíí-ú z Florencie do Hory Kutné. Vzhled mincí za krále
Václava II. v Hoí-e vybíjených prozrazuje neklamně, že mužové ti byli
znalí J'emesla zlatnického a že vynikali hlavně v umění ryjeckém. Domníváme se, že nechybujeme, soudíme-li, že výsledkú tak skvělých dosáhli
mincíl-i f10rentinští pomůckami dosti jednoduch}Tmi: ostl'e rytý, náležitě
ocelovanJ'T a vzorně hlazený kolek, dostatečné prohí'átí plátú a rázný úhoz
- toť bylo asi všecko. Jestliže mincíh V době pozdější se nedodělali výsledkú tak uspokojiv}Tch jako mincíh vlaští, nutno pÍ'Íčinu toho viděti
hlavně v nedostatcích kolkú. Vždyť je pí-ece známo, že mince kutnohorská
se dovedla povznésti aspoň jednou ještě k vysoké dokonalosti, kterou
záma za krále Václava 11., totiž tenkráte, když úprava kolkúv byla svě
Í'ena mistrovskému rydlu Jit-íka staršího z Řásné5).
5) Význam úhledného rázu na minci vyjadJ:-uje Vanoccio Biringuccio ve spise
svém La Pyrothecnie takto: "Je vous advertis encores cl'avoir quelque bon 'ouvrier
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Spotřeba želez pregéí-ských v minci kutnohorské byla velice značná;
zápisy o výplatě kováH za železa nová anebo aspoň opravovaná vyskytují
se v registrech verkových skoro bez pl'-etržení po celý rok. Podáváme ně
které pl"íklady: 1483 Judica (kdy se chystali vybíjeti minci novou, totiž
denary) dáno ková'H 2 Yz kp 7 gr, ješto dělal všecka železa pregél'-ská znovu
peněžní i některá grošová a vynakládal některá stará i voceloval; 1504
Cantate kovájj za 10 svrškúv grošových a za 12 kolkúv grošových dáno
Yzkp 2 gr; 1508 Omnis tena kováh za 10 svrškúv grošových 20 gr; 1514
In excelso kováh za 20 svrškúv peněžních a za 10 kolkúv též peněžních
dáno Yz kp; 1519 Miserere kováh za nových 20 kolkú a 10 svrškúv Yz kp;
1523 Populus za 30 svrškú grošových kováh dáno Yz kp gr. Dle těchto
zpráv jeví se za krále Vladislava a Ludvíka platy kováh za železa pregél'-ská
takto: za svršek grošový 1-2 gr, za spodek grošový 1 gr, za svršek peněžní 1 gr, za spodek peněžní 1 gr. Později byla taková práce kovál'-ská
již dražší a mimo to se platilo za spodek více než za svršek, neboť úprava
jeho byla složitější: 1538 Omnis tena placeno Beranovi kováh za 15 kolkú
grošových nových po 3 gr facit 45 gr a témuž za 10 svrchkú grošových
nových po 2 gr facit 20 gr; 1544 Cantate termákovi kováh za 10 spodkú
grošových nových per 4 gr dáno 40 gr; proti tomu 1554 Cantate MěsÍčkovi
kováři za 60 svrškú peněžních nových po 1 gr dáno 1 kp gr a Ad te levavi
za 60 spodkú nových peněžních po 3 gr dáno 3 kp. Železa na vybíjení
tolarú a jich dílú vyžadovala ovšem nákladu většího: 1549 termákovi
za 4 zpodky na celé tolalY po 6 gr facit 24 gr, témuž za dva zpodky na púlky
po 4 gr facit 8 gr, témuž za dva zpodky na čtvrti po 3 gr facit 6 gr; ] 557
Dom. in tua za 2 svršky nové tolarové po 5 gr dáno 10 gr, Respice II.
za dva svršky nova na piUky po 5 gr dáno 10 gr, Memento Měsíčkovi kováři za nový spodek na čtvrti 5 gr. Později nečiní již rozdílu mezi rúznými
železy tolarovými; 1624 Quasimodo zámečníku 8 spodkú na tolary, 2 spodky
na púltolary, 25 svrškú na tolary, 4 svršky na Yz tolary, 3 svršky na Yz tolary, t. j. 42 kusů po 18 kr 4 den učiní 13 fr 4 kr; naproti tomu Protector
60 kusú (30 spodkú a 30 sVlškú) na kr(ejcary) po ] O kr učiní 10 fr. A. W.
Reg. šafái'e mince. Vršky svrchních kolkú, na něž kladiva těžká bušila
bezprosHedně, ocitala se brzy ve stavu ztlučeném, pročež bylo nutno je
častěji obrušovati a opravovati6). Plochy pro rytbu určené, jakož i úhozné
plochy kladiv pregér'ských a svršků se častěji ocelovaly; na pL roku 1519
bylo v 27 nedělích ocelováno 478 kolkú a 284 svršky. Plat za ocelování
Hdil se druhem mince, nebyl stejný pro spodky a pro svršky, a měnil se
et tailleur po Ul' faire vos coings, lesquels aucunefois sont cause, que la monnoye est
aggreable et que le peuple en donne louange a celuy qui la faict faire." (Na str. 199.
francouz. překladu z roku 1627.)
6) V inventáři z roku 1612 (přiloha 1.) jest vyznačen "brus, na kterém pregýři
kladiva a svršky brousi, již na díle spotřebovany". - Roku 1624 při neděli Resurrexi
placeno Benešovi kamenikovi od spraveni a srovnáni brusu v preghauze 12 kro A. W.
Reg. šafáře mince.
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(vzestupoval) během času, jak vidno z pHkladú následujících: 1519 Letare
kováh Petrovi od ocelování 21 kolkúv (spodkú) 14 gr a za 10 svrškúv
]0 gr, Quasimodo od ocelování 30 kolkúv 20 gr a 10 svrškúv 10 gr; 1557
Exaudi II. od spodku ocelování na celé tolary 4 gr, od 8 svrškú ocelování
na tolary po 3 gr učiní 24 gr, Domine in tua od ocelování 4 svrškú na piUky
po 2 gr dáno 8 gr, Respice II. od ocelování 1 svršku na čtvrtky 2 gr 7);
1615 Circumd. 7 Obertail auf Taller zue stehlen zue 4Yz gr, 3 Obertail auf
halbe Tallel zue stehlen zue 3 Yz gr, 1 Undtútailzu~ stehlen zue 4 Yz gr 8). Jak
velká byla zásoba kladiv pregýl'-ských roku 1612, jest patrno z pHpojeného
inventáfe; roku 1623 měli pregýH kladiv více, totiž 36 velikých na vybíjení
dvouzlatníkú a jednoduch)'Tch zlatníkú a 109 malých na minci drobnou 9).
Stará železa pregýí'ská bývají dosti vzácným zjevem ve sbírkách
archaeologických; když se jimi pi'estalo raziti, byla zpravidla "ztlucena"
a na nová pl'-edělána. Roku 1572 arcikníže Ferdinand žádal, aby mu
z Hory byly zaslány rúzné druhy mincí starých tam vybíjených; Medníci
však se omluvili, že takoV}Tch nemají ani jich nemohou znova raziti starými
kolky, poněvadž ani těch tu není - bylyť pl:'edělány na kolky nové10).
Celkovou agendu při díle pregéi'ském po stránce administrativní
stručně sice, ale velice jasně a prúzracně vyličuje zpráva, již Medníci mince
dne 22. srpna 1597 podávají a v níž píší takto: "Když se če1l1é pláty od
mincífů pHjmou, takové pláty tu hned v minci se bílé činí aneb, jakž
říkají, lorují. Po zlorování jich hned se zase v pHtomnosti pregél'-ů odvažují,
kteHžto pregýH ty pláty již bílé ... k sobě pHjímají do pytlů zavážíc, tu
v minci do truhly, od kteréž také klíče mají, sobě schovají a na dva zámky
zamykají. Na zejHí takové bílé pláty do preghauzu sobě vnesou a tu,
co který může zpregovati, vespolek sobě na malé váze odvažují a k sobě
phjímají. Po zpregování pak těch plátů, co který phjal, zase to vše podle
též váhy od sebe odvésti musí. A když tak všecko, co kterého týhodne
pán Búh naděliti ráčí, zprekují a phhotoví, tehdy podle které váhy bílé
pláty v minci phjali, zase vedle téže váhy oni pregýH sami juž zprekovanou
minci od sebe odvažují a z toho právi býti musejí. Tu jestli se neozdobně
zprekované spatH, tehdy domlouvání i trestání podniknouti musejí. Na
váze pak kdyby něco scházelo, jakož pr'ed některými časy se trefilo, že
jim dva kusy tolarové scházely a podruhé jeden kus, z těch jsou oni musili
právi býti, nebo jsou jim ihned z jejich díla sňaty byly"l1).
8.

Závěrek.

Pro vylíčení staré techniky mincovní užili jsme skoro výhradně
púvodních zpráv psaných, totiž listin a rejsHíků z bývalého kutnohorského
7)
8)
9)
10)
11)

A.
A.
A.
A.
A.

K. ITolarův mincováni.
W. Vydáni na dilo mincovni.
K. listina bez čisla, dosud nevřaděná.
K. hor. odd. kniha 16. fol. 325-328.
K. hor. odd. 39G8. X.
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archivu horního. Z pramenúv tištěn,)Tch, totiž ze star,)7ch spisů o mincovnictví pojednávajících, bylo čerpáno toliko v pHpadech Hdkých: kde
ve zprávách psaných se jevily mezery anebo kde slovo tištěné pHspěti
. mohlo k snazšímu porozumění věci. Starších spisúv o mincovnictví, které
phhlížejí též k technice mincovní, není mnoho, a knihy ty jsou většinou
velice vzácné, takže bývá dosti obtížn,o, té neb oné se dopátrati. Titul
knihy takové slibuje obyčejně mnohem více, než obsahem svým kniha
splúuje: poučení o technické stránce mincovnictví bývá v knihách těch
obyčejně velice povrchní, kusé a jednostranné, na pL Salomon Haase
ve svém díle "Vollstandiger Mtintz-Meister und Mtintz-Wardein" věnuje
úetel skoro výhradně vypsání zpúsobu, kterak se verky sázejí. Struč.ně,
ale velice jadrně píše o mincování JiH Agricola: v první knize klassického
díla jeho "de precio metallOl um et monetis"l) na stránce 266-267 čteme
toto: "Monetarius metallum purum ... incatinos2) in triangllli figllram
fODnatos injicit et quidem '" adjicit .,. ad argentum aeris tantum,
quantum ex decreto regis licet adjicere; catinos autem in fornaculam 3 ),
foris munitam ferreis circulis 4) et collocatam super Clatem5) ferream,
imponit; cni fornaculae Sll bj icit . candentes carbones, quibtí.s metallum
coquit usque dum liquescat; tum in ferreum instrumentum, cui sunt
aliquot canales 6), infundit liquidum, ut fiant bacilli7 ); quos ex instrument o
exemptos ducit in bracteas 8) latas aut strictas, crassas aut tenues, prout
ratio monetae cudendae postulat; eas bracteas deinde in plures particulas
secat et aureas omnes, item argenteas majores appendit, ut nummos
aureos et argenteos iusti ponderis possit cndere; sed argentei minores
ut acque graves sint, nec facile fieri potest, nec magni refert, eorum modo
n.umerus sit integer, alium alio graviorem esse: cum eis paululum ad leg itrmum pondus deesse vel superesse possit; mox bracteas laxius dilatat:
et forcipe 9), q ue utrinque capit, prehensas ac malleo percussas et toties
calefactas, quoties opus fuerit, facit plerunque rotunda s, raro quadratas,
rarius oblongas et eas ut albescant addito sale atqne fece vinilO) sicca
coquit. Postremo in ferreum instrumentum, in quo hominum et aliarum
xerum imagines incisae sunt, impositas et percussas inprimit in eis species
easdem tum inversas et in alterum ferreum instrumentum, in quo notae
literarum aliarum ve rerum insculptae sunt, impositas et percussas iterum
signat." Několika větami načrtnul Agricola jasný obraz toho, co k dílu
1) Georgii Agricolae De precio metallorum ~t monetis libri tres, Basilcae, 1550.
2) Catimls = tygl.
3) Fornacula = malá picka.
4) Circulus = obruč.
v) Cratis = rošt.
6) Canalis = stružka, trubice.
7) Bacillus = hůlka.
8) Bractea = tenká deska kovová, plech.
9) Forceps = kleště.
10) Fex vini ~ kvasnice vinné, vinny kámen.

mincovnímu pHsluší; in nuce je tu podáno vše, co v p'í-edcházejících statích
tohoto pojednání bylo široce rozvedeno.
Nástroje, jichž dílo mincovní vyžadovalo, jsou velice názorně souhrnem vyobrazeny na stHbrném šperku, který byl roku 1823 na Bornholmu v osadě Bodilsker nalezen a v dánském národním museu v Kodani
jest uloženU). Kolem okruhu s prohloubeným nápisem, který se táhne
k mincíh Theodrikovi, jsou na osmi výčn~1cích vyryty následující schematické obrazy:
vytahovaly,

V
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jakýsi hák "glodehage", jímž se cány a stHžky z pece

kovadlinka mincHská,

na uchopování cánú,

~ kleště

na

(J=

kladivo mincíi-ské,

kvečování

kvečování anebo snad též na pregování,

plátú,

cr

O pregéí-ské

~ kleště

těžké kladivo

na

železo (svrsek),

O pregéi-ský spodek.
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Patriotismus kutnohorský svádí nás k tomu, abychom se dotklI
ještě jednoho pramene tištěného, který o věcecl~ kutnohor~kých hovor-~
nejen s horoucím nadšením vlasteneckým, n,)7brž 1 s dostatecnou znalostI
věci: míníme totiž Jana Koi-ínka, autora "Starých Pamětí Kutnohorských"12). Nejen njímavé, nýbrž i poučné, pokud se týče starého názvosloví
mincovního, jsou následující verše KoHnkovyI:», jimiž oddíl tento uzavíráme.
1. Ještě rudy zkouší prúbíl-,
Měkčí roštýJ:-;
SHíbro z nich odhání šmeleH-,
Čistí prennýr-.

3. Zmítar- je ve V:)7hni zmítá,
Krouží klopH;
Hejič, co zlého, odmítá,
Rovná Štosíl-.

2. Barchaníci a kysHi
Cány lijí;
Farfule14) l-eží mincíl-i,
Pláty bijí.

4. Lor,)7b v loru lorují
Dílo černé;
Preg,)Th po nich pregu jí
Groše berné,15)

11) Šperk tento jest vyobrazen a popsán v Bliitter iúr MÚ~lzfreu~:de HJ04
v čís. 3. (vyd. v Drážďanech); obraz jeho nacházime též v Allgcm e 1l1c Munzkunde
od dra A. Luschina von Ebengreuth na str. 78.
12) Staré Paměti Kuttno-Horské. vytištěné v Starém Městě Pražském 1675.
13) V šestnácté kapitole (handštánu) na str. 286 a 287.
14) Farfule (z ital. farfalla) = čtverhranny stříž~k čili šr?:~íl~. " .
. vv
15) K tomu pi'-ipojuje Koi'-ínek vysvětlení následující: "ChCl n?!. ze jsem jes~~
. o t om nepov ědvl
mc
e,.... kterak Prenn-{r]j
, stříbro na čisto pi'-epalovah: kterak Kyslrl
ze sti-ibra s mědi složeného Cány, to jest pruty kulaté do Barchánu lívali: ktera~t
z těch cánů Mincíři Farfule, totiž čtverhrané kusy stHhali a z těch farful Pláty dělal~.
Kterak opět Zm1taři těm plátům ld-ehkosti v ohni odnímali: Klopíři okrouhlé, děl~h:
Hejiči je pí'ebírali: Štosíh z křivolakých rovné činili. Kterak potom. ta;wve pl~ty
od ohně a dymu zčernalé Lorýři na běl o vyvai'o;ali~ ~posl:d~ě Preg:í: h ,raz y nav.~lch
vyráželi." Ličeni díla mincíí·ského. pokud S\3 tyce delani pLttuv. podav a tu Konnek
jaksi

zmateně.
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II. Vlašský Dvúr.
1. Význam Vlašského Dvora.

Vlaskýl) Dvůr v Kutné HOl"e obestírá se na mnoze nimbem sídla.
královského, nimbem tak oslnivým, že púvodní výmam budovy této a
hlavní její ve všech dobách účel se neprávem zatemňuje. Hora s okolím,
která nebyla nepodobna obrovskému, čil}Tm ruchem oživovanému a v útrobách svých stále rozechvívanému mraveništi, postrádala veškerých vlastností vábného tuskula. Šumný chvat a shon pi"ekotné činnosti v dolech,
otravné výpary s dýmem vysílané z hrdel komín úv pH hutech - toť byly
činitelé, jimiž se delší pobyt v Hoi"e valně znepHjemňoval. V 14. a ] 5. stoleti nebývaly návštěvy českých králův u Hory sice vzácností, hlavně pak
králové Václav IV. a Vladislav Jagajlovec častěji do Hory pHjížděli, také
ještě mladistvý král Ludvík sem občas zavítal. Ale pozdější králové pomíjeli Hory buď úplně anebo ji obmyslili toliko návštěvou krátkou v pHpadech velice vzácných2).
Vlaský Dvúr nebyl zbudován dle podmínek, jichž splnění by vyžadovalo sídlo královské. úprava pHzemku, jenž od počátkú budovy až
do poslední pl"estavby její se zachoval bez nápadnějších změn, ukazuje
úejmě k tomu, že králi Václavovi II .. běželo toliko o to, aby se mincovně
královské dostalo v Hoi"e dosti prostranného a bezpečného, vůbec vhodného
stánku .. Budova byla založena. v ústranní, jaksi vně města, nad svahem,
k Vrchlici se pHlde sklánějícím. Rozložité nádvoH bylo po straně jihovýchodní a jihozápadní obemknuto souvislou l"adou dílen mincHských; první
patro nad nimi bylo vyzdviženo teprve V době pozděJší, z části roku 1578,.
z části roku 1678. PHzemek strany severozápadní, proti městu položené,
byl určen pro rúzné k'omory čili sklepy skladní, Jichž nepl"etržitý sled v severním koutě nádvoH byl ukončen bezpečným úkrytem pro poklad mincovní.
Patro nad timto traktem severozápadním stěží stačilo pro rúzné kancelMe
(mincmistra, ur burél"e, zkoušečů aj.) . Pro krále a jeho d vOl"eníny z ústa!
1) V star$'ch zápisech veskrze piší prostě "Vlaský Dvúr"; tohoto foneticky
upraveného zpúsobu psaní hodláme se též pHdržovati.
2) Král Matyáš jeda s choti roku 1615 z Vídně pi'es Malín do Prahy neodbočil
do Kutné Hory, n)rbrž u Skalky pod městečkem Kaňkem pEjímal hold Horníln'lv.
Obšírn$' popis tohoto vítání lze čísti v Lib. memorabil. A. K. - Viz přílohu XI.

pouze palác dvoupatrov}T, s obou stran k věži se pl"imykající. Avšak i pH~
zemek tohoto paláce byl zabrán dílnami mincovními a některé další dílny
bylo Heba vystrčiti Pl"ed tento palác ven na Rybný trh3). V prvním paHe
královského paláce položená "veliká světnice", která pro vyvSTšenou polohu svou proti východu s voln}Tm rozhledem do kraje jediná mohla vznešenému hosti poskytnouti pobytu pHjemnéh04), byla umístěna právě nad
síní, v níž se mince vybíjela. Tlukot a depot těžkých kladiv pregél"ských,
po celý den neutuchující, zachvíval vzduchem rythmem jednotvárn}Tm,
unavujícím a ohlas nlOcných úderú šíl"il se zajisté i do vyšších pater paláce.
Z ostatních pokojúv královsk}Tch byl v}Thled pi"es shluk sHech šindelem
krytých, skrze ovzduší zakalené čmoudem, jejž chrlily komíny dílen mincovních. Klid Vl. Dvora nemálo byl rušen též lomozem povozů, které
pi"ivážejíce měd, uhlí, dHví a pod., jedněmi vraty vjížděly, po nádvoH drkotaly a rachotily a druh}Tmi vraty opět Dviir opouštěly. Nebezpečí požáru,
stále hrozící z dílen mincovních5), nebylo posledním článkem v l"adě okolnosti, jimiž hosti královskému se pobyt na Vl. Dvol"e znechucoval.
3) Nynější náměsti Havličkovo.·
4) V krásné světnici této scházívá se nyní sbor obecních starších k poradám sv$'m.
5) O požárech na Vl. Dvoi"e známe zápisy následujíci. Roku 1491 Oculi za
hřeby. za šindely, tesařúm, nádeníkúm 54Yz gr, ješto šmitnu pobíjeli, kdy na ní krov
shol'"al. Registra verková. - Roku 1585 v středu den sv. Doroty "s dolejší šmitny
k preghauzu oheň vyšel"; v komíně zděném a klenutém saze se vzňaly, od čehož
hned krov vysok$' nad hoi"ejším mazhauzem nad velikou světnici, kteráž nad preghauzem stoji, se zapálil a dokonce i s podlahou velmi rychle shoi"el. A. K. hor. odd.
kniha ll. fol. 72. Velice zajímav)r jest obsáhl)r komentál'" k zprávě této, kter)r čteme
v Memorab. 1583-85. P. 10.: V sHedu den pamitn)r sv. Doroty léta toho 1585 po
24 hodině oheň na Vlaském dvoi"e vyšel z jedné šm'ttny, od něhož střechy a krovové
na díle nad královskSrmi pokoji shol'"eli bliž k šmittnám; též krov nad strojem, kter$'mž
se měď zrní, však beze škody témuž stroji a nad tim pH velké světnici kancelál'"
krále Vladislava, v níž se vlastní rukou podepsati ráčil, ohněm. tim zkažena, nad touž
světnici v tanchauzu strop a pavláčka pl'"ed ním na díle shoi"ela. Zpráva byla, že by
neopatrp.ostí hlásn$'ch oheň ten vyšel, ti že by měli fakule nějaké, jichž pH topení
v prscich místo podpalu užívali, v komíně nějakém v jedné šmittně na železích ně
jak)rch sušiti a ty potom že se zapálily a od nich saze v témž komínu a odtud potom jiné.
Vítr od Vlaského dvora byl právě na město nemal)r, tak že jiskry a šindelové rozpálení
na rathauz i pi"es rathauz blizko k brance za domem, jenž Koráb slove, lítaly, od čehož
i na rathauze se zjímati na střechách šindele počaly, ale že lidé tu na střechách byli
i na Vlaském dvoře, snažností a pilnosti někter)rch spoluradních a rychtái"e městského,
kteřiž lid k tomu měli, aby vodu nosili a hasili, též sHechy jiné odbíjeli, oheň pře
tržen brzo, rathauzu ani jinde nic mimo VlaskSr dvúr uškozeno neni. CVrla CVttbergae fLagrat Igne MetaLLICo: seXto se rIgat hesperiIo febr\TVs oCeano. - A opět
roku 1593 hořelo na Vl. Dvoi"e dne 15. února; oheň vyšel o 23. hodině v staré šmitně.
ve které se ode dávna již nemincovalo a kde se již po několik rokú skládalo rozštipané
dříví k pi"epalování sHíbra a k bělení plátú mincovních. MinciH konali tehdy právě
verk "malejch grošú". Požár ztrávil část krovú, kterouž škodu tesai"i odhadli na 10 až
12 kp gr; také bylo zraněno několik osob mužsk)rch i žensk}rch pH haseni pomáhajícich.
A. K. hor. odd. kniha ll. fol. 329 - A opět roku 1622 v červenci tesali di'íví na Vl.
Dvol'"e na krov, kter}rž od povětH zapálen byl; v srpnu pak pracovali na dvou krovech
a v zái'í vazbu jich dokonávali. A. K. hor. odd. 6018.
R o z P l' a v y: Tř. 1. Čls. 48.
4
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Původní význam Vl. Dvora světle jest doložen také prvotním jeho
názvem; v nejstarších listinách známých čísti lze napol"ád název "curia
monete" nebo "mtinzhof". Jméno "Vlaský Dvúr" našli jsme poprve
V listině datované dne 9. srpna 1401, v níž Jaroslav z Opočna vyznává,
že "pÍ"išli erckauféi"ové a valtverchtové, jichžto ta se věc dotýče a k v 1 a ss k é m u d vor u s 1 u š e j í u Hor y, s jedné strany, a uhléfi pi"ední ...
a uhléh zadní ... z druhé strany" a že jej žádali, aby mezi nimi vypově
dělU). Na sklonku 15. století jeví se název ten již obvyklým, ale nikoliv
výhradně platným, neboť vedle jména tohoto nacházíme v zápisech velice
často prostě název "dvůr" čili "curia". Jméno Dvúr Vlaský odvozuje se
způsobem známým a ustáleným, kter)l jest úejmě vyjádi"ený v českém
pl"epise horního práva, poi"ízeném roku 1469; v jeho nadpise čteme toto:
"Počínají se knihy práva královského horníkóv města Hory Kutny i jiných
všech horníkóv V království Českém obývajících, vydaná od nejjasnějšieho
kniežete a pána ... Václava druhého, šestého krále Českého a Polského,
kterýžto letha božieho 1300 měsíce června kázal jest u Hory Vlachóm
některakým groše kovati od nichžto i podnes slove Vlaský dvuor"7). Podobně
se odůvodňuje název "CHria Gallica" v latinském vydání týchž horních práv
jehož původ jest vytknut slovy závěrečnými těmito: "Explicit jus regale
montanorum serenissimi principis ac domini Wenceslai ... finitum per
Teslavum de Robrzan in lVIontibus Cuthnis feria tercia anno 1530." V čele
rukopisu tohoto lze čísti úvodní slova tato: "In nominedomini. lncipiunt
Jura montanorum Civitatis lVIontis Chutne nec non omnes montanos per
regnum Bohemie consistentes concernencia edita per ... dominum vVenceslaum secundum, ... , qui anno domini 1303 (!) mense Julio (!) fecit
primum in lVIontibus Chutlmis cudi grossos. per quosdam Gallit;os et a b
hoc c u r i a m o n e t e in m o n t i b u s cu r i a G a II i c a nu ncu pat u r"8).
Reforma mincovní králem Václavem II. způsobená, jakož i pHči
nění mincí hi vlašských, aby z královské mincovny kutnohorské vycházela
mince nová dobrá a krásná, bylo zajisté mOmentem velice závažným a
hodn)rm toho, aby pHpadným způsobem bylo ve vděčné paměti na vždy
zachováno. Avšak nedovedeme pochopiti, že by mohlo uplynouti celé
století než by pHpadn)l projev ve skutek byl uveden. Fakt, že název
"Dvúr Vlaský" poprve se vyskytá teprve za krále Václava IV., zavdává
nám vážn)l podnět k tomu, abychom správnost dosavadního náhledu v pochybu brali a po jiném pravdě bližším púvodu názvu toho se poohlédli.
Za krále Václava IV. konána ph mincovní budově v Kutné Hoi"e dosti
rozsáhlá pi"estavba; zbudován totiž palác, k věži s obou stran pHléhající,

6) Čelakovský, Sbirka pram. práv měst. II. str. 246.
7) Ibidem str. 131.
8) Jos. Chmel v dile Der osterr. Geschichtsforscher 1. Bd (1838) na str. 153.
připominá, že tento kodex na papfí"e psan)' se chová v archivě hr. Starhemberga
na zámku Riedecku v Hornich Rakousich sub num. 150.

a velice pravděpodobně též kaple královská. Styky Čech s Halií, které
již za dHvějších králúv Českých byly velice intimní, neutuchly ani za
krále Václava IV. Jestliže král Václav II. znamenitě prospěl národu
českému tím, že chystaJe vydání. nových práv horních užil pomoci vě
hlasného učence vlašského, mistra Gozziho a pro zvelebení mince české
povolal do Hory mincíi"e vlašské z Florencie Reinhera, A1farda a Tyna
Lombarda, jestliže král Karel nejen pro ukojení osobní záliby své, nýbrž
pro všeobecné povznesení vzdělanosti svého národa pěstoval velice pi"átelské styky se slavnými básníky vlašskými Petrarkou a Bocacciem, nelze
pochybovati o tom, že by i za krále Václava IV. nebylo se udržovalo spojení s Halií ve věcech, českému národu prospěšných; a proto není nikoliv
nemístna domněnka, že pH dotčené pi"estavbě Vl. Dvora byli účinně súčast
něni stavitelé vlaští, a tím že povstal název "Dvúr Vlašský" čili "Curia
Gallica" .. Domněnku tuto pronášíme skromně a s náležitou reservou,
jednak jsouce sobě vědomi nedostatečné znalosti historie památek stavebních, jednak p1"ipouštějíce možnou existenci listiny, kterou by se původ názvu
Vlaského Dvora pošinul Pl"ed časovou hranici zpl"edu vytknutou.

2. Místnosti

určené

pro

účely

mincovní.

Kladouce si otázku, které to části Vlaského Dvora byly určeny pro
účely mincovní, a chystajíce se roztHditi místnosti tyto podle jednotlivých
úkonú mincovních, pro něž byly určeny, jsme si vědomi pi"ekážek, kterými
práce tato se znesnadňuje. Dosti chabé jsou pomúcky, se kterými se chápeme úkolu: vzhled Vlaského DvOra byl poslední pl"estavbou valně pozměněn, zejména místnosti, v nichž dílo mincovní se konalo, byly úplně
vyhlazeny, jedinou pregýrnu vyjímaje. Poněvadž pak obraz bývalé
vniUní úpravy Vlaského Dvora v upomínkách našich již 2načně poblednul,
jsme nuceni opírati se o starší púdorysy, kresby spolehlivou rukou dle
skutečnosti způsobené a snímky fotografické. Pomúcky tyto byly by 2ajisté slabé a jednostranné a proto ztěží vyhovující, kdyby nebyly podpírány
psan)rmi zprávami, jejichž authentičnost jest pov)ršena nade vší pochybu.
Srovnávajíce zprávy tyto s púdorysem starého Vlaského Dvora i s pohledy nahoi"e dotčenými dospějeme k závěrúm zcela uspokojivým.
Pi"ed poslední pl"estavbou byl Vlaský Dvúr několika odborníky,
každ)rm zvláště, zevrubně zmHen, a takto povstaly dvě sede plám"!, tu více
tam méně do detailú zasahujících; tvúrci jich byli: Čeněk Dajbych, stavitel, a František Hradecký, stavitel. Poněvadž soudíme, že kombinacím,
které jsou cílem tohoto pojednání, prospěje lépe púdorys toliko schematický,
spokojili jsme se starším jakýmsi púdorysem prostičkým, který byl r. 1852
poHzen za pHčinou obmýšlené tehdy jakési opravy na zdivu Vlaského
Dvora; kopii púdorysu tohoto phpojujeme jakožto obr. 15. a phpomínáme,
že očíslování místností jednotlivých, jakož i veškeré jiné označení bylo
4*
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námi zpúsobeno. Další dobrou pomúckou jest pohled na pnzemní
fasádu jihovýchodního traktu Vl. Dvora dle pečlivé kresby c. k. l:-editele
realných škol t JiHho Zacha, Dále hodláme užiti l:-ady snímkú fotografick}Tch, jimiž byly zachyceny některé zajímavé části Vl. Dvora ve stadiu
pi"estavbyl). Výbornou znázorňující pomúckou, kterou se vnější tvMnost
starého Vl. Dvora obrazem plastickým pozorovateli na oči staví, jest
model, který byl Janem Krausem, c. k. horním officialem (asi uprosU'ed
pr'edešlého století) s obdivuhodnou zručností věrně dle stavu skutečného

I

Obr. 16.

Krausův

model Vl. Dvora.

O;
I

Obr. 15.

Půdorys

Vl. Dvora.

moben (obr. ] 6. a 17.)2). K modelu tomuto vhodně se druží sádrová kopie·
Vl. Dvora, horliv}Tm archaeologem p. Františkem Grimmem zhotovená,
v níž podoba i rozměry (dle poměru 1 : 50) interiérú byly pr-esně dle skutečnosti zachyceny a pro budoucí časy zachovány 3).
Váha těchto konkretních dokladú účinně se podporuje a sesiluje
zprávami z archivú čerpan}Tmi. Do pr-ední l:-ady nutno tu klásti opět registr a
1) Některé laskavě půjčil pan Fr. Grimm, obchodník v K. H., některé jsou
majetkem archaeolog. sboru "vVocela".
2) Model tento jest vystaven v museu archaeolog. sboru "Wocela".
3) Sádrová tato kopie, bohužel nedokončená, byla darována museu arch ..
sboru ,,'iVocela" panem Fr. Grimmam,

Obr. 17. Krausúv model Vl. Dvora.
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verková, v nichž čteme zápisy o častých
a rozmanitých drobných opravách,
které byly v různých částech Vl. Dvora
různými i'"emeslníky vykonávány. Nejhojněji byli zaměstknáváni tesar'i a to
hlavně opravováním stl-ech šindelových, jimiž rozložitá budova byla kryta.
O práci zednické a kamenické jest v registrech verkových zpráv poskrovnu;
z čehož možno ovšem souditi, že od
roku 1472 asi do 1550 tu nebylo větších
oprav stavebních, vyjímaje sousední
"dům panský", v němž měl obydlí
ne)v. mincmistr: na budově této se
leccos měnilo pro pohodlí toho či onoho
nově nastupujícího mincmistra; na pl".
1504 účtuje se na opravu domu páně
mincmistrova toto: od strúhání, lištování a dláždění a táflování světnice,
za prkna, písek, za cihly, za hřebíky,
za mech, za panthy, tesal'ům, dlažičům,
nádenníkům etc. vydáno toho všeho
summa 18 kp 1012 gr. Ruka zámeční
kova zasahovala všude: tu opravovala
sešlé věci staré, tam chystala nové.
Také dílo jiných í-emeslníkův: hrnm,ů,
truhlářů, sklenáí-ů a bednáí-ů uvádí nás
do různých míst Vl. Dvora. Hojného
poučení lze čerpati též z rejsWku, do
něhož hospodáí- Vl. Dvora zapisoval
"náklad aneb vydání peněz na stavení
a opravu dvoru vlaského i také domu
a pHbytku nejvyšších pánův mincmistrův k němu náležitého", kteréžto
zápisy objímají dobu 1577-824); nejednou zprávou zajímavou odměňuje
se též prohlídka register "na stavení a
opravu dvoru Vlaského, též domu ]Mti
pana mincmajstra za šafáí-ství Václava
Kirchprigka Kolínského" z roku 16185),
4) A K hor. odd. 2793.
Ď) A. K. hor. odd. 6018. Kde v pojednání následujícím není citován pramen,
tam byl doklad čerpán buď z register

a jin,)Tch a opět jiných listin z bývalého kutnohorského archivu
horního.
ChystaJíce se na výzkumnou obchůzku po starém Vl. Dvoře vstupujeme podjezdem vedle věže na rozlehlé nádvoH, které má podobu táhlého
pětiúhelníka s pravými úhly ve dvou rozích. Vstupujícímu jeví se pHzemek
strany protější i delší strany po levé ruce upravený tak, jak lze viděti na
pHloženém obrazci 18.: úzké, tesaným kamenem obložené vchody s 10men,)Tmi oblouky v nadpraží, sHídají se pravidelně s kamennou též obrubou
širokých a nízkých, téměí- čtvercových oken, hust,)Tm mí-eženíni zabezpečených; vyčísti lze takovýchto družin (po jednom vchodu a jednom

Obr. 19.

Řez

šmitnou a býv.

kanceláří

mincmistrovou.

oknu) po straně levé devět, na straně proti vjezdu pak osm. Nahlédnuvše
do půdorysu Vl. Dvora (na pl:-iloženém obr. 15.) poznáme, že vytčené
vchody a okna náleží k sedmnácti úzkým dlouh,)Tm komorám, které l'adou
nepfetržitou běží za sebou. Komory ty bývaly vysoko sklenuté (4'40 m)
sklepem valeným, který se opíral po stranách o pHčky, pokaždé dvěma sklenutými pásy (nestejného rozepětí) sesílené (obr. 19.). Pro zvýšer.í světlosti,
jakož i pro odtok v,)Tparú měla každá ta komora nahoí-e blízko klenby po
jednom dosti velikém čtvercovém okně, hledícím do nádvoH. Mimo to
měly všecl<y, vyjímaje pět v hdě jihozápadní, o něž se opíral "panský
dům" k Vl. Dvoru phstavěný, také po jednom úzkém okénku na vnější
straně Vl. Dvora, ploti jihovýchodu a jihozápad u čelící. Několik těchto
i
verkových anebo z některého z obou vytčených rejstHků šafářských; omyl nen
možný, neboť rok citovaný ukazuje pokaždé k určitému rejstHku.
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úzkých vysok}lch okének s prostou obrubou z tesaného kamene lze viděti
ve spodním starém zdivu na jihovýchodní fasadě Vl. Dvora (obr. 20.),
dvě na otupeném nároží proti jihu a Hi na straně jihozápadní. Polohu
šmiten lze úetelně viděti též na obr. 21., který jest vyňat z Willenbergova
pohledu na Kutnou Horu; tu zjevuje se též, jaké bylo nejbližší okolí
Vl. Dvora na začátku 17. století. Komory tyto byly určeny pro dílo
mincíl"ské a naz}lvaly se Š m i t n a mi (fabricae monetariorum). Za krále
Vladislava Jagel. a syna jeho Ludvíka, ba ještě za krále Ferdinanda 1.
roku 1544 pracovali mincíh stále V sedmnácti šmitnách; počet šmiten

ve Hetím desetiletí 18. století spuštěny šmitny všecky a proměněny ve
skladiště různého haraburdí.
V následující jedné stati bude vyloženo, že každá jednotlivá šmitna
byla púvodne o sobě celkem samostatným; samobytnost tato byla vyznačena

--- - - -_1

'I

Obr. 20. Vl.

Dvůr

od jihu.

bývá poznamenán v registrech ph každém verku. Avšak již roku 1554
mincovaly se peníze bílé pouze v osmi šmitnách; ovšem ~e ten rok souběžně
vybíjely také tolary, ale dílem tím se nevyplnily asi všecky ostatní šmitny.
Šmitna, která byla opuštěna, vyskytá se V zápisech pod jménem "staré
šmitny"; již ve stavebním rejsHíku z roku 1577-82 našli jsme zmínku
o "staré šmitně", ve které se ukládaly rozmanité poHeby stavební; také
zpráva o požáru na Vl. Dvol'e roku 1593 dotýká se jedné staré šmitny, ve
které se dávno již nemincovalo a v níž se ukládalo štípané dÍ'ÍvÍ k sHíbru
pálení a k lorování. Počet šmiten, které pozbyly prvotního významu svého
vzrůstal asi postupem časn s poklesávající prací mincíl'skou, až konečně

Obr. 21.

Willenbergův

pohled na Vl.

Dvůr

(26) a sousední budovy.

rúzn}lmi štítky, v kamenné obrubě oken vytesan}lmi, a zračila se nápadně
i jinak vnější úpravou; nad každou jednotlivou šmitnou trčel vysoký
hrotnat}l zděn}l štít, a sice na straně nádvorní i na vnějším obvodu Vl.
Dvora, a každá šmitna mela nad svou klenbou samostatný sedlov}l krov6) ,
6) ldealni pohled v
poopraviti.

.,,

Ottově

Slovniku

naučném

XV. na str. 416. nutno dle toho
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šindelem pobit)T, takže fronta šmiten měla vzhled úzkých přízemních
domků, řadou za sebou běžících. V kolébce mezi dvěma sousedními
sHechami byl pokaždé položen kamenný žlab, zakončený že1eznýmí
žlábky výtokovými čili chrliči. Doložiti toto lze zprávami následujícími:
1493 za dílo štítú okolo šmiten s o b úst ran, žlabů s obú stran kamenných položení i opravení a obmítání, za vápno, za kámen, za cihly, od
fůry, všeho toho nákladu summa 59 kp 46 Y2 gr 7); 1499 Dicit III. Hronkovi zámečníku za 6 žlábků k šmitnám, kudy voda dolů teče, Y2 kp; ] 510
Hronkovi zámečníku za 10 žlábků mezi šmitnami na Dvúr po 8 gr dáno
] kp 20 gr; 1523 a 1524 Fučíkovi kováh od díla Hí ž1ábkův že1ewých
k šmitnám a od jich čtrnácti starých opravení, za vápno etc dáno všeho
3 kp 10 gr 5 den B); 1624 Resurrexi Janovi K1aberovi od spravení žlábků
kamenných nad šmitnami 30 kr. Žlaby tyto bylo Heba častěji vymítati
a zimního času zbavovati sněhu navátého: 1497 Gaudete placeno od vymítání žlabů na šmitnách 5 gr; 1510 Dom. fortitudo od čištpní žlabův
na Dvoře mezi šmitnami dáno 6 gr; ] 511 Circumdederunt Hi pacholci
sekali led mezi šmitnami a sníh s žlabů metali. Stí'echy na šmitnách se dle
poHeby opravovaly: 1491 Oculi dáno za hl"ebíky, za šinde1y, tesaÍ'ům,
nádenníkům 54 Y2 gr, ješto šmitnu pobíjeli, kdy na ní krov sh01'a1.

světnice tato rozšíl"ena též nad průjezdU). Světniee tato, kterou v zápisech
nazývají někdy též "světnicí krále JMti" , vynikala zajisté nejen velikostí,
nýbrž i úpravou nade všechny ostatní "pokoje královské"; hlavní ozdobou
královské světnice byl asi taf1ovaný, malbou krášlený str9P, který do
dneška se zachoval. Z doby, kterou osvětlují zápisy v registrech verkových,
známe jedinou zprávu o větší jakési opravě na vysokém domě; roku 1474
bylo vydáno: Omnes gentes od dlažení pód y na vysokom domě 1 kp 42 gr
i s pacholky, Ecce Deus dělníkům 7 gr ješto klidili na vysokom domě po

Těsně

vedle vjezdu do nádvoH po levé ruce do dneška se uchovala
mající podobu lichoběžníka málo od čtverce odlišného, A (na
půdoryse obr. 15.), jejíž devět částí k1enbov)Tch se uprosHed opírá o čtyh
nízké pilíl"e čtyr'boké. V síni této zasedali pregéh ve sV)Tch stolicích ph vybíjení rázu na mincích, a proto měla síň tato název pIe g h a u z čili
p r eg g a d e n 9). PH poslední pl"estavbě Vl. Dvora byla síň tato ušeHena
2měn větších; pouze byly dva úzké čelní vchody z nádvoi'í (obr. 22.)
proměněny v okna a nový vchod způsoben v prújezdu. Preghauz jest pl'ízemkem v y s o k é hod o m u, jehož sUecha čel'enem svým dosahuje
bezmála podsUešní Hmsy sousední věže. Spojitost pr~ghauzu s patry
vyššími b)Tvá v účtech častěji zdůrazněna: 1525 dělal truh1ál' lavice "do
světnice veliké nad preghauzem"lO); ] 578 Bartoň zámečník zdě1a1 ,,33 páry
pantíkův nových do nových rámúv k oknům svrchním na mazhauze nad
preghauzskou velkou světnicí i také nad mincí k svrchním oknům k zavírání tu na Dvore V1aském" a pÍ'ibíje1 a zavěšoval "starými panty nových
dveH za týmž svrchním mazhauzem nad prekhauzem" a k nim do kamene
nové dva háky udělal a usekal. Ze 2ápisův těch i jiných, jakož i dle zachovalých pozůstatkův stavebních lze souditi, že první patro vysokého domu
bývalo zaujato cele jedinou světnicí s vysokými okny, jednak na nádvoi'í,
jednak na východ do šíré krajiny hledícími; ph poslední pí'estavbě byla
obšírná

7)
8)
8)
10)

síň,

A. K.
A. K.
Název
A. K.

hor. odd. Reg. cupri 268.
hor. odd. 343 a).
"hauz" čili "gaden" ukazuje na
hor. odd. 344.

síň většího

Obr. 22. Vysoký

dům,

pohled z nádvol'í.

zboÍ'ení podlah a po 2ednících, Ecce Deus od šróbu okování 4 gr, ješto
zkazili kdy šróbova1i vehkú světnici. Ostatní pokOje královské, jichž tu
nebylo mnoho, ležely v témž prvním paUe v haldu mezi velikou světnicí
a kaplí; 2ápisy k dm se táhnoucí dot)Tkají se různ)Tch prací čisticích a
drobného díla 1'emeslnického; na pÍ'. 1477 Deus in loco zámečníku 2 gr,
ješto opravova12ámek II pokoje královského; 1478 Esto na poUeby k opravení skel v pokojích královsk)Tch 20 gr; ]483 Gaudete tesal'óm 26 gr, ješto
11) rruto místnost nad průjezdem možno považovati za pokoj, který ve
o požáru na Vl. Dvoře r. 1585 se nazývá "kanceláři krále Vladislava" (viz
str. 49.).

zprávě

rozsahu.

\

í
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dělali V

pokoji krále ]Mti dvéí-e a zchod etc; 1483 Gaudete za zámek
a za čtvery panty k pokoji krále ]Mti Yz kp; 1484 Adorate 1. za mfÍži
k pokoji krále ]Mti 2 Yzkp J 5 gr i za zámky i za panty; ] 484 Resurrexi
Hronkovi 1 kp 35 gr, ješto zámky dělal a panty k komoí-e krále ]Mti a seln-etáí-ově; 1486 Misericordia dvěma dělníkóm ješto metli pokoje krále ]Mti
za dva dni R gr; 1486 Exurge za kamna v světnici krále ]Mti 2 kp 43 gr;
1496 Omnia od opravení skel 5 gr zde v veliké světnici; 1498 Exurge od
opravení skla do sklépku, kde komorníci ]MKské léhají, 12 gr; ]501 ]ubilate
od metení všech pokojúv lnálovských 5 gr; 1501 Dum medium od čištění
pokojú krále JMti šesti ženám za dva dni 24 gr a mytí skel i jin:)Tch potí-eb;
1523 Gaudete od tí-ení a metení světnice královy 3 gr; od topení když
!míže JMt (Karel Minstrbersk:)T) zde byl 3 gr; 1524 zámečníkům za zámky
a klíče nové, starých opravování v pokojích královských, na dvoí-e k vratúm
atd.; 1526 k pHjezdu krále Ferdinanda se pokoje královské dláždily a
vápnem obmítaly. Když pak čeští králové pí-estali do Hory zajížděti,
pustly pokoje královské; již roku J 545 zpěčovali se úí-edníci mince, uhostiti
na Vl. Dvoí-e lady komory české, kteH se chystali Horu navštíviti12 ),
tito vsak nedbali vytáček: " ... i vězte," psali, "že jsme konečného
úmyslu, abychom všickni spolu na Dvoí-e Vlaském stáli; protož, co by pí-ed
rukama nebylo, to ať se zjedná a to tím spíše, neb nemíníme jinde hospodou býti. Však prve i více jich tu stávalo a ložních šatuov i jiných věcí
spotí-ebí bylo; nepochybujeme, že ještě toho nětco pí'ed rukama býti by
mělo a ostatek že by se zjednalo; ... pokud se pokrmuov dotýkati bude,
to zjednati snadno se bude moci, jediné aby jiné věci všecky v pokojích
a stáni koňóm pí-ipraveny byly ... '(13) Později pak se propůjčovaly
pokoje královské různým účelům, které byly na odpor původnímu Jich
významu; roku 1589 troufali si Medníci horní a mincovní, stranu strojú,
které dle návrhů Hanuše Bedí-. Hofmanna na tahání měch1'1 v hutech,
11a čerpání vody v Trmendli, na zdvihání rud a kyz1'1 z dol1'1 kaňkovských
a stHbrných pro ušetí-ení ručního díla hašplér-ského měly býti skrze mistra
Ruprechta Bebingra14) poí-ízeny, učiniti návrh, by stroje tyto zatím byly
sestavovány na Vl. Dvol'-e ve velké síni nad prekhauzem15), aby práce
rychleji pokračovala.
12) Rady komory české píší V neděli před SV. Vítem 1545 takto:
oznamujem Vám, že sme se na tom společně snesli, abychom se na Horách Kutnách již
bez dalšího odkladu na den svat}rch Petra a Pavla apoštohiv božich kcnečně sjeli.
A protož k tomu dni pokoje, šaty ložnÍ, věci lmchynské, obroky konské, stání a jiné
věci, což potřebí jest, spolu s Jeronymem probil'Em do Vlaského Dvoru, neb tu státi
chceme, zjednejte a přichystejte. To také šeimistrům a jin)m úřednfkúm, aby se
k tomu času se všemi potřebami, co komu poHebí bude na nás vznášeti, pHhotovili,
oznamte". A. K. hor. odd. kniha 18, fol. 89.
13) Ibidem fol. 90 V.
p,

14) Jinde bývá psáno též Pebinger.
15) A. K. hor. odd. kniha ll. fal. 197 v.

••

Druhé patro vysokého domu bylo rozCIeněno souhlasně s patrem
prvním: velká světnice druhého patra nazývá se ve zprávě o požáru,
roku 1585 vzniklém (viz str. 49.) "tanchauzem", na jiných místech "mazhauzem"; síň tato obšírná, která bývala kdysi určena pro kratochvíli vznešeného panstva, proměněna na začátku 17. století v sýpku, kde se oves
chovaI16). Vzestup do obou pater vysokého domu byl umožněn šnekem
čili točit}Tmi schody dosud zachovanými, po pravé straně vjezdu do nádvoH; avšak podobá se velice pravdě, že tu bylo ještě druhé, pohodlnější
schodiště s pavlačemi na straně jižní, tam, kde jsou nyní dí-evěné schody

Obr. 23. Vysoký

dům

od jihu a vniH-ek šmiten sousedních.

k velké světnici, která byla uplavena jakožto zasedací SÍll obecního zastupitelstva. Oporou domněnky této jest fakt, že v hor-ejším mazhauzu byl
na straně jižní v:)Tchod s gotickým kamenn:)Tm ostěním (obr. 23.); takovýto
východ b:)Tval asi také v touž stranu z veliké světnice v prvním patí-e. Nad
to pak v stavebním rejstí-íku z roku] 578 jest ph ] 8. í-íjnu zaznamenáno
vydání "ženám, které po dva týhodne tu ph Dvoí-e Vlaském za velkou svět
nicí, která jest nad prekhauzem, v síni, ve tí-ech komorách i dále pot ě ch
p a v I a čí cha ž d o I 1'1 k 1 á z n i po tom dvorci i v staré velké ku16) A. K. hor. odd. 6018. V rejstHku tomto čteme pH 21. dnu měsice prosince
1619 poznamenání, že tesaH dělali okenice "nad pokoji pana úředníka mince, kde
se oves chová"; tehdy byla již veliká světnice nad preghauzem proměněna přepa
žením v obydlí pro Medníka mince.
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Pod kaplí bylo sídlo Madu mincovního v několika místnostech, jichž
souhrnu Hkali prostě min ce. Do mince se vcházelo po pravé straně
arkýřového pilíl'e. V úzké chodbě B byly na levo železné dvéí'e se zámkem
a řetězem, jimiž se vstupovalo do první světnice mincovní C, do níž vnikalo světlo denní oknem proti severu obráceným; ve světnici této jednalo
~e s těmi, s nimiž bylo ÚÍ'edníkúm mince udržovati styky častější a těsnější,

chyni, též také v jedné šmitně staré rumy a smetí ven ze všech vynášely,
uklizovaly, umetly ... '.' a ph 1. lednu téhož roku "zámečníkovi za zámek

I

~

Obr. 25. Pohled do mince a do kaple od severu .

. zejména s rúznými 7,řizenci díla mincov,ního: zde se odvažovala mincovní
hmota k sazení verku, zde se vážily peníze, také se tu pí'echovávala železa
pregél"ská, odtud se vyplácela vydání atd.; k tomu cíli byly ve světnici
této postaveny rúzné váhy, jakož i rozmanité schránky, stoly a pod. (viz
Inventář v pmOZE' 1.). Dále následovala druhá světnice mincovní D,
"kde se počty mincovní a peněžité píší U17 ), '3 dvěma okny, také na sever

Obr. 24. Řez mincí a kaplí.

k starým dveí'Íln nad 1 á zní j cl o u c n a s c h o cl y n a p a v 1 a
n a hor u k vel k é s vět 11 i c i 11 a d p r eg ha u s .. .u

č

e
17) Viz týž inventál', jehož opis jest pHložen.
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hledícími; vedle ní byl sklep ři1i komora E s jedním okénkem (v touž
stranu), kde byly složeny staré knihy početní. Sklepení F pod kaplí bylo
určeno pro pokladnu mincovní a bylo chráněno železnými dveí-mi :oe Hemi
zámky. Bezpochyby okolo roku 1500 děla se tu jaká~i pi'estav'ba, celkem
nepatrná, ale rázu takového, že skvostné klenutí v kapli, jakož i klenba
sklepu pod kaplí byly šeredně zkomoleny18). Zeď, kterou se oddělovala
první světnice mincovní od pokladny, byla pošinuta dále od okna, čímž
světnice nabyla rozsahu většího, pokladna pak se zmenšila, kteroužto
zmenou bylo vynuceno ovšem také pošinutí souhlasné zdi vrchní v kapli
(obr. 24.). Výsledkem proměny této byla situace, Jaká se jeví na obr. 25.,
který byl poi-ízen ph poslední pi-estavbě, když tato místa byla odkryta.
Nahol'-e hledíme obloukem 10men)Tm, vysoko sklenutým do kaple; dole
spaHu]eme pHční zeď, Jíž se odděluJe pokladna od pi'ední světnice mincovn:.
Vchod do pokladny byl vrouben pělm)Tm prutovan)Tm ostením, v jehož,

U'ď®O

T
Obr. 26. Nadpraží vchodu do mincovní pokladny.
~lit,h1Ích.
~apls noh

rozích jest v kameni vysekán gotickou minuskulí výstraŽn)T
me - fa:ngece (obr. 26.). Vznik ostění tohoto jest vyznačen
Jednak monogramem krále Vladislava Jag. (korunovaným VY), jednak
znakem pánúv Kostkú" z Postupic (hrábě ve štítě)19) a letopočtem J 501;
nadbytkem pak se v registrech verkov)Tch z roku 1501 zachovaly zápisy
následující: Adorate 1. Rajskovi 1 kp Za práci, ješto k dělníkúm phhlédal
ph Dvofe, a Adorate 11. od udělání tesaú)Tch dveH " minci u sklepu 3 kp
42 gr 20 ). Vchod do první místnosti mincov~ni byl vrouben též za]ímav)Tm
ostěním z kamene tesaného: na klenáku s hrotem lomeného oblouku vysekán jest monogram krále Ludvíka (korunované L) a letopočet 15-18
(viz obr. 27.)21).
18) Památky archaeol. XXII. 139. v článku "Kaple Vl. Dvora v Kutné Hoře" ..
19) ~ehdy byl nejvyšším mincmistrem Bohuše Kostka z Postupic a na Lito-

myš li ,
20) Ostění toto vsazeno jest do zdi v pr'edsini městského archivu na Vl. Dvor'e.
21) Ostěni s ldenákem tímto bylo učiněno obrubou vchodu do místnosti pod.
kapli v témž městském archivě,

Inventál" z roku 1612, jehož opis podáváme v pHloze, obsahuje podrobný v)Tkaz nábytku, jímž jednotlivé místnosti mincovní byly opaHeny;
k tomu phpojujeme ještě některé zprávy drobné. Roku 1500 Exaudi I.
dáno za truhlici k registrám chování pod stůl 6 gr; 1502 Esto mihi placeno
od opravení crucifL'{a do mince 17 gr Šimonovi malíh; 1578 dělány Hi klíče k západit)Tm zámkúm do mince k star)Tm almarám
a k židli k chování v nich register mince. Dle
inventáí'e z roku 1588 dovídáme se, že mezi
věcmi ve světnici mincovní byla též "aine
Truhen, darinne die Gisser und Muntzer die
Obr. 27. Nadpraží vchodu
Silbel-Zain und andere Sachen aufheben -do mince.
gehert den Mll11tzern zue"; jakož i "eine beschlagene weise Truhen, darinne die Preger
die ungepregten so wol gepregten Platte 1 aufhebel1 - die gehort den
Pregeru zue". O jistém velice zajímavém pi-edmětě, který náležel k inventáb mincovnímu, dočítáme se ve zprávě o krádeži, která byla roku 1691
V minci spáchána. Když dne 15. června ráno (den po svátku Božího Těla)
písaí' mince vkročil do Medních místností na Vl. Dvoi'e, shledal, že dvéi-e
železné do pi'ední světnice mincovní i do sklepa, kde kasa byla umístěná,
zely dokoi-án odevi-ené a pokladnice železná že byla vypáčena; zevrubn)7m
ohledáním bylo zjištěno, že zloděj vylomiv železná dví~'ka u prsku čili
sopouchu, vnikl do mince děrou, kdež stará kamna byla odklizena a nová
měla b)Tti postavena; visací zámek u dveH do kasy otevi-el neporušiv ho,
na vypáčení pokladnice užil pak železné, dva lokte dlouhé palice od hmoždýi-e, která tam byla uložena; podaHlo se mu jeden ze ťH pásů víko obemykajících pi-elomiti a víko po jedné straně asi na 4 prsty vysoko 'vzhůru
ohnouti; otvorem takto způsobeným vsouval ruku do vnitra a vybíral
odtud groše: byly tam dva pytle, v každém peněz za 500 zl, a Hi na sobě
postavené hrnky, v každém peněz za 100 zl, úhrnem ]300 zl; motouz jednoho pytle byl rozvázán, hrnky byly pi-evrženy a peníze vysypány a pomíchány. Když byl Medník mince za pHtomnosti písai-e mince, vrátného,
též nejvyššího mincmistra, kvardejna a Řehoi-e Egerera jakožto zástupce
české komory klíčem oteví'el pokladnici docela a peníze prepočítal, zjištěn
schodek 76 zl 18 kr. úi-edník zakončuje zprávu svou prosbou, aby nebyl
viněn z nedbanlivosti a aby směl peníze odcizené v účtech odepsati22 ).
22) A. K. hor. odd. kniha 44. fol. 13 a násl. - Pachatel krádeže této byl zjištěn
teprve roku 1693; v lednu téhož roku bylo úřadu mincovnímu městsk'$m magistrátem
oznámeno, že havíl' a tesú Mates Přibyl, podezřel}T z krádeže jakési, byl zatčen
a že se pHznal také ke krádeži v pokladně mincovní; mimo peníze pobral prý také
trochu mědi a několik mincovních kolků; měď i kolky byly pH prohlidce v jeho obydli
nalezeny. lbidem fol. 17 a násl. - Dotčená pokladnice zůstala v minci po neb, Řeho
r'ovi Leop. Hacklovi úr'ednflm mince a byla od dědiců jeho minci nabízena za 45 zl;
poněvadž se pokladnice této již v minci uživalo (byla 1 Yz lokte dlouhá, 1 loket ši.roká
a hluboká se 12 západy) a stará truhla mincovní. tenkým plechem pobitá, byla již
R 0 z p r a v y: Tf, 1. Čls. 48.
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Ze zpr~vy této dovídáme se, že pokladnice se uzamykala zámkem se dvanácti
západy. Takovouto pokladnici z tlustého plechu železného, silnými pruty
železnými z tuha orámovanou, jejíž víko jediným uzamčením se podchycuje dvanácti západy pod vyvaleným okrajem, drží museum archaeologického sboru "Wocela" v majetku svém. Pokladnice jest 83 cm dlouhá,
49 cm široká a 53 cm hluboká a má uvnitl- po levé straně u dna pokladničku menší (tresor) se zvláštním uzamčením. Povrch všecek jest natl-en

uvnitř po .celém rozsahu víka rozvětvený, jest maskován jemn.)rmi, v pocínovaném plechu vysekávanými ornamenty (obr. 28.). Jeden ze Hí železných pású na vrchu víka, a sice krajní na pravo (ve shodě se zprávou
Medníka mince o krádeži) jest dosud pí'elomený a vúbec se jeví na pravé
straně víka patrné stopy násilného ohybání. Dotčené okolnosti jsou dostatečnými oporami pro domněnku, že tato pokladnice jest totožna s bývalou pokladnicí mincovní.
Vedle chodby B (v.iz púdorys), kterou se pHcházelo k pí-ední světnici
mincovní, byly některé dílny, pí-íslušející ke skupině místností, jež se
zahrnovaly ještě pod název "mince": totiž prenárna, gosa a vajskomora.
Která ze síní, pH chodbě pméhajících, kterému z účelú dotčených sloužila,
nedovedeme Hci určitě; projevujeme V té věci toliko odúvodněnou domněnku.

Obr. 28, Železná pokladnice mincovní.

žlutavou barvou fermežovou; do v'šech obdélníkových polí mezi mÍ'ežením
jest kladen bílý, rudě stínovaný ornament renesanční, ve dvou takovýchto
polích na straně čelní stkví se švižně malované znaky: na levo znak Pavla
Škréty Šotnovského z Závohc, kter.)Tž byl písúem mince od 1604 a Medníkem mince od 1608, na pravo znak Matěje Jílovského z Krásné Hory,
V tu asi dobu perkmistra v Kutné Hote 23 ). Složit.)T mechanismus zámku,
červotočivá, žádal nov)T úředník mince dne 26. srpna 1681, aby ji směl za 40 zl pro
minci koupiti. A. K. hor. odd. kniha zpráv komoi'e zaslaných, fol. 32.
23) štit jest svisně rozpůlen}T; pravá polovice kryta jest barvou bilou, levá
zelenou; do obou těchto polí zasahuje postava obrněného muže s tasenou šavli nad

Největšího místa bylo tl-eba p r e n á r n ě čili p r e n g a d u (prenhauzu) , neboť pálení stl-íbra dělo se na pecích rozložitých; a proto se asi
nemíjíme s pravdou, klademe-li prenárnu do síně největší G. Nový zpúsob
pí-epalování stHbra pod muflí vyžadovalo pecí ještě obšírnějších, že prenárna stará již nestačila; v inventáH z roku 1612 jsou zaznamenány prenárny dvě, stará a nová - roku 1588 měli ještě prenárnu jed.inou. Zápisy
o prenárně jsou dosti četné, z nich některé tuto podáváme: 1491 Omnis
terra nádeníkúm od vypravení štoly 6 gr zde v prengadu; 1498 Deus in
loco zedníkúm a podavačúm 23 Yz gr od opravení korpánú24) v prengadu
a za I.)Tčence; 1504 Justus od vyprázdnění štoly v prengadu 10 gr; 1514
Reminiscere dělal zedník teras v prengadu; 1579 V i-íjnu, pH minci v prejnárně, kde se sHíbra hertovní každot.)Thodní pálívají, zeď novou pí-Íční
k hertu druhému cihlami zdi'.:ími něco na hlínu a vostatek na vápno dě
lali; 1580 V srpnu, tesaí-úm, kteÍ"Í na Dvoí'e Vlaském v prejnárni za mincí
v starém komíně komúrku starými prkny k chování test úv nabíjených
udělali a po vrchu vopažili ... ; 1582 v červenci, v prenhauze za mincí místo
vybravše novou hradbu k chování hertovních popelúv hutních po spálení
sHíber udělavše, dí-ívím a prkny pí'ehrazovali; 1623 v listopadu, zedníku
od udělání jednoho nového hertu k stHbru pálení 5 kp.
V g o s e čili k y s e bylo tl-eba tolika místa volného, aby uprosHed
mohla býti postavena pÍ'enosná pícka pro hrnec, V němž se r07pouštěl
verk, a kolem ní aby kyseh a barchaníci bez pí-ekážek se mohli pchybovati;
za gosu považovati lze místnost H. Psan.)Tch zprávo gose neznáme mnoho:
1493 obmítali korpan v gosi25 ); 1497 lil voluntate dáno od pí-edělávání

hlavou, jehož obě nohy jsou okHdleny ohnivými perutěmi; mezi dvěma ldidly nad
korunovanou helmicí vyrůstá oděnec s tasenou šavlí; barvy štítu jevi se též na těchto
křidlech i na přikryvadlech.
24) Korpan = zděná sHišlra nad pecí pro' odváděni d)'mu do komína. "A v tom
vítr velik}T jest přišel, hutní korpán nad pecmi jest obořil, tak že v té huti nijakž
až posavad šmelcovati nemůžeme" psal hofmistr s úřadem hornim dne 30. ledna 1552
radám komory české. A. čes. mistodrž. fascikl kutnohorský č. 1552/2.
25) A. K. hor. odd. Reg. cupri.
5*
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skla v gosi Klímovi 1 kp 31 gl' a kováH za čtyh pruty železné k témuž
sklu 12 gr; 1579 v Hjnu, v kyse, kde se verkové peněžní grošní a tolarní
na cány rozpouštívají, V prosHedku, kde místo hrnci železnému k rozpouštění pI"ipraveno jest, velké štukové kameny pro snadnější grece vyhledávání do země kladli a zároveú s dlažením na vápno položili a podlažili; 1580 v červenci, tesal'"i žlaby dělali a je kladli nad světnici vrátného
i také mezi komíny nad kysou mince a v prejnárně nový poklop pl'"cdě
lávali; 1624 v záií zcdníku od prolámání zdi v kyse a zadělání trámu,
na kterém váha visí, níž se vintOfen zdvihá a k tomu že jest pod vintofem.
podlaždil a na komorách ovesných zobmítal a zaczvekoval pro myši,
samému druhému s phdavačem ] kp 30 gr; od udělání jedné zděfi na váhu
v kyse, níž se vintofen zdvihá, 12 kr.
Bílení plátú nevyžadovalo asi velikého prostoru, a proto si troufáme
va i s k o mor u čili r o II i položiti do síně J; domněnku tuto podpírá
tl·z jistá ípráva, 7 níž vysvítá, že pí-ed vajskomorou byl dvorek26). Zprávy
o této dLně jsou dosti skrovné:' 1497 Exaudi 1. od udělání peci v ro11i
Yz 1 P 1 P"; 1493 obmítali korpan v vajskomol'"e; 1517 Inclina dáno tesaU,
ješto tVldil stí echy na Dvol'"e a poklop dělal v vajskomoí-e, za 5 dní 17 Yz gr;
1577 v l"stopadu, placeno tesaí"ům, kteÍ"Í v minci okolo komínu lorního
starý krov dolú 2 bořili a zase jiný krov postavili, zlatovali a něco šindely
phkl yli a pobU. O místnosti nad va j s k o mor o u děje se zmínka
ph roku 1525; sklenál'"i placeno cd díla skel v světnici královské a v komol'"e
nad vajskomorou 4 kp 33 Yz gr 27 ).
Pii díle mincovním byl gvardejn súčastněn hlavně v prenárne a
v gose; proto se asi nemýlíme, klademe-li g var dej n s k o u k o mor u
a p r ů b o v n u do místností J{ a L podle prenárny.
Celý tento trakt, od věže až ke kapli sahající, byl ph poslední pl'"estavbě poboí"en a pokud z obrysú vysokého domu do Rybného trhu vystupoval, byl se zemí srovnán. Obraz 29. vnitl'"ku, zachycený ve stadiu
bourání, ukazuje, kteraký byl vniHní vzhled prenárny; způsob stavby,
hlavně pak tvar hlavice na pilHi, o nějž se opírají mohutné pásy klenbové, jsou neklamnými známkami, dle nichž lze tento trakt pHzemní
hditi mezi nejstarší části Vl. Dvora.
Na blízku gvardejnské průbovny byl g e r n h a u z čili ker n á r n a,
kde se mědi zrnily. Dokladem pro umístění toto jest zápis z roku 1582:
v měsíci červenci dáno dlažiči od podlažení kamením na písek sedmi
sáhúv na dvorci pI"ed gvardejnskou průbovnou a gernhauzem tu pI"i Dvol'"e
Vlaském ... ; polohu kernárny určuie též zpráva o požáru na Vl. Dvol'"e
roku 1585 (viz str. 49.). Kernárnu lze dle toho klásti naproti gvardejnské
průbovně l1a levou stranu vrat, kudy sez Rybného trhu vjíždělo do Vlaského
Dvora.
26) Dvorku tomu

řikali německy

S druhé (západní) strany byla mince ohraničena chodbou M, kudy
z nádvoH Vl. Dvora bylo lze vyjíti ven do prostoru, obehnaného zdí s cimbuHm; ochranná tato zecT sáhala směrem ke kostelu sv. Jakuba téměř
až k západní bráně Vl. Dvora a uzavírala táhl}T dvoreček pI"ed okny mince.
K chodbě dotčené pméhala ko:..
mora N, do níž se vcházelo jedním
zaml'"eženým obloukem pod arkado vou pavlačí (od kaple druh}Tm)
skrze jakousi pl'"edsÍll; za ml"eží
byla postavena veliká váha železná.
na které se ~ážila měcT, olovo, železo
a jiné věci; proto Hkali komol'"e
dotčené k o mor a z a vah o u
nebo z a m l'" e ž í. V komol'"e této
schovávaly se rúzné poUeby lIdu
sucha": 1578 v listopadu prkna
nová nosili z jedné staré šmitny
zadu do sucha za mHži, aby k dílúm
vyschla; 1579 v Hjnu do komory za
mi"eží skládali šindel a vápno do
sucha; 1580 v listopadu nádenníci
vápnu pi"ed Vl. Dvorem do malé
komůrky za ml'"eží naproti váze, též
také cihly dlažičky do sucha nosili;
1581 v listopadu tesal' z dělal v sklepě
za mHží váhy, kde se tesal"ské věci
Obr. 29. Vnitřek prenárny.
chovají, noVlÍ velkú almaru a dva
šráky; 1582 v srpnu tesaH v kom01"e za vahou na Vl. Dvol'"e šindel stosovali. O východu na prostranství obehnané zdí na severní straně Vl.
Dvora děje se zmínka v zápisech následujících: 1578 v lednu dělány dva
zámky nové visuté, jeden k zamykání komory, kde se šindel chová, a druhý
k dveHm jdouc na dvorec za váhu Dvoru Vlaského; 1582 v červenci tesaÍ"i
na Dvol'"e Vl. za ml"eží a vahou na dvorci pH jedné straně nové pÍ"ÍsUeší
dělali, zlatovali a šindelem spobíjeli.
účel komory O není určitě zjištěný, ale soudíme, že byla určena pro
ukládání mědi: k o mor a mě d ě n á zajisté na Vl. DvoÍ"e byla a nemohla
b}lti daleko váhy měděné; jiného umístění pro komoru měděnou nemáme.
Komora další P byla skladištěm uhlí dí"evěného a proto slula u h e ln i c í čili k o 1 h a u zem. Poloha komory této jest pl'"esně vyjádfena
zápisem tímto: 1492 na dílo Hí sklepů k uhlé zde na Dvoí"e, kteréž udělány
jsú jeden z maštale a dva z uhelnice pod velikú světnicí rejtunkovú, vydáno
per totum summa III kp 38 gr28). Rej tun k, totiž světnice, kde se

"weiszsudh6fel" v zápise z roku 1740.

27) A. K. hor. odd. 344.

28) A. K. hor. odd. Reg.

'I

mědi

pg. 266.
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konaly schúze a společné porady Medníkúv horních29 ), hutních a mincovních, kde se projednávaly rúzné záležitosti s nákladníky hor a rudokupci atd. 30), byla síň v prvním paHe, jejíž okna byla obrácena proti
chrámu sv. Jakuba; komora vedlejší byla určena pro chování starých
register. Do rejtunku vstupovalo se z pavlače arkádové: 1526 opravováno
cihlami na vápno, písek a hlínu "dláždění na pavlačích u rajtunku"31);
1578 v bi"eznu dělány nové Hi klíče k západitému puklenému zámku k novým
dveHm, které jsou "na pavlačích proti rejtunku vcházejíc do domu panského"; 1618 v květnu Jan Votian zedník dláždil "pavlače na Dvoí-e Vl.

Obr. 30.

Pavlač

(obr. 3] .), jakož i modelem Krausovým zl'-ejmě se dosvědčuje, že nad
rejtunkem blíže ke kapli bylo také patro druhé; vzestup k němu byl šnekem
ze dvorečka pi"ed mincí vedle kaple; zápis o tomto druhém paHe z doby
starší známe jediný; 15] 1 Adorate II. od vsazení 10 koleček do skla v svět
nici na Dvoí'e nad rajtunkovú 5 gr. Stavební rejsHík z roku 1577 a násl.
hovoH častěji o tomto vyšším paHe: 1578 v Hjnu dělány nové dvéi"e
u nového šneku za světnicí rejtunkem; 1579 v lednu Jakub mam maloval

s arkádami.

pl"ed rejtunkem"; 1623 v bí'eznu se děla oprava jakási "na pavlači, jak
se od rejtunku chodí". Jaký byl vzhled této pavlače a arl,ádových vchodú
do pHzemních komor pi"ed poslední pí'estavbou Vl. Dvora, jest patrno
na obr. 30. Vedle rejtunku ph téže pavlači směrem ke kapli byly ještě ně
které místnosti kancelái"ské; domníváme se, že názvem "rejtunk" byly
obemknuty souhrnem všecky tyto místnosti. Plány starého Vl. Dvora
29) 1579 v lednu Bartoň zámečník pHbil k d)"evěným mřežím v rejtunku
páry pantův nových s háky, tolikéž nOV)T puldov)T zámek s klíčem k mHži,
kde Ú)" a d h o I' n í sed á v á v I' e j tun k u. A. K. hor. odd. 2793.
30) 1533 rejtunk, kde se každou neděli hutrejtéři scházejí a tu se královské
škody oznamují. A. K. hor. odd. kniha 10. fol. 4.
31) A. K. hor. odd. 344.
čtyry
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Obr. 31. Řez komorou, rejtunkem a puchhalterií.

osm mi"eží k rejtunku, k sklípku vedle rejtunku a k páně puchalterovým
pokojúm za rejtunkem; 1580 v záH na Dvoi"e Vl. nad rejtunkem pi"ed malou
vrchní světnicí u p uch a I t e r i e pi"ed prskem pro bezpečnost vohně,
aby horkost nahOlu bez pi"ekážky vycházeti mohla, cihlami vzhúru na
vápno zdili.
Název "starého kolhúzu", části to uhelnice 1492 zl'-ízené, udržel se
i dále: 1497 Adorate I. dáno od opravení zámku a klíče udělání u starého
kolhúzu 5 gr. Uhlí do uhelnice skládalo se z uličky mezi chrámem sv. Jakuba a Vl. Dvorem dveí"mi; roku 1621 však učiněno opaHení jiné: toho
roku dne 2. ledna placeno zedníku od zazdívání dveH z uhelnice na ulici
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proti Vysokému kostelu za 1 den 10 gr. Uhlí od uhlíí-ú koupené a dovezené měhlo se truhlami odměrn)Tmi: 1497 Jubilate za truhlu novú k měJ'"ení
uhlí na Dvúr i od okování 16'gr; 1510 Misericordia truhláh za truhlu na
Dvúr k měí-ení uhlé, když se phjíiná od uhléí-ú, dáno 10 gr. Z uhelnice
roznášelo se uhlí po šmitnách, do prenárny, gosy, vajskomory, kernárny
a do prubíren v koších, jichž byla stále zásoba dostatečná na snadě: 1487
Adorate 1. za 6 košú k uhlí 12 gr; 1516 Populus za 10 košú do uhelnice
dáno 15 gr; 1582 v listopadu koupeno dvacet košúv nových velkých 1'0kytových prúbíl"úm k nošení uhlí do nov,)Tch prúboven k prúbování jeden
každý koš po 2 gr 4 den.
Že v pHzemku věže vedle východního vjezdu do nádvoH Vl. Dvora
byla k o mor a Vl' á t n é h o, o tom není žádného sporu; mimo to.
mívali obydlí své na Vl. Dvoí-e někteH z úJ'"edníkúv mince, probéí- a
šafá)," mince: 1491 Letare za mheži k oknu, kde Kundrath liehá, 24 gr;
1497 Dicit IV. dáno za almarll do pokoje Řehoí-ovi úJ'"edníku mince 20 gr;
1498 Judica placeno od dlažení komory, kde Petr léhá probé),", za vápno
a písek s nádeníky 54 gr.
Že všech částí Vl. Dvora bylo vhodně užito k účelúm mincovním,
ani skrovných místností věžních nevyjímaje, poznáváme ze zápisu následujícího: 1578 v listopadu placeno Bartoňovi zámečníku za tHrohý zámek
visutý s klíčkem a za nový )'"etěz, toho všeho phbití a zavěšení k starým
dveHm v k o m o í' e, která jest v vížce nejvejš pod zvoncem Dvoru
Vlaského ch o v á n í ty g 1 ů v. Zvonec na věži Vl. Dvora phpomíná
se již na sklonku 15. století: 1498 Exaudi 1. zamečníku od opravení zámku
jdúc k zvonci a pHbíjení 3 gr; 1514 Adorate 1. od phdělání klanice u zvonce
na DvoÍ"é placeno 2 gr; 1516 Salus populi za provaz ke zvonci na DvoÍ"e
dáno 4 gr; 1517 Misericordia za )'"etízek ke zvonci na Dvo)'"e 3 gr.
Na svahu pode Dvorem Vlaským byl d v ú r dol e j Š í , kde byly
kuchyně královské, lázeň, marštale a skládky ovsa, sena i slámy 32). Ke
dvoru tomuto byl pHstup jednak z nádvoH Vl. Dvora mezi preghauzem
a krajní šmitnou, jednak ze dvorce pí-ed východním vjezdem do Vl. Dvora;
také v uličce jdouc s trhu Rybného dolú k Páchu byl jeden vchod nebo
vjezd na dolejší dvůr.
Ze skrovných zpráv o k uch y ní c h krá lov s k Ý c h podáváme tyto: 1473 Ambrožovi za kotly II kp, ješto 11 něho do kuchyně vzali
z rozk. KJMti; ]477 Respice II. za mÍ"Íži u kuchyně královské 9 gr; 1526
(pÍ"ed pHjezdem krále Ferdinanda) opravovala se ohniště V královských
kuchyních; 1578 v Hjnu placeno zámečníkovi od pHbití starých pantú
32) V někter}Tch světnicích dolejšiho dvora zastírala se okna roku 1473 blanami,
jak patrno z následujicího zápisu: In voluntate 6 gr za mázdry do světnice na dolejši dvůr; ba dokonce ještě 1580Vác1avovi lucernái'i od povlečeni pěti rámůvmázdrami
do obou marštali panského domu dáno 10 gr. Že to byly mázdry papirové (bezpochyby olejem napuštěné), dovidáme se z register olověnych, v nichž pH roce 1507
čteme zprávu: In excelso za papir na registra a na mázdry do lezophu 4 gr.
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k dvdím u staré dolejší kuchyně, která jest proti druhé kuchyni dole
u samé lázně pode Dvorem a u dvou špižírní tu ph těch star,)Tch kuchyních 33).
Posléze citovaný zápis ukazuje k tOmu, že vedle kuchyní byla 1 á ze ň;
tato lázeň byla ovšem určena pro osoby na Vl. Dvoře zaměstnané, avšak
nejedna zpráva hovob též o lázni královské. Lázeň phpomínají registra
verková již roku 1474: Salus populi dáno za pánev na dolejší dvúr do
lázně 2 kp 22 gr, Populus Rausovi od kamen v lázni na to dílo 12 gr, Dum
m.edirun za skla do lázně 40 gr. Z dalších zápisú dovídáme se, že lázeň ta
se opravami udržovala v dobrém stavu, což lze považovati za doklad, že
jí bylo stále užíváno: 1507 Dominus fortit. od pobíjení kádí v lázni u pecí
7 gr; 1511 Omnis terra od pobíjení dvú vanen a škopku v lázni 5 gr; Reminiscere bednáh za dva škopky do lázně 2 gr; 1514 Vocem. jucun. od
fúry 34) quadratu měděného do lázně 2 gr; lnvocavit kotláH od opravování
pánve v lázni na Dvoře dáno II gr; Spiritus dom. hrnčm od díla kamen
v lázni 10 gr; 1516 Dom. in tua od fúry hlíny od jednoho vozu k kotlině
do lázně dáno 2 gr; Respice 1. dělníku ješto lázni topil, vodu a dhví nosil,
za den dáno 2 gr; 1526 od opravení skel 'v lázni královské za 42 kolečka
dáno 18 gr 35 ); 1578 v lednu zám.ečník opaUil kováním Ui okenice k zavírání oken v lázni dole pode dvorem; 1580 v lednu tesaH dělali na Vl. Dvoře
do lázně nové dvéÍ"e a lavice; 1624 dne 16. bí'ezna dáno Mikulášovi hrnčíři
od vymazání kamen v lázni na Dvo)"e Vl. 21 gr.
Úí-edníkům mince bylo často konati pojíždky za pbčinami rozmanitým,i: nejčastěji nosili králi peníze, také dojížděli s probami peněz a
s registry ke králi nebo k nejvyššíinu mincmistrovi; cílem jízdy bývala
často Praha nebo dočasné sídlo mincmistrovo, ale pojíždky sáhaly mnohdy
také za hranice: do Nisy, do Norimberka, do Budína atd. Registraverková a registr a útrat na cestách hovoří o tOm jasně a obšírně: 1474 Benedicta Semenkovi na ztra vu do Prahy 24 gr, j ešto jezdil k králi JM ti; Semenkovi 1 kp na ztravu, kdy vozil ty groše (270 kp) králi JMti do Prahy;
Exurge pacholkóm ješto nosili groše králi JMti 1 kp na 7 koní; 1482 Judica
Medníkóm na ztravu 7 kp 6 gr ješto jezdili do Prahy králi JMti s probú
peněz všickni Medníci m.ince i hofmistr i probéH; 1487 Adorate 1. Petrovi
probé)'"j 1 kp na ztravu ješto jezdil na veksl do Prahy; 1503 Inc1ina Martinovi úÍ"edníku mince 13 gr, ješto utratil jezdě ku panu mincmistrovi na
Chlumec; formanúm, dvěma do Budína, kteH pana mincmistra vezli,
6 kp 40 gr; 1623 Dicit II. Kňourovi kotčímu, že jest 40 svršků a 13 spodků
na tolary do Prahy vezl, na zpropitné dáno 4 zl. 30 l(36). Proto měla
mince svůj vůz komorní, špižní a pod., jakož i své koně vozové i jízdní:
1487 lnvocavit za čtyh koně vozníky k úí'adu mince dáno 15 kp 20 gr;
33) Roku 1557 "v starých kuchynich královsk}Tch pod Dvorem" Mates LidI
z MysIova, Medník mince, pálil "šadvoser". A. K. hor. odd. 1526.
34) Od fúry = od dovezeni.
36) A. K. hor. odd. 344.
36) A. W. Reg. šafařská.
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za šle, za chomúty a za jiné pHpravy 2 kp 22 gr, ]udica za nový vůz 2Y2 kp
10 gr, za kopu šínů na ten nový vůz k okování 3 kp 4 gr; za čtyfi kola
k druhému vozu, za nápravy, za násady a za korbu 48 gr; Dmu. ne longe
kováři od okování druhého nového vozu 46 gr; Resurrexi od púštění koňóm
5 gr; za vůz komorní 5 kp, který jest od mincířův a pregéřův kúpen ku
poUebě mince; 1497 Respice II. za dvě kole (dual) a za voi k vozům
dvorským koláh 16 gr; 1501 Misericordia od vozu kování malého 14 gr;
1502 Omnia od opravení malého vozce i kování koní 10 gr; 1503 Protector
od opravení vozu, za th lokty sukna k šperlochu, za cvilink, za Mebíky
aj. 1 % kp 6 gr; 1506 Hronkovi (zámečníkovi) za kamna železná panu
mincmaistrovi na cestu do vozu 1 kp; Viktorinovi za čtyh truhlice do vozu
panu mincm. 24 gr; 1511 Misericordia koláhza voblouk k vozu komornímu
na Dvoře a k tomu za dva zámky, slámu a seno zamykati 9 gr; 1514 Adorate II. koláh, který voj udělal k saním na Dvůr 3 gr; Letare kováh od
opravení dvú vozů dvorských a za některé poUeby k nim. dáno 20 gr;
za hakHky k šperlochu a za šnůru 1 gr; 1525 za vůz komorní nový i s šperlochem Viktorinovi dáno 8 kp gr 37 ). Z hojných zpráv o ma r š tal í ch
pod Vl. Dvorem38) podáváme některé zajímavější: 1500 Dom. illum. od
sena sklizení na maštale 9 gr; 1510 Dicit III. od dělání stání koňóm v královských marštalích Uem tesúóm 28 gr; 1511 ]ubilate tesařům dvíma
od opravování marštale královské pode Dvorem dáno 8 gr; Exaudi I.
dělníku ješto půdu nabíjel v maštali 3 gr; Letare za 2000 Mebíků šindelních
na Dvůr k marštali 12 gr; 1516 In voluntate za zámek nový s řetízkem
k marštali nové královské dáno 5 gr; 1517 Spir. Dom. nádenníku, ješto
dvůr strouhal u maršta1í 2 gr; 1565 pobíjela se střecha nad velkou svět
nicí pod šmitnami, kde se oves chová, a z prken dělala se hradba pod
Vl. Dvorem nad valy39); 1578 v lednu opravovali cosi ve velké světnici
nad kůl n o u, kde se vozové krytí horní chovají, jdouc dohl k starým
marštalím k zahradě; 1580 v záH tesaři pod Vl. Dvorem a zahradou duby
velké k nové stezce dólů k Páchu tesali a do země koly beranem bili; v Hjnu
pod dolejšími marštalemi Dvoru Vl. rUmy k napravování cesty neb stezky
dolů, aby tudy s koňmi horními neb panskými do vody jezditi mohli,

červenci tesar'i pod Vl. Dvorem. v staré m.arštali stání
nové pHvory zdělali, dvéře nové na ulici v tu stranu
udělali. V marštalíchse ovšem častěji uklízelo: 1473 In voluntate dáno
od vožení hnoje 3 gr z maštalí se Dvora; 1487 Circumd. na Dvoí'e dělníkóm,
ješto hnůj kydali, za 3 dny 9 gr; 1505 Quasimodo od klizení hnoje z marštale
na Dvor'e dáno 22 gr; 1525 od hnojův z marštalí královských a z domu
páně vyvezení a smetí i od pokojův metení vydáno 1 kp 25 gr 2 den.
Má-li býti výkaz místností starého Vl. Dvora úplný, nesm.í býti
opomenuto z ách o d u, jemuž Hkali též p r e v é t, s e k ret čili zadní
pokoj. Každá snad dílna mincovní měla svůj záchod, aby dělníci mincovní
nemusili za poUebou svou odcházeti daleko od díla svého: 1493 Resurrexi
dáno dělníku a nádenníkóm 22 gr, ješto v prengadu prevet opravoval;
1497 Populus placeno od vyčištění záchodu mincířského 7 gr; 1512 Quasimodo od klizení za šmitnami u prevetu 3 gr dány. Kde byly záchody,
byly ovšem také s t o k Y čili š tol y pro odtok výkalů, do nichž se vedla
také odpadní voda z loru, z kernárny a j.40); 1510 Dom. illum. dáno 13 gr
zedníku a nádeníku za dva dni od klenutí štoly v gernhauzu.
Vlaský Dvůr byl jedním z nečetných domll v Kutné Hoře, jim,ž pHznáno bylo právo, aby zvláštním potrubím si m.ohly p í' i vád ě t i vod u
z hlavního vodovodu m.ěstského. Vlaský Dvůr phpojil potrubí své k odbočce hlavního vodovodu, která směřovala k blízké kašně čili rouí'e na
Rybném. trhu; potrubím. tímto rozváděla se voda do mince (do vajskoniory
a kernárny), do lázně a do kuchyní na dolejší dvůr, jakož i do panského
domu. Vrtáním. a kladením trub, vůbec různými opravam,Í potrubí, úpravou
stojanll vodních atd. zabýval se rormistr městský, kteroužto věc objasňují
s dostatek různé zápisy v registrech verkových a jinde: 1474 Dicit I.
pacholkům. nádenním na dolejší dvůr 52 gr ješto dělali okolo trub; Dicit II.
za pušky k trubám na dolejší dvůr 30 gr; 1483 Dicit IV. od kladení trub
na dolejší dvůr Y2 kp 3 gr; za Hinást pušek k trubám. vodním 23 gr; 1484
Adorate III. ronuistrovi 7 gr od opravení trub na dolejší dvór; 1510
Letare lorm.istru od vedení vody do kuchyně královské za Hi dni samodruhému 20 gr; 1514 Circumd. lormajstru ješto propravoval trouby, aby

zavozovali; 1582 v

koňům. opravovali~

37) A. K. hor. odd. 344.
38) K těmto marštalim královsk)'m i k Vl. Dvoru vůbec táhnou se často jako
k bodu orientačnimu zápisy v knihách městsk),ch, týkajíci se domů sousedních:
1522 Jakub starý rychtář z Kallku koupil dům pod Dvorem Vlaským proti marštali
královské někdy Mikatovsk), i s zahrádkou od Tomáše Jechova za 52 kp gr č (A. K.
Lib. hered. niger F. 7. - Dle zápisu H. 6 v. říkali tomuto domu též "bašta"); 1537
Pavel šafář mince koupil dům Uhlii-ovský pod Dvorem Vlask)'m nad brankou podle
fI'omáše Jechova domu od Anny z Pisku z lázně a Václava Zajíčka syna jejiho za
24 kp gr č (A. K. Lib. hered. A. 7.); 1551 Anna Vinopalka koupila dům Věži s zahrádkou
proti královským maštalim na valich ležíci od Reginy Zajičkové i na mistě sirotkův
za 17 kp gr č (A. K. Lib. hered. J. 25 v.); 1525 Hanuš zlatník ujal dům pod Vl. Dvorem
u branky podle Jana z váhy pod Haldeckého pivovarem od Havla Havlasa ve 30 kp gr č
(A. K. Lib. hered. niger G. 30 v.).
39) A. K. hor. odd. 1525.

40) V registrech nacházime často zprávy o cidění stole 1484 Salus pop. sralóm
od vyčištěni štol 2 kp 15 gr; 1487 Exurge sralóm, ješto cidili štolu % kp; 1514 Exurge
Jakubovi od vypravováni a vypalováni štoly a lormajstru za struny železné k tomu
propalováni a od čištěni kloaky 7 gr; 1524 králům od klizení sekretu a štol v domě
páně dáno 3 kp 9 gr (A. K. hor. odd. 344.) atd. V době pozdější bylo čištěni štol úkolem
mistra popravniho: 1577 Janovi Křižanovskému mistru popravnímu horskému
od vyldizováni s záchodu mezi kuchyni a starou dolejší světnici domu panského ven
za město dáno mu 7 kp 30 gr; 1620 dne 14. listopadu placeno Jakubovi mistru popravnimu od vyčištěni štol na Dvoi-e Vl. též v domě JMti pana mincmistra 7 kp 30 gr;
1622 v lednu Jakubovi mistru popravnimu oď uklizeni jednoho zadniho pokoje
v ,domě panském s čeládkou a pacholky jeho dáno 5 kp 9 gr; 1623 Esto mihi mistru
popravnimu od vyklizeni zadniho pokoje 3 kp (A. W. Reg. šafáJ:-e mince). Roku 1578
v záři nádennici pod Vl. Dvorem z velké štoly struhu zanešenou propravovali a pro
spád vody prohlubovali.
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ní ho hnojem pro zimu obkládali. Avšak roku 1514 byl mráz tak pronikavý,
že voda pi'ece v trubách zmrzla: Omnis terra pacholku ješto vysekával
led v vajskomol:'e 2 gr; Circumdederunt lormistru ješto pl'ipravoval trouby,
aby voda do mince mohla téci, dáno 10 gr; Esto mihi od vypravení trub
ješto byly zamrzly do, domu páně mincmajstrova 10Dl1ajstru dáno 20 gr.
Vymetání komínů vykonávali Vlachové: 1498 Suscepimus placeno
Vlachům od vymetání komínů % kp bez .2 gr.
Dle četných zpráv zpl:'edu vytčených poznali jsme, že na Vl. Dvoi'e
požár nebyl událostí l'ídkou. Udál-li se požár na Vl. Dvol:'e anebo byl-li
Vl. Dvůr ohrožen ohněm jinde ve městě vzniklým, bylo povinností mincÍi'ův a pregéi'ův, hájiti statek královský; měliť na to závazek. Proto bylo
roku .1567 konšelům mincíl:'ským a pregél:'ským skrze Medníky mince zle
domlouváno, že nepHšli s obcí svou chrániti Vl. Dvora, když zvonem byl
ohlášen oheň ve městě; konšelé ospravedlňovali se tím, že Vl. Dvůr byl
tehdy dalek nebezpečí a že jednotlivcům bylo pomýšleti na obhájení vlastního majetku svého 44). Nepochybujeme o tom, že Vl. Dvůr byl opatl'en
všemi vhodnými po m ů c k a mi pro t i oh n i; avšak zápis toho
se dotýkající dovedeme citovati pouze jediný: 1487 Esto mihi kováH
za 6 háků ke Dvoru pro voheň % kp. K ochranným pomůcl~ám proti
ohni lze čítati též kašnu, uprostl'ed nádvoH postavenou. Kdy ·byla kašna
ta původně zHzena, pověděti nedovedeme; avšak renovace kamenných
součástí jest datována stručným nápisem, který na kamenné obrubě
v úhledných dvou kartuších jest vytesán: Berg: Hofmeister Mitis fi(eri):
fe(cit). - Den 19. May 1740 Johis (?)45).
NádvoH Vl. Dvora bylo dlážděno; kamení dlažecí osazovali do
obršlichu, jejž pl'iváželi z l:'ečiště potoka Vrchlice (Páchu). Z register
verkových dovídáme se, že roku 1486 měli dlažiči na Vl. Dvol:'e mnoho
práce: pH neděli Cantate Průšovi ~onnanu, který vozil oberšlich46 ) a kamení na dvůr, dáno 1% kp 5 gr; Vocem joc. formanům od vozby kamení
a obršlichu n~ Dvór k d1ažení 1 kp 54 gr; Spiritus Pruhošovi formanu
1 kp 26 gr ješto obršlich vozil. Na dIa žení Rybného trhu pHplácelo se
k obci, na pl'. roku 1484 několikráte týdně po 1 kp skrze Majšnara.
Vl. Dvůr, jehož ohraničující linie na straně jižní splývala se samotným okrajem města, vyžadoval na této straně i'ádného zabezpečení proti
možným útokům nepr'átelským. PHkrý svah a terasovité vyzdění stráně

. voda do mince mohla téci, dáno 10 gr; Misericordia lormajstru, ješto phpravil stojan v minci v vajskomol:'e a jiného ledacos opravoval, 10 gr;
1516 Exaudi II. za zámek k vodě v loru a od opravení pánve dáno 2 gr;
1517 Dom. illum. formanu, ješto pHvezl trouby na Dvůr, ješto se byla
voda probrala dáno 1 gr; Exaudi II. 10nnajstru od kladení trub do vajskomory a pacholkóm jeho dáno 12 gr; Memento Kůrkovi (kovál'i) za
pušky k trúbám, které kladeny do gernhauzu, dáno 20 gr; 1525 od trub
vrtání rormajstru a kladení do mince, za pušky 1% kp 6% gr41 ); 1526
Matějovi rormajstru od pl:'ekládání trub na dvůr k lázni královské a do
gernhauzu a do domu páně k kuchyni a od díla stojánku za 29 dní po 2% gr
a za 4 dni po 3 gr facit 1 kp 24% gr; za 19 pušek k trubám po 2 gr dáno
% kp 8 gr42); 1577 v Hjnu Martin lormejstr vrtal 16 t;'ub, :10vých z boro:
vého lesu (dl:'fví) k vedení po týchž trub ách vodu z obecm srazky do kuchyne
domu nejv. pana mincm. po 2 gr 4 den; Mikuláš ková!' dělal 10 pušek
nových do trub k spojování po 3% gr; nádenníci od stojánku domu panského nahoru k obecní srážce ven ze země staré zlé trouby dobejvali a v ta
místa zase jiné nové trouby kladli, zarazili a zemí pl'ikryli; 1582 v lednu
nádenníkľull, kteÍ'Í v panském domě zemi k troubám starým probírali a
díry v týchž trubách zadělávali, že se byla voda z trub do země do sklepův
v témž domě tratila a po trubách do kuchyně dohnaná téci nemohla,
Martinovi 10rmejstru, Stuchlému a Janovi na den po 3 gr facit 18 gr;
1618 v listopadu Stanislavovi 10rmejstru a jeho dvěma pomahačům od
vykopání starých trub a nových zase kladení k vedení vody do khernhauzu
placeno; dne 24. listopadu pánům hospodál:'ů~ obecním za 1 troubu k. v::
dení vody 20 gr; dne 1. prosince od vydlažem, kde se trouby kladly, mmlZ
se voda vede do khernhauzu, 10 gr; 1621 dne 6. Mezna Stanislavovi IGikavovi od propalování a spravení trub, kudy se voda do domu JMti pana
mincm., též k lorování a zrnění mědi vede, 23 gr; témuž 10rmistru za
1 troubu pro stojan 20 gr; 1622 dne 3. prosince placeno Stanislovovi KHkavovi 10rmistru od pi'esazování stojanu u mince a protahování trub,
kudy voda k zrnění mědi a do panské lázně teče.
Ke šmitnám potrubí Vl. Dvora nesáhalo; mincíl'ľlm nebylo vody
tl'eba, leda snad pro žízeň43) a pod., a ta se jim dovážela od ,stojanu: 1514
In excelso za kolesa nová vodu voziti do šmiten dáno 15 gr. V gose poUebovali vody, grec propírati, a vedli ji tam (bezpochyby z blízkého 10ru)
po žlábcích: 1621 dne 7. srpna placeno tesal:'ům od kladení žlábků, po nichž
se voda do kysy vede.
Že vodovod býval l:'ádně opatl'en proti mrazu, vysvítá ze zprávy
následující: 1582 v lednu nádenníci za mincí v 10ru okolo stojánku vod41) A. K. hor. odd. 344.
42) Ibidem.
v'
•
v
•
'v'
43) V majestátě krále Václava IV. ze dne 21. srpna 1408 se nanzu)e, ze nuncl1'l
"zvláště, když kvečuji. nemají rnieti žádného piva ani starého ani mladého v šmitnách,
kromě samé čisté vody". Jar. Čelakovský, Sbírka pramenú práva měst. II., str. 1097.

~

I
ii

I

'"

44) A. K. hor. odd. kniha 6" fol. 178 v. a 179.
4&) Obnova kašny byla povolena listem ze dne 13. října 1739; kameník Vojtěch
Kulhánek dostal za svou práci 52 zl, sochaři za udělání a postaveni lva a za vysekání
štítků s nápisem dáno 9 zl 34 kl', celkové vydání s vyzděním záldadú, položením
potrubí z města přes celý dvúr ke kašně a od kašny do koníren a za vydlážděni bylo
162 zl 2 kl'. Zůstatky ze staré kašny, která na témž místě stávala, odklizeny na
"weiszsudhOfel". A. W. Consignation num. 46. r
46) Obršlich byl jakožto odpadek z puchýrell, metán do potoka; odtud pak
tokem vody opětovně propraný byl vybÍrán a proséván k účelúm stavebním: k dlažení, jakožto přísada do malty a pod.
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s baštami vhodně umístěnými byly ochranou dostatečnou; mělké í-ečiště
potoka Vrchlice nemělo ovšem. valného významu jakožto pomůcka obranná.
Proti městu byla chráněna mince mohutnou zdí, do níž po straně východní
byly vestaveny pí'epevně sklenuté dílny mincovní, totiž prenárna, gosa,
vajskom.ora a průbovna kvardejnská; zeď tato sáhala až k uhelnid na
blízku západních vrat Vl. Dvora47 ). Od východního vjezdu začínaje až
na konec dotčené zdi býval Vl. Dvůr obepiatý í-etězy železnými, které
mezi nevysokými patkami kamennými byly zavěšeny. Nechceme uvažovati o tom, zdaliž fetězy tyto měly býti phzdobou jakousi pro obvod
Vl. Dvora, anebo jimi snad mělo býti vyznačeno suverénní postavení
Vl. Dvora jakožto sídla královských Madů proti obci městské; ani nám.
není znám.o, kdy těmto í-etězům byl takovýto účel vykázán. Avšak víme,
že řetězy tyto sloužily púvodně poUebám praktickým pH dolování, zejména pH trejbech dolových a pod., jak patrno ze zápisú, z nichž tuto
některé pHpomínáme: 1473 učinili Medníci mince sm.1ouvu s Hanušem
kováí-em z Bělé, aby udělal í-etěz k dolu Roznštrauchu dobrý z železa
dobrého vedle proby té, kteráž mu jest vydána, a měl jej dělati každý
latr po 18 gr čes.; dovezl jej na dvakráte: nejprve 96 latróv, podruhé
52 laUe (A. K. Reg. cupri). Opět 1512 dělal řetěz 59 later dlouhý Mikuláš
kováí- v PHbyslavi; platili mu za latro po 22 gr. Dle listu české komory
ze dne 17. záH 1607, v němž se děje zmínka o í-etězech "von alten Gopeln'(48),
soudím,e, že í-etězy ty byly tehdy již pH práci dolové odstaveny; avšak
cenného tohoto materialu bylo užito jinak, zejména k účelu svrchu dotče
nému, jakož i k pí-epažování í-ek splavných na zadržování lodí podloudnických49 ) a jin. Řada řetězů těchto zachovala se dosud: bylo jich užito
k ohraničení prostoru pí-ed okresní nemocnicí kutnohorskou.

3.

Duležitější přestavby

na Vlašském

Dvoře.

V jednom z následujících oddílú tohoto pojednání, v němž bude
vysvětlen význam šmiten, bude jasnými důvody doložen náhled, že oba
pHzemní trakty, které v jižním rohu Vl. Dvora se stýkají, byly zbudovány
již pí-ed rokem 1300 a že beze zm.ěny půdorysu i s prvotním rozčleněním
ba i s původní úpravou fasady se zachovaly až do konce 19. století. Dále
nutno uznati, že budova, které již od prvopočátku se Hkalo "dvůr" (curia
monetae, Mtinzhof), byla ohraničena stavebními objekty vůkol, totiž také
47) Část této zdi, od kaple začínaje, byla ji~ asi roku 1876 zbourána, aby prostranství kolem chrámu sv. Jakuba se rozšířilo.
48) A. K hor. odd. kniha 25. fol. 343.
49) Dne 16. srpna 1608 dopsala komora česká, rže k zamezení podloudnictví,
které se na Labi pod Děčínem času nočního děje, je U'eba pevného i-etězu na pi'epažení řeky a zadržení lodí podloudnických, a dotazuje se, jsou-li snad řetězy takové
na Kaňku jichž se již nepotřebuje. Listem ze dne 15. záři t. r. se nařjzuje, aby takový
i-etěz 80 "dumplachter" dlouhý byl posláI\. Ibidem fol. 514 a 515.

na straně severovýchodní a severozápadní: na straně severovýchodní
bylo snad ještě krátké pokračování šmiten, strana severozápadní pak nemohla pouhým pHzemkem stačiti pro různé ty komory jakožto skládky
mincovního materiálu a pro všecky úřadovny mincmistra, gvardejna,
urburéře a jiné, a proto se podobá pravdě, že tento trakt severozápadní byl
již původně vyzdvižen do prvního patra, a není tuším ničeho, co by po
stránce architektonické se phčilo domněnce, že také pavlač arkadová
byla zřízena za krále Václava II. Oba tyto posléze jmenované trakty sbíhaly se v nároží východním, opírajíce se tu o věž s podjezdem. Tak si
představujem.e mincovní dvůr za krále Václava II.; všecky části jeho byly
určeny výhradně a cele toliko poUebám mince a královské urbury. Prostota
a střízlivost výzdoby architektonické souhlasila dokonale s praktickým
významem budovy.
První pí-estavba, která se tu udála, zasáhla rázně trakt sevel:ovýchodní
jakož i přilehlou část traktu severozápadního. Po obou stranách věže
vyvstal tu a do.hrdé výše dvou pater se vypial palác (v zápisech pozdějších
"vysokým domem" zvaný), jehož první a druhé patro určeno bylo pro krále
a jeho dvořeníny, kdežto pHzemek uchystán byl pro účely mincovní.
Poněvadž stavbou paláce byly asi pohlceny některé místnosti, které sloužily dHve minci, bylo Ueba, aby vybudována (nebo snad rozšířena?) byla
skupina pomocných dílen mincovních pí-ed věží vně dvora mincovního;
zároveň pak byl podjezd věžní zrušen a vjezd nový širší zhzen ihned
vedle, mezi věží a preghauzem. Uzavřením podjezdu ve věži um.ožněno bylo
úízení šneku pro vzestupování do pater palácových. Tato rozsáhlá pí-estavba
jest datována neomylně karakteristickou, Václavem IV. oblíbenou značkou,
totiž věníkem, kterýž tu z kamene tesaný na paláci do zdiva byl zapuštěn
jednou vně po levé straně věže, podruhé v nádvoH nad preghauzem 1).
aj této pí-estavbě byly asi také nad šmitnami vsazeny veliké kamenné
znaky Říma, Lucemburku, Brandenburku a j. Do této doby klademe
též stavbu kaple z důvodů, které jsme podali v článku svém "Kaple Vl.
Dvora v Kutné Hoí-e'(2). Násilné, organického splynutí naprosto postrádající vsunutí kaple do imposantních arkad traktu severozápadního jest
úejmýnl důkazem, že pavlače s arkadami existovaly již dHve.
Z doby krále Vladislava II. se zachovala skoro všechna registra
verková: do nich se zapisovalo též veškeré vydání na opravy Vl. Dvora,
avšak žádný rejsHík nehovoh o pí-estavbě; jediné zpráva již citovaná
(na str. 59.) ukazuje k tomu: že roku 1474 se konala větší jakási oprava
1) Král Václav IV. rád navštěvoval Horu, která mu i v dobách zl)'Tch s velk)"mi
dnlhdy obětmi zachovávala věrnost a oddanost: roku 1403 prodléval král u Hory
od 24. listopadu do 20. prosince; ještě delší byl králův pobyt u Hory, ku
kterému se váže velev)'Tznamný akt vydání dekretu kutnohorského, totiž od ll. prosince 1408 do konce ledna 1409. O těchto a jin)'Tch návštěvách králových u Hory lze
dočísti se v Tomkově Dějepisu Prahy III. 407 aj. Viz též pi-ílohu XI.
2) Pamitky archaeologické XXII. str. 139 a násled.
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pro ~abezpečcní vysokého domu; roku 1501. se d~la v~eveliká. stavební
v minci pod kaplí (viz str. 64.) a v kaplI. MezI pnpravamI pro ubytování krále Ferdinanda 1. roku 1526 jest dílo zednické (bílení pokojú,
kladení dlažiček v pokojích aj.) dokonce bez význam,u. SOlldíme, že
Vl. Dvůr podržel vzhled, kterého se mu dostalo za krále Václava IV., beze
změny ténl,ěř 200 let. Zrušením instituce rudokupcú a různými pronikavými změnami ve zpúsobu účtování nastala však ve druhé polovici 16. století poH-eba rozsáhlejších prúbíren a pohodlnějších místností kancelál'ských;
požadavkúm těmto mělo býti vyhověno pi'estavbou, která roku 1577
byla zahájena a roku 1580 dovršena.
.
S rozšíi'ením starého rejtunku a úpravou puchhaltene sloucena byla
dúkladná pl'estavba "domu panského", totiž phbytku nejvyš~í~~ minc:
mistra3). Budova tato, z veliké části di'evěná a v tu dobu aSI )IZ valne
schátralá, nebyla hodna názvu tak honosného; ÚÍ'edníci mince podávajíce
dne 27. prosince 1578 komol'e české zprávu o tom, jak opravy na Vl. Dvol'c
a na obydlí nejvyššího mincmistra pokročily, vyličují tuto,Posléze jmenovanou budovu jakožto "ein alte s holzwerch nu mehr faul und wonnstichig gewesen, welches einsmals mit Gefahr eingegangen were und fuhr
des ander wegen Gefahr des fewers an dem Orth, wo díe Schul bei der
hohen Kirchen daran stoset; selbig hat der herr S. Gn. ainraisen und anstadt des holz und klebwerchs al1es Mauern, gewelber und et1ich Zim.mer
mehr, alzuvor gewesen, machen lassen ... '(4) Panský dúm, vklínovaný
m,ezi Vl. Dvůr a školu Vysokého kostela5), nepHpustil nijakého zvětšení
základny své a proto bylo patro jeho rozšíi'eno nad šmitny, k nimž pHléhal a z nichž některé byly již opuštěny'a v zatímní prúbovny proměněny.
Byl to první pokus, užíti pl'epevného zdiva šmiten pro vybudování prvního
patra nad nimi; ze zápisúv 6) dovídám,e se, že tu byla úízena kancelál' a
ložnice pro nejvyššího mincmistra s m,ázhauzem, snl,ěrem k rejtunku položeným. RegisH-ílt šafai'ský o tom hovoÍ'Í takto: 1577 v listopadu děláno
9 nových šroubúv k novým svícnúm ve velkém mazhauze pH páně pokoji
nad šmitnami; ihned v zápětí zaznamenává se dílo jakési "k velkému
změna

mazhauzu nad průbovnami"; dále vsazována mUže do okna nade dvéře
nové kancelál'e v páně pokoji nad šmitnami; Lipolt kameník dělal nové
okno z tesaného kamene do domu panské světnice nad ("šmitnami" jest
pl'eškrtnuto) prúbovnami Dvoru Vlaského, které jest vsazeno nade dvíře
jdouc do nové kancelái'e; v prosinci placeno za čtyH šrouby železné k novému panskému lÚži. ... v nových pokojích panských nad šmitnami
Dvoru Vlaského, dále soustružníkovi za čtyH rúže di'evěné k novým svícnúm do zdi v velké světnici nad prúbovnami a za sedm makovic nových

v

3) Roku 1577 ujal se úřadu nejv. mincmistrstvi Vilém starši z Opprstorfu.
4) A. K. hor. odd. 2636. - Dům mincmistrův nebyl budován teprve za Jana
Horstorfaľa; o domě tom děje se opětovně zminka již dHve: 1474 Factus place~o
od taženi žlabóv na dóm páně mincmistróv 10 gr; 1487 Vocem nádenikům od hnOje
kydáni v páně mincmistrově domě 10 gr; 1490 na dilo v p~ně mincmis~rově světnici
zvláštni, komory, špižirny, kuchyně znovu, summa toho vydani na stavem to 97 kp 3 g~
CA. K. Reg. cupri pg 262). Horstorfar, který rád se chlubil znakem svým, dal ph
jakési přestavbě domu mincm:.strova nad odřvim vrat vztyčiti štit kamenný se
znakem svým. V létech 1577-80 podroben byl "panský dům" proměnám tak pronikav)7m, že netoliko vzhled jeho z venči, nýbrž i vniHni rozčleněni zcela nově se
utvářilo.

6) rraké tato škola byla tehdy ještě dl'evěná; teprve 1594- 96 byla zHzena.
jak ji lze dnes ještě zHti. Pam. arch. XIX. 225 a násl.
6) A. K. hor. odd. 2793. Stavebni tento rejstřík, šafářem mince psaný, byl.
již v předešlé stati častěji citován.
.

V

té

důkladné úpravě,

Obr. 32.

Průčelí

býv. domu mincmistrova.

vokrouhlých, Hi jsou k šentyši v též velké světnici pHbity a čtyr'i k novému lúžku vojanskému v pokoji JMti pána nad šmitnami Dvoru Vlaského;
1578 v únoru Bartoňovi zámečníku za dva západité zámky ungrichtové
prostřední každý se dvěma klíči, s dvěma panty ryglovanými k nové velké
jalmal'e, která jest ve zdi v velkém mazhauze panském nad prúbovnami
domu panského dáno 1 kp 20 gr. Ze zápisú těchto také vysvítá, že tehdv
již některé šmitny k panskému domu pi'iléhající, pozbyly púvodního
významu svého a že byly proměněny v zatímní průbírny. Prúčelí domu
panského proti kostelu sv. Jakuba nabylo po pl'estavbě této vzhledu takového, jaký na obr. 32. jest patrný.
R o z p r a v y: T 1'. 1.

Čis.

48.
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Co bylo cílem pí'estavby v severozápadním traktu VL Dvora, jest
zjevno z nadpisu, jejž ph činil šafáÍ" mince k týhodnímu výkazu útrat
stavebních v měsíci záH roku 1578; nadpis zní takto: "Náklad neb vydání
týhodní na stavení a opravu světnice rejtunkll, ph něm nového sklepu pro
registra a jiné věci horní, též nové světnice a ph ní dvou sklepův nových
vystavení k nové puchhalteriji tu ph rejtunku na DvoÍ"e Vlaském." Stavbu
Hdil mistr Gabriel Vlach zedník; úkolem jeho bylo upraviti světnici rejmnKU, aDy delší a prostrannější byla, a pH ní v straně zbudovati šnek nový.
RegisWk šafáÍ"e mincovního skytá nmoho podrobných zprávo pí'estavbě
této; z nich vyjímánl,e některé, které mají význam orientační anebo jsou
jinak zajímavy: 1578 v květnu na DvoÍ'e Vlaském nad mincí na krovích
nad světnicí puchhalterie staré šindely zlé z stí'ech bohli a nový žlab m,ezi
krovy kladli; v srpnu Leopolt kamenník dělal dvojnásobní okno duplované, které má býti vsazeno do nové kanceláÍ'e za světnicí rejtunkem
k straně domu panského; jedny dvéí'e z štukového kamene prutované
jsou vsazeny do staré zdi v novém šneku za světnicí rejtunku k chození
pod krov; v záH velké dHví k novému šneku za rejtunk tesali a z něho
stupňúv nadělali; zadu za rejtunkem staré zdi boí'i1i a k nové .světnici
a k dvěma sklepúm novú zeď nad starou vzhúru až k místu k oknům
kamením a cihlami na vápno povyšovali a v rejtunku světnici, kde nové
stavení jest, na vápno dlažičkami podlažili; za rej tunkem okolo nového
sklepa zdi až k míÍ"e vyvejšili a ten sklípek cihlami na vápno klenuli; nové
okno z tesaného kamene prutované do nové zdi vsadili, kde sklep nový
ph rejtunku by ti má, a jiné takovétéž okno vsazeno do staré zdi za novým
sklepem rejtunkovým k jinému budoucímu sklepu a nad novým sklepem
krov nový z krokví a z latí dělali, phkryli i také šindely phbili; v i'íjnu
vně za rejtunkem z té strany k kostelu na ulici zeď starou i novou vápnem
na vostro i na hladko vobvrhli, zdynchovali a vybílili; dva duby tesali,
které do zdi nové k puchhalterii zazděny býti mají a za rejtunkem k nové
puchhalterii zeď dvojí proti dvěm,a sklepům na duhy vzhúru cihlami na
vápno zdili; Jakub Rydynger kováí' zhotovil osm mí'eží na Dvúr Vlaský
do voken do rejtunku světnice a do sklepú čtyry, též do světnice puchalterie
a dvou sklepův mezi ní čtyry; v listopadu Leopolt kamenník dodal troje
dvéÍ"e z štukového kamene bez prahúv ke dvéí'úm jdouc do pokoje puchalterie jedny a dvoje k oboum sklepům v témž pokoji po 45 gr; nové dvojnásobné okno z tesaného kamene prutované vsazeno do zdi k nové světnici
puchalterii a podobné okno jednoduché do staré zdi k zadnímu sklípku
v téže puchalterii; tesah chystali rámy, okenice a dvíí'e do rejtunku aj.;
Bartoň zámečník zavěšoval mÍ'Íže nové v rejtunku a k sklípkúm dvěma,
je zadělával a háky do kamenúv zasekanými je phpevňoval; dva sklenál'i, Kryšpin Hebenštrajt a Eliáš Witych zabývali se opravou oken starých
a vsazováním skel starých i nových, koleček a koutkúv do nových rámúv
do nového olova v panských pokojích nad prúbovnami, v rejtunku i ve
světnici nad rejtunkem, v kapličce nad mincí, v šafáí'ově světnici a komoÍ'e
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nad mincí, též v velké světnici nad preghauzem. V polovici měsíce záH
roku 1578 phkročeno již k poklízení: nádenníci z světnice rejtunku a
z jiných několika vrchních pokojúv a komor starých, které jsou na hoÍ"e
nad mincí a preghauzem, rumy, staré dHví a smetí ven dolů na dvúr vynášeli i také tygle nové z jedné vrchní komory do druhé dolejší komory
nad mincí odnosili; ženy vodu nahoru nosily a ve všech svrchních pokojích,
světnicích a mazhauzích nad preghauzem, nad mincí až k té světnici nad
rejtunk i také kapli lavice, stoly, stěny postranní, trámy a stropy písky
tí'ely, myly, pavučiny dolú smietaly, metly, uklizovaly a smetí dolů na dvůr
vynášely. Ještě v témž roce, jakož i na začátku roku následujícího pečováno
o vnití'ní úpravu nových místností kanceláí'ských: tesaÍ'i7) dělali do rejtunku světnice jarmary, truhličky pod stoly, velkou tabuli k placení
koštúv, stoličky k sedání, šraňky okolo stolúv; od Leopolta Šetlera jinak
postí'ihače koupen postav sukna červeného k vobestí'ení v světnici rejtunku, kde ouí'ad horní sedá, dáno za něj 3 kp gr; nový sklípek, který
jest za světnicí rej tunkem , opatí'en velkými policemi a almarami, pro register horních a jiných věcí chování; pro puchaltera do svrchní světnice
nad rejtunkem poHzena nová almara k chování register, již dělal Volf
tesaL
V roce 11579 dodělávány rozmanité práce v domě panském a konány
všelijaké opravy v jednotliv}'ch dílnách mincovních, zejména v prenárně
a v gose, jak bylo již v pÍ'edešlém oddílu vytčeno. Také preghauz byl obmyšlen novotou jakousi, totiž novým komínem; k tomu cíli prolámána
v preghauze ph jednom koutě ve zdi po spodu i také povrchu díra nahoru
do velké světnice nad preghauzem za kamna též v koutě a tudy byl z důlu
nový komín cihlami na vápno nahoru až nad krov vyzděn a na vostro
vápnem vobvržen; stavba tohoto kom.ínu vyžadovala 1000 cihel, které
dodal Jan cihláÍ' kolmarský, jedno sto po 7 gr počítajíc 8).

j

ítr;\

I

7) ,,rresaH" mistra Ruprechta Pebingra paumistra, kteH dělali nábytek do
panského domu, do rejtunku a j. byli tito: Volf Presl truhlái', Bastl Vimpihler paliř
a Andres Vinter pomihajicí.
8) Nebude snad od místa zmínka o tehdejši ceně různ)Tch potřeb stavebních,
jakož i o platu za některé drobné práce, k té přestavbě se táhnoucí. Reku 1577 dáno
Anně Vačkái'ce za dvě libře klihu k glihováni prken na fale 6 gr 6 den; Janovi star{mu
vážnému za vosum vozův pisku červeného jeho náldadem v št2mprochu za Kolmarkem
nakopaného, kter)T ten t)Tden koňmi horními z Kaňku odvežen na Dvůr k vápnu,
každý vůz po 2 gr 4 den dáno 20 gr 4 den; jeden tisíc cihel čítal Jan cihlái' z Kolmarku
po 1 kp 10 gr; vápno pálil Mikuláš.vápeník z Ledče z kamene štamprošného u Ptáku
ve vápenici za KouHmskou branou, placeno mu za pec po 6 kp; Lipoltovi kameníku
klade se za nové jedno vokno z tesaného kamene prutované. v štamprochu u Ptáka
udělané do nové panské kancelái'e do zdi vsazené dáno mu za ně 1 kp; 1578 koupeny
o jarmarce dvě pile k potřebám tesařským za 18 gr; za troje nové polouhunty nádeníkům k nošeni v nich rumu ven před dům panský 2 gr 1 den; za nov)' vlask)T
komín z tesaného kamene s gabHncem do zdi v nové kanceláH v panskÉm pokoji
dáno 1 kp gr; Janovi flašn)TH od prorážení do dvou plechův velk)Tch děr Ir prosej váni
písku na drobno do vápna; za nový klič k malým starým dvířím. které jsou ve vratech
6*

85

84

Roku 1580 došlo konečně na stavbu nových prúboven, pro něž bylo
místo vně Vl. Dvora po levé straně vjezdu východního mezi kernárnou a vysokým domem. Na začátku měsíce května byla stavba již
do té míry pokročila, že tesaÍ'i chystali velké duby nad sklep nový k prúbovnám. Na stavbu bylo povoleno 200 kp gr; avšak podle relace, kterou
podal nejv. mincmistr v pátek po sv. Štefanu, našlo se, že "jedna zeď
na hlínu jest stavěna byla a protož se taková zeď, poněvadž zlá byla, že
jest se klenutí na ní založiti nemohlo, oboUti musila; ... též podle té
zdi nový grunt jest vyhnati a udělati, na kteréžto z druhé strany sklep
založen býti musil. A poněvadž nad tím klenutím. ještě druhé klenutí a
komínúv šest státi má, musilo se to tím bezpečněji pro oheň a zase aby se
to neobohlo udělati ... " Z těch dúvodú povolila komora čes. ještě 50 kp
gr 9). Na prú bírnách těchto se stavitelská dovednost mistra Gabriele neosvědčila chvalně. Roku 1588 dne 25. ledna "v noci o Hetí hodině na noc
na celém orloji oheň na Vl. Dvoí-e na nových prúbovnách, kdež se rudy
a kyzy probují, se zjevil a to tím zpúsobem, že nebožtík Gabriel Vlach,
kterýž ty prúbovny stavěl, vedle komínúv, kudyž horkost a smrad z pícek
prúbíÍ"ských vychází, dal svlaky dí'evěné a ty toliko na púl cihly zazdil.
A tou phčinou ti svlakové okolo toho jednoho komína horkostí velkou
od cihel se zňali a jak rozum.ěti drahně hodně, než se oheň ukázal, doutnali.
Však s boží pomocí (že brzo lidé tudy jdouc, že se pod sHechou svítilo,
uhledavši okÍ'ik učinili) to zlé jest pí'etrženo, že ... žádné škody se nestalo, kromě něco sHech poodbito"lO). Dí-evěné svlaky u ostatních dvou
komínúv byly pak vyvrženy a železnými nahrazeny. Avšak jiné ještě
určeno

Dvoru Vlaského jdouc k panskému domu, dáno 18 den; panu Václavovi Robmhápovi
na Sedči dáno za 180 prken dlouh}Tch k potřebám a stavení v Dvoře Vlask€m každé
po 12 den, 5 kp 8 gr 4 den; Jan Straka hrnčíř v svrchní světnici nad světnicí velkou
prekhauzem vsadil do star}Tch kamen bil}Tch 6 kachlův prost}Tch po 3Yz den, vůkol
kamen sloupky všechny nové zdělal a vniH kamnách vymazal a vně kamen barvou
obarvil a hlinou biloH je vybilil, od nich dáno mu 16 gr; 1581 Janovi Hájkovi hrnčíH
od pl"edělání na Dvol"e Vlaském v gvardejnské průbovně starých kamen, vně nové
sloupky zdělal a zabarvil, v světnici rejtunku od postavení nových zelených kamen,
do nichž vsadil dlouhých kachlův 66 jedenkažd}T po 2 gr a krátk}Tch kachlův 152 každý
po 1 gr, za barvu mineum (I), za vejce i od barvení jich 8 gr. K temu připojujeme
několik pHpadllv podobn}Tch z doby pozdější (dle šafařského registra v A. K. hor.
odd. 6018): 1618 Václav cihlář dodal 3000 cihel zdicích k poHebě na Dvůr Vl. po
1 kp 15 gr; 1619 Ondl"eji kamenilm projednáno 6 stupňů kamených na Dvol"e Vl.,
kudy se na pavlač a do rejtunku chodí, každý stupeň po 18 gr; 1620 Kateřině Mí'enkové
od pí'estavení kamen v prekhauze, dáno do nich 3Yz kopy nov}Tch kachlů po 3Yz den,
a starých kachlů 2 kp dáno po 3 Yz den, za vrch na tyž kamna 7 gr 3 Yz den, učini
2 kp 22 gr 3Yz den, na plívy a chlupy do hlíny 6 gr 3 den; 1622 urozené paní Zuzaně
Salavové z Šeratic (I) na Chlumu a Dobrovítově za deset tisic šindele ku potřebě
Dvoru Vl., každý tisíc po 50 gr, činí 8 kp 20 gr; !Tomášovi Žďarskému kováři z Močovic za 15000 hřebíků šindelnich po 30 gr, dáno 7 kp 30 gr; Vojtěchovi kováři od.
bilého koně za 8 kop hřebíků laťovnich po 9 gr dáno 1 kp 12 gr.
9) A. K. hor. odd. kniha 21. fol. 180 a 181.
10) A. K. hor. odd. kniha ll. fol. 103.

nedostatky zjevily se brzy již na nových prúbovnách. Roku 1591 bylo
pozorováno, že "nové prúbovny na Vl. Dvoí'e se v gruntech velmi hnuly,
tak že od starého stavení čím dále vždy více odstupují"; pročež král Rudolf
listem psaným v sobotu po neděliCantatg nahdil úí-edníkúm mince,
"abyste dadouc ty prúbovny silnými a mocnými pilíÍ'i podehnati takové
dílo na nejmírnější náklad vykonali ... '(11)
Mezi zprávami o opravách roku 1580 vykonaných nemálo zajímavá
jest následující: dne 31. prosince Eliášovi "\Vitychovi sklenáU od vsazení
do nového olova a cínem. letovaného do pěti nových rámúv 747 koleček
nových s koutky počítajíc ke čt y r e m s v r ch ním v o k e nic í m
v tolarské šmitně k dílúm. mincíí'ským na Dvoí'e Vlaském dáno za jedno
kolečko po 2 den. Dle toho byly některé šmitny (vybouráním pí-epažek)
sloučeny v jedno a tím dosaženo jedné šm,itny volnější pro mincování tolarú, které pak hkali prostě "šmitna tolarová".
V dubnu roku 1581 mohli již nádenníci pí'ed velkými vraty dvorskými
na Rybném trhu rumy, bláta a kamení, které onoho roku minulého po
dostavení nových prúboven vně zústaly, na hromadu strouhati a ukliditi.
Tím bylo zakončeno stavební období toto, které sice trvalo několik rokú,
ale nikoliv nezasáhlo rušivě do starého púdorysu Vl. Dvora.
Když kom.ora česká nal'idila zbudování nových prúboven v místě
výše vytčeném" byl osud "vysokého domu" již zpečetěn: jestliže dl'ive již
se pí'ebývání v něm rúzným,i okolnostm,i znepHjenUlovalo, byly prúbovnami nesnáze dokonce vyvršeny, takže vysoký dlllu pozbyl na dobro zpúsobilosti pro pobyt vznešeného hosta. Když pak na sklonku roku 1603
Medník m.ince David Endrle kom.oru českou listem upozornil, že Vl. Dvúr
jest hlídán jedinou toliko osobou (totiž vrátným), poněvadž nikdo jiný
tam. nemá obydlí stálého, což prý jest velice povážlivé za těch nepokojných
časú, a pÍ'ipomenul, že on by chtěl tam. zústávati, ale že není k tomu vhodných místností, rozkázal nejv. mincmistr listem ze dne 18. hjna t.r., aby
bylo vyšeUeno stavitelem., ve které části Vl. Dvora a kterak by nejvýhodněji mohlo býti zHzeno obydlí pro Medníka mince12). Věc byla prozkoumána, uvážena a dne 3. ledna 1604 poslána na komoru zpráva s rozpočtem
pod titulem "Verzaichnus, was zue diesen Pau in ]l\1t Kuttpergisch Miinz
ob dem. P r e g h a u s z von allerley Zeug vonnoten sein wirdt." Velký
pokoj královský nad preghauzem, nejkrásnější to síň vysokého domu, byla
pHčkami pí'epažena a proměněna v byt o několika malých světnicích se
sníženými stropy a zmenšenými okny (obr. 33.). Náldad na pí'estavbu
tuto, která vyžadovala dle propočtu 16000 cihel, 20 trám.ú "zum Pindwerch,
Stigen und Kuchel", 1 kopy prken a j. a vym.ezena celkem summ.ou 100 kp
gr13) , měl býti po návrhu Medníka mince - aby nebyla tím. zatížena pokladna mincovní - hrazen výtěžkem z starých testú a prachu z prengadu,
11) A. K. hor. odd. kniha 3. fol. 257.
12) A. K. hor. odd. kniha 25. fol. 51.
13) Ibidem fol. 78 a 79.
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kterážto cenná hmota (asi 100 tolarů) byla objevena ve staré jakési truhle,
kde prý byla uložena již asi 60 roků a nebyla v inventáH zapsána14). Tehdy
také, anebo snad již dHve, byla veliká síň v druhém paUe vysokého domu,
bývalý tanchauz, určena pro chování OVSŮ15 ). ;,;i,::;
Také v letech 1618 až 1623 vydány větší súnuny na opravu Vl. Dvora;
ale byly to práce, jimiž se celkový vzhled nijak nezměnil16).

+

Obr. 33. Řez vysokým domem.
14) lbidem fol. 52. - Od té doby bydlel Medník mince stále na Vl. Dvoře.
V instrukci, která dne 21. července 1654 králem Ferdinandem III. pro nového správce
mince Řehol'e Leopolda Hac1da byla vydána, položena jest na první místo podmínka
tato: "Erstlich soH Er Verwa1ter seine stete wohnung in Unserm Miinzhof alda zu
Kuttenberg haben und darin so1ch seinen Dienst Unserer notturft nach bestes und
moglichstes Vleiszes handlen und verrichten." A. K. č. 9992.
16) Oves choval se dříve asi na několika různých místech: 1579 dělal tesař
stolček malý do kom')l'Y, kde se ovsové chovají, pro chování register; 1582 placeno
zedníku, který na Dvoie Vl. v šesti komorách ovesných díry, které myši sobě prodělaly. cihlami na vápno zadělal, vycvikoval a na vostro vobvrhl.
16) Z obšírného rejstHku výdajů stavebních vyjímáme zajímavou zprávu,
že již tehdy se ženy zabývaly bílením stěn: 1619 dne ll. května placeno Anně Undr-

Vzezl-ení Vl. Dvora bralo na sebe takto novou tvářnost vně i uvnitř.
Nejpatrnější změna však se udála roku 1678 tím, že nad jihovýchodním
traktem, nad šmitnami bylo zdviženo první patro, tak jak se stalo již o sto
let dHve nad šmitnami, k domu panskému phléhajícími: malebná silhueta
devíti vysokých štítů v s kolébkami mezi krovy jednotlivými musila ustoupiti dlouhé jednotvarné linii stl'ešního čeí'enu. Dne 4. listopadu dotčeného
roku pókročila tato kazistavba do té míry, že následujícího dne mohli
tesafi začíti dílo krovu nad hotovými zděmi 17 ); avšak dokončiti stavbu
téhož roku nebylo již m,ožno; aby nejv. mincmistr, pro jehož pohodlí tato
pí'estavba se konala, mohl v Kutné Hoře přebývati, upraveno pro něj
zatím několik starých pokojův v pustém tehdy domě panském. Divně
se asi vyjímalo nádvoH Vl. Dvora, když nové patro nad šmitnami zářilo
bělostí nátě'ru nového a zdivo pHzemní pod ním bylo drsné a stáHm ztemnělé! Dne 17. června 1682 oznamuje Medník mince komoře české, že dal
také pHzemek na Uech stranách nádvoří obíliti, aby celek ladněji vypadal.
Současně opravovali všecky opěrné pilíře na vnější straně Vl. Dvora nad
Páchem, jichž bylo dvanáct (viz obr. 2'.), "umb das GeMu wegen des
unlangst aufgefuhrten newen Stocksfiir besorgten Schaden zu verwa,hren"18).
Průbírny, roku 1580 zbudované, jevily opět povážlivé trhliny a byly proto
v účtech vyznačovány jakožto "wandelbare Probiergathen"; avšak "als
ein nothdurftiges Orth bei hiesiger Bergwerkshandlung" musily býti zachovány, a z té ph činy bylo pečováno o jich zajištění dvěma silnými pilíH,
jedním. k Páchu, druhým k Rybném,u trhu. Chodba dřevěná "neben der
Bergamtstuben" byla také již chatrná a proto bylo Ueba opa,Uiti ji novým.
dHvím19). Roku 1685 běželo o obnovu kuchyňky pH bytě úředníka mince
"uber dem Thorstubel" , která byla ze dí'eva a hlíny, těsná a vůbec nedostatečná; proto usouzeno, zbudovati novou větší, klenutou. Neměla
býti stavěna na témž místě, aby vjezd do dvora a světnička vrátného se
nezatemňovala; nýbrž doporučovalo se, zHditi ji po levé straně vjezdu,
kde se chodilo vzhůru k průbírnám, aby tím vznikla jaksi opěra týmž
průbírnám, jakož i ostatnímu sousednímu zdivu 20 ). Také nad dílnami
mincovním,Í, do Rybného trhu vybíhajícími, bylo v době novější zdviženo
patro a tam zl-ízen byt pro Medníka horního; tím byl zakryt volný pohled
na věž a na severní část vysokého domu (obr. 34).
lačce

od vybílení někter}rch pokojů na Dvol'e Vlaském, též pI'ed mincí a jinde, kdež
potl-eba bylo, za 4 dni po 10 gr. A. K. hor. odd. 6018.
17) A. K hor. odd. kniha 15. fol. 478 v.
18) A. W. Mii.nz- und Bahre-Geldes-Raittung.
19) A. K. hor. odd. Zprávy komol'e fol. 82 a 83.
20) A. K. hor. odd. 8355. Ze zprávy této dovídáme se, že tudy - mezi starou
kernárnou a prúbírnami - šla hlavní stoka (StoHen), skrze kterou odpadala voda
z vajskomory a z kernárny; stoka tato měla též spojení s býval)'m záchodem královským (u věže) a byla u světničky vrátného opatřena otvorem s mieží pro zachycování vody dešťové aj.
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Různé adaptace, které od druhé poloviny 16. století zacmaje byly
v budově Vl. Dvora konány, dotkly se architektonických půvabú budovy
té velice nešetrně: původní krása a ladnost forem byla nevhodnými pří
stavky zakryta nebo dokonce zničena a zároveň mizel vzácný pel starobylosti vůčihledě s povrchu vzácné památky této; a jestliže se místy
zachovaly stopy značného stáH, byly toliko znakem sešlosti a schátralosti,
neboť od té chvíle, kdy královská mince v Kutné HOl'e byla zrušena,
ochabla vúbec péče o zachování budovy Vl. Dvora značně. Když roku

čím dále tím více; kdykoliv se volalo po nápravě zbědovaného stavu, ozval
se shúry hlas pobízející k uskutečnění prodeje. Žalostný tento fakt ozai'uje
se jedním světlým momentem, který jest hoden toho, aby ze suchopáru
novějších listin horního archivu byl vyproštěn. Když byla na konci roku
1810 opět oživena otázka stranu oprav Dvoru Vlaského, došlo horního Madu
od čes. gubernia - jakožto stereotypní a nezbytný ozev - vyjádi'ení,
že má býti Vl. Dvůr prodán. Proti tomu však se 0pl'el rozhodně tehdejší
perkmistr V. Gluth z Herlenu a na pi'edním místě pádných dllVodů proti
prodeji Vl. Dvora v listě svém ze dne 7. června 1811 napsal toto: ,,1st das
\iVelsche Hofgebaude ein uraltes Denkmal des hiegebhihten Bergbaues

Obr. 35. Pl'ízemní fasáda traktu jihov)Tchodního po
Obr. 34. Vl.

Dvůr

178(nastala poUeba opravy jakési, naÍ'Ídilo sice gubernium. zem.ské,aby
oprava byla vykonána, ale útraty aby se hradily odprodáním jedné části
VL Dvora; proto provolána dražba a k určitém.u dnu sezváni dražebníci
- -ale nebylo nikoho, kdo by chtěl budovu na polo zÍ'Ícenou zakoupiti 21 ).
Roku 1788 naÍ'Ízeno znova, aby část Vl. Dvora byla odprodána, ale opět
se nep'dhlásil kupec žádný, dokonce i správa nl,ěsta Kutné Hory odmítla
koupi, ačkoliv po vyhol'ení radnice (roku 1770) byl jí poskytnut dočasný
útulek (pro radní síň a městský archiv) v jedné části Vl. Dvora; ukazováno
stále na schátralost budovy a na veliké nebezpečí ohně 22 ). Vl. Dvúr upadal
21) A. K hor. odd. 9743 a 9744.
22) lbidem 9751, 9756 a 9759.

přestavb.ě.

od v)Tchodu.

und schon darum wiirdig, um noch ferner beibehalten zu werden'(23). PEjalo-li čes. gubernium za své toto ideální stanovisko perkm.istrovo, Í'íci
nedovedem,e; víme toliko, že Vl. Dvůr prodán nebyl. PHzemní komory
byly z části eráru vojenskému propůjčeny, z části soukromníkům pronajaty jakožto skladiště; místnosti vL paUe, pokud nebyly zaujaty Madem
horním, sloužily účeltlm rozmanitým, druhdy jich bylo použito pro uložení
raněných a nem,ocných vojínů, posléze propůjčeny byly školám.
Vlaský Dvůr, upadající ve zkázu urputně naň dorážející, nebyl již
nepodoben starému penízi, s něhož púvodní krásný a zi'etelný ráz byl
seHen a jemuž patina nebyla již pUkrasou, nýbrž zjevem vážné poruchy
23) Ibidem 10095.
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do hlo~bi sahající a již také hmotu povážlivě sžírající. V takovémto stavu
byl Vl. Dvůr pl"evzat městskou obcí kutnohorskou; táž obec,
která několikráte odmítla koupi Vl. Dvora, stala se konečně pl"ece jeho
majitelem! Díky bohu! že se to událo teprve v době, kdy význam starých
památek historických a uměleckých nebyl v širších kruzích již pojm,em
neznámým. Pl"estavba VL Dvora, kterou městská obec kutnohorská na
zbědovaném

znova zbudované se držely celkem v mezích původního půdorysu, nepatrné
odchylky vyjímaje.
Z l11.ístností pro mincování význačných zachován toliko preghauz
v pHzemku vysokého domu a pokladna mincovní pod kaplí; ale všecky
dílny mincíl'ské čili šmitny zmizely v novostavbě a tím zanikla památka,
pro historii českého mincovnictví svrchovaně významná - jedinou phpomínkou jsou gotická ostění dveří a kamenné obruby oken se znaky
různých měst, které byly s náležitou pietou na původních místech do
nového zdiva vsazeny (obr. 35.), pročež nádvoH Vl. Dvora nepozbylo púvodního karakteristického vzhledu svéh0 24 ). Ostatní pak dílny mincovní
(prenárna, gosa, vajskomora, gvardejnská průbovna a kernárna) před
veZl na straně k Rybnému trhu byly zbourány a úplně vyhlazeny (viz
obr. 36.).
Poněvadž poslední přestavbou Vl. Dvora vzaly za své mnohé, pro
historii českého mincovnictví dúležité detaily dílen mincovních, vidělo se
nám býti naléhavě. nutným, aby vše, co ze zápisů archivních, starých
plánú a obrazů a pod. jin. o účelu a významu jednotlivých částí Vl. Dvora
lze ještě poznati, bylo v čas náležitě konstatováno. Chápajíce se práce
této dosti složité a nesnadné, čerpali jsme odvahy a chuti k dílu z vědomí,
že Kutná Hora reprensetuje jeden z nečetných pHpadúv, kde do dnešního dne se zachovala aspoň z části budova, v níž vybíjena mince po ně
kolik věkú, z níž vyšla reform.a mincovní, která nabyla významu pro celou
sUední Evropu. Hrdě může Kutná Hora hleděti k svému Vlaskému
Dvoru, kdežto mnohá jiná větší města si zachovala toliko skrovné a m.dlé
vzpom.ínky na své staré mincovny!

Ohr. 36, Vysoký dům s věží po odbourání předních budov.

sklonku 19. století předsevzala, byla zahájena ve znamení prozíravé lásky
ke kamennému tomuto svědku nejslavnějších dnúv města Kutné Hory.
Pro nedostatky finančních sil byla zpředu již naprosto vyloučena možnost
rekonstrukce Vl. Dvora dle stavu původního; obec byla nucena výhodného
tohoto místa stavebního využitkovati k účelům praktickým: pro Mady
obecní a pro školy. S povděkem phjali pl"átelé české archaeologie rozhodnutí, že budou zachovány aspoň nejvýznačnější partie Vl. Dvora (vysokf'
dům, věž, kaple, a chodba s arkádam.i), jakož i veškeré detaily, které by
měly cenu uměleckou nebo historickou. Rovněž lze konstatovati, že části

24) Praktick)'nl. cílem posledni přestavby bylo vynuceno značné vyvýšeni pHzemku - vyjimaje preghauz a sklep pod kapli - nad niveau dlažby nádvorni. fIim
byla též chodba arkádová po šinuta v)'še; arkádám se dostalo tim sice vzhledu imposantnějšiho. ale právě tím se vrhá nepřizniv)' reflex na soused ni kapli: jeji skvostný
arkýr' svéráznosti a něhou konstrukce své jen stěži vitězi nad arkádami. které mohutnosti a vyvýšenosti svou pozorovatele uchvacuji.
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III. Obrat

stříbra

a

mědi

v minci kutnohorské.

1. Zákaz vyvážení a tajného přepalování stříbra.

Bohatost dolů kutnohorských a velikolepý rozvoj dolové práce
byly hlavní pÍ'Íčinou, pro kterou právě Kutná Hora učiněna sídlem
královské mince; utěšený stav tamějších hor nephpouštěl obavy, že by
mince nemohla stále býti stHbrem s dostatek zásobována. Aby pak vybíjení mince beze vší pl"ekážky trvati a nerušeně prospívati mohlo a země
aby nebyla ochuzována, ,íydáván a opětovně prohlašován pHsný rozkaz,
aby všecka sthbra v království českém zdělaná byla toliko do mince
královské nošena, a velikými pokutami a tresty stíháno vyvážení sthbra
ze země, Ani ústranné pl"epalování sHíbra nebylo nikom,u propuštěno, neboť
utajování výkonu tohoto budilo oprávněné podezl"ení, že tu běží o úmysly
nelmlé, nedovolené.
[."
Již roku 1307 obmezuje se vývoz stHbra z Hory listem hm. krále
Albrechta 1., v němž se nal"lzuje, aby urburéh a jiní Medníci stíhali každého,
kdožkoli by vezl stHbro od Hory, a kdyžby v jedné míJi od města byl
stižen, aby jemu sHíbro bylo pobráno, ale za každou hl"lvnu jemu vzatou
aby 42 gr jemu byly vráceny. Sthbra cizí, z jiných m,ěst nebo zemí vezená,
byla z obmezení tohoto vyňatal ). Bretholz v článku svém Johannes von
Gelnhausen (Zeitschr. des deutsch. Vel'. f. d: Gesch. lVLihl. u. Schles. VII.,
str. 66.) otiskl listinu z roku 1350 (?), v níž rychtál" kutnohorský Chunczmannus de Morspach, šepmisHi a rada hovoH takto: " .. ' Karolus Romanorum rex sem:per augustus et Boemie rex dominus noster graciosus
nobis judici et juratis civibus in Monte Chuttensi firmiter et districte sub
obtentu gracie sue dedit in mandatis committens seriose, quatenus om,nis
transduccio seu deduccio argenti a quolibet homine cujuscumque fuerit
status seu condicionis debeat deinceps deponi et penitus pretermitti, nisi
prius ipsum argentum, ut antiqua approbavit consuetudo, fuerit ad monetam
regiam presentatum. Et ad talem deduccionem, argenti seu transduccionem,
que montanis regalibus non modicum est nociva, prohibendum et resistendum
jurati viri et com,munes eligi debeant et specialiter deputari. Et ubi tales
viri per se argentum viderint sive sit in stratis, viis, plateis, in ecclesiis
tamější

1) Čelakovsk)T, Sbírka pramenů práva měst. II. str. 153.

aut in domibus, id sine judicio recipere possint et debearit pleno jure et
ad monetam domin i regis presentare tenebuntur, cujus quidmTl argenti per
eos sic recepti medietas ipsis viris jam dictis debebit derivari et medietas
ad dominum regem pertinebit . .. Preterea in strata regia et viis publicis
equites earundem stratarum regalium, qui vulgariter s t I' a s I' e i tel'
nominantur, plenam et licitam habeant auctoritatem argentum attemptandi, ut a priscis temporibus domino regi placuit observari. Et quicumque
per eos CUln argento deducendo arreptus fuerit aut quomodolibet fuerit
deprehensus et cum hoc ad monetam reg am fuerit presentatus, istius
omnes res et persona nomine pene ad graciam domini reg:s devolvi et
pertinere debeant ipso facto .... " Takovíto "custodes stratarum" byli
také za krále Václava IV. (viz Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou str. 53.).
Sternberg pak cituje list krále Jil'Ího z roku 1469 a dva listy krále Vladislava z let 1478 a 1486, v nichž se vyhrožuje netoliko zabavením sthbra,
nýbrž dokonce i ztrátou hrdla a statkN). K listům těmto phpojujeme
další mandát krále Vladislava úl"edníkům mince poslaný r. 1493 (30. bl"ezna),
v němž čtem,e toto: "Také, slyšíme, že by se u některých stranně
stHbro pálilo, z kteréžto věci, bylo-li by tak, nemalá by nám. škoda phcházela. Protož vám i v tom s pilností poroučíme, abyste hned rozkázali,
všecka taková pálení sHíbr buď u zlatníkův, u kupcův, u židův neb jinde
kdežkoli pod ztracením hrdla i statku zapověděti'(3). Roku 1499 vydá.n
tým,ž králem následující mandát kutnohorským, úl"ednÍkům nlince: "PoroučÍlne vám, abysste vy v m,ěstě vašem po Hi trhové dny podle obyčeje
provolati rozkázali, tak aby žádný pagamentu4) ani kterého sthbra ani
zlata překupujíce ven z země nevozili ani nenosili, než aby všickni, ktožby
co takového prodati jměli a chtěli, do Prahy do vexle aneb do Hory do
mince nesli a dodali; má jim to podle slušnosti zaplaceno býti. Pakli by
kto v tom nalezen a postižen byl a co takového z země vezl neb nesl, m,á
jemu to všecko pobráno býti, a ktožbykoli jenJ,u to pobral, m,á polovice
toho, což pobél"e, při něm zůstati a druhú polovici nám, do Prahy do vexle
aneb do Hory do mince dáti a položiti. Dáno v Prešpurku v pátek pl"ed
sv. Kateřinou'(5). Zákaz tento král Ferdinand obnovuje a na minci pražskou
i jáchymovskou rozšil'uje mandátem ze dne 16. ledna 1540 slovy těmito:
" ... Jakož jsou se i židé v naší koruně české až do tohoto času s zlatem
a stHbrem někdy mnoho v handle dávali, zvláště v tom, že jsou stHbra
i také staré pagamenty a mince pl"epalovali a zrnili, to všecko má jim teď
tímto naším, mandatem pl"Ísně zapovědíno a složeno býti a již dále všecka
zlata, stHbra a pagamenty i zrna nikdež jinam, než do mince naší podá2) Sternberg, Urkundenbuch, str. 126, 129, 134.
3) A. K. hol'. odd. kniha 1., fol. 193.
4) Pagament = stribro s mědi slité, jehož úprava pozbyla ceny původni opotrebenim anebo jinak)Tm způsobem: buď mince neberná anebo klenoty staré porouchané
a pod.
6) A, K. Č. 291.

"
95

94

váno býti. .. A protož poroučeti a pHkazo,iati raClme, aby bez našeho
zvláštního povolení a dopuštění nižádného zlata a pagam.entův anebo stříbra
z země, pod jakýmžkoli spůsobem by se to státi mohlo, dále neprodávali,
ani by se toho jiným to činícím, dopouštělo. .. Jestliže by pak kdo buď
jeden nebo jich víc buďto z ldesťanův anebo z židův proti tomuto uči
nili a v tom postiženi byli, ti a takoví beze všeho prosHedku v trestání
na hrdle i na statku, jakž prve skrze pl"edky naše na to uloženo a ve dckách
zapsáno jest, upadnouti mají. A kdožby nám anebo našim. zHzeným radám
komory naší české jistotu toho, že by kdo proti tom.uto m,andatu jednal,
oznámili, těm má Hetí díl toho zlata a stHbra, kteréžby pH těch osobách
postihli, dáno a puštěno a ostatní dva díly do naší komory býti m,ají ... "6)
Také stavové království českého, jim.ž pHslušel dozor nad mincí
královskou, učinili na sněmě roku 1527 usnesení toto: "A jakož pak mincování jiném,u žádném,u než toliko samé vrchnosti královské pHsluší a
náležité jest, také všecka sHíbra, kteráž se v tomto království dělají, do
mince královské a nejinam ven z země prodávána a nošena pod velikými
pokutami býti nemají ... "7) A roku 1547 opět žádá sněm. český v artikulu XXVII. "židům stHbra kupování a mincí všelijakých vexlování
aby hned zastaveno bylo, a všichni glejtové do sv. Havla nejprve pHštího
aby jim vyzdviženi byli"B). A téhož roku appeluje sněm na krále, "stHbra,
která se zde v království českém dělají, těch aby ven z zem,ě voziti dopustiti
a z nich jiné mince krom české dělati dáti neráčil"9).
Ani toho nebylo trpěno, aby kdo pi'echovával u sebe sHíbro surové,
nezpracované; stUbro takové, bylo-li kde nalezeno, považovali za věc
podvodně zatajovanou a prostě ve prospěch králův je skonfiskovali a na
utajovatele s touž pHsností jako na zloděje nastoupili ~ jak se ukazuje
světle pHpadem sběhnuvším se v Hol"e roku 1465. Phdržujeme se do
slova drastického vylíčení, jak v starém rejsWku jest zapsáno10).
O J o š t ů v k š aft. Léta Božího 1465 dominica ante II milia
virginum nebožtík Jošt uml"el jest, o svém statku prve "pl"ed tím učiniv poručenstvÍ pl"ed súsedy a dobrými lidmi.
nad statkem svým poručníky
ustanoviv Havlíka Bilanského, Mikuláše Libáka a Nikláska z Čáslavě.
Po jehožto smrti v sHedu vstúpili sú poručníci s Aničkú dcerú jeho' pl"ed
pány šepmistry a konšely žádajíce, aby tomu kšaftu místo dadúce rá~ili
je ph tom poručenství zachovati vedle práv města tohoto.
A ty časy králova milost phjel jest do Hory a páni šepm sth a konšelé
majíc tu jich žádost pi'ed sebú pHstúpili sú pl"ed KMt žádajíce pokorně,
aby jeho KMt je i tuto obec, ráčil milostivě zachovati při jich právích,
svobodách a obdarování pl"edkův jeho milosti, kterýchž jest nám JKMt
6)
7)
8)
9)
10)

kaňkovská čis. 44, fol. D. 15.
1., str. 258.
lbidem 11., str. 156.
lbidem II., str. 508.
A. K. Registrum rubeum parvum F. 1.

ráčil milostivě

potvrditi, pí'edloživše v tom kšaft nebožce Joštův a žádost
jeho. K tej žádosti odpověděl JKMt Hm:
Poněvadž sme vám práv vašich a obdarování pl"edkův našich potvrdili, chcmeť to učiniti a pH tom vás zachovati jakožto král a pán váš
milostivý.
Tehdá otázal se jest JMt, mnoho-li jest statku toho. A páni šepmisUi
se pány Í'ekli sú: Milostivý králi, cožť jest zde, toť vaší KMt tajno nebude;
než což jest v Čáslavi, o tom račte tázati Čáslavských.
A když JKMt poslal po Čáslavské a tázal jich, tehda Václav Hamerník mluvil jest od nich Hm: Milostivý králi, jest toho u nás 1200 zlatých
a bez dvú 90 kp gr peněz zapečetěných a sWbra jakéhos čtyH hhvny
bez věrdunka.
Králova milost otázal: Jakéž jest to stHbro? K tomu Hamerník
Í'eld: Milostivý králi, vedle rozum.u mého, jakož lTJ,ěď ženeme, zdá mi se,
že jest to sUíbro hutní, hertovní Králova milost kázal sobě je okázati
a opaHiv to l"ekl jest pánům, šepm.istrům a konšelóm: Jakož ste nás prosili,
abychom vás zachovali i obec tuto pH vašich právích ut supra, a my sme
to Í'ekli učiniti, téhožť my na vás žádáme, jakožto na svých poddaných,
abyšte nás také zachovali pH našem spravedlivém pokudž na nás pHsluší, a tyto věci opatříce pilně, pokudž také k nám pHsluší, abyšte nám
také vo to spravedlivý nález vedle práv svých z plnej rady učinili.
I stalo se jest, když sú páni šepmism a konšelé sešli se na rathúz,
tehda krá. milost vyslal jest k nim urozeného pána pana Zdenka z Postupic,
mincma;stra království Českého na místě svém žádaje, aby se o to JKMti
spravedlivé stalo.
A páni šepm.ism s konšely v plné radě to opamvše majíce také mezi
sebú erckaféí'e, kteHž tomu rozumějí, znamenali sú a shledali konečně,
že jest to stHbro hutní, ke dvoru pHslušné, a za zlodějství sú to položili
a nahlédše v práva horní i měscká učinili sú výpověď takovúto pl"ed poruč
níky statku toho a pl"ed Matějem zetem Joštovým i pÍ'ed Aničkú manželkú
jeho a pl"ed Čáslavskými.
poručníkův

Výpověď.

A. W. Kniha
Sněmy české

~
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Poněvadž J ošt jsa erckafél"em a m,aje všickna stHbra hutní ke dvoru
nésti tohoto jest sobě zachoval a do jiné obce vydal, jakož jest to teď
shledáno, tehda jest v zlodějství s jistinú postižen a skrze to, kdyžby
živ byl, on by musil z toho králi milosti odpovídati a vedle práva hrdlem
trpěti, jakož na zloděje sluší, lečby jeho král. milost ráčil s ním o to milostivě
naložiti a hrdlo jemu zachovaje statek jeho v tom pHjíti. Ale poněvadž
jest umÍ'el, již on z toho jeho m.ilosti odpovídati nemůž, než toliko statek
jeho a ten, komuž jest ten statek poručen ač ne hrdlem, ale tím statkem
JKMti má odpovídati. A protož jestliže Ido buďto poručníci anebo dědi
cové toho statku anebo ktožkoli jiný proti JKMti a proti tomuto právu
i proti tejto panskej výpovědi co mluviti chtí, to nyní povězte.
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. Ty í-eči slyšíce poručníci a Matěj s ženú svú i se pány Čáslavskými
l'ekli sÍl, že o tom nic nevědí, by on to bral z huti, a pravíce, že jim. jest
toho líto, což jest on nebožtík učinil, a skrze to že oni nic proti tom,u právu
ani proti výpovědi panskej nemluví, než králi milosti i s tím se vším na
milost se dávají prosíce pokorně pro pána boha, jakž jest koli nebožtík
učinil, aby s nimi o to jeho KMt ráčil milostivě naložiti, žádajíce v tom
pana mincmaistra i pánúv, aby se za ně phmluvili pí'ed JKMtí, - k jichžto
žádosti to sÍl učinili.
A králova m.ilost k snažné prosbě páně mincmajstrově a pánúv šepmistrúv a konšel i jiných dobrých lidí vrátil jest a dal hut, domy i jiné
svrchky což jich jest, jenž vedle práva spravedlivého pHsudku skrze
provinění Joštovo na JKMt byly sú spadly, ty jest navrátil a dal z milosti
Aničce dceh jeho a dětem jejím., kteréž nyní má nebo míti bude ... Anno
1465 f VI. die Omnium sanctorum .. ,
Také v době pozdější vidělo se králúm českým, obnovovati zákaz
stranu vyvážení sHíbra za hranice; phpomínáme mandat krále Ferdinanda III. ze dne 1. Mezna 165311), jakož i mandat krále Leopolda ze dne
31. bí-ezna 1659, v němž se hrozí zabavením, stHbra a zlata podloudně pí'epalovaného anebo prodávaného, jakož i phsným pokutováním na těle
i na statku a se núizuje, aby všechen pagament byl donášen do mincoven
anebo jiných k takovému pHjímání ustanovených Madů v zemi české12 ).
Podloudné vyvážení stHbra za hranice zemské bylo podněcováno
hlavně mincovnami v zemích sousedních. Roku 1540 dne ll. června
oznamuje arcikníže Ferdinand, že Jan z Pernštejna skrze židy a kí'esťany
dává sUíbro skupovati kde múže, aby mincovnu svou v Kladsku dobí'e
zásobil, dovolávaje se smlouvy kupní o Kladsko; arcikníže popírá, že by
Jan z Pernštejna m.ě1 právo kupovati sUíbro a pagament mimo Kladsko
v celé české zemi, a žádá krále za náležité opaUení, aby mince královská
nebyla poškozována13). Týmž zpúsobem nesprávným sháněla mincovna.
vídeňská pro sebe materia1 mincovní. V měsíci srpnu roku 1683 phvezli
dva židé Wolf Fischhof a Lipman Polák smbro a zlato do mincovny kutnohorské na prodej, ukazujíce pas a gleit na jméno principála svého žida
Marxe Schlesingra, dle něhož směli v Uhrách, Čechách, též v Linci, Kremži,
a jinde po výročních trzích jezditi a všecka smbra a zlato skupovati, ale
nikam jinam než do mince vídeňské jich dodávati nesměli; Vídeň byla.
tehdy sevl'ena Turkem, a proto pÍ'ijeli do Hory; hhvnu sHíbra nabízeli za
183 / 4 zl, zlato chtěli vyměniti za hotové dukáty; nabídku I T7.2 zl za hHvnu
sthbra odmítli pHkí-e a chystali se na odjezd, nechtějíce ani čekati, až by
si Medník mince vyžádal rozhodnutí u komory české; poněvadž byla oprávněná obava, že by židé stHbro a zlato své zavezli někam za hranice, koupil
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ll) Schmidt, Berggestze IV., str. 474.
12) Ibidem IV., str. 494. Mandatem timto se ustanovuje také 1410tové zrno
pro výrobky stl-ibrné a závádi se úředni zkoušeni a puncováni výrobkú takov)'ch"
13) Archiv Česle}, XX., 533.
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úfedník od nich sHíbro (73 hi' 9It I qt1 2 den) hhvnu po 18 zl (jako v Praze
se platilo) a za zlato místo 106 dulqítův, jichž neměl, dal minci smbrnou
's láží 8 gr; Medník mince kalkuloval takto: kdyby se ihned za zmincování
.bJivny sHíbra čítal I zl útrat, že zbude ještě 30 kl' na "sch1agschatz oder
nutzung", a prosil nejvyššího mincmistra, aby mu u komory vymohl schválení tohoto výkonu14).
Král, jenž si osoboval právo, prodej smbra obmeziti, mohl ovšem
také povolovati úlevy dle své vůle: mandatem ze dne 17. února 1385 povolil král Václav IV. rychtáh budějovickému Václavovi Klaricovi a jeho
l<:verkúm, aby do dvou let svobodně komukoli v zemi prodávali sHíbro a
rudu, jichž na horách královských (Monstranci) u Budějovic dobudou,
za jakoukoliv cenu, leč by mincmistr královský zaplatil za ně tolik, jako
jiní p1atí1ó ).
Vyvážení stÍ'íbra za hranice do cizích mincoven bylo asi obchodem
nemálo výnosným; očekávání značného zisku zlákalo dokonce i nejvyššího
mincmistra JiHho Vranovského, že sťHbro horské do Němec ven ze zewě
prodával16 ). Toho se odvažoval muž, jehož ochraně byla svěÍ'ena mince
Královská a za jehož Madování byl vydán dotčený již mandat krále JiHho
proti vyvážení stříbra ze země! Nemalá pak odměna kynula tomu, kdo
,dovedl podloudníka vypátrati a jej i smbro polapiti; ale podaHlo se to
,asi zHdka. Roku 1510 kdosi vyvezl smbro za hranice; i byl z mince vyslán
posel Vodička "do Vratis1avě i jinam po svědom,Í a ptat se o sHíbra, kteráž
z Hory vyvezena"; cestou utratil posel 6 kp 39 gr, ale zda-li se stHber
vyvezených doptal, není v Reg. vede zapsáno. O povedeném lovu sHíbra
"kradeného, kteréž mělo z země jíti", podávají zprávu Reg. verková
,z roku 1517 ph neděli Adorate III.; sHíbro toto jest zaznamenáno jakožto
,,,Vo1dánské kradené", bylo ho 3 hi' lit a záplatu za ně z mince phjal Lavička urburéL Jindy opět m'etislav z Ryzmberka, z Švihova a na Rábí
zadržel Pešíky, když sHíbro ze země vynášeli, sHíbro jim pobral a všecko
sobě ponechal. Když bylo tom Zdeňkovi Lvovi z Rožmitála oznámení
:učinil, dostalo se mu následujícího naučení dne 12. bÍ'ezna 1526: " ... Jakož
jste mi psali což se smbra pobrání dotýče, i mně se zdá, že jste to učiniti
mohli, poněvadž jest z tohoto království neseno, jestliže jest k tomu král
JMt povolení Pešíkóm anebo ktožby taková sHíbra od nich kupoval, dáti
:neráčil, aby se mělo z tohoto království nositi ... Nežli toto se mi zdá,
jestliže vy nemáte obdarování od JMKské, abyšte taková stříbra bráti
:mohli, že jest toliko toho stHbra vašeho půl a na krále JMt že jest druhá
'polovice přišla ... '(17)
A. K. hor. odd. kniha 13. fol. 142.
Čelako vsk)T, Sbirka pram. pro měst. II., str .. 763.
i
Archiv Česky IV., 449.
!I
Ibide;m IX., II a 12. - Vyváženi stl-ibm bylo zajisté stopováno a stiháno, .
'což se dělo asi tak, jako v Rakousich, kdež dle naŤizeni vévody Fridricha IV. veškeré'
.zboži, které se přes hranice mělo převézti, bylo'prohledáno "das da nicht eigepunten
14)
15)
16)
17)

R:o z p r a v y: H. 1. Čfs. 48.
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Avšak účinek všelikého opatření proti vynášení stříbra ze země
byl velice pochybný, neboť obchodu s ~izinou ne~ohlo býti pi~ece .brá~ěno,
a touto cestou ubíhalo stříbro za hramce zemske valem. Vehce ]asne poučení lze čerpati z odpovědi úředníků mince ze dne ~. července. 1592 yn~
dotaz komory české, jak by se tolary a vůbec ~o~r.á mmce v Z:ffil ~~drze:l
a mince zapověděná a valvovaná nejsnáze odcmlb mohl~. Ú:ey~mCI ~adl;
aby vybíjení tolarů a jich dílů se uskrovnilo, za to aby se ~aZllo vet:l1 mnozsvtv~
mince drobné, totiž bílých a malých grošův; poněvadz dos~d J:.:'t zna~~a
převaha na straně tolarů, platí se jimi vydání na hory a hub, tez za kuze,
lůj, ovsy, olovo, .železo, hlavně pak nál~lad~íl~Ctm hor,~~ ru~y a l~~zy , odtud pak se OCItnou tolary v rukou rezmku, kramalu, ~:o.~avacu vma
a j. jejichž obchod sahá za hranice zemské a tak se vynaseJl t~lary ven
ze ~emě18). Tolary skytaly regalu mincovnímu jisté výhody: Jednak se
považovalo za škodné, bylo-li nutno sUíbro 'přepál~né rozpovuš,;:ěti ,:~ ~načno~
pHsadoú mědi (na minci drobnější) ~ t~m ~a~~st Jeho znac~~ SlllZlh (,,~~1:
sudeln"), jednak bylo vydání na praC1 mmclrskou a preg;lskou p~me:ne
malé pH tolarech; proto se obracelo stl'-íbro hlavně na dIloo tolaruv, Javk
patrno z následující tabulky, v níž A z~an;ená po~et verku do ~~ka zde:
laných, B pak množství mince vytepan~, prevedene na kopy grosuv, kdez
bylo grošů jednotlivých a denárů pommuto.
Reku

1575

I
A

B
1578

A

B
1580
1583

A
B
A

B
1584
1585
1588
1591

A
B
A
B
A
B
A
B

tolarů

52
58719
52
58937
52
58915
52
46388
51
39812
51
41219
46
42317
35
35083

J

bil.

grošů I mal. grošů I bil.

25
6040
21
5865
18
6915
17
4852
17
4585
16
4227
14
3998
11
3289

--11
2191
17
6174
17
4653
17
4318
17
4137
15
3959
12
3394

,

peněz

1
118
1
125
?

17
2905
16
2682
17
2841
15
2605
12
2021

1
116
1
105
1
108
1
137

V.

1594

I

1602

A

1605

A

54

4

B

45160
51
37992
52
27370

764
8
1663

B
1609
1612

I

68
86568
52
52351
48
40157
52
40603

I bil. grošů

1600

B

I

tolarů

A
B
A
B
A

1595

A
B
A
B

17
7020
14
4546
10
2568
16
3732

Imal. grošů I bil.
I

-

15
6154
.15
5289
9
2181
15
3573
22
3580
39
8747
19
4115

peněz

15
2489
15
2344
5
850 13
1633
1
78
3
427
11
1557

I mal. peněz
4
418
1
138
1
92
1
79
-

-

1
141
1
90

I

Mnoho sHíbra horského odešlo též v podobě tolarů a dobrých českých
grošů do Orientu a odtud se zajisté již do Čech nevrátilo. Roku 1559 arcikníže Ferdinand šefmistrům a konšelům horským oznamuje, že colmistr
polní Adam Budovec z Budova na ] ano vičkách pošle některou summu

I mal. peněz

26
5804
20
4344
?

uud aus dem land gefiihrt werd gut silber oder l1liinz". fI'heod.
zur Gesch. der landesfiirst. Miinze Wiens il1l Mittelalter.
. lB) Sněmy české VIII. str. 76.

Roku

drobných mincí, které berní se sešly, aby pokudž možno jest všecko v to..:
lary a české groše bylo změněno, poněvadž ty peníze určeny jsou na hranice a pomezí válčícím proti nepříteli křesťanstva, Turku, a drobnou minci
nelze tam dovážeti "jedno pro fůru, druhé že v těch místech drobná mince,
kteréž se nejvíc v berně dává, neplatí "19) . A opět roku 1590 v sobotu po
středopostí komora úředníku mince oznamuje, že Václav Harrer z Lovčic,
písař pH berni na hradě pražském, těchto dnů přiveze do Hory osm nebo
deset tisíc kop míšeňských drobné mince, "proti nimž se pro present císaři
tureckému nových tolarův potřebuje"; komora poroučí, když tu summu
tolarův z každotéhodního mincování pospolu míti budou, aby ji zase Hanušovi Ritmanovi, cís. radě a dvorskému colmistru anebo vyslanému jeho
odvedli a oplati1i20). A téhož roku ve čtvrtek po sv. Panně Dorotě píše
komora česká opět Medníku mince ]iřJkovi Šatnému z Olivetu stranu
peněz, kteréž se do království uherského vyslati mají, " ... poněvadž
již čas krátký jest a takovými penězi se déle odkládati nemůže, protož
Vám poroučíme, abyste Václavovi Harrerovi z Lovčic, kterýž se k Vám
naschvále vysílá, za šest tisíc kop mÍšo mince na tolary vyměnili a nebylo-li
by na ten čas v minci ]MCské tak mnoho pl-ed rukami, o to se všelijak

,

-

-Karajan, Beitrage-

19) A. K č. 1438.
20) A. K hor. odd. kniha 21. fol. 722 .
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snažili a jemu v tom nápomocni byli, tak aby za túž summu buďto hned
aneb ve dvou nedělích konečně tolarův dostati mohl"2l).
Poněvadž bylo známo, že mědi horské držely zpravidla hojně stí'íbra,
nebylo snad nutno, aby mandaty vývoz stí'íbra zakazující činily úejm ol1
zmínku o sHíbru v mědech obsaženém; a pl'ece král Vladislav II. uznal toho
poHebu, aby zápověď vyvážení sWbra rozšíhl též na měď. Roku ,148.4 roz~
kazuje král takto: "Což se mědi dotýče, ~derúž by.kt~ v k~ereko~l hutl
udělal, ten aby ji nesměl žádnému prodah než k m~ncl JM~l a kral JMt
ráčí rozkázati Medlníkóm mince, aby každému Jeho meď zaplacena
byla ve čtyřech nedělech a to tak podle praby, cožkoli která měď držeti
blIde na proM, za každú hl'ivnu (sUíbra) bude dáno půl tí'etí kopy grošův.
Pakli by kto z erckaféřóv neboli těch, ktož s tím vókol jdú, buďto z bohatých
neb chudých jinak učinil a V této v milosti se nezachoval a že by ... ~ěď
kterú neb sWbro jaké neb kterékoli věci hutní jinam prodával mImo
}KMti minci, ten aby byl cti zbaven a k tomu hrdla j statku, a za takového aby se žádný nesměl pl'imluviti pod milostí královskú" 22).

2. Stříbro hertovní a pálené.
Stálými a proto nejvydatnějšími dodavateli sHíbra d~ mince ,byl~
rudokupci (erckaféÍ'i), IdeU z rud a kyzů u dolů skoupenych dobyva~l
stříbra sháněním v hutech svýchl); stí'íbro takové slulo her t o vnL
Stí'íbro z huti phnesené nebylo nikdy docela čisté a proto se pro účely
mincovní pi'epalovalo; sHíbro již pl'~pá:ené pl~cházelo ~o, mince ~~í~ka.
Stříbro hertovní phjímalo se v prenarne na vahu a kazdemu zvlaste se
pi'epálilo; na pÍ'. roku 1507 pH neděli Ad te Ievavi pl'inesl Bartoš v?ěk o lika plicích 3 hl" 6 It, 3 hl' 2 It, 4 hl" 2 frt, 6 hl' 6 It, úhrnem 17 lir 6 It
a v tom bylo pl'epálením fajnu shledáno 16 hl' 2 It. Zápisy takové konal
21) lbidem fol. 728.
,
22) A. K. měst. odd. 215.
. , '
1) Huti byly rozloženy po různu, hlavně na ;oku ~rchh:e (Pachu) v ~ Blla~ky
na blizku větších dolů; ale nejedna hut byla take dostl vzdalena od pnroze:n~ho
toku vody. Okolo roku 1500 pracovalo se v hutech následujících: nad vehk.~~
hradištěm (Cimburkem) níže mlýna Vavřincova, v královské na Pách~ pod sv. rrroJlcl,
Opozdilovské jinak zlatničině pod sv. rrrojicí, Hanykýřově na Pach~ pod ~olem
Cimrmundem, ]oštovské u Flašar, ]oštovské pod Klinšmidem, Šašovske pod Bllany,
Alderovské pod Bilany nadProkšov)TnU. hutmi u doubku, v mlýně po~ do~bke~,
Morutovské pod šibenicí (na Kolmarku), Janovského za Kolm,ark~m, Crta. sm~hre
pod Kaňkem, ] andovské v Kruntě, Bartoše erckaféře pod I~runt.u a ]. Dle ne]starsich
Libri hered. v měst. archivě kutnohorském. - RudokupCl měli s hutniky cech společný; jim náležel dům na Náměti proti hl'bitovu u ~atky Boží (nyn~jší Č. p'. 41~.):
na němž dosud se zachoval veliký z kamene tesany monogram krale Vladlsla\ a,
kamenná obruba dveH, profilovaná s Vytesaným znakem pořádku hutnického byla
odtud přenesena. do Kamenného domu (nynějšího musea) a do postranního vchodu
zazděna (viz str. 5).

písal' prenél'ský ve svém rejsthku, jehož část se zachovala z let 1507, 1508
a 15102). Písal' mincovní pak v registrech verkových ph každé neděli
ihned na první stránce zaznan),enával, kolik sHíbra pl'epáleného od toho
kterého rudokupce bylo z prenárny do mince pÍ'ineseno. Srovnávajíce
v několika pÍ'ípadech souhlasných zápisy v rejsHiku prené1'ském se zápisy v reg. verkových, pokaždé jsme našli jakousi malou nesrovnalost;
na pl'. 1508 Adorate 1. jest v rejsH. prenéÍ'. psáno pÍ'Í Hanykéh 16Yz hÍ',
ph Loreckém 22 hl' bez 2 lotů, pÍ'Í Pampovi II Yz hl' 1 ft, - v reg.· verk.
pak týmž poi'adem 16 hÍ' 1 ft, 21 hl' 3 ft 2Yz It, II hÍ' 2 ft 3Yz It.
PHčina těchto celkem nepatrných rozdílů vězela asi v probách odťatých,
snad částečně i v tom, že váha nebo způsob vážení v prenárně a v minci
se neshodoval dokonale. Výsledek vážení v minci a zápis v registrech
verkových byl ovšem authentický, a dle něho se stanovila summa, kterou
bylo zaplatiti za stí'íbro phjaté.
Z hutí se pÍ'inášelo každého téhodne pravidelně dostatečné m.nožství
sHíbra, že dílo m.incovní mohlo býti konáno bez p1'erusenÍ. Víme toliko
o Í'Ídkých pi'ípadech, kde pro nedostatek sHíbra nemohlo býti mincováno:
1478 Quasimodo "propter defectum (argenti) non est laboratum"3); 1557
Dllm medium "tu neděli erckaféh ani hertovního ani v mědi sHíbra sou
neměli a nedělali po svátcích (vánočních) pro vodu"4); 1587 po dvě neděle Respice II. a Dom. illUlU. (v měsíci červnu) "nebylo stříbra (z huti
na Páchu) po škodě učiněné vodou v neděli pl'ed sv. Medardem"5).
Leží pÍ'ed námi úplný regisWk verkový z roku 1474; sečetše veškeré
stí'íbro od rudokupcú do mince p1'ijaté, poznali jsme slušnou summl1
16167 hhven sWbra, z něhož vybito mince za více než 40000 kop grošův.
Nejvíce stí'ítra phnesli rudokupci v tomto roce ph neděli Resurrexi, totiž
654 hl' 3 ft 2Yz It, bylo ho pHliš mnoho na jeden verk a proto bylo zmincováno na thkráte; nejméně bylo dodáno ph neděli Dom. illuminatio,
totiž 110 hl' 3 ft 13/ 4 It. Nápadně chudším jeví se rok 1524, kdy v 52 nedělích zděláno sUíbra od rudo kupců toliko 7965 hÍ' 2 ft 1 qt16); avšak
tehdy phšlo do mince značné quantum sHíbra hertovního z huti královské
skrze ruce šafMe hutního, bylo ho za celý rok dotčený 837 hÍ' 2 ft lIt 2 qtF).
2) A. W.
3) A. W. Reg. verková.
4) A. K. hor. odd. Tolarú mincování.
5) A. K. hor. odd. Verkpuch.
S) A. K. hor. odd. 343. a).
7) Zlou pí'ekážkou bývala druhdy i nemoc, hromadně dělníky pN hutech
zachvátivší: 1562 v neděli po sv. Havle·píše nejv. mincm. Jan Erazim z Šyamberka
úředníkům a projevuje radost, že se horám dobře daH, "než asi dvě neděle že sou
zadu zůstali a 300 hHven stříbra do t)Thodne neudělali," což si vysvětluje tím, že jsou
někteH šmelcíři (na moro\'ou ránu) pomřeli; v)'kazy stříbra do mince přijatého a zase
vydaného kázal si zasilati co Boru podot}Tkaje "bych se pak před morov)m povětřím někam dále odstěhoval, již sem tu na Boru o tom poručil, aby mi odeslány
byly". A. K. hor. odd. kniha 31. fol. 3i a násl.
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Když za krále Ferdinanda roku 1559 sdružení rudokupců bylo
zrušen0 8), přicházela bez mála všechna ruda do hutí královských, a stHbro
z hutí soukromých nacházíme později v účtech toliko úídka, neboť Medníci královští snažili se docíliti toho, aby huti soukromé zanikly a veškeré
tavení aby se soustfedilo v několika hutech královských 9). Již roku 1579
mohli Medníci mince tvrditi, "že zde ph Hor'e Kutné žádných kverkúv
není, ktdíž by sHíbro k své ruce dělati a šmelcovati měli, než všecka
stříbra svá v rudách a kyzech JMCské podle vyměfeného erckaufu prodávají; a ty JMti k ruce spolu s v~as:ními l~yzy JMti nál:žitZmi se z~ě:
lávají. A tak což se do mince dostava, to vsecko z vlastmho smel;ovam
jMti jest." A. K. hor. odd. kniha 16. f~l. 588. ::1 spl:,.:l? t~k vse~hny
ty hutě", čteme v ne datované listině, "Jen ty. tn nyneJsI kralovske .~~
Páchu zůstaly; potom z těch, které ph potoce BIlance hned pod sv. TroJIcI
zústaly a tamquam bona vacantia do fiscu cís. ~adly, dá?y jsou po.d úrok
do cassy mincovní a naděláno z nich mlýnúv lil emphIteut. quahtate a
zápisny jsou Madu horního"lO). Nastala pak éra pokusného tavení; avšak
B) Rezek-Dačický 1. 346. rrendence, ,k zruše~i starob~lé i~stituc~ rudokupců
směl'ujíci, byla již v dřivějšich letech vodltkem pn reorgamsovani prace v hutech
královských; množstvi střibra od rudokupců zdělaného již před :okem 1559 valem
klesalo: 1558 dodáno stříbra do mince od šafáře hutního Šebeshana Essa 666~ kp
7 lt 3 qt1, z dolův stříbrných a od erckaféřův pouze 578 hř 15 lt 1 ~tl. Av' ..K., Vy tah
ročniho pi'ijmu a vydáni. - Výkaz střibra za celý rok 1580 do m:nce pn)ateho ~b
sahuje toliko položky následujíci: stříbra z huti na Páchu 15524 hr 7 lt 3 qtl, z predešlého roku zbylá zásoba 325 hř lIt 1 qtl, střibra pi'espolního 84 hř l4It, pagamentu
57 hř 1 lt 2 qtl, mincovni grec z gysy a od lorováni za 2 léta 15 hř 8 lt, pagame~t
z grošů na pro bu vzat)Tch ,ll hř 10 It, fejnu v přísadě 0, - rudokupců tehdy )IŽ
nebylo.
.
9) Na pi'. roku 1580 král Rudolf listem ze dne 23. března nařizuje, aby byl
zakoupen mlýn nad hutmi král. (nikoliv za hotové, nýbrž "auf Tagzeit~n") a v ně~
aby bylo zřízeno osm peci, poněvadž přicházelo tehdy mnoho rud a kyzuv a dosav~~m
huti nestačily je zpracovati. Téhož roku v pátek den sv. Marty komora ces. schvahla
trh uzavřený a dopustila, aby Kateřině Vlkovecké byl mlýn ten výše za~lacen nad
šacunk mlynářů pHsežnich (1200 kp míšen.), uznaji-l~ úře~níci: ~e by ~,.lépejl ten mlý~
než za těch 1200 kop míšo stál, budete jí podle nálehtostl vědetl co pndatl, poněvadz
se tu sirotkův dotýče". A. K. hor. odd. kniha 21. fol. 163 a 183.
10) A. K. Miscellanea. - Pro objasnění citujeme aspoň ,některé zá~~:y, jimi.ž
se zjišťuje, že huti se namnoze proměňovaly v mlÝily. 1525 Vaclav Zlatmcm koupIl
mlýn od Matěje Studničky, kterýžto mlýn Matěj Studnička vstavěl na gruntech
hutních, kteréž byl' koupil od Důry Medkové, s rybníčkem i s tokem svobodným;
1531 Regina mlynářka nebožtika Václava Zlatničina muže sv~h~ manželka pr~dala
Matějovi mlynáři z Močovic mlajn svůj, kdež prve na tom miste hut byla na Pachu,
za 56 kp gr. A. K. hor. odd. Registra hutrajtýřů pg. 241 a 181. - Roku 1682 zazna~e
nává se obvyklý úrok od Václa;ra Dvo~áka .ročnich 12 kp míšo an~~o 14 zl :v~)n.
"von der Miihl allhier,wo vor dlesem em kalS. Puchwerck gestan~en , a od ~lnho
Krásy ročních 10 kp miš. anebo II zl 40 kr rejn. "von der Miihl allhler, wo
dlese~
eine Saigerhiitt gestanden". A. W. Geldt-Raittung. - Roku 1684 Jan~;l Tr~kovl,
bývalému pregéři úřad horní postoupil pusté místo pod mlýnem Dvorak~;~m na
Bilance, kde býval puchverk, i s rybníčkem pustým a struhou, aby tam :tildll pra-

;rot

výkon tavební sverován namnoze lehkovážně různým dobrodruhům,
kteří draho služby své nabízeli, vychloubajíce se znalostí úspornějšího a
vydatnějšího způsobu tavení. Byloť mincovnímu Madu druhdy nemalými
škodami vykoupiti si trpkou zkušenost, že novota není spolehlivou zárukou dobré hodnotyll). Nehodláme dopodrobna stopovati všecky fase
tohoto pokusného tavení; ukážeme pouze na některé momenty zajímavější.
Roku 1573 připuštěn byl k Hzení práce v huti královské Jiří Wiri: za týhodní plat 4 tolarů; deputát 10 sáhů dfíví ročně, jaký mívali dHvější
hutmisUi, byl mu odepřen. Teprve asi roku 1578 byl jmenován hutmistrem,
neboť teprVe listem ze dne 13. října t. r. povolil král, aby mu byl vydán
jeho plat od 1573 začínaje1 2 ). Dačický o něm zaznamenal v Pamětech
svých, že byl šmelcíf rud a kyzův výborný, že mnozí proti němu šmelcovali,
chtějíce jej v tom šmelcování pl"emistrovati, ale ničeho dovésti nemohli 13).
Chvalný tento posudek dotvrzuje se listinami. Roku 1593 dopuštěno pokusné tavení Hanušovi Steinpergrovi; výsledek pak srovnán s tavíí-skvm
dílem Wirtovým a shledáno toto:
.
r

ph vytaveni každé
hUvny sUfbra

dle steinpergral

db Wirta

I

škoda na penězích

ztráta sUíbra
41t 2% den 3lt 1qtl1% den (lot po 14 gr)
.olova spotřebováno
691ib
163/4 1ib
(ct po 312 tol)
uhlí spoHebováno
5%2 truhly
4% truhly (truhla po 12 gr)
útrata hutní
31 gr 212 den 21 gr 5 den
úhrnem

II gr 6 12 denl
45gr 5 den
7 gr 9 gr 412 den
ll,p 14 gr 2 den

avšak Steinperger získal mědi více
o IBis lib (ct po II 12 tol) odečteno
3 gr 612 den
zbývá škody 1 kp 10 gr 212 den
Jestliže tehdy z Wirtova díla vycházelo ročně asi 15000 hl- stříbra,
snadno lze posouditi, jak hrozná skoda by byla vzešla pokladně mincovní,
chámu, za roční plat 10 zl do mince. A. K. hor. odd. kniha zpráv komoře, fol. 135. _
Roku 1699 připomíná se mlýn obecní vystavěný ze staré huti. A. K hor. odd. kniha 28,
fol. 681.

11) Hofmistr horni a urburéř podávají o šmelcováni Šebestianem Essem konaném posudek velice llepřiz'nivý, píší o něm' f. 6. ante Bartholomei (dne 19. srpna)
1552; že "žádný rozumný člověk chváliti ho nemůže", prohlašují, že "žádné lepší
šmelcování od lidi ašmelcéřú rozumných nemohlo vyhledáno býti jako to, kteréhož
jsou předešle erckaféři od starodávna užívali" a radí, aby instituce erckaféřů nebyla
úplně zrušena "neb jedenkaždý svú věc při šmelcování pilněji než ciziopatrovati
bude" a doporučuji "aby v hutech královských podle starého českého šmelcování
děláno bylo". A. minist. financí "Kuttenbel'g" č. 16398.
12) A. K hor. odd. kniha 21. fol. 102.
13) Rezek-Dačický II. 41 a 53.
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kdyby Steinperger byl celý rok šme1covaI14). HMe ještě dopadly pokusy
jáchymovského hutmistra Konrada Fischera (též Vischer), který ph šel
roku 1595 do Hory pochlubiti se svým uměním. Svěl'ili mu všecky rudy
a kyzy V jednom témdni skoupené, úhrnem 1563 ct 20 lib, V nichž dle
zkoušky bylo 107 hr 15 lt 3 qtl sUíbra; avšak z tohoto sHíbra ušlo Fischerovi již ph propírání puchverku ("im Wasser") 25 hr 15 lt 2 qtl (ze
66 ct 12 lib rudy a kyzu). Phdali mu rudy a kyzu, aby měl dostatek, a
pozorovali dále postup práce pokusné; avšak práce postupovala velice
zdlouhavě a pr'edběžný již úsudek horního hofmistra o Fischerovi vyzníval
velice nepHznivě, "dass er gal' weit dahinder und ein béiser Fischer bleiben
wiirde", kterýžto úsudek se pb inventuí'e zjevil správným, jak patrno,
z následující rozvahy:
ph vytaveni 1

I

střibra

hř

I

dle Fischera

I

dle Wirta

schodek sUíbra
17 qt1 3 den II qt13 den
olova spoUebováno
17 lib
41 Yz lib
uhlí spáleno
43/ 4 truhly
81/ 5 truhly
útrata hutní
lkp 12gr 5den
23 gr
mědi vyzískáno
mc
3 lib

I

ztráta na

penězich

(lot po 14 gr)
20gr 3~den
(ct po 1 kp 33 gr) 19 gr (truhla po 12 gr) 42 gr 49gr 5 den
(ct FO 5 kp 45 gr) 12 gr úhrnem 2kp 23gr -

Kdyby se takto tavilo celý rok, dostoupila by škoda summy asi 30000
kp gr15).
Ani mistrný tavíí' JiH Wirt nebyl ušetřen břitké a Hzné kritiky.
Krištof Taubenreuter, puchhalter pH komor'e české, na začátku roku
1596 sestavil výsledky Wirtovy práce távíi'ské za dobu dosud uPlynulých
20 let v pi'ehlednou tabulku a dokázal, že výsledky ty se jeví rok od roku
postupně horšími; zvoliv základem výrobu sU'íbra z roku 1595, totiž
13015 hř vypočítal, že pokladna mincovní byla stále poklesávajícím hospo,-.
dál'stvím hutním zkrácena proti roku 1575 o 9389 kp 23 gr 4 den, proti
roku 1593 o 3362 kp 12~ gr a proti roku 1594 o 2187 kp 45 gr 4 den16).
Později (od 1599) byl hutmistrem David Volfrum z Freibergu, jemuž se
podal'ilo vynutiti pro sebe podmínky velice pi'íznivé: 8 tolarů platu týhodního a polovinu užitku z díla hutního; "což pH těch horách slejcháno.
a dovolováno nebylo," rozhorleně píše Dačický, "aby nájemník s pánem
svým ve vlastní věci páně rovný díl a spolek měl "17). Podahlo se nám
vypátrati list, jímž David Wolfrum dne 7. záH 1602 žádá, aby mu z ÚSpOl~
14) A. K hor. odd. invent. čis.599.
16) lbidem. - A. K hor. odd. kniha ll. fol. 315.
16) A. K hor. odd. kniha ll. fol. 375.
17) Rezek-Dačický II. 78 a 79.
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19570 tolarů 20 gr 2 den, kterých jeho smelcováním bylo docíleno, vyplacena byla polovina, totiž 9785 tol 10 gr 1 den, jemu dle zápisu císal"ského
p'Í'Íslušející; honosí se, že'za jeho hospodál"ství nebylo Ueba dělati dluhy,
nýbrž staré dluhy že byly uplaceny, a neostýchá se phpojiti chlubnou
poznámku "dann je das Werkh seinen Maister selbst lobet ... "18) Dačický stigmatisuje jednání Wolfrumovo zcela nepokrytě slovem "šejdíl'ství,
jemuž khunst Hkají"; a jemtl jakožto očitému svědku a bystrému pozorovateli důvHujelUe úplně.
Vedle sUíbra domácího phcházelo do mince kutnohorské také mnoho
sHíbra cizího, hostinského čili pr'espolního. Povíme aspoň, odkud nejčastěji
bylo sUíbro hostinské dodáváno. Roku 1483 koupeno sUíbra 40 hi' 1 ft
3 It od Bojana z Čáslavě, roku 1549 phnesli kverci čáslavští 27 M 14% lt
sUíbra, podruhé asi totéž množství. Téhož roku z hor Budějovských dodáno v pěti kusech 319 hř 22 It, z Prosiček 1 M 6Y2 lt. Často pbcházelo
sU~bro též od kverků z PHbramě a dosti hojně: roku 1550 ph neděli Oculi
74 M 15 It, roku 1551 Dum. medium 1035 M IlIt v Uinácti kusech, roku
1555 poslal Jan Bukstorfer, desátník hor PHbramských 153 hl' 3 lt 3 qt1
ve čtyr'ech kusech atd. Rol<:u 155i phjímáno sUíbro z hor Velhartických
od pana Plánského a z Polné od paní Elšky z Postupic, dále též z Budě
jovic (z dolu Vesce a Abrhama), z Nalžova, z Prosiček, z Rataj, z Skalice
(z dolu Bejdrumu, České Koruny, dolu Harcíl'ského a Limberského),
od sv. Prokopa, též'z Sthnelic, Tábora, Vrbice aj. V létech 1563~66 vyskytá se mezi sUíbry dodanými též sUíbro z hor PHbyslavských od Jana
Doubka a od Zachariáše z Hradce, nejvyššího komorníka markrabství moravského. Častěji nacházíme též zmínku o zásilce sUíbra z hor Jihlavských,
Pavlovských, Ratibor'ských a Rychnovských. SUíbra hostinská byla bezpochyby většinou již prepálená; soudíme takto dle zápisů o jakosti těchto
sUíber, na pí'. 1549 sUíbro od kverků z Vrbice 12 M 1 It, v něm fajnu
II M 12lt 1 qtl 3Y2 den; jakož i roku 1579 dne l. srpna pbjato od Krištofa
'staršího Leskovce z Leskovce a na Novém Rychnově sUíbra 18 M, v něm
fajnu 17 M 10 lt 1 qtl 2 den19 ).
SHíbro do mince phjaté platilo se penězi, které z něho byly vybity20).
Cena sHíbra se často měnila, bylať ovšem hlavně závisla na výnosnosti
18) A. K hor. odd. kniha ll. fol. 559.
19) Registra verková. - Výkazy stl'ibra přijatého. - A. K hor. odd. 11l3.
1284. 1575. 1601. - Z různých mist piicházelo stl-ibro různě zvážené: z Prahy dle
váhy pražské, z Budějovic dle videňské, v Přibrami vážili dle váhy norimberské,
v Jáchymově dle erfurtské.
20) Dodavatelé střibra někdy tuze naléhali na Medniky mince žádajice, aby
stříbra jejich byla spěšně zmincována; pHkladem budiž list Jana Mladšiho z Lobkovic
z roku 1551. Piše takto: "Teď Vám okolo 90 neb 100 hřiven stHbra z hor mých a pánů
bratl-i mých posílám do mince a za to prosim, že je hned nemeškajic spravedlivě
zvážiti a sprůbovati dáte, a n'ajde-li se tak podle šichtmejstrů poznamenáni i průby
,jeden každý plik, že mi to oznámite a na ceduli sepsané odešlete. A zvláště pak za to
žádám, že je ihned na tolary zmincovati dáte a po dodatelich stHbra tohoto že
<III
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dolůV-. Dle nejstarších zápisů, které máme po ruce, poznáváme, že rudo~
kupcům se od roku 1472 začínaje za hřivnu stHbra platilo 1% kp; od roku
1477 přidány k tomu 4 gr nádavkem. Roku 1482 stoupla cena hHvny na
105 gr, avšak dlouho tento plat nepotrval, již 1483 Circumdederunt jest
sňato erckaťéí'ům 15 gr s hHvny. Roku následujícího od neděle Esto mihi

začínaje pro veliký nedostatek stříbra zvýšena opět cena jeho zprvu na
100 gr, od neděle Dom. illuminatio dokonce na 2% kOp y 21). Roku 1486
Circumdederunt sklesla cena na 2 kp a na tmn zůstala až do vlády krále
Ludvíka. Avšak jednotlivcům poskytoval král někdy mimořádných
výhod: 1487 Exurge "jest víc dáno nad obyčejné placení panu Samuelovi

z rozkázání krále Mti listem, aby jemu bylo placeno až do sta hi'iven každá
hHvna po 5 zlatých uherských (= 2% kp gr) a tu jest najprve počato."
Téhož roku od neděle Cantate začínaje prokazována taková milost též Jo~
hanesovi, úí'edníku mince, až do 45 hi' a od neděle Dom. illum. též hof~
mistrovi hornímu. Roku 1538 platilo se erckaféí'ům 2% kp za hřivnu,
roku 1544 již 3 kp, roku 1566 dokonce 4 %kp čili 9 tolarů 22 ). Vysoké hodnoty
dosáhlo sWbro roku 1621: tehdy se platilo za hřivnu 25 zl; pražskému
židovi Bassevimu dostalo se pak nařízením knížete Karla z Lichtensteina
ze dne 24. záh 1621 na každou hHvnu ještě 2 zl nádavku, aby byl odměněn
za své zvláštní služby 23). V listě, jímž dne 25. července 1626 Hanuš Špís
z Hartenfelsu a Mikuláš Vodňanský z Čazarova kvitují phjem peněz za
stříbro do mince prodané, dovídáme se, že za hřivnu vídeň. váhy se účto~
valo 10 tolarů (tolar po 90 kr), ale z 110 hi' 2 qtl 1 den sWbra dodaného
zaplatilo se jim pouze 99 hř 2 qtl, , neboť každá desátá hHvna náležela
dsaí'i24 ). Ze sthber cizích do mince přinesených vybíral se pouze čtvrtý
díl desátku 25 ).
mi hned zase za též stříbro podli sněmovního zůstání a smlouvy, kterou JMKská
s stavy království tohoto míti ráčí, za hřivnu po 9 kp míšenských pošlete .. "; žádá
za spěšné vypravení svých služebníků, "aby darmo v Hoře neutráceli"; kdyby se
stříbro nemohlo ihned zmincovati, prosí, aby si úl"edníci mince tu summu zatim
někde v Hoře vypůjčili a jeho služebníkům na tolařich vyplatili, poněvadž prý těch
peněz pilně potl-ebuje. Dáno v Praze v středu po Sv. Matěji apoštolu božím. A. K.
hor. odd. kniha 31. fol. 27.
21) A. W. Reg. verková. PH neděli dotčené jest poznamenáno toto: "Král
jeho milost pán náš nejmilostivější znaje nedostatek hor ráčil jest lásku a milost svou
okázati a stříbra všecka napol'~d všech hor k minci bráti a je platiti za každou hřivnu
po pěti zlatých neb po 2 Yz kp gr čes. To jest se počalo platiti této neděle, kteráž
slove Dominus illuminatio."
22)
1551. A.
23)
24)

A.
K.
A.
A.

K. hor. odd. kniha 18. fol. 399. hor. odd. kniha 31. fol. 27.
K. hor. odd. kniha 15. fol. 56.
W. kvitance.

Cenu tuto' mělo stříbro také již roku
.

26) Roku 1588 pHnesl do mince Petr Zigenmaier z Něm. Brodu střibro, v němž
bylo fajnu 6 hř 3 lt 3% den, a placeno mu za ně po 4 kp úhrnem 24 kp 47 gr 5 den,
z toho však odražen čtvrtý díl desátku, totiž 37 gr 1 den. A. K. invent. čís. 599.
ID

Odměnou

za mimořádné služby, za projevenou ochotu nevšední
(půjčku větší summy a pod.) prokazoval král jednotlivcům dosti často
zvláštní milost svou tím způsobem, že jim dovolil, aby jisté množství sWbra
svého směli přinésti do mince královs!<:é ku zmincování a mince z něho
vybitá aby jim ponechána byla za pouhou náhradu útrat mincovních.
Obdarování takové bylo tím vydatnější, čím většího množství stříbra se
licence tato týkala, neboť král se tím zí'ekl užitku, jejž mu skytalo vy~
bíjení mince ze sWber koupených. Ve smyslu tomto projevoval obzvláště
lnál Vladislav II. štědrotu obdivuhodnou: 1482 dne 10. :l'íjna oznamuje
lnál, že dopustil Hynkovi z Auhřic, <l:by sobě zdělal tu na Dvoí'e 13 neb
14 hÍ'iven sthbra na peníze, a naHzuje ÚÍ'edníkům mince, aby jemu toho
nebránili ani jakých zmatkův čini1i26 ); 1491 král chtěje obci kutnohorské
prokázati m.ilostsvou za stále platné a ochotné služby svolil k tomu, aby
l<aždého roku .směla sthber za 1000 hi' skoupiti a v minci královské na
peníze zdělati 27 ); 1507 Omnes gentes se mincovalo sthbro páně Ladslavovo,
bylo ho 103% hi' % It a zděláno v šesti šmitnách, ~ po zaplacení minc~
koštu zbylo panu Ladslavovi 348 kp 53 gr. Avšak phpady podobné nebyly
nijak vzácny ani před tímto králem, ani po něm. Roku 1465 tu neděli
pí'ed sv. Martú Pavel z Prahy dává na vědomí Janovi z Rožmberka, že
jeho stHbra (bylo ho pí'es 160 hi') jsou již vzdělána na peníze (624 kp 10 gr
po zaplacení dělníkóm); a poněvadž úředníci, což porozuměl na nich,
toho ochotně pilni byli, prosí, aby pán ráčil jim súdek dobré zvěřiny poslati s tím vozem, který phjede pro peníze28 ). Opět roku 1549 Jan mladší
Popel z Lobkovic a na Týně Horšovs!<:ém, nej". komorník král. čes., posílal
stříbro své do Hory k zmincování, neboť mu bylo propuštěno až do 500 hí'
toliko za minckoštu zaplacení29 ). Roku 1527 král Ferdinand dovolil purkmistru a konšelům města Kolína nad Labem zmincovati 50 hř sWbra
v Kutné Hoí'e, aby "pomoc nám svolenou a berni povinnú tím snáze
a spíše, poněvadž dostatku k tomu nemají, zpravili"30).
Výhod těchto z milosti královy plynoucích používaly ob čas též
chrámy a někdy snad i kůry literátův; často nacházíme v reg. verk zmínku
o sthbí'e zádušním a literátském. Roku 1482 Quasimodo přineseno do
m'nce sWbro "k sv. Barboí'e II hí' 3 ft 3 It, to jim zděláno na peníze.
26) A. K. hor. odd. kniha 1. fol. 292.
27) Ibid. fol. 300.
28) Arch. Čes. XIV. 146.
29)' A. W. Reg. verle při neděli Omnis terra. - Mimořádná práce takováto
nebývala pokaždé úředníkům mince vhod, a proto ji rádi odkládali; 1624 Samuel
"Wexler Prager Jud" si ztěžoval do zdlouhavého přepalování a mincováni střibra,
lderé do horské mince dodává, a žádal za "Remedirung" - a hned tu byl z komory
,české rozkaz, aby se mu pokud možno vyhovovalo, práce, olovo aj. lacino počítalo
a za stř'ibro jemu ihned platilo. A. M. hor. odd. 6396.
30) A. místodrž. král. čes. fas. kut. č. 1527/1. List datovaný v Praze v pátek
:po bož. Nanebevstoupení (31. května). Že to bylo stl-íbro klenotní, dovídáme se z jiné
listiny téhož archivu (č. 1527/7), datované v úterý před Božím tělem (18. června).
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Milý phklad účinné obětavosti známe z roku 1486. Tehdy Bartoš.
krejčí a Jaroš Slon (kostelníci chrámu sv. Barbory?) koupili ornát zlato~
hlavový se dvěma dalmatikami také zlatohlavovými barvy brunátné
od !vohanesa Medníka paní Hradištské za 101 zlatý uherský, "na
kterezto ornaty vybírána jest ruda od havéÍ'Óv u dolu Rúsóv s volí pana
Vencelíka pergmistra téhož dolu; a týž Vencelík potom. túž rudu sebranú
v huti své sám zdělal a když byla zdělána, potom p. Bartoš a p. Slon to
stHbro z té rudy pbjemše k sobě dali do mince čisté a prenované 16 hí'
a 3 ft a pan mincm.ajstr k žádosti panské dopustil jest to sUíbro zm.incovati a zdělati, od kteréhožto mincování mincéh a pregéh nevzali nic, a tak
p. Bartoš se p. Slonem phja1i od Medníkův z mince za též sUíbro 57 kp gr
bez 3~ gr"; z toho dali za ornaty 50 kp 30 gr a Vencelíkovi hutkoštu
3 kp 24 gr 31 ). Také roku 1484, 1503, 1504 a jin. bylo několikráte sUíbro
mincováno pro chrám sv. Barbory; roku 1491 Oculi dodáno do mince
"Námět argentum fu1minatum ex 1apidibus manua1ibus" 20 hí' 3 ft 3 lt,
1504 Misericordia argentum Alte ecclesie 7 hí' 3~ lt, téhož roku tHkráte
na archu k sv. Bal'bol'e, 1504 Vocem. jocun. Seti Laurencii ad Kank argentum 7 hÍ' 3 ft lIt, 1514 Exaudi II. ad Sc. Bartolom.eum argentum 19 hí'
2 ft 2 ~ 1t; atd. R.1508 Adorate II. pl"išlo do mince 16 hí' 3 ft 2lt stHbra
z hanštánů Vose1ských na dílo zdi na Páchu. PÍ'evážná většina sUíber
zádušních jest zapsána mezi stHbry do mince koupenými (argentum
emptum); hhvnu platili po 3 kopách, užitek (ubrláf) pak zůstal králi'
také stHbro literácké nacházíme zpravidla mezi stHbry koupenými, n~
pl'. 1516 Misericordia emptum: literátského z rudy nachované stHbra
2~ hl' 2% lt. Že ani kostelům nebylo snadno dosíci výhody svrchu dotčené, ~oznáváme z listu, jímž president a rady zHzené komory v království Ceském. vyhzují žádost, týkající se chrámu sv. Vavhnce na Kaňku'
listem ze dne 12. máje 1620 hovoH vúči "správcúm a místodržícím Mad~
nejvyššího mincmistrovství na Horách Kutných" takto: "Zůstává Vám
v dobré paměti, že jsou toho ph nás starší nad havéh a konšelé opatrovníci
z~duš! sv. Vavhnce v staročeském Kangku na Horách Kutnách vyh1edaval!, abychom k tomu povolili, aby jim. čtyhceti čtyry hhvny půl druhého lotu feinu sUíbra, kteréž na průbě Uinácte lotú a jeden kventl drží
a od Pl'edkův jich při témž záduší nashromážděno jest, v minci JMKské
pána našeho milostivého na Horách Kutnách na peníze zmincováno.
býti mo~10, a j~kou jste nám správu vy pane Klusáku spolu s panem.
Pavlem Skretou Sotnovským z ZávoÍ'ic, mincmistrem pražským, na komoru
o té věci učinili. A poněvadž toho dokládáte, že se to bez ztenčení dů
chodu JMKské státi a jim takové stHbro tím spúsobem, jak se to pánům
:tavům proti zaplacení minckoštu děje, zmincováno býti může, obzvláště
ze se to ob~e kaňkovské, na nejvýš skrze pavuňky schuzené, dotejče,
p~'otož nemaJíc v té věci z pH čin oznámených žádného rozmyšlení jménem
31) A. K Reg. flav. minus F. 6. Z výpiskú

t
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Reháka.

:a na místě JMKské k tomu povolujem a Vám. pH tom poroučíme, abyste
jim takové stHbro v minci JMKské proti odvedení minckoštu zmincovati
dali, však tak, aby to v tejnosti zůstávalo a jiní toho pl'ík1adu následovati
neměli. Bude Vám to ph počtu za pOI'ádné po'oženo a pasírováno'(32).

3. Cány z nadělení božího.

W
!

V registrech verkových ph každém témdni se vyskytá poznámka
'0 jakémsi nepatrném. množství stHbra zmincovaného, pro něž tu nacházíme
záhadnou značku "stHbro nad.p". Bylo nám chápati se dohadu; kolísali
jsme mezi rúznými domněnkami jednu zavrhujíce druhé se chápajíce,
žádná neměla podkladu dosti pevného; ani objev nového názvu pro toto
sUíbro, totiž "stHbro pl'ivážené" neposkytl žádoucího jasna ~ až konečně jsme v městském archivě kutnohorském našli rejsUík, v němž se
toto stHbro zvláště účtovalo, a z něho jsm.e čerpali uspokojivé vysvětlení.
RejstHk tento, který se chová v horním oddělení pod invent. číslem 582,
má nadpis "Registl'um virgularum argenti"l) a sahá od roku 1472 Dum
damarem "circa accessum domini Pauli Vidla1\;" až do poslední neděle
Toku 1497. pr'edevším prozradily některé zápisy tohoto rejstHku plný
název dotčeného druhu stHbra: čteme tu pH 1472 In voluntate "cánóv
.z cizur Uí, kteréž jsú byly zůstaly z božího nadělení, když jest bylo děláno
·dominica Respice II., Miserere, Sa1us populi 7 hl' 1ft Ut", a ph 1473 Dum
damarem "Řéhovi s Moravcem 10 kp na to stHbro, na kterém se jest
omyl stal, ješto vešlo v boží nadělení dominica Omnes gentes" a téhož roku
"zděláno nadělení cánóv 7 hl" 1 ft 2 lt". Další zápisy téhož rejsUíku, které
vedly k objasnění věci, jsou tyto: 1475 Ecce Deus "Argentum z pl"ívažku
2% 1t a to jest v summě počteno, jakož se pr'i sazení nalézá, neb nebylo
·co odjíti pro porušení váhy, že dávána opravovati' ; 1479 Esto bylo stl"íbra
z nadělení opět nápadně málo, pouze 1% lt a z něho zděláno toliko 17 gr
(jindy bývá 1 až 3 hí' a peněz vybitých 3 až 10 kp gr), což se vysvětluje
poznámkou "pH tom pHvažku váženo jest stHbro podruhé, kdy se zdálo
Medníkóm, že malý phvažek' i váženo jest každé stHbro zvláště po druhé
·a nenalezeno, než jakož v sobotu napsáno; nemohli porozuměti, kudy je
to pl'išlo, leč by vahou hnuto bylo"; 1483 In voluntate ten týden nad,p
žádného není, ledva summa nalezena. Ten týden, kdy rudokupci nepl'inesli stHber žádných do mince, nebylo také přívažku: 1476 In excelso
připsáno "Dum medium nihil fuit, quoniam non portaverunt argenta ad
·curiam propter festa" (vánoce); 1477 Dum medium argenta non portaverunt
.ad curiam propter festa; 1478 Quasimodo nU portaverunt ad curiam;
1478 Benedicta labor non fuit atd. Zprávy tyto doplňujeme některými
32) A. W. Kniha Kaňkovská Č. 141. fol. M. 10.
1) Nová pag. 129. Registřik tento jest připojen (v jedno svázán) k Registru
<cupri, které se počiná také rokem 1472,
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zápisy z reg. verkových: 1473 Miserere vydáno Štamprecharovi stHbra
z mince na dluhy královské 147 hí' 2 ft 1Y2 lt a to jest tak dáno, jakž jest
od erckafél'óv jedno každé phjato a na každé zvláště cedulka phlepena,
na tom se jest pÍ'ÍvážiIo, když jest summú váženo, 1 hí' 2 ft 2~ lt; 1473
I ustus z té summy (stHbra) vzal pan mincmistr sám osobně na dluhy královské 154 hí' ~ lt tu neděli po sv. Dionysii, a kdy jest summú váženo
na veliké váze po dvakrát, tehdy se jest pÍ'ÍvážiIo 3 hl' 1 It, po prvním
vážení 1 hř 3 ft 1 It a po druhém 1 hř 1 ft; 1473 Da pacem z té summy
posláno panu mincmistrovi ;na dluhy královské 67 hř 3 ft lIt, vedle toho
jak jest od erckaféřóv phjato, ale když jest potom podruhé také každé
zvláště váženo na druhé váze, tehdy jest summa byla 69 hr- 1 ft a vedle
toho jsú cedulky na každé zvláště phlepovány a také v té summě jest
posláno, a kdy jest všecko spolu summú váženo, tehdy jsú se pÍ'Ívážily
3 It vedle summy druhé.
Dle zápisův těchto dospíváme k následujícímu závěru. StHbro, které
:'udokupci .pl'jnášeli na Vlaský Dvúr, vážilo se od každého co bylo pHjato,
~ak v regIstrech verkových pokaždé na prv;ní stránce· účtu týhodního
Jest poznamenáno; od prodávajícího žádáno váhy dobré, váhy s pr-evažkem.
Když pak k sazení verku bylo všecko ('Híbro váženo úhrnem "na velké
váze", našlo se ovšem zpravidla stříbra více. Oč výsledek tohoto vážení
sáhal nad součet všech vah jednotlivých, totiž nad váhu sHíbra rudokupcům zaplaceného, to nazývali st ř í b r e m p l' i v á žen Ý m nebo též
nad ě 1 e ním b o ž í m. PHhodilo-li se někdy, že nepÍ'Ínesli sHíbra
žádného na Vlaský Dvúr, tehdy nebylo také žádného stříbra z nadělení
božího. Stalo se také, že na velké váze sotva se dovážili sl1mmy toho, co
vykazovaly zápisy jednotlivé o sHíbrech phnesených; pfíčina toho vezela
asi pokaždé v jakési vadě vah 2),
Týhodní pi-íjem sHíbra phváženého byl sice skrovný (1-4 hl'), ale
z trošek těchto vyrůstaly summy dosti značné; na pr-. roku 1474 "a dominica
In excelso usque dominica Exaudi secundo", totÍž za púlléta vybito z něho
421 kp 47 gr; roku 1493 v 51 nedělích se sešlo 221 hí' 1 ft 3Yzlt stHbra nad-p
2) Nedostatečnost vah byla pHčinou častých omylů, které většinou asi nebyly
poznány, a co bylo poznáno, bylo asi na mnoze zamlčeno, nebyl-li Hm nikdo citelně
poškozen. Zlý pHpad udál se roku 1477 Protector, a to za přitomnosti krále Vladislava na Vlaském Dvoře. Tehdy bylo od erckaféřů pHjato summa argenti 229 hř 1 qtl'.
ale k sazení na váze veliké víc se jest nevážilo než toliko 226 hř 3 ft 1 It, aniž se jest
mohlo naléznúti, a to proto, že ta váha, na které jest stříbro přijímáno, jest převazo
vána, neb jsú se byli provázkové ztrhali; i převazoval ji Řéha a tak tím se jest byla
některak pokazila. Jakož jsú pak páni Madníci to ihned ten večer pověděli králi JMti
a na zajtH také jsú tu věc vznesli na pana mincmistra, a byl při tom také pan Rú:
p~vs:{ý; jako~, jsú to s~mi s (h)ledali, že ta věc jest vahou pí'išla, neb jest váženo
Vldlakova stnbra 14 hr, které bylo nevsazeno, ale bylo po zůstaveno pro nělcerú
potř:~u, a ~o když jsú vážili př~d panem mincmistrem a panem Rúpovským, nedovazllo se Jest o. věr~unl~ na velIké váze proti té, na které jest pHjato. A tak jest
porozumel pan mlnCmlstr 1 s panem Rúpovským, že jest ta věc vahou přišla. A. W.
Reg. verk.
v

a z něho vytepáno 701 kp 18 gr; atd. V létech 1472-84 zdělávali sHíbro
to každý týden na cány společně s hlavním verkem; ale pokaždé bylo
pi-íslušné množství cánúv z celého verku hlavního odňato a jednomu nebo
dvěma mincíl'úm k zmincování odevzdáno a též od ostatních plátúv odloučeně vybito. V létech 1484-91 dělo se mincování stHbra nad.p ve lhůtách
dvou, osmi, šest;nácti až dvacetišesti nedělí, v létech 1492-97 doko;nce
teprvé po uplynutí doby celého roku. Peníze z nadělení božího ražené
zaznamenávaly se ve zvláštním rejsHíku svrchu již dotčeném 3), útraty
mincovní se také zvláště účtovaly a od celku odrazily, čistý výtěžek byl
pak Vytknut slovy "restat in mensa".
SHíbra pHváženého bylo často užito k dosazení hlavního ve rku,
když po rozpuštění následkem schodku v ohni se objevil chudším a jiného
sHíbra na dosazení nebylo na snadě; 1491 Exaudi I. "Argentum 3Yz hi-,
to nad.p dáno k dosazení verku, ješto se proba nemohla najíti, i není toho
téhodne nad.p, neb nezústává pro to dosazení"; téhož roku Spiritus dom.
"Argentum 2 Yz hř 1 qt1, a měly býti 3 Yz hí' 1 qtl, i dána 1 hí' sHíbra k onoho
téhodne verku k dosazení'(4); atd. Dle toho soudíme, že výtěžek z nadě
lení božího byl dle starodávné zvyklosti jaksi náhradou za to, co pÍ'Í sazení
verku sešlo v ohni. Proběhem času se z toho asi vyvinul jakýsi pravidelný
požitek, králi vyhrazený; roku 1484 nacházíme téměř při každém ~erku
poznámku, že peníze z nadělení božího zdělané byly poslány králi. Casto
se výtěžek ten ukládal a sHádal na placení sHíber; nějaká trocha byla
také zmincována pro krále na tlusté groše, na pl'. 1474 In excelso "kdy
JMt byl u Hory". V létech 1492-94 se užitek z sHíber pl'ivážených nakládal na mnoze na vydání pro saskou kněžnu Katehnu, vdovu po knížeti
Hynkovi z Minstrberka, která tehdy seděla na Poděbradech5 ).
Poslední zprávy o sHíbi-e z nadělení božího známe ze začátku roku
1527 6); kdy pHjem sHíbra pod titulem dotčeným zanikl, Hci nedovedeme,
poněvadž registra verková z doby 1527-37 se ztratila. V registru Verkovém z roku 1538 sHíbra toho již nenacházíme; snad jest utajeno v jakémsi ustáleném a systemisovaném nádavku.
4. Pagament

peněžní.

Byla-li sHíbru s mědí slitému pro jistý účel dána určitá forma, nabylo tím sHíbro vysší, ideální hodnoty (jakožto mince, šperk a pod.). Stal-li
3) Roku 1472 Dicit III. v registrech verkových písaí' mince dovolává se jistého
zápisu v Registru virgularum argenti slovy "jakož se nalézá v rejstru, kdež se cánové
pHvažku odjímají." Ukazuje-li se naopak z rejstříku tohoto na Registra verková,.
řiká se jim obyčejně "registrum generale".
4) Reg. virgul. arg. pg. 261.
") Památky archaeolog. XXIII. 109.
6) A. K hOL odd. 344. - Oba názvy tohoto střibra jsou tu k sobě přiřaděně:
"stříbra nad.p to jest přiváženého v roce (1525) zděláno na peníze i na haléře summa.
75~hř~3 ft 3 qtl."
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se však pí'edmět takový následkem opoUebení, poškození, změny vkusu
nebo z jiných příčin nezpůsobilým k tomu, aby účelu vytknutému ještě
mohl sloužiti a vyhovovati, pozbyla tím jeho fasona púvodního významu
a pl'edmět podržel pouze hodnotú sUíbra v něm obsaženého. Nedmět
takovýto částečně znehodnocený nazýval se pa gam e nt e m; rozeznáváme p a gam e nt pen ě žní, totiž minci nebernou, z oběhu vzatou,
zapovězenou, a p a gam e n t k len o t ní čili k len o d i a I e, totiž
zboží sHíbrnické a zlatnické. Do mince se phnášel hlavně pagament peněžnÍ.

Z doby nejstarší nemáme určitých zprávo pagamentu peněžním,
do mince kutnohorské dodávaném. Pravděpodobně lze souditi, že ho asi
nebylo mnoho; neboť po reformě mincovní, králem Václavem II. zpúsobené, dobrá mince domácí s rozhodným zdarem zápasila se špatnou
mincí Cl Zl (německou), do Čech se deroucí. A také nebylo pÍ"Íčiny, pro
kterou by mince domácí se měla bráti z oběhu; teprve v druhé polovici
15. století byl jistý druh mince české neberným prohlášen, - byla to
mince skutečně špatná, která se vybíjela za válek husitských. Osudem
tímto stižen byl konečně také groš pražský po neblahém roce 1547 a odtud
začínaje vyskytá se již hojněji v pagamentu; takto mizel groš pražský
znenáhla z oběhu, ale v účtování držel dlouho ještě vrch nad tolarem,
mincí nově zavedenou. Nejstarší zprávu o pagamentování grošův českých
četli jsme v reg. verkových při roce 1484: Cantate zmincovány staré groše,
.a opět Factus přijato do mince grošóv od Jirka 33 hÍ", argentum in eis
18 M; poznáváme, že jsou to groše české již podle dobré jakosti, - jim
na odpJr obsahovaly groše míšenské, jichž roku 1487 Adorate II. bylo
yhneseno 69 hÍ" 3 frt, toliko 22 hř 1 ft 112 It a groše pfezkové v 24 hřivnách
pouze 9 hř 3 ft 3 lt čistého sWbra. Také bychom bez bližšího určení poznali
,dobré groš:; české v zápise z roku 1554 Inclina "pagamentu z starých
grošú českých od pana rent mistra váží nezrněný 43 hř 12 It 1 qtl,
zase z tygle zrněný 43 hí" 512 It, sešlo v ohni 612 lt 1 qtl, proba 8 It 2 qtl
1 den, fejnu 23 hř 3 lt 2 den". Pagament peněžní bývá často pestrou
směsí mincí rúzné provenience; jsou-li zprávy dosti určité, nabýváme
zajímavého poučení o jakosti té které mince. K zprávám výše již vytknutým
phpojujeme ještě další podrobnosti o pagamentu, který roku 1487 Adorat~ II. do mince horské byl dodán: denárú vídeňských 1 hí' 3 ft 2 lt,
v mch stHbra 3 ft; denárů horských 3 ft 2 It, v nich stříbra 312 It; smalkaldarů 7 M, v nich sHíbra 3 hÍ" 1 ft 2 It 1 qt1. Takovéto podrobné prozkoun:ání jakosti pro každý jednotlivý druh mince nebylo pokaždé nutno;
byla-II směs mincí jaksi celkem, k jedinému dodavateli hledícím, rozpustilo
se vše v jediném shluku na stejnorodou slitinu, tato byla pak zrněna
a na několika zrnech prozkoušena. Pagament, jehož mělo býti užito
k účelům mincovním, nebyl nikdy pí'epalován, poněvadž vedle sWbra
a mědi neobsahoval žádné cizí pÍ"ísady; nečistota na mincích lpějící spálila
·se ph rozpuštěnÍ.

Hromadně

dodával se pagament peněžní do mince hlavně z berně.

V~reg. verkových z roku 1487 jest pÍ"i neděli Exaudi II. obšírně popsán
pagament, jejž král poslal z berně 1); bylo ho summou 473 hÍ" 1 ft 112 It,

sHíbra v něm shledáno toliko 103 hl" 2 ft 12 It. Mincí hrubších (grošúv
širokých, míšenských a podvojných, jakož i rejnských zlatých) bylo v zásilce této pouze asi 15 Miven, ostatek byly haléÍ"ky, jimiž bylo naplněno
pět pytlú (od 46 hí" do 85 M), čtyE pytlíky (od 23 hí" do 35 hÍ") a dva
pytlíčky a dVa měchÝÍ"e (od 5 hí" do 15 M). Obsah pytlů některých byl
udán též počtem dle grošúv českých anebo "na míšensko", v některých
pytlících "cedule počtu nebyla". Nemincováním pagamentu peněžního
děla se jaksi výměna mince staré, zlé za minci novou, dobrou, a proto se
výkonu tomu Hkalo též smě n a čili v e x 1. Mince královská byla povinna
všelikou minci z berně phjímati a ji pí'emincovati, oVšem nikoliv na škodu
svou; Medníci mince phjímajíce peníze na vexl od berníkú obyčejně nehleděli ani k jich počtu ani k váze hrubé', - pro ně rozhodujícím byl
hlavně a jediné posudek kvardejnúv o tom, kolik sWbra čistého čili fajnu
jest obsaženo v pagamentu jim odevzdaném. Vyrazivše sobě minckoštu
čili útrat mincovních po 18 gr z každé Mivny fajnu vrátili berníkům za
každou Mivnu čistého sUíbra 4 kp 58 gr mince nově ražené (dle mincovního
naHzení z roku 1563 pak pouze 4 kp 40 gr, tím však byl dle domnění našeho
již odražen minckošt). Nemálo pozoruhodné zprávy, z nichž lze si utvohti
dosti jasnou představu o nedostatcích starého bernictví, čteme ve výkaze,
jenž slove "výtah z reglster mincovních na Horách Kutnách, co jest od
léta 1562 až do léta 1568 peněz německých a jiných lehkých mincí k pagamentování i jinak na vechsl z hradu Pražského na Hory Kutné do mince
a skrze koho přivezeno, jakž níže postaveno'(2). Z toho výkazu vybíráme
pouze některé pHpady zvláště markantní. "Léta páně 1563 ten týden
CÍrcumdederunt přivezeno od berně skrze pana Jana Sladkého z Peclinovce
v pytlích zapečetěných a sečtlo se podle zprávy a fierunkúv nadepsaného
pana Jana Sladkého, že býti mělo 2600 kp gr. Takové peníze sou do tygle
odváženy a zrněný pagament z tygle ve Hech postách z týchž peněz vážil
1745 M 4 lt, v kterémž se fejnu sUíbra našlo podle prúby pHsežného
gvardeina 453 hl' 12 It 1 den. A jedna každá hi"ivna sHíbra jest zmincována po zaplacení minckoštu podle nového JMCské mincovního naHzenÍ
na 4 kp 40 gr č.; a tak k berni na nové minci zaplaceno učiní 2117 kp
31 gr 12 den. I nachází se, že na té summě těch 2600 kp gr čes. JMCská
anebo země škody vzala 482 kp 28 gr 612 den." - "Léta páně 1563 ten
týden Ad te levavi phvezeno od berně skrze uroz. a stateč. rytíí'e pana
Adama Budovce z Budova a na Janovičkách, cís. colmistra polního, peněz
německých a jiných zapověděných k Pl'emincování v pytlích pÍ"evázaných
a podle zprávy téhož pana Budovce a Petra Kfíže, písal'e jeho,
1) PHvezl jej Černin starši.
2) A. K. hor. odd. č. 1744.
Rozprav y: Tř. 1. Čis. 48.
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v kte~ém pytli bylo, sečtlo se summy 956 kp 12 gr Č. Vážily 627 hí' 1 lt.
v nich fejnu 169 M 1 qtl Yz den; témuž panu Budovcovi na nové minci
vyčteno 788 kp 44 gr 6 Yz den; škody vzato 167 kp 27 gr Yz den." "Léta páně 1564 ten týden Dom. ne longe pHvezeno od berně skrze pana
Jana Sladkého z Peclinovce a Adama Volfa peněz podle zprávy jejich že
býti mělo 506 kp 15 gr; z těch jest vybráno mince berné k vydání 275 kp
gr čes. a za ty jest hned dobré mi;nce nové vyčteno ... , škody vzato 40 kp
11 gr 3 den." Naposledy byly roku 1566 ten týden Circumdederunt skrze
Ludvíka Karla pHvezeny z Prahy od berně peníze německé zapověděné.
"A od toho času žádných peněz víceji od berně k pagamentování, pl"emincování a zve ch slo vání do mince na Hory Kutny pl"ivezeno není,"
těmito slovy se zakončuje výkaz dotčený v pondělí po památce svatých
Filipa a Jakuba apoštolův Páně léta 1599. Dokud byla drobná mince
vybíjena výhradně anebo aspol"! pí'evážnou většinou v Hol"e, byl pagament
peněžní dodáván do mince kutnohorské ne toliko od zfmských berníkův,
od rentmistra komory české a j., nýbrž dokonce též od mincmistra pražského a jáchymovského; když pak mince drobná byla hojněji tepána
i mimo Horu, zmírnil se pí'í1iv peněžního pagamentu do mince kutnohorské
nápadně. Pro značnou pl"ísadu mědi hodil se pagament dobl"e na mincování peněz drobných, kdežto z téže pl"íčiny nebyl způsobilý k sazení verku
na peníze hrubší (tolary a pod.).
Také pH jiných sběrnách scházela se mince z oběhu vzatá, neberná
domácí i cizí a posílána odtud do Hory na pl"emincování; v registrech
verkových z roku 1486 a jin. nacházíme mezi dodavateli pagamentu peněž
ního pány purkmistry a raddy města Koul"imě, Jičína,
Hradce, Litomyšle, Mostu a j., dále í'adu židů (zvláště
Čé:sto jmenují se tu židé Zilikmanové, také žid Munka
z Kolína, žid z Limburka, judeus de Praga, Lazar judeus)
aj. Nejhojněji však pl'ivážel pagament peněžní Conradus jakSsi; na pÍ'. 1486 Dom. in tua dovezl z Prahy
pagamentu 400 M, 1487 Facfus opět 496 hí' 2 ft denárů
neberných, 53 hl' 1 ft grošů mečových, 141 hl' 1 ft
Ohl'. 37. Plomha starých grošův českých, 173 hl' 1 ft sUíbra páleného
Kunrádova.
a 25 hl' 3 ft pagamentu zrněného atd. Byl to Konrád
Švajkar z Vrchovišt, ÚÍ'edník mince kutnohorské (též
měštěnín Starého Města Pražského); často z Hory do Prahy dojížděl
a tam vykoná val pro minci horskou služby faktorské 3).
3) PH jistém výkopu v Kutné Hoře byl nalezen kotouček olověný o průměru
38 mm, dosti tlustý, na němž jest vyražen mírným reliefem obraz čes. lva (obr. 37.).
s opisem gotickou majuskuli: HEC EST MONETA CVNRADI; rub kotoučku jest
hladký a středem jest prodělána dírka, co by tlustší provázek mohl býti provlečen.
Domníváme se, že takovóto známky olověné Konrad zavěšoval na pytlich, v nichž:
svůj pagament peněžní do mince dodával. Známka tato jest uložena v numismatickb.
sbírce Archaeolog. sboru "Wocela" v Kutné Hoře. .

Mnoho pagamentu peněžního pÍ'inášeli do mince na vexl také různí
živnostníci, zejména krčmáh, Í'ezníci, pekah, mlynáH a jiní, jakož i páni
odsvých poddaných (OldHch Vojkovský, Vilém z Talmberka) a j. Z rukou
těchto osob pÍ'Ícházely do mince hlavně drobné peníze německé a vídeňské,
mezi nimi jest ob čas vtroušen tolar mansfeldský celý nebo půlka jeho,
což poznáváme dle rejsUíku z roku 1562, který možno považovati za
pÍ'esné diarium směny peněžní v minci kutnohorské4); neboť v něm jest
podle jednotlivých dmI každý, kdo peníze měnil, vytknut jmenovitě s poznámkou, kolik pÍ'Ínesl mince ciZÍ (na groše české pÍ'evedeno) a kolik za to
obdržel mincí novou zaplaceno. Neobyčejný nával posUehujeme dne
20. listopadu: toho dne pÍ'išlo 158 osob z různých míst (z Hory, z Kolína,
Čáslavě, Býchor, Ronova, Podmok, Ohaí', Nov. Města, Vilímova, Činěvsi,
Ratej, Žehuně, Nové Vsi, Zásmuk, Ždánic, BOÍ'etic, IUesetic, Zbraslavic,
Veletova, Sendražic, TJ:'eboně, Chlumce, Libice, Církvice, Semína, Pí'elouče,
Potěh, Močovic, Žabonos, Volyně, Chocemic, Bohdanče, Ledče atd.);
jednotlivé summy směněné však nebyly značné: největší 11 kp 24 gr,
nejmenší 4 gr. Ve čtyí'ech nedělích (od 5. listopadu do 4. prosince) pHjato
do mince peněz německých ve 1875 kp 56 gr 5 den a dáno za ně 1342 kp
47 gr 2 den. Ph směně bylo jaksi pravidlem, dávati 4 gr za 5 gr německých
haléÍ'ků, avšak pÍ'Ípad právě vytknutý ukazuje k tomu, že v praxi se
drželi spíše poměru 7: 10, nikoliv 8: 10; za tolar mansfeldský platili
25 gr 2 den, za vídeňské denary v hodnotě 1 tolaru (30 gr) dávali 27 gr.
Vedle nal"Ízení komory české z roku 1562 bylo ÚÍ'edníkúm mince pí'ehlížeti
pagament peněžní a halél"e vídeňské pl"ebÍrati a vybrakovati, poněvadž
"ve Vídni pí'edce čtyH za krejcar berou (jako v minci se měly bráti) a také
se ph odeslání peněz lidu válečnému tam zouplna odbýti budou moci",
kdežto zmincovánÍm "by se na stu pětadvaceti tolarú škodovalo"; než
peníze německé všecky měly býti zrněny a zmincovány 5).
Do pagamentu se čítaly také prúby mincovní, které se shrnovaly
pod společný název "grošúv na probu vzatých", od starodávna obvyklý;
bylyť to na mnoze pouze úštipky z mince hrubší anebo mince drobná
anebo dokonce již zrněné sUíbro (granatura) z mincí zkoušených. Pagament takový se schraňoval Ueba po celý rok, a když ho bylo dosti nachováno, byl zmincován. Ve výkaze stl"íbra, které proběhem roku 1580
do mince bylo pHjato, nacházíme též "pagament z grošů na prúbu vzatých
11 hÍ' 10 lt prantu, v něm fejnu 9 hÍ' 5 lt 1 qtl Yz den"; podobně roku
1578 zmincováno zrněného pagamentu od průb z tolarů, šedesátníků,
grošú bílých, peněz bílých i malých od několika inventářův (totiž od
několika rokú) 40 hí' 7 lt 2 qtl, v něm fejnu 34 hl" 7 lt 1 qtl 2 den.

.
I

4) A. W.
5) A. K. hor. odd. kniha 18. fol. 193. Nařízení toto datované v městě Chomútově
v sobotu po Početí P. Marie týká se peněžního pagamentu po zesnulém výběrčím
posudního v Kolíně a obsahuje rozkaz, aby peníze německé se přijímaly do mince
po čtyřech za krejcar.
8*
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Cena pagamentu řídila se hlavně asi hodnotou, která se v tu kterou
dobu platila za stříbro hertovní. Roku 1484 Salus populi dáno za pagament
"emptum a judeis" 222 kp 34 gr míŠ., bylo ho 37 hí- 1 It 3 qtl, tudíž placeno
po 6 kp míšo čili po 3 kp gr širokých za hí-ivnu. Roku 1554 phjato od
Gengera, JMti arciknížete kuchmistra pagamentu (bezpochyby českých
denárů) V 237 kp 48 gr počítajíc po 7 denárech, avšak pi'i směně brali
ÚÍ'edníci mince 7 den pouze za 6 den, a proto počítáno pouze 203 kp 49 gr
[) den, dle váhy bylo ho 114 hř" 12 It a fejnu v něm bylo 45 hi' 4 It 1 qtl
1Y2 den, z čehož plyne, že hřivně sUíbra se phsuzovala cena 4Y2 kp.
Roku 1563 poklesla cena pagamentního sUíbra, což vysvítá z listu, jímž
Tobiáš Gebhart. kvardein pražský, a Mates Finster, služebník Hanuše
Hardera, mincmistra, dne 4. července kvitují Medníky mince kutnohorské
z 817 kp 30 gr bíl. phjatých za dodaný pagament zrněný 957 hi' 6 It
1 qtl, v němž bylo obsaženo 246 hř 13 It 3 Y2 den čistého stHbra6) • Avšak
cena dHvější se opět vrátila a potrvala zajisté až do roku 1617, čehož
dokladem jest kvitance Šebestiana Dynesa ze dne 6. března t. r., ztvrzující,
že hřivna stHbra V pagamentu byla placena po 9 tolaHch celých čili po
4 kp 30 gr 7). Roku 1619 vyšinula se cena značně do výše na 7 kp 4 gr
2 den, roku 1620 dokonce na 8 kp 45 gr 8). Ve pHčině této neznáme dalších
zpráv, .než toliko list ze dne 10. listopadu 1679, jímž úr'edník mince kutnohorské (Kr. Krah) komor'e české oznamuje, že za cenu, vedle naÍ'Ízení
ze dne 6. července t. r. z dHvějších 17Y2 zl na 18 zl zvýšenou, již zakoupil
jisté množství pagamentu; phchvaluje si toto opaUení, poněvadž takto
se pHvábí více stHbra do mince a pokladna císaÍ'ská tím žádné škody
neutrpí, poněvadž i takto ze hl-ivny čistého sGíbra zůstává 24 kl' čistého
zisku, čítá-li se útrat mincovních 1 zl 6 kr 9).

5. Pagament klenotní.
Zápisy o p a gam e nt u kle not ním čili cle n o d i ale (viz
str. 112.) jS01.1 dostl vzácným zjevem. ve výkazech sHíbra, do mince dodaného. Chtěli bychom úkaz tento nazvati potěšitelným, neboť každým
takovým záznamem - s nepatrnými asi výjimkami - konstatuje se
zmar cenného díla uměleckého; avšak není nás tajno, že pagament ldenotní
se sousUeďoval hlavně v rukou sti'íbrníků a zlatníků a že v dílnách jejich
se tavil a pi'edělával na tvary nové, - o kterýchžto pÍ'Ípadech, zajisté
velice četných, nedochovalo se zpráv žádných. Nebudeme na místě tomto
naříkati nad zkázou tak bohatých poldadův uměleckých; jenom někter8
pHpady hodláme tu zaznamenati, aby bylo zjevno, že druhdy i z pohnutek
6)
7)
8)
9)

A. W.
A. W.
A. W. Dvě kvitance: jednu psal Samuel Šmíd, druhou' Jan Ba,der Trutnovský.
A. K hor. odd. zprávy komor'e fol. 16.
.

velice šlechetných anebo aspoň z pnc1l1 omluvy hodných se obětovalo
mnoho cenných výrobků zlatnických ničícímu ohni.
Otcové města Pelhi'imova roku 1552 poslali do mince kutnohorské
plik stHbra s listem datovaným v pátek po sv. Vavhnci, jímž k zásiice
sUíbra podávají následující vysvětlení: "My purgmistr a radda města
Pelhi'imova oznamujeme listem tímto pi-ed jedním každým, kdež by čten
anebo čtúcí slyšen byl, uznavše, že mnoz,í nákladové u nás při městě
najprve na kostel, na věže, také na bašty, brány a na zdi městské sou
a vždy nastávají, i abychom těm věcem dostatečněji mohli oupravu učiniti
etc, častokrát scházejíce se rozjímání a raddu Sme držívali. I nemoha
jiného prosUedku tomn najíti a znamenajíce a vědouce, že zkrovní k témuž
místu důchodové se scházejí i to s dobrým rozmyslem a uvážením my
nadepsaní purgmistr a radda i spolu [s] staršími obce téhož města Pelhl'imova pi-ed sebe sme to vzali, což od našich pi'edkův i nás též nashromážděno klenotův stHbrných, číší, pásův a k těm podobných věcí, požádavše zlatníka a s ním raddu učiněvše ty věci sUíbrné v plik spáliti
sme poručili a to sUíbro v jeden kroužek učiniti sme rozkázali; a tak
s tím teď osoby z prostředku sebe a spoluraddné Václava Sperského z Sper
a Adama suken kraječe, sousedy naše s tím sUíbrem tu kdež náleží do
Hory Kutny, aby to stHbro za sp'ravedlivé usazeno prodali a zpeněžili,
posíláme ... "1). Uvědomíme-li si jednotlivé momenty díla zkázy na
klenotním pagamenhl konaného, neubráníme se trpkého pocitu: klenoty
větší byly lámány, zlomky tyto i věci drobnější stloukány V chuchvalce,
aby v tyglu nebo na testu snáze se mohly složiti, v ohni pak se všecky
formy, mnohdy pracně a se vzácným vkusem způsobené, nadobro shroutily
v kus beztváré hmoty, v koláč sUíbra bez fasony, bez jakékoliv ceny
umělecké. V pi'ípadě dotčeném nás ovšem usmiřuje a uklidňuje bezmezná
obětavost a horlivost, kterou občané pelhřimovští Ve věcech správy obecní
na jevo dali. Bezpečné opaUení města a ochrana zájmú obecních vůbec
byly pi'edky našimi ceněny nad klenoty.
Také obec kutnohorská, ocitnuvši se v tísni peněžní, nejednou se
rozhodla sáhnouti na klenoty kostelní. Když roku 1619 byl obci kutnohorské dVlIr kláštera M. Boží v Sedlci při témž kláštei'e ležící, též vesnice
některé k témuž klášteru náležející od direktorů stavovských proti odvedení jisté summy peněz zástavou k držení a užívání postoupen, na tom
se obec ustanovila, pokudž by všecka ta SUmma půjčkou objednána býti
nemohla, aby k klenotům kostelním, kterých se již neužívá, saženo bylo
a ty k zmincování na peníze aby dány byly. Tomu na odpor se ozvali starší
nad havéH hor sHíbrných připomínajíce, že pořádek havéřský hor stříbr
ných "mnoho klenotův po předcích svých od starodávna pH chrámích
Páně ku potřebě na onen čas kapel, tomu pořádku náležejících, složeno
jmá", a žádajíce, aby takovými klenoty por'ádkovskými bez vědomí
1) A. K hor. odd.

Č.

1217.

118

a povolení starších toho por'ádku i tovaryšstva hýbáno nebyl02). A opět
roku 1639 pE tom nešťastném vpádu lidu švedského nepi-átelského do
království Českého a na Hory Kutny byla obec kutnohorská z nátisku
generala Jana Balmera a majora Adama Pťula pro shledání rancionu
10000 Uš. tolarů p1-inucena, aby pro zachování regalií horních, chrámúv
Páně, jakož i města a obyvatelův jeho k některým klenotům kostelním
sáhla a je na peníze rozšmelcovati dala. Od rozdílných záduší vzato klenotův, jež vynesly 60 hl' stHbra, což na penězích učinilo (hHvnu po 5 Hš.
tolarech počítajíc) 300 Hš: tolarův 3). K dychtivému dotazu, které to
klenoty chrámové musily býti roku 1639 (v úterý svatodušní, dne 14. června)
obětovány, aby Hora byla ochráněna plenu a vypálení, odpovídá seznam,
jejž sepsal "Paulus Petrus Galli, těch časův kaplan na Horách Kutnách";
bylo vydáno: 20 kalichů menších i větších, 15 paten, 1 kalich na ldižmo
se vŠí jeho poUebou, 4 krabice, totiž 2 pozlacené s víky a 2 sUíbrné s víky,
pátá pozlacená bez víka, 1 krabička pro khžmo, 3 lžičky, krucifix malý
pozlacený a kus květu z něho; to vše vážilo 59 hl' 1 h 3 qt14). Správa obce
kutnohorské ocitnuvši se tehdy v tísni hrozné pHnutila postrašením a nemalými pohrůžkami i opatrné pány starší nad havéh hor sUíbrných k tomu,
aby klenoty své poi-ádkové obětovali na záchranu města; zmincování jich
vyneslo "peněz čistých" 220 zl rejn, "ačkoliv" pHpomínají starší nad
havéH "mnohem víceji zlatníku od díla týchž klinotů pr'edkům našim se
dáti dostalo"5). Když doba válečná pominula a obec se opět začala zotavovati, tehdy roku 1658 šepmisUi a rada též starší obecní dobrovolně
se uvolili, dotčených 300 Hš. tolarů z důchodúv obecních, "jak toho kdy
při kterém záduší poUeba ukazovati a důchod obecní postačovati moci
bude, navrátiti a vyplniti".
Když roku 1704 kněžstvo v Čechách bez pHnucení se uvolilo věno
Vati některé klenoty kostelní na válčení proti "nepHteli úhlavnímu všeho
ldesť8nstva", tehdy asi také v Kutné Hor'e mnohý cenný výrobek zlatnický
vzal za své: nejvyšším mincmistrem byla tehdy úl'edníku mince J. B.
Wohnsiedlerovi oznámena vůle krále Leopolda, aby všecko zlato a sUíbro
z kostelú sebrané bylo bez odkladu zmincován0 6).
Mnohdy není známa pHčina, pro kterou byl klenot pagamentován;
pl'ece však některé pHpady zajímavější tuto pÍ'Ípomínáme: 1484 Respice 1.
pan Rúpovský z mis dal si zmincovati 10 hl' 1 ft 1 lt sHíbra a po útratách
za práci mincovní zústalo mu 70 kp 38 gr; 1491 Esto mihi dodal do mince
dominus episcopus Varadiensis argentum clenodiale 554Yz hl', restat purum
2) A. K hor. odd. č. 6102.
3) List. úřad kutnohor. Lib. rub. oblig. min. A. 10.
4) A. K čís. 9008.
6) A. K. č. 9701. Obec městská summu tuto přijala jakožto zápůjčku a upečetila
jistotu její por'ádlm havéřskému zápisem na ml)rně svém Štolci řečeném bliž kláštera
Sedleckého se vším k němu pr'íslušenstvím.
0) A. K hor. odd. kniha 35, fol. 34.
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511 hl' 2 ft lh, numerus ex eo 1617 kp 48 gr; 1610 Ludvík Kavka z Tolnštejna kvituje Medníka mince kutnohorské z 24 kp 6 gr 5Yz den phjatých
za sHíbro pagament ze dvou koflíků, jeden vážil 3 hi- 10 h (fejnn 2 hl11It 3 qt1 3 den), druhý 1 hi- 10 1t 2 qtl (fejnu 1 hl- 6 1t 3 qt1), hr'ivna placena po 9 tolaHch 7 ).
Ob čas tronsil se do mince také pagament ohněm poškozený: 1544
Resurrexi pagamentu spáleného z Prahy od desk dodáno do mince skrze
pana Adama Ričanského 45 hl- 5 h 3 qt1, fajnu v tom 17 hi- 11 lt 2 qt1,
per 4 kp 18 gr facit 76 kp 12 gr; 1545 Misericordia dodáno pagamentu
od pohoÍ'elého člověka z PelhHmova 2 hl- 7 h; 1599 dne 15. br'ezna
donesl pagament Matěj Holý mlynáí' "von land Zion (z venkova, ze
Sionu u Malešova) so ihme abgeprandt", bylo ho 24 hi-, v tom fajnu
13M 14h 3qt1 8).
Dosti často phcházel pagament do mince z dílen zlatnických; v zápisech k tomu se táhnoucích čteme jména zlatníků kutnohorských: Šimona
Krásnohorského, Mikuláše Prandta, JH-íka Tučka, Václava Vodičky aj.,
i cizích: Eliáše z Kolína, Floriana z Pardubic a j. Do pagamentu zlatnického čítati lze také to, co vytknuto jest v zápisech následujících: 1544
Spirit. dom. Janovi zlatnílwvi uděláno sUíbra z smetí zlatnických 1 hl10 h 1 qtL to jest propuštěno jako jindy bývalo; Oculi sirotkům nebožtíka
Housky z testů a smetí zlatnických sHíbra uděláno 9 lt 1 qtl. to jest
propuštěno jako jindy bývalo.
Bylo-li clenodiale pozlatité, bylo pí'ed zmincováním sUíbra dHve
zlato od něho odloučeno, kterémužto výkonu říkali š aj d o v á n í z 1 a ta.
Na práci tuto zjednávali zlatníka, neboť neznalost věci mohla způsobiti
nemalou škodu. Když roku 1495 f. 5. ante S. Ambrosii JiHk hejtman
z Hrádku pÍ'Ívezl sUíbro klenotní od krále, bylo vše "presente domino
mincmistr et officialibus" zváženo a shledána summa toho sUíbra 173 Yz hll 1t a mimo to sHíbra na pi-ezkách 3 ft; a to jest šajdováno mistrem Martinem zlatníkem. Ze sti-íbra čistého 151 hr, naděláno grošův 478 kp 10 gr
(po odrážce minckoštu); ze zlata zdělány zlaté, jichž bylo 263, což činí
144 kp 39 gr, zlatý po Yz kp 3 gr počítajíc. Mistr Martin nebyl asi v Hoi-e
usedlý, neboť bylo za něj za stravu placeno 42 gr na hospodě; mimo to
od díla mu dáno 8 kp. Zmincování zlata opaUil Petr probéi-; dáno mu
od díla 2 kp a za náklad též 2 kp. - Roku 1503 bylo zmincováno pozlatité
sHíbro pana komorníka; vážilo 40 hÍ' 1 h 1 qt1, bylo zrněno a ph tom
sešlo v ohni 2 ft 3 qt1; na probě drželo 14 h bez 1 qt1 a dle toho bylo
pHsady celkem 5 hr- 2 ft 1 h; na šajdování sešlo 2 hl- 1 qtl, pročež čistého
sUíbra k sazení zůstalo 31 hi- 2 lt a z toho namincován počet peněz 103 kp
44 gr, zlata bylo 3 ft 1 h 1 qtl; Václavovi zlatníku, probéH královskému,
který šajdování vykonal, dáno "na košt a to dílo" 4 kp.
7) A. K hor. odd. 5142. A).
8) A. K. hor. odd. V)Tkaz stí'íbra.
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6. Stříbro prengrecnÍ.

Podivujeme se důvtipu a houževnaté vytrvalosti, kterou předkové
mincování osVědčovali v zápase proti nepHznivým poměrům
vůbec, zejména pak proti potížím, plynoucím z nedostatečnosti tehdejších
pomůcek technických. Plného uznání zasluhuje obzvláště snaha, jíž bylo
prodchnuto veškeré konání při díle mincovním, aby ztráta stříbra byla
stlačena na minimum. Již ve stati, pojednávající o pí-epalování stříbra
(str. 10.), bylo připomenuto, že porovitý obsah testu, v němž stříbro
bylo přepalováno, se z testu vylupoval nebo vytloukal a jakožto cenný
odpadek, p r e n g rec čili p r e ing rec. zvaný1), do sudů ukládal a
v uzavřené komoře nachovával, aby z něho po jistém čase stříbro v něm
obsažené bylo dílem hutním vyhnáno; k prengreci se připojoval též popel
a uhlí z prenárny i z gosy, jakož i různé jiné "smetí", neboť bylo velice
pravděpodobno, že i k tomu trocha stříbra se přimísila; ze zpráv toho
se dotýkajících vyjímáme aspoň některé: 1515 Mášovi šlichéři od puchování uhlé z gosy za dva dny 50 gr samu čtvrtému; 1517 grece vypuchovaného z uhlé 21 hl', argentum in his 4 hl' 1 ft; 1522 od puchování uhlé
v vajskomoře třem za 2% dne dáno 22% gr; 1545 Ztrnicovi od sklizování
testův a shromažďování popela 12 gr. K odpadkům prengrecním přidával
se též popel a uhlí ze šmiten a z vajskom,ory, v němž byly pláty grošové
i jiné, černé i bílené již, nálezem dosti obyčejným: roku 1491 plátů bílých
i černých bylo 46 gr, sú zpregováni a k prengreci sluší; 1499 shledáno
plátů grošových a peněžních 1 kp; 1510 plátů a fractův z krabice na stole
nachovaných pHdáno k tomuto prengreci 2 % hl' 1 lt numerus 3 % kp;
1515 plátův dobrých haléřových vybráno a zpregováno % kp 4 gr, peněžních plátů dobrých 20 gr; 1519 plátů dobrých vybráno na lezofě a s stolu
58 gr; atd. Jednou do roka, zpravidla na podzim mezi nedělí Respice II.
a Dicit 1., byly sudy naplněné dovezeny do lez o f u 2), kde obsah jich
se přebíral, roztloukal (puchoval) a propíral, vůbec pro dílo hutní phpravoval. K stHbru prengrecnímu přibíralo se také "stHbro z kaménku
a z vinštýí-e nachované"; takového bylo na pl'. roku 1528 celkem 1 hl'
1 % lt. Stříbro prengtecní bylo pak V minci pí-epáleno oddělené od stříoer
ostatních a také o sobě zmincováno. Vše, co se týkalo zpracování hmoty
prengrecové, zapisovalo se do zvláštních register; v těch nacházíme vydání
za sudy, od jich pobíjení, za dovoz do lezofu a z lezofu do huti atd. 3).
naSl

při

1) V Archivě Českém XVIII. 39. v listě, jímž z rozkazu králova se ztvrzuje
správnost účtů, z kutnohorské mince zaslaných, nutno čísti registra prengrecní místo
pregérská. - lbidem lÍa str. 130. místo "král dává prernací Janovi Horstorfarovi"
mělo býti beze vši pochybnosti čteno "prengrec".
2) Lezof = úpravna rud z něm. lesen = přebírati, sbírati a hof = dvůr. Vysvětleni toto bylo vyňato z obšírného rukopisného pojednání Otakara Lemingra
o lezofech.
3) 1503 za pět sudů 15 gr, po 3 gr; 1528 za 3 sudy k prengreci žit~vské 6 gr:
1496 od osmi fůr prengrece 24 gr.
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Registra tato se dochovala téměí- úplná bez porušení a jsou uložena ve
sbírk2.ch archaeolog. sboru "Wocela"; zápisy začínají rokem. 1471 a ukončují se rokem 1547. Košty díla lezofního a díla hutního bývají někdy psány
na volných lístcích, do rejstříku vložených. Všechny účty jsou zevrubné
a poskytují dosti jasného obrazu veškerého konání.
Rejstřík prengrecní jest světlým důkazem, že šetrnost projevená
schraňováním a využitkováním různých odpadků mincovních byla venkoncem odůvodněná. Vizme na pí-o výtěžek z prengrece roku 1488: při
neseno do mince prenovaného prengrece v prvním pliku 83 hl' 2 ft,
druhého pliku 46 hl'. 1 ft, summa obojího 129 hl'. 3 ft a zdělán počet
z toho po zaplacení minckoštu 410 kp 50 gr, a mimo to byl "nochtynk«
(jakýsi paběrek díla prengrecního) prodán za 10 hl' 6 gr4). Produkce stříbra
prengrecního byla ovšem závisla na množství stHbra v minci pl'epalovaného; proto lze z register prengrecních, která jsou velice jednoduše a pí-ehle dně založena, čerpati dosti bezpečné poučení o tom, jakým proměnám
byl podroben obrat veškerého sHíbra v minci kutnohorské v období od
1471-1547. Upravivše dle register výkaz stříbra prengrecního pro období
vytčené poznali jsme, že největší produkce byla v létech následujících:
1474, 1487-1492 a 1495, - tu pÍ'esahovala pokaždé 113 hÍ' a dosahovala
až 130 M, tak že průměr v těchto létech lze páčiti na 124 hl-; až do r. 1507
drželo se množství stříbra prengrecního stále na slušné výši a skleslo
pouze jednou (roku 1477) poněkud pod 50 hl', pročež lze v létech 1472
až 1507 považovati 80 hí- za průměr ročního výtěžku5 ). Avšak roku 1510
vidíme náhlý a znatelný úpadek: výtěžek se odtud počínaje stále uskrovňoval, až pÍ'i roce 1547 se jeví pouze 12 hl'. Nechybíme asi, představíme-li
si dle toho obdobně fluktuaci veškerého obratu stříbra v mincovně kutnohorské v období vytčených 75 let.
Podle zvyku starodávného dělilo se stříbro z prengrece mezi krále
a nejvyššího mincmistra podle poměru 2 : 1; Hetina prengrece byla j<i]ml,1si
tantiémou nejvyššího mincmistra. Někdy si vzal král všechno sHíbro
prengrecní k poHebě své; tehdy dán mincmistrovi jeho díl z verku hlavního, totiž z stříbra od rudokupců koupeného (roku 1476)6) anebo se mu
dostalo z prengrece náhrady roku následujícího (roku 14757 ) a jin.).
4) 1513 nochtynk prodán v huti krále JMti Vankovi za 14 kp 40 gr; 1527 za
nochtynk zůstalý v huti dáno 6 kp.
b) Zápis o prengreci z roku 1471, kdy "zdvihán preingrec najprv K. W."
(králi Vladislavoyi), byl z rozvahy této vypuštěn, poněvadž se nemohou poměry
V minci kutnohorské v dotčeném roce považovati za dosti ustálené.
6) "Za diel páně mincmistróv, který se měl jemu dostati od preingrece a za
těch pět hriven střiebra, které jest dal Kdštofoplovi za královu Mt léta 1475, král
jeho milost ráčil jest rozkázati dáti listem SV) m ten diel i těch pět hřiven a toho
jest sumTa 29 hl' 3 ft; to jest dáno od ve rku dominica Factus, jakož se v rejstru
hlavniem nalézá."
7) "To střiebro král JMt ráčil jest rozkázati dáti panu mincmajstrovi za to,
ješto JlVLt prvnich dvú let vzal jest jeho diel, jakož JMt ďává jemu třeti diel". -
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V době pozdější nezdělával se prengrec každého roku jako jindy,
kdy ho bývalo mnoho; čekalo se třeba několik roků, až se ho s dostatek
nachovalo, - a na starobylé právo nejv. mincmistra se zapomnělo. Avšak
roku 1565 Erazim ze Švamberka dovolávaje se pl'ípovědi královské, že
bude zachován ph všech právech a požitcích, jichž nejv. mincmisHi ode
dávna bývali účastni, žádal, aby mu byla pl'ii'knuta Hetina z prengrece,
jemu pl'íslušející. Jsouce dotazováni vysvětlují Medníci mince arciknížeti
Ferdinandovi, že od roku 1527 nebylo nejv. mincmistru z prengrece dáváno
ničeho, vyjímaje rok 1539, kdy se mu odtud dostalo 13 kp gr 8). Dodatkem
pak phpomíná Mates LidI v listě ze dne 16. července t. r., že za nynějšího
mincmistra byl prengrec zdělán pouze jednou, že ho bylo 77 hl' 4 lt 3 qt1
1 Yz den a že by z toho náleželo 25 hl' 12lt 1 qt1 Yz den nejv. mincmistrovi 9).
Zpracování prengrece jakožto dílo mimoÍ'ádné honorovalo se oVšem
zvláště, a sice nad obyčej slušně, takže spokojenost těch, kdož o výtěžek
se dělili, ozáma aspol1 slabým svitem blaha také ty všechny, ktel'í ph
díle byli nápomocni. PH práci v lezofě se také hodovalo, a registra prengrecní hustě jsou proložena škarticemi, na nichž jest sepsána útrata za
hodokvasy vystrojené; v huti a v minci, kde popíjeti nebylo dovoleno,
podněcovala se svěží chuť k dílu mimol'ádnými pl'íplatky: úředníkům
mince Hem dostávalo se po 10 až 12 kp, písal'i mince 2 až 6 kp, hutrajtél'ům
asi 2 kplO), šafál'i mince a vrátnému na dvoře po 15 gr, tovaryšům v gose
2 až 3 kp (a k tomu pHspěvku na snídani) atd. Plat za práci mincHskou
Rozdělováni prengrece mezi držitele mince a mincmistra povstalo beze vši pochyby
tam, kde mincmistr býval nájemcem mince, a sáhá ovšem do doby velice staré. Hans
Borner, mincmistr ťreiberský, piše o tom okolo roku 1442 kurťirstovi Fddrichovi II.
takto: "Ouch gnediger liber heLTe, als umbe dy teste yn dem breuuegadem ist vor
8lders bysher eyne gewonheyt unde recht gewest, das dy ewern gnaden dy helfťte
geboren uude dy ander helffte eyme munc7meystere. Item also umbe das gekretcze
yn der gosse, das geboret eyme munczemeistere von rechte, \Ven dasselbe gekretcze
dovon kommit, \Ven man gewszet unde weyszet, was davon abegehet, das gehet
8be eyme munczemeister, unde nicht e\Vern gnaden, Dorumbe geboret is mogelichin
unde von alder ge\Vonheyt unde rechtis weghen eyme munczemeistere czu eyner
wederstatunge seynes abeganges." (Urkundenbuch der Stadt Freiberg in Sachsen II.,
str. 86). - Připomináme, že v témž dile ve sv. III. na str. 620. (index) jest V)TZnam
slova "gosse" nesprávně podán takto: "gosse, Miindung des Tiegels, in dem die
Munzlegierung geschmolzen wird und aus welehem die schwarzen f'latten gegossen
werden, oder Miindung der GieBkelle." Nechceme zamlčeti, že k výldadu tomuto
slovutn)T autor, velice dbalý přesnosti dokonalé, phPOjll otaznik, poněvadž sám asi
pochybovalo správnosti výkladu tohoto. Vime ovšem, že "gossa" jest mistnost
určená pro rozpouštěni verku a liti cánův.
8) A. místodrž. fasc. kutnohor. 1565 bez čisla. Nařizenim ze dne 17. května 1527
obmezil král Ferdinand některé drobné přijmy úředníkův mince, zejména zrušil požitky jich z prengrece a rozkázal, aby všecken prengrec byl zdělán a zúčtován pro
královskou poldadnu. I~idem 1527 č. 9.
9) A. K. hor. odd. 1465.
10) Mimo to dávána hutrajtéřům někdy ještě zvláštni odměna: 1505 hutrajtéřóm starším třem dáno Yz kp, ješto přihlédali, když se uhlé z hertu puchovalo.

·a pregél'skou nebyl větší, než pH díle hlavním, ale mincíÍ'ům se dopouštěl
větší vývažek pH Pl'ejímání cánův a pH odevzdávání plátův; kdežto ph
díle hlavním byl každé šmitně na každé vážení phsouzen toliko 1 1t
"na pomoc"; hleděno ph mincování sHíbra prengrecního také k množství
sHíbra zdělaného a mimo to i k druhu mince zdělané.: roku 1521, kdy
na halél'e bylo 160 hl' zmincováno, dáno mincířům pomoci obojí půl hhvny.

7.

Stříbro

v mMech.

Hutním dílem pH dobývání sUíbra produkovalo se značné množství
nedokonalost staré techniky hutní byla toho pHčinou, že zůstalo
V mědech ještě velice mnoho sHíbra; takovéto mědi sluly mě dič e r n é.
Hojného poučení o mědech černých skytají hlavně následující prameny
archivní: Registrum cupri quod summitur ab erczkaferitis v měst. archivě
kutnohorském, Pro granatura v témž archivě a Reglstra měděná v museu
.archaeolog. sboru "Wocela". K mědem se ovšem vztahoval též zákaz,
vydaný proti vyvážení sUíbra ze země; erckaféH pak nesměli mědí skládati jinde, než toliko na Vlaském Dvol'e: tam se mědi phjímaly a v komol'e
k tomu určené na "váze měděné" vážily a ukládaly. Drobné odpadky
měděné, které byly v "měděné komol'e" smeteny a nasbírány1), čítaly se
mezi mimol'ádné, ovšem skrovné pHjmy Medníkův mince, jimž bylo na
pHjem mědí dozírati; měď tuto, anebo spíše sUíbro V ní Medníci občas
prodávali do mince: 1505 za "měď z smetí" ve dvou létech a 11 nedělech
nashromažděnou, bylo jí 5 ct 5 lib a v ní 15 hl- 21t sUíbra, obdrželi 45 kp
22 gr Fočítajíc hhvnu po 3 kp; 1506 nasUádáno 3 ct 4Yz lap s 11 hl'
:3 ft 3 1t sUíbra, za které utržili 35 kp 49 gr; 1507 phjal mincmistr za
"smetí z váhy mědí" 27 kp 5 gr 2). Veškeré mědi do mince phvezené se
zkoušely: od každé "šej vy" čili desky měděné sobě probél' odťal kus a zproboval, aby zvěděl, kolik sUíbra drží; mníme, že odťal raději kus větší
pokaždé, poněvadž tyto kusy na průbu vzaté se mu ponechávaly jakožto
·odměna. Některé mědi držely V centu málo pl'es 2 hl' sUíbra, u jiných
opět dosahoval cenný obsah až 5 hl' a více; za průměrné množství sUíbra
v 1 centu m,ědí černých obsaženého lze míti 3 Yz hl'. Dle výsledku průby
'stanovila se rudokupcům cena za měď na dvůr složenou. Roku 1476
platila se měď Charvátovi, Michalovi, Smíškovi, Réhovi, Straskyt1ovi,
Joštovi, Jarošovi a jiným cent, jenž držel trochu pl'es 3 hÍ' sUíbra, po
,8 kopách3 ). PÍ'esné vymezení ceny učiněno pak roku 1506 naHzením nejvyšš.
mědi;

1) "Od metení váhy měděné (tak nazývali též komoru, v niž mědi se skládaly)
Jllatilo se roku 1540 po 1 gr pokaždé; zametala se asi čtyřikráte do roka. A. W.
Reg. měděná. - 1557 Suscepimus šafáři od smeti z černých mědi smítáni a váženi
.do roka dáno 2 kp gr A. K. hor. odd. Tolarů mincováni.
2) A. K. hor. odd. Pro granatura.
3) 1477 Spir, domini za 2 cty mědi Charvátovi 16 kp; 1482 Deus in loco Vidlákovi
:za ct mědi 8 kp latos; atd. A. K. Reg. cupri.
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nlÍncn1,Ístra Bernarta z Valdštýna ten čtvrtek před S. Trojicí; na místě
krále JMti se rozkazuje, aby erckaféřóm za stHbro v mědi placeno bylo
takto: púl Hetí Mivny (v 1 ct mědi) sUíbra po 3 kp li vostatek což by
koli vajše nad to která měď na probě držela, to všecko po 2 kp aby jim
placeno bylo; kdežto ne z povinnosti ale z milosti do času a do vúle krále
JM ti a také své (nejvyšš. mincmistra) jim toho půjčiti ráčil a na takový
způsob, aby erckaféři dobré, pHhodné a čisté mědi dělali; a ktožbykoli
zlú a nečistú měď udělaje na dvúr pHvezl, ta aby pHjímána ani ovšem
placena nebyla4). Za měď, která phcházela z huti královské (na Páchu
a z Nyfle) , se ovšem neplatilo. Jako každé sHíbro púvodu nezjištěného
považovalo se za majetek královský, tak i veškerá měď pochybné provenience prostě byla zabavena pro pokladnu královskou; roku 1546 Circunl,dederunt jistá žena pÍ'Ínesla do mince 15 lib mědi, kterou prý nalezla zakopanou na zahradě, ale ničeho za ni nedostala, ač v ní bylo sHíbra 2 ft Yz lt5).
Z mědí na Vlaský Dvúr složených oddělilo se zprvu jisté množství
k dílu mincovnímu "pro granatura" a dáno ker n Ý 1- i, aby ji geroval,
totiž zdělal v zrn ě ní čili g ran a tur u (viz str. 14.). SpotJ:-eba granatury v minci kutnohorské nebyla ovšem každého roku stejná, neboť
se spravovala jednak množstvím mi;nce vybíjené, jednak druhem (jakostí)
peněz tepaných. V dobách, kdy čile se mincovalo, bylo t1-eba značného
m;nožství granatury: roku 1506 Vzato mědi od erckafé'í"ú k zrnění 123 ct
5 Ip 5 lb, v tom zrnění zděláno sUíbra 383 M 3Yz lt na peníze i na groše,
jichž vyčteno za 1263 kp 7 gr 6); 1524 Ve 26 nedělích spoHebováno 43 ct
8 lb mědi zrně;né, v ní 160 M 1 ft 2Yz 1t sUíbra, z čehož počet peněz, haléh't
i grošů vyšel 551 kp 44 gr; roku 1557 vzato do mince mědi černé: z Kavek
a téhož dolu vortóv 107 ct 105 lb, z dolův sHíbrných 29 ct 100 lb a od erckaféřúv 77 ct 110 lb, summou215 ct 75 lb, V' níž bylo sUíbra 698M 9Yzlt7).
Při sazení sUíbra na jistý drl' h mince bylo pokaždé p'í"esně pÍ'Íh1íženo
k tomu, kolik sHíbrC), držela měď. pHsazená. Účely mincovní toho sice
nevyžadovaly, aby sHíbro toto bylo od mědi odloučeno; stačilo zajisté,
bylo-li zkouškou zjištěno, kolik sUíbra drží v sobě granatura, aby při
sazení verku byl zachován náležitý pcměr stHbra k přísadě. Avšak z jistých
pHčin mělo stříbro v granatuře býti zmincováno o sobě, odloučené od sHíbra
ostatního; čehož docíleno tím, že ze souhrnu všech ulitých cánův bylo
odděleno tolik, kolik pHslušelo sUíbru v granatuře obsaženému. Zmincování oddělených cánův těchto "argentum in cupro" účtovalo se Ve zvláštním
registru, jehož název jest "Registrum super virgulas, que cedunt et veniunt
de cupro"; zápisy v rejsUíku sáhají od Dum clamarem 1472 do Exaudi II.
1483. Účtování tohoto stříbra "in cupro" vysvětlíme na některém pHpadě
namátkou vybraném: 1472 Dicit III. sazeno na groše mědi zrněné 200 M,
4)
5)
6)
7)

A.
A.
A.
A.

K.
W.
K.
K.

hor. odd. Pro granatura.
Reg. měděná.
hor. odd. 242.
hor. odd. Tolarú mincováni.

v ní sUíbra 4 h1- 2 ft, ku kterémužto sUíbru pHslušelo "cánúv od mědi"
8 hl" 2 ft 1 1t 2 qtl a z nich uděláno grošúv 12 kp 30 gr; mincm dáno 17 gr,
pregéfúm 8 gr. Odloučení sHíbra tohoto od ostatního sti'íbra verkového
pH účtování bylo tak dokonalé, že i mincíhhn a pregMúm se platilo od
díla zvláště. NepodaHlo se nám posHehnouti, čím, by oddělování toto bylo
odůvodněno; domníváme se, že plrvod tohoto konání nutno hledati v době
do které zápisy horního archivu kutnohorského nesáhají. Dříve snad
ignorovali vúbec nepatrné množství sHíbra v granatuí"e; vyskytaloť se ho
v centu mědi prúměrně asi 3 h1-, totiž asi 11/4 %, Když pak poznali, že nutno
p'í"ece i k nepatrném,u množství tomuto pHhlížeti, aby mince královská
nebyla poškozována, uvykli tento nově odkrytý pramen pHjmu účtovati
pod záhlavím samostatným, aby původ jeho zústal zjevným. Hlavním
účelem peněz takto získaných bylo asi, aby z nich utv01-en byl základ
jakýsi na hrazení útrat za granaturu. V registru sUíbra z nadělení božího
čteme na str. 215 pH roce 1481 zápis "za měď erckafMóm 34 kp 50 gr,
neb z měděných nemohlo vystačiti", kterýžto zápis jest dúkazem" že za
granaturu se platívalo z uvrláfu (p1-ebytku), jejž vykazovalo Registrum,
super virgulas de cupro; na jiné uvrlafy sáhalo se toliko v pHpadech výjimečných, když registr a měděná nestačila. Také· útrata za zr;nění mědi
platila se z téhož uvrláfu; 1477 Cantate dáno Ambrožovi od zrnění mědi
1 kp a od fóry mědi do huti 5 gr (str. 55 v.). Druhdy se obracely cány
od mědi také na rúzné účely jiné; 1473 In excclso vsazeno zrnění z mědi
1wtlové, kterú jest byl Semenek8) skoupil a kázal zrniti, 140 h1\ v ní bylo
sUíbra 3 ft, cánóv od mědi 1 hř 1 ft 1 1t a ty cány jest kázal sobě zdělati
Simeon na tlusté groše (str. 24). Ze zápisu tohoto vysvítá, že ani měď
kotlová nebývala prosta stl"ibra, držela v tomto pHpadě ještě 0'52%
sUíbra. Jediný jsme posHehli pHpad granatury úplně čisté, všeho sUíbra
prosté, totiž tento: 1472 Dum medium "tuto cánóv od mědi není, neb
jest sazeno čisté zrnění od Těšínskéh0 9 ), Vsazeno ho do ohně 192 h1- 3 ft
1 lt" (str. 23).
Produkce mědi v Kutné Hofe byla tak značná, že hověla poHebám
mince kutnohorské úplně, sloužila po pHpadě též jiným mincovnám
českým a nad to ještě vykazovala znamenité p'í"ebytky. Roku 1584 dne
10. Mezna posláno Lazarovi Erkrovi, mincmistru pražskému, 2 ct mědi
zrněné "zum Beschicken und NoUurfft der Pragerisch Munz"; roku 1592
dne 20. června opět 2 ct, cent po 6 kp gr; roku 1609 vyžádal si mincmistr
v Praze Samuel Salvart 60 liber mědi zrněné k účelúm mincovním., za
cent mu čítali 10 kp gr10) atd. Roku 1590 Medníci mince jáchymovské
projevili p1-ání, aby jim dluh 700 tolarú za dodané olovo byl z mince kutnohorské zaplacen mědí zrněnou "zu beschikhung der n1.iinz"ll). Roku 1575
8) Simeon Semenek z Vrchovišt byl tehdy úí"ednikem mince.
9) lfěšinsky Jan byl tehdy probél'"em.
10) A. k. hor. odd. invent. čís. 522 a 599.
11) A. K. hor. odd. kniha 21. fal. 693.
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dne 17. r-íjna plse komora čes. ]itímu Šatnému , že mince budějovická
poHebuje asi 5 ct mědi, a poněvadž ani v Linci ani ve Freistattě ten čas
žádné dostati nelze, nal:-izuje, aby z Kutné Hory byla mincmistru budě
jovickému Tobiášovi Gebhartovi takováto měď vydána12). Spotí-ebou mědi
zrněné v minci domácí a nepatrným odprodejem do mincoven jiných~
nemohla býti vyčerpána zásoba, jíž se komora měděná stále naplňovala.
Od roku 1504 do 1511 bylo ročně na dvůr skládáno mědí (krom těch,
které vzaty k zrnění k dílu mincovnímu) průměrně po 1100 ct; za celé
toto období osmi roků (pro něž máme výkazy právě na snadě) složeno
mědí summou 9012 ct 4lp
15 lb, v nich bylo sthka
26552 hí-I ft 2 Yz lt, za kteréž bylo rudokupcům zaplaceno 74990 kp 48 gr13 ).
Pro takovouto měď pÍ"<bývající nebylo vhodného
upoHebení; pí-ekážkou tu
bylo sťHbro v mědi .utajené, neboť jím se měď velice zdražovala, aniž by
tím způsobilost její praktická se zvyšovala. Proto·
jali se metallurgové záhy
již l-ešiti úkol, kterak by
sHíbro od mědi mohlo
býti odloučeno.
Vybavování sthbra
z mědí černých (separatio argenti a cupro) dělo
se způsobem velice dů
myslným: černá měď boObr. 38. Zágrování mědi.
hatá (st'l-íbronosná) slila S"
s čistým olovem, jehož množství se Hdilo obsahem sHíbra; oiovem, které
se sthbrem snadno se slévá, byla mědi odňata většina stHbra, a utvohly
se v jedné hmotě jaksi slitiny dvě, totiž snadno tavitelná slitina olova
se stí-íbrem a méně snadno tající slitina sthbra s mědí; byla-li pak tato
celková směs zah1'áta do určité míry, zkapalněla slitina olova se sHíbrem
a odtekla, kdežto ochuzená měď se zbytkem sUíbra zůstala tuhou. Děj
tento podobá se tomu, jakoby sHíbro se bylo z mědi vycedilo, a proto
byl již od starodávna označen názvem z á g r o v á n í (z něm. saigern =
cediti, procezovati). Lazar Erker V dotčeném již (na str. 8.) metal1urgickém spise svém podává vyobrazení z á g r o vn y a díla zágrovního,

l

127

jehož snímek otiskujeme na obr. 38. a k němu pnpoJuJeme následující
pec zágrovníA má podobu dvou lavic podle sebe postavených s měděnými deskami B, poněkud k sobě nakloněnými tak, že mezi
oběma zůstala dlouhá skulina14); na tyto lavice staví se kotouče mědi
slité s olovem C Í'adou, kolem nich se upraví ze stěn železných D pec a ta
se vyplní uhlím žhavym, aby dosaženo bylo vhodné a ustálené teploty;
slitina olova se sHíbrem, prýštící se z kotoučů měděných, protéká skulinou
mezi lavicemi do stružky pod pecí a shromažďuje se v žumpu E, z něhož
se pak velkou lžicí vybírá a do měděných nebo železných mis F vlévá, aby
vychladla a ztuhla.
Dílo zágrovní mohlo se zdal-iti jen tehdy, byl-li vystižen správný
poměr olova phsazeného k sWbru v mědi obsaženému: bylo-li pl-idáno
olova pr-íliš málo, zůstalo mnoho smbra v mědi nevyzágrovaného; byla-li
p1-ísada olova pHliš veliká, způsobena škoda zbytečným mrháním cenné
hmoty i jinak ještě. Pí-edevším bylo Ueba vyzkoušeti í-ádně, jak měď jest
bohata smbrem; také bylo nutno vyšeUiti, je-li měď pro zágrování určená
měkká ~-a tažná, anebo tvrdá a ld-ehká: měkká měď mísila se s tvrdou
'
"damit eines das andere helt" (píše Lazar Erker), totiž aby měď neutekla
pod olovem. Tenkráte, kdy veškerý pokrok technických věd spočíval
výlučpě na základech empirických, vyžadoval každý úspěch četn}Tch
pracných a nákladných pokusů, a proto se výsledky zkoušek takových na
mnoze tajily, aby se lépe mohly zpeněžiti. Z těch pl-íčin nedělo se zágrování
všude stejně výhodně. V druhé polovici 15. století vedli si ve věcech těchto,
mistrně Benátčané; od nich se umění tOmu naučil uherský Slovák ] an
Turzo též Turzianus, který byl později kupcem v Krakově a hlavně zágrováním mědí se domohl značné zámožnosti15). Tento Turzianus, jinak též
prostě TuH zvaný, žil také v HOl-e jakožto mUŽ asi 35tiletý; jméno jeho
nacházíme pH roce 1473 mezi erckaféí-i, od nichž se kupovala měď do
mince16).
Zprávy o zágrování mědí v HoÍ'e jsou dosti skrovné. Zprvu se za~
býval zágrováním bezpochyby Vidlák; tak soudíme ze zápisů následujících: 1475 Esto mihi vzali mědi jalové u Vidláka 4 ct; 1476 Resurrexi
vzali jsú úl-edníci mědi čisté II Vidláka 3 ct 1 Ip, ta jest dána zrniti17 ).
Roku 1482 zágroval med Vencelík a také se posílala měď zágrovati na
Zdechovice Kršňákovi18). Roku 1484 dodávali do mince zágrované stříbro
vysvětlení: zděná

I 14) V době novějši, kdy zagrování se děje způsobem podobným, bývají tyto,
desky ze železa. Frantz et Dannenberg H iittenmannisches W6rterbuch 1883 str. 236. Karsten System der MetaHurgie 1832. 1. 168.
10) Vice zprávo tomto pozoruhodném muži bude podáno v jedné z následujících stati.
16) A. K. hor. odd. Reg, cupri str. 12. - Vedle Turziana dodávali tehdy měď
ještě rudo kup ci tito: Vencelik, RoHar, Erazimus, Straskyt1, Václav z Ústí, Vognara Těšinský.
17) A. K. Reg. cupri str. 37 a 40.
18) lbidem str. 117 a 115.

12) A. K. hor. odd. kniha 20. fol. 382.
13) A. K. hor. odd. Pro granatura.
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z mědi král. šafáí- hutní, Bílek, Knajs1ík a Ambrož, též Petr z Kolínal9).
Vencelík zágroval měď bez pí'etržení od roku 1490 do 1496 a v období
tomto dodal do mince sUíbra zágrovaného úhrnem 9360 hí" 2 ft 1 qt1;
od roku 1492 pHbylo dodavatelů o Nikla, Straskytla, Nekše a jiné. SUíbra
zágrovaná byla asi dvojí jakosti, neboť některá platila se po 5 zlatých,
jiná po 2 kopách, a od roku 1492 některá po 5Y2 zl, jiná po 3 kp; toto
zvýšení ceny bylo odůvodněno asi tím, že "ten rok (1492) propuštěno
měď ven z země vésti a zase sUjbro do mince v 6 nedělích dávat od Ven·celíka a od jiných kupců'(20). Roku 1502 zabývali se zágrováním mědí
u Hory Poláci od TuHho; dle reg. verkových bylo ten týden Deus in
10co do mince phjato sUíbra zágrovaného skrze Poláky 253 hí- a na peníze
zděláno, zprávy podobné se opakují; a opět dále čteme pH neděli Exurge
"skrze Poláky od Tuí-jho zde u Hory zagrovaného sUíbra 61 hí" ibi
primum" a pH neděli lnvoca vit 81 hí" 1 ft ibi secundum,2l), atd. Současně
se prodávalo sUíbro v mědi kupcům ven z země; vedle Poláků zágroval
měď v HOl"e již roku 1502 Vence1ík. Následujícího roku (1503) zůstalo
vše nezměněno; avšak domníváme se, že se tehdy zágrovalo též na účet
luálovské mincovny, neboť v registrech verkových z dotčeného roku
čteme zápis "do zágrovny tohoto roku vydáno na dělníky, na uhlé, za
volovo, za lesy a jiné poUeby, jako~ toho jiná zvláštní registr a jsú:
summa 253 kp 19 gr". Vence1ík zágroval vytrvale v HoÍ"e i mimo Horu,
roku 1505 bylo mu "na Žirovnici posláno mědi 200 ct 5 Ip 5 lb k zágrování na takový způsob, že týž Vence1ík má sUíbro všecko zase do mince
vrátiti podle prob tak, jakož jest s panem mincmajstrem smlouvu učinil;
•.. dal na to Vencelík stHbra zágtovaného do mince summu 562 hí' 2 ft
1 lt'(22). Podmínka pro Vence1íka zvláště ustanovená nasvědčuje úejmě
tomu, že se dávaly mědi zágrovati také bez tohoto obmezení, totiž mědi
černé že se prostě prodávaly i se sUíbrem v nich obsaženým. RejsHík
"pro granatura" hovoH v tom smyslu velice úetelně: roku 1504 měly
mědi černé znamenitý odbyt, napočítali jsme osm kupců, kteH z váhy
na Vlaském Dvol"e odebrali celkem 1378 ct 2 Ip, sUíbra v ní bylo 3902 hÍ"
2 ft 2Y2 lt; byla jim dána i se sUíbrem úhrnem za 13984 kp 23 gr, ně
lderým hHvna po 3Y2 kp 5 gr, jiným po 3Y2 kp, jiným opět po 3 kp 25 gr
"podle prodání". Také již od dí"Í"vější doby jeví se horské mědi černé
i s cenným obsahem svým jakožto pl"edmět ~oukromé obchodní spekulace,
jejíž činnost sáhala pl"es hranice království českého. Horníci, zejména rudoJmpci těžce nesli takovéto poškozování zájmů svých a často vznášeli
stížnost svou na krále; roku 1515 dostalo se jim na jeden takový stížný
list odpovědi následující od krále: "Také my jednati chceme s TuHm,

aby nám to naučení a dělníky dal, aby k ruce naší nl,ěď zágrována v Čechách
byla, ne b známe na tom užitek náš u těch hor : .. '(23). Mníme, že pí'es to
zůstalo Vše tak, jak bylo pl"ed tím. O dalším postupu věci té bude promluveno v jedné stati následující.

8. Stí'íbro z mince vydané.
Rozkaz královský, často obnovovaný a zdůrazi'1ovaný, aby všeliké
sUíbro nošeno bylo do mince nebo do směnárny královské a ne jinam, nezahrnOVal v sobě nikoliv požadavku, že by sHíbro jinak z mince vyjíti
nesmělo než v novou nl,Ínci proměněné. Vždyť právě v dotčených mandatech
královských se úejmě phpouští koupě sUíbra beztvarého z mince. V listě
krále Jil"íka Poděbradského ze dne 5. června 1469 jest obsažena věta
"ldoby sobě chtěl sthebra kúpiti k své poUebě, to bude moci učiniti,
avšak tak, aby toho pí'ekupovánhll, z země neprodával ani nosil"; a v listě
krále Vladislava II., datovaném v pátek po sv. Jeronymú roku 1478,
se passus tento opakuje do slova s dodatkem "než panskému a rytíí-ském,u
stavu k jich poUebám, ale ne k prodaji, ta se jim cesta nezavírá"l). Nejstarší zprávy o vydávání sUíbra z mince kutnohorské, kterých jsme se
dopíditi mohli, začínají teprve za krále Vladislava II. Za krále tohoto
vydávalo se sHíbra nezmincovaného značné množství buď na poUeby
dvora královského, buď k účelům kostelním anebo také jinam. Vydání
tato jsou na mnoze nemálo zajímavá a pozoruhodná po stránce kulturně
historické, a proto je podáváme skoro úplně (pokud stačí prameny, zejména
Reg. verková), vynechávajíce toliko některé méně významné.
1472 Omnia dáno panu Rúpovskému2) a panu Zmrzlíkovi 2 hí" bez
1 lt z rozkázání pana nl,incmistra slovem ]MKské; In voluntate vzal jest
s sebú pan mincmistr jeda do Polsky sUíbra II hl' 1 ft 2Y2 lt.
1473 Esto nl,ihi dáno panu Vilémovi Rábskému 60 hí" smbra v šesti
kusech3); Judica Vzal jest sobě pan mincmistr na ztravu 23 11.1", když jest
jel do Nísy na sJ1ěm, neb jest grošův ještě nebylo naděláno, i vzal sUíbra
za 60 kp; Factus vzal pan mincmistr panu Ludvíkovi 34 hí- sUíbra a dal
za hhvnu po 2Y2 kp; Exaudi II. dáno jest panu Tctiborovi Tovačov
skému4) 33 hí- z rozkázání p. mincm. slovem královským, za kteréžto
sUíbro poslal pan Tovačovský sto zlatých bez jednoho vše uherských;
Suscepim us vzal pan il1incmistr 55 hl' 1 Y2 lt fer. 3. die S. Laurencii, kdy
23) A. K. čís. 168. - Tento list se dot}Tká jednoho syna Tuhanova, buď JiHho
nebo Jana, neboť otec jich zemi'el již roku 1508.
1) Sternberg, Urkundenbuch str. 126 a 130.
2) Jan z Roupova, hofmistr chioru král. 1472--93, ITomek, Děj. Prahy.
3) Vilém Rábsk}T (z Rábí a z Rizmburka) měl dluh u mince (bezpochyby
ještě z doby krále Jii"ika Poděbr.), který se mu uplácel sHíbrem; z tohoto sHibra
a ze své mědi směl Vilém se svolením královsk}Tm raziti groše v minci kutnohorské.
4) Ctibor Tovačov sk}' z Cimburka, nejv. kanclH 1471-79, ITomek Děj. Prahy.

19) Registra verková.
20) A. K. hor. odd. 3l.
21) Slova "ibi primum, ibi secundum" ukazují snad k tomu, že dHve zágrovali
Poláci horskou měď mimo Horu.
22) A. K. hor. odd. Pro granatura.
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jsú s králem JMtí na sněm do Vopavy jeli; Deus in adjutor. posláno panu
mincm. 60 hl' 1 ft 1 lt po panu Bernartovi, kdy s listem páně mincm.
p6jel z Opavy f. 3. ante S. Egidii; Respice II. odstaveno stHbra na dluhy
královské 50 hl' 1 ft; Protector odloženo na dluhy královské 61 hl' 2 ft
1~ lt; lnclina odstaveno na dluhy královské 127 hí- 1 ft 3 lt; Miserere
vy~áno sHíbra na dluhy královské 147 hl' 2 ft 1Y2 lt; JusŤ.us taktéž 154 híY2 lt; Da pacem taktéž 67 hl:- 3 ft 1 lt.
1474 Ouasim,odo dáno panu Sokolovskéll1u5) 14 h1'-, kdy jel do Polsky
s panem St;nislavem maršalkell1 krále polského z rozkázání ]Mti královské;
Exaudi 1. panu Zajím,ačovi6) 1 hí- z rozkázání páně mincmistrova; Spiritus
paní minCluistrové (Bonusi) na tlusté groše 1 ft z rozkázání pana mincm.;
Mem,ento dáno panu Bočkovi 4 hí' z rozkázání KMti.
1475 Omnia Ottovi 1 hÍ' ex mandato dom.ini regis; zlatníku Zigmundovi 2 ft 2 Y2 lt, ješto jemu králova lVIt byl dlužen, to jest vzal sám.
pan Rúpovský.
14'77 Deus in adjutoriull1 (z cisur a fraktúv) dáno králi Mti .na tlusté
groše dvakráte po 3 hí'; Miserere (z grece) pan minClu. rozkázal dáti paní
Strazské na tlusté groše 1 ft 2 lt; In voluntate dáno králi Mti 10 hř
z rozkázání pana' mincm" KMt ví dobl'e komu, a Tetaurovi 2 hí' 3 ft
Y2 lt za čekání dvú set kop, ješto mu měly dány býti na S. Havel.
1478 Guczarovi a Vognarovi uplácel se jich dluh sHíbrell1 od erckaféh\v koupeným až do 100 hí'iven; hofm,istrovi se propouštělo sHíbro,
které do m.ince phnášel (jakožto erckafé1'), pro utilitate sua ex permissione
regie majestatis, ut sibi laboraret až do 100 11Í'; takovátéž milost, ale
v mezích uzších, prokazovala se též Charvátovi a Jiljímu; dne 7. srpna
naÍ'izujc král ÚÍ'edníkúm mince, aby "Václavovi z Svárova, kuchmistru
dvoru našeho, ... z mince naší dali h6vnu sHíbra a to hned'(7).
1479 dne 2. května oznamuje král úl:-edníkúll1 nl,Ínce, "že jsme dali
z mince naší h6vnu sHíbra těm Všem sHelcúm, kteÍ'Íž k ptáku vedle
obyčeje časem svým sti'í1ejí, aby sobě z toho stHbra ptáka udělali", a phkazuje, aby "tu hl'ivnu sHíbra bez v}rm1uv vydali'(8); téhož roku dne
23. Hjna píše král ÚÍ'edníkúm mince, že jest dlužen 1000 zlatých uherských
Jil:-íkovi Vognarovi "a ty jemu mají na SHedopostí najprv pÍ'Íští dány
býti", i žádá Jana Charváta z Ostrova ÚÍ'edníka mince, Jana Knajslíka,
Hertvíka a Vencelíka, "aby oni za nás témuž Vognarovi slíbili, neb smes týmž Vogharem na tom zústali, když oni za nás slíbí, že on je v rukojemství phjme", a phkazuje, aby dotčeným mužúm bylo z mince vydáno
200 hí'iven sHíbra, aby "oni sě z toho rukojemství vyvaditi m ohli'(9).
1482 ponecháno Vognarovi sHíbro z jeho huti na jeho dluh.
5) Jan Sokolovský z Vrance,
6) Jan Zajímai z Kunštátu,
7) Archiv Český VI. 92,
8) A. K hor. odd. kniha 1.
9) A. K hor. odd, kniha 1.

komorník král. 1477-81, ibid.
purkrabí Vyšehradský, ibid.
foI. 65. fol. 144.

Arch. Čes. VI. 95,

1486 Factus dáno Markovi hudci královu 1 Y2 hí' na erb.
1487 Deus in adjutor. dáno do Normberka 50 hl:- 1 ft; Respice II.
opět dáno do Normberka 50 hl' bez 1 ftlO).
'.
1490 Reminiscere 100 hl' Zevaldovi (kupci) dáno do Benátek, za
kteréž jest dal 300 kp zase do mince; Cantate posláno JMKské 5 hí' per
Conradum; Vocem jocun. 3 hl:- k flaškám JMti posláno.
1491 Spiritus dom. panu Pernštýnskémul l) prodáno 40 hí' po 3 kp
12 gr; panu kancléí'ovi prodáno 9 hí' 3 ft'l lt 1 qtl po 2 kp na taléí'e; J ustus
Johanesovi Motrplosovi12) 10 hl:- prodáno po 2 kp mdto dom. regis.
1493 Suscepill1us 2 hí' sHíbra na zdělání grošúv tlustých, ty poslány
jsú panu ll1incm. do Slez; ve Hech plicích 8 hl:- 1 ft Y2 lt vzato a posláno
panu mincm. do Slezí po synu jeho panu proboštovi; Ecce Deus 9 hl' 3 ft
Y2 lt posláno panu minClu. do Slezí po panu proboštovi13) synu páně;
Dicit II. prodáno panu Švihovskému 10 hÍ' po 2 kp a domino de Rozmberk 4 hí' 1 ft 1Y2 lt po 3 kp.
1494 Ecce Deus dáno 1 hl' stHbra k S. Prokopu k monstranci; Omnia
dáno Czvokovi 1 hí' na zámek k l:-etízku.
1495 pan kancléí' kupoval velmi často sUíbro po 2 až 5 hÍ' a platil
za hl:-ivnu po 2 kp; také panu Pernštýnskému se prodávalo sHíbro po
2 kp.
1496 dáváno sHíbro (3-5 hl') panu z Rozmberka; Gaudete dáno
paní Smihcké 3 hí' ad relac. dom. Alberti de Colovrath14) reg. mt. magistro

curie.
1497 Factus 8 hí' 1 ft sHíbra odloženo k relaci pana mincm., panu
Švihovskému dáno má býti; témuž dáváno častěji 2-6 hÍ'.
1498 dávali sHíbro z mince panu sudímu 1-5 hí'.
1501 mincÍÍ'óm a pregél:-óm k mísám15) prodáno 7 hí' 1 ft 1 Y2 lt po
3 kp; panu Mez6ckému hajtmanu markrabství Moravského dáno sHíbra
9 hí' 3 ft 1 lt (opakuje se); Gaudete havéÍ'úm k dělání mis králi JMti 7 hÍ'
3 ft 2 lt prodáno po 3 kp; ÚÍ'edníkóm desk zemských na pe čet dáno 1 llÍ';
hajtmanu Zapskému dáno 1 hl' 1 ft.
1502 ]ubilate panu Albrechtovi z Kolovrat z rozkázání krále Mti
dáno 6 hí' 3 ft Y2 lt, a má se 30 hl' dáti; panu mincm. odkládáno sHíbro
týdně až do 100 hl'; Suscepimus Sancturinovi ÚÍ'edníku mince prodáno
2 hl:- 2 ft 1 qtl sHíbra po 2 kp; Da pacem dáno sHíbra do kláštera bbsákóm
10) tru dobu konali výjezd do Normberka pan Hradeck,), (Jindřich z Hradce,
nejv. komorník), pan mincmistr (Beneš z Vejtmile) a pan Rúpovský; mimo dotčené
stříbro vzali s sebou 381 kp 45 gr: z těch jest přijal Zevald kupec 150 kp jeda napřed
do Normberka pro hospody, pan mincmistr 25 kp na sukna barevná a též pan mincm.
27 kp a panu Sokolovskému dáno 179 kp 45 gr za r,)'llské zlaté, ješto jim změnil.
ll) Vilém z Pernštýna, nejv. hofmistr 1488-1514, tromek Děj. Prahy.
12) Jan Mutrplos, nejv. písař kanceláře král. 1484, ibidem.
13) Krištof z Vajtmile, probošt Vyšehradský 1492-1507, ibidem.
14) Albrecht Libštejnsk,), z Kolovrat, hofmistr král. 1496-1502, ibidem.
15) Očekávali příjezd králův.
!i*
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pod Becllyní 6 hr' 3 ft 1 Y2lt mdto dom. ~lincm.; Omnia na klášter bosákónt
pod Bechyní 2 hl' 3 ft 3 Y2 lt; Dicit II. panu kanclér-ovi 2 hl' sUíbra dáno
z rozkáz. králel\1ti a ještě se dáti má 10 hl'; panu Mezihckému dáno 100hl';
Horníkúm prodáno na mísy 22 hl' 2 ft 3 lt 3 qtl; Matyášovi Libákovi dáno
10l1Í' mdto reg. Mt.
1503 Šlechtovi16 ) dáno sUíbra 12 h1-; panu m,incm,ejstrovi dáno
100 hl'; panu Holickém,u dáno 10 hl'.
1504 králi ]Mti na koflíky dáno 8 hl' 1 ft 1 lt; panu m,incm.. dáno
18 h1-; panu Trčkovi17 ) dáno 40 hl-; panu prokuratorovi Rendlovi18) dáno
10 hl'; panu Šlechtovi dáno 5 hr,; 382 hl' 3 ft sUíbra dány "Pavlovi Kaufm,anovi nl,ěštěnÍnu krakovském,u za 1004 ct 5 Ip 5 lb volova, kteréž jest
zde u váhy městské odváženo a na Dvúr složeno, facit za sUíbra - počítajíc 1 hl' po 3Y2 kp sum,m,a 1339 kp 38 gr".
,
1505 Dom,. in tua dáno do Mostu zlatníku na dílo některých poUeb
králové ]Mti 6 hl- sUíbra po Melicharovi písafi Honztrojovu f 3. post
S. Vrbani a prve dáno 52 hr, z hanštanův m,incovních19); k m,onstranci
a na kalich do kaply na Dvúr dáno 25Y2 hl- 2 lt.
1506 panu] ano vi Kostkovi20) dáno 100 hl'; p. kancléí-ovi najvyšším,u
král. Českého dáno 51Y2hr-; knězi BartoIOluěji]JVlti 21 ) dáno 8 hl'; Zigm,undovi
Zejdlicovi dáno 10 hl'; p. kom,orníkovi dáno 20 hl- na talé1-e; pannám
šlechtičnám, 1 hl' 1 ft 1 qtl; panu z Pernštajna najvyšš. hofm,istru král.
Českého dáno 500 hl'.
1507 na m,onstranci a na kalich do kaply na Dvúr 15Y2 hr- 2 lt;
p. ]indhchovi Tunklovi22 ) dáno 20 111'; p. Latslavovi z Šternberka23 ) dáno
20 hr,; p. ]ifíkovi Samuelovi prodáno 10 hl-; Bryknarovi prodány 2 hl-;
Sancturinovi Medníku mince prodány 2 hl-; p. Burianovi Trčkovi dáno
30 hL

1508 na m,onstranci do kap ly dáno 3 hl' 1 ft 3Y2 lt; Vocem, joc. na
monstranci do kaplyopět dáno 2 Y2 hl:'; Exaudi 1. Martinovi Medníku
mince dáno 5 hl-; Dom,. illunl,. p. prokuratorovi Rendlovi dáno 16 hl-;
Exaudi II. mistru Pavlovi administrátorovi dá~10 6 hl:'; Pešíkovi dáno
10 hl-; p. Purkartovi dáno 10 hl-; k pečeti zemské dáno 2 hl'; Sancturinovi
Medníku mince prodáno 2 hl' po 2 kp; p. mincm. 20 hl'; Laetare panu
mincm. na tlusté groše dáno 1 hl- 2 lt.
1509 králi Ludvíkovi ]Mti a kněžně ]Mti na tlusté groše a peníze
dáno G hl- 2 Y2 lt; k monstranci opět na Dvůr dáno 1 hl'; králi Ludvíkovi
]Mti na pochvy a kněžně ]Mti na mísy dáno 8 hl- 1 ft 2 lt 24).
1510 kapitule na hrad Pražský dáno 30 hl' na rozkáz. KMti; Dicit I.
farál-i Budínskému 15 hl-; Lorencovi trubači KMti dány 3 hÍ' sUíbra I~a erb.
1511 Vocem, panu Latslavovi z Šternberka najvyšš. kancléh král.
Čes. dáno 15 hl- 3 Y2 lt mdto reg. Mtis (opakuje se, úhrnem dáno mU 60 hr);
Circumdederunt prodáno z cissur Polencovi 4 hl- na tlusté groše m,a~ldato
dom. mincm., facit za ně 5 kp 52 gr.
1512 lnvocavit z grece prodáno na tlusté groše Pšeničkovi 3 Y2 lt
facit 19 gr; z cisury dáno p. mincm,. na tlusté groše 2 hl' 3 lt;· Oculi dáno
2 hí' sUíbra k dělán,í truhlice králi Ludvíkovi jeho choti.
1514 Circumded. posláno do Prahy p. m,in.cmajstrovi 2 hl:' sUíbra
po poslu, kteréž' má býti na meč králi Ludvíkovi ]Mti ad man,d. dom.
millcm; Suscepimus z cissury odjato 2 hl- na tlusté groše králi Ludvíkovi
]Mti z rozkazu pana mincl11., neb jest je jemu vzal s sebú do Budín,a.
1516 Omnis terra dáno králi Ludvíkovi ]l\1ti na pečet 10 hl-25 );
Circul11d. dáno sUíbra králi Ludvíkovi ]Mti na pHpravu gorczpergaru (?)
4 hr, Hanzlovi zlatn,íku26 ).
1523 dáno králové ]l\1ti na mužíka 1 hÍ' 3 ft 2 lt 3 qtl st.Hbra; Zigl11undovi zlatníku dán,o sUíbra 2 hl- llt 1 qtl za to, kteréž on phdal své
k dílu glejnotův králové ]Mti27 ).
1543 kom,ora česká nahzuje úr'edníkúm mince, aby Albrechtovi
hr. z Gutštejna vydali 30 hl-iven, sUíbra, které král jemu "z milosti a za
dar k nějaké sUíbrnici neb koflíku" dáti kázal, "jakž nejprve je míti l11úžte,
proti jeho kvitanci "28).
Po rúzných katastrofách, jimiž hory byly stiženy a jimiž roku 1546
spuštění nejpi'edně]ších dolův (Osla, Flašar a Hutrejtér'ú) bylo vynuceno,
začaly se ozývati žalostné stesky na chudobu a nedostatek sUíbra a peněz

Jan Šlechta z Všehrd, sekretál' král. 1500 - 04, (Tomek Děj. Prahy.
Burian (Trčka z Lipy a na Lipnici, podkomoH král. 1508-15, ibidem,
Albrecht Rendl z Aušavy, prokurátor král. 1498-1509, ibidem.
Jaké to byly poHeby, které zlatnik mosteck)', pro královou dělal, poznáváme
ze svědomí, jimž úi'ednici mince Jan z Skalice, Martin a Sancturin z Nedvojovic
vyznávaji, "že pi'ed někter)'rnú léty ještě za úl'adu mincmajstrovstvi pana Bohuše
Kostky vydáno jest z mi1we KJMti sHibra padesát osm hHven mistru Jakubovi
zlatniku z Mostu Je děláni koflíkúv, korbele, nalévadla a medenice králové JMti,
kteréžto stHbro od nás v minci t)',ž mistr Jakub phjal a potom již jmenovan)" mistr
Jakub zlatnik, když jest to dílo dokonal, koflíky, korbel, nalévadlo a medenici do
mince KJlVIti to zdělallé sHibro zase vrátil, ... berúce to jeden každý k své vi1'e a k své
duši, že jest tak v pravdě a že jest to stHbro krále JMti bylo". Svědomi toto jest
datováno v pátek velikon,očni léta 1508. A. K. hor. odd. 254.
20) Jan Kostka byl bratrem tehdejšiho nejv. mincmistra Bohuše Kostky z Postupic a na Litomyšli.
21) Syn Viktorina lmižete Minstrberského.
22) JindHch (Tunkl z Brnička, purkrabi hradu Pražského 1507 - 09, (Tomek
Děj. Prahy.
23) Ladislav z Šternberka na Bechyni, nejv. kanc1éi- 1510-21, ibidem.
16)
17)
18)
19)

/

24) A. K. hor. odd. 176.
25) O této pečeti piše nejvyšši min,cmistr Vilém Kostka z Postupic takto:
"ke mně poslal pan kancléi- z rozkázáni sněmu, abych jemu dal na pečet králi Ludvikovi }Mti deset hHven sti'ibra; protož je mně sem hned pošlete po někom jistém,
aby o tom nebylo vědino. Datum v Praze v sobotn pi'ed S. Dud1em 1516." K tomu
phpojena douška: "Dajte mi znáti, jak se máte pH minci." A. W. .
26) Kutnohorsk)" zlatnik Hanuš z Rásné.
27) A. K. hor. odd. 343/a. - Zikmund z Liboslavě, ziatník kutnohorský.
28) A. l(. hor. odd. kniha 18. foL 57.
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též při mi;nci; a odtud již stesky neumlkají. Roku 1529 začaly se dokon,ce
trousiti zprávy poplašné, že "král tyto Hory s důchody svými se všemi
zastaviti chce ve stu tisících Fukerům," a stěží se podařilo panu z Pernštejna, utišiti postrašené Horn,íky ujištěním, toho že on, "pan, z Pernštejna
a pan Lev i jiní pá;ni velmi hájí, aby Hora zastavena býti měla," že oni
Hory opustiti nemíní 29). Roku 1585 Medníci min,ce listem ze dne 13. ledna
trpce sobě stěžují, pon,ěvadž sHíbra z dolů do min,ce phchází tak málo,
že ;nestačí ani n,a placení týhodních útrat za práci dolovou a hutní, a nikdo
že nechce peněz do mi;nce půj čiti30). Komora česká toho však nedbala
a 30. br'ezna vyslala posla jízdn,ího do Hory se vzkazem, že císar' poHebuje
na rychlo 360 hl' stříbra páleného, proto aby Medníci mince stl'íbro spěšně
sehnali a také dovoz jeho do Prahy "bei tag u;nd ;nacht" uspíšili31). Dne
. následujícího (v neděli) vrátil se posel ;nesa zprávu od Med;níků mince,
že za tohoto stavu hor phchází do min,ce sotva 200 hl' týdně z hutí a sice
pokaždé v pátek k večeru a že nelze proto pi'ed pHštím pátkem ničeho
z hutí očekávati a žádané množství že se sejde teprve asi ve čtrnácti·dnech;
Medníci neopomenuli žádati komoru, aby do pHštího pátku poslala za
sHíbro pe;níze za hhvnu po 4 kp 49 gr 4% den, aby měli dostatek peněz
na výplaty různé32). V pátek tu byl posel od komory zase., ale bylo mu
čekati do soboty (dne 6. bl'ezna), ;neboť střibro, které bylo do mince dodáno
v noci, mohlo býti teprve ráno v sobotu zkoušeno; bylo ho fe)11U 203 hi'
7 lt 1 qtl 2% den; komora poslala za ně toliko 895 kp gr místo 981 kp
27 gr 6 Yz den a chtěla, aby schodek byl v účtech odepsán, slibujíc, že to
bude v puchhalterii propuštěno ("passiert"); ale úl'edníci nepovolili,
omlouvajíce se, že na minci jest mnoho dluhů33 ).
Vyšším Medníkům pb kOlllol"e české a ne]v. min,cmistrovi dáváno
z mince kutnohorské sHíbro deputátní: presidentovi 2 M, ostatním po
1 hr" na pl'. roku 1609 posláno úhrnem 22 hl' pražs., stHbra prantu34),
v něm fajnu 21 hl' 10 lt 2 qtl 1 Yz den. K stříbru deputátnímu družily se
deputátní svíce; obé se posílalo do Prahy současně 35 ). Zvyklost tato trvala
29) A. K. Lib. memorab. F. 50.
30) A. K. hor. odd. kniha ll. fol. 51 v.
31) A. K. hor. odd. kniha 21. fol. 411.
32) A. K hor. odd. kniha ll. fol. 57.
33) 1bidem fol. 59.
34) Jestliže Václav Kolidius z Doubravičan "JMKské radda nad počty" kvituje
roku 1620 úí'edníky mince z pHjaté "jedné hHvny stříbra f e j n u deputátu mně
náležejícího" (A. K, hor, odd. (252), soudíme, že omylem psáno "fejnu" místo
"prantu". - Na lití sUíbra deputátního měli v Hoí'e zvláštní "Ingusz zum DeputatSilber-Giiszen", bezpochyby na púl hřivny upravený (A. K hor. odd. (453).
35) Dodávka deputátních svíček byla věci docela ustálenou; a přece kemora
každého roku úl-edníkúm mince tut~ povinnost znova phpcmínala a sice pokaždé
způsobem týmž, v určité formě utkvělým, jejíž zajímavou ukázku tuto podáváme
v listě, jehož datum jest v pondělí po sv. Lucii 1603. "Bude se času tohoto z'mního,"
píší z kamny české, "zde v komoře české kanceláH i puchhalterii svíček lojov) ( h potřebovati; za kteroužto pHčinou jménem a na místě JMCské poroučíme Vf'm, abyste

ještě na sklonku 17. století a stala se roku 1679 podnětem k prudkému
sporu mezi nejv. mincmistrem, tehdy Janem VácI. svob. pán,em z Reinburgu ze strany jedné a Medníkem min,ce Krištofem Krahem a komorou
českou ze stran,y druhé. Úl"edník mince čta list od nejv. mincmistra dne
4. ledn,a phjatý, který začínal děkováním za pi'ání k Vánocům projevené,
zalekl se asi nemálo dalšího obsahu tohoto listu, kdež nejv. mincmistr
mu drsnými slovy vytýká opovážlivost, že bez jeho svolení, dovolávaje
se rozkazu od komory české, "denen Herren, Kammeralisten ihre gewohnHche jahrliche Silber- und Lichter-Deputaten oder vielmehrs Neuen
J ahresgeschenken" poslal; Medník mince zvěděl z listu dále, že prý komora
nemůže dávati naÍ'Ízení ve svých záležitostech, to že pHsluší nejv. min,cmistru, a že takováto "praeterirungspraecipitatio;n" bude pHště zle ztrestán,a36). Úí'edník mince, sám jsa bez rady vůči pl"edstavenén1U svému dožadoval se pomoci u vrchního perkmistra Antonína J aninalla z J angangu,
od něhož se mu dostalo rady, aby opis listu Reinburgova poslal komoi'e
s dotazem, koho by měl pÍ'Íště býti poslušen, n,ejv. mi;ncmistra-li anebo
král. komory37).

1·

vedle spúsobu předešlého týchž svíček lojov)/ch, však z loje pfedního a hodného,
šest kamenú, polovici s knoty bavlněn)'mi a polovici prostších, menších a větších,
nadělati dali zaplatíce z dúchodu mince, ty sem potem tím dHve pH nejprvnější při
.1ežitosti odeslali. !Takové vydání bude vám proti tcmuto poručení našemu ph počtn
pasírováno." Roku 1608 phpojeno napcmenutí, aby svíčky "netekly". A. K. hor.
odd. kniha 25. fol. 63. a jiná. V době nepokojné, kdy na cestách, zejména pověstn)mi
lesy černokosteleck)'mi, bylo Ueba znamenité ostražitosti, odměňováno dovážení
deputátu mimořádn)'m zpúsobem; roku 1611naHdiJa komora, aby Michalovi Grafovi,
úřednímu poslu, kter}T dovezl komoře stHbro deputátni, vyplaceny byly 2 tolary
"wegen ausgestandener Gefahr bei iziger Unsicherheit der Straszen ". A.. M. hor.
odd. kniha 25. ťol. 689.
36) A, K. hor. odd. kniha 42. fol. 84.
37) 1bidem fol. 90. - Z několika listú, které Janinall psal Krahovi, poznati
lze ostré obrysy povahy Reinburgovy. V listě ze dne 12. prosince 1679 vyličuje Reinburga jakožto pleticháí'e, kter}T pí'ed císařem se vychloubal, že z kutnohorského
stí'íbra z každé hÍ'ivny vídeňské si troufá dobýti 212 lotu zlata a že "Init ainiger
Kugel alle schiicz undter der Erden finden und dadurch 1hro Majestiit jiihrlich etliche
Miliionen Nuzen lifern wo11e"; proto prý byl pov~Tšen na hodnost nejv. mincmistrstvi.
V dalších listech ze dne 25. záH a 6. listopadu 1681 píše Janinall, že na nejvyšších
místech se přízeň od Reinburga již odvrací, poněvadž byla poznána podvodná jeho
povaha, a všeob3cně prý se soudí, "dass der b3wuste Pfenning falsch seye" ; propuštěni
Reinburga z úřadu bylo prý císaí'em již schváleno, ale prohlášení prý se zdržuje
v komoře. Zprávu o náhlém úmrtí Reinburgově ve Vidni oznamuje Janinall Krahovi
dne 9. listopadu 1681 s v}'razem uspokojení, že búh jej sprostil zlého nepHtele a že
Krah "die Verfolgnng d}s Obr. Munzmeisters nunmehr uberlebt hat"; osvědčila prý
se pravdou slova: tandem bona causa triumphat. Z listu, jejž Janinall dne ll. prosince 1681 opět z Vídně poslal Krahovi, dovídáme se, že zlatá (léčivá) tinktura Reinburgova byla v Šoproni zkoušena, ale zlata v ní nenalezeno, pročež bude prý vrácena
paní mincmistrové, která za její zabavení žádala od císaře ročniho platu jakéhosi;
ve věcech po Reinburgovi pozústal)Tch byla prý nalezena kniha, ve které "allerley
Hexenstuckhl, Tellfelspakht und dergleichen unzuliissige Sachen begriffen", A. K.

...
Podrobných zprávo podělování deputátním sUíbrem a svícemi do'vídáme se z výkazu, jejž m'áme pr~vě po ruce. Koncem prosince 1685 byl
deputat do Prahy poslán a takto rozdělen: presidentovi komory české
2 hí' vídeií.ské sUíbra a 2 kameny svic, vicepresidentovi 1 Yz hl' a 2 kanl,.,
10 radúm a 3 sekreÚí'úm po 1 hí- a 1 kam., 2 registratorúm, 1 viceregistratoru, 1 expeditorovi a 4 koncipistúm po Yz kam, svic a 8 kancelistúm
po 1/4 kam. svic, sUíbra žádného; v puchha1terii: českémU a německém,u
puchha1terovi a 7 účetním radúm po 1 hí' a 1 kam" čes. a něm. registratorovi a 14 úí-edníkúm účetním po Yz kam. svic a 4 ingrosistúm po 1/4 kam.
svic, sUíbra žádnéh0 38). Peněžitou hodnotu takovéto zásilky poznati
lze opět z jiného výkazu. Dne 9, ledna 1682 byl horní písaí' Jan Bohaimb
vyslán do Prahy s obvyklým deputátem sUíbra a svíček; komoi'e české
bylo určeno 13 Yz hí' sHíbra a 20 Yz kamena svic, do puchha1terie 9 hla 143/ 4 kam., nelv. mincmistrovi 1 hÍ' alkám., do fiskálního Madu 2 hí'
a 21/4 kam. - úhrnem 25Yz hí- sUíbra, jehož zrno bylo 15 1t 2 qtl 1 den
a proto celková hodnota (hí'ivnu po 15 zl počítajíc) 372 zl 2 den; svíček
bylo 38Yz kamena, což po 3 zl činí 115 zl 30 ln'39).

9. Prodej sUíbra ve mědech.

Veliké mľl,ožství sUíbra vycházelo z mince kutnohorské v mědech
nezágrovaných. Toliko nepatrná část mědí černých byla zágrována u Hory; pí'evážná jich většina byla vyvážena ven z obvodu města
Kutné Hory, ba až pí'es hranice zemské. Obchod měďai'ský byl beze vší
pochybnosti velmi výnosný; proto se ho chápali vyp,ikající kapitalisté,
bohatí jednotlivci i mocné syndikaty, a ti obchodem tím znamenitě phspívali k zvelebení majetku svého a k povznesení společenského svého
postaveni. Dúležitými pro Horu sUedisky obchodu měďaí-ského byly
černých,

hor. odcl, kniha 42, fol. 114, 250, 254, 258, 260, - Dúvěra v léčivé púsobeni zlata
nepominula ještě ani v této době osvícené, Domnělé účinky zlata v chorobném těle
popisuje R. Budelius ve spise De monetis et re numaria, 1591 (na str. 32 a 33) takto:
". , . Et sunt qui clicunt, aurum valere acl jmrentutem conservanclam et multi . . .
faciunt bullire petias auri in coquina eorum, eť alii utuntur tenenclo frustum inore
et salivam deglutienclo; inveniuntur praeterea, qui illud in aqua11l potabilem convertunt et faciunt auruni potabile; , .. aUl'U11l fistulas et haemorhoiclas sanat, ulcera
putrida et tetri odoris emenclat, corporique humano maxime congľuit; ita quod in
cibo sumptum juvat multum, ac vinum, in quo extinctae henmt laminae mere aureae
candentes, pleneticos juvat , . ,"
38) Deputátni svičky, které tenkráte clělalnlydlái' JiH JinclÍ'Ích Ramhofsky,
byly uloženy v 30 sld-inkách, za něž truhláH dáno (po 5 kl') úhrnem 2 zl 30 kl', za
ssaci papil', koudel a hi'ebiky 53 kro S deputátem vezeno do Prahy též 11000 zl (vážily 6 Yz ct) v železné pokladnici (I Yz ct těžké); za clovoz celkového nákladu 15 3 / 4 ceTitúv
placeno (cent po 30 krl úhrnem 7 zl 52 kr 2 den; prúvodci Janu Bohaimbovi, ktery
tou cestou ztrávil 9 dnu, dáno 9 zl.
39) A. W.
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Praha a Norimberk1); ale za panování krále Vladislava z rodu Jagejlova
navazovaly se také těsnější styky obchodní s Polskem. V dnthé polovici
15. století vynol-il se v Krakově ze shluku prostých kupčíkú zjev nl,uže,
jenž vyzbrojen jsa neobyčejným dúmyslem a úchvatnou podnikavostí
záhy vyn,ikl vysoko nad úroveií. všedního ruchu obchodního. Činnost
znamenitého muže tohoto, jehož jméno jest Jan TuU (Turzianus), chceme
zde stručně vylíčiti; hodláme tím ihned z pí'edu vrhnouti ozaí-ující paprsek na pÍ'edmět, o němž ve stati této bude pojednáno. Jan TuH narodil
se dne 30. května 1437 v Levoči ve Spišské stolici uherské Slovače 2 ); vida,
že kupci benátští měď z Uher odvážejí, doma z ní sUíbro a zlato odlučují
a tím znamenitě bohatnou, zajel pr-ímo do Benátek, aby tam prozkoumal
hutní tento výkon, v Uhrách dosud neznámý a Benátčany pečlivě tajený.
Když po rúzných nesnázích toho dovedl a také se nl,U podai'ilo uniknouti
ze zajetí, v němž jej kupci benátští jakožto vyzvědače drželi, usadil se
v Krakově a zbudoval za městem hutě po zpúsobu benátském, v nichž
pak mědi uherské zágroval. V pi'edešlé s tati bylo již pr-ipomenuto, že
Turzianus se ocitl roku 1473 také v HOl'e mezi rudokupci; kdo by pochyboval o tom, že TuH za pobytu svého u Hory chtěl poznati poměry ph
hutech tamějších a zkušeností zde získaných že hodlal využitkovati pro
obchodn,í podniky své? Spolčiv se se zámožnými kupci norimberskýnú
Fuggery, s jichŽ rodem skrze syna svého Jii-ího vstoupil též do těsného
svazku pl-íbuzenského, mohl v rukou svých sousHediti veškerý měďaí-ský
obchod v Uhrách; a není pravdě nepodobllO, že snahy jeho obchodní
sáhaly také do Hory. Pí-ekvapujícÍIn výsledkem, energické činnosti Turziallovy byl úplný pí'evrat situace, tak že tovary měděné, v hutích jeho
1) Mědai'sky obchod kutnohorsky byl pouze jednou větvi mohutného, pÍ'es
celou stí-edni Evropu se rozprostirajiciho podniku, kter)' měl pÍ'edni stí-ediska svá
v některych městech jihoněmeckych a ktery se opiral o pevny základ obrovskych
lcapitálú závodnich. Z těchto stÍ'edisk dopravovala se měď vyzágrovaná dále hlavně
cestami vodnimi (z Norimberka pÍ'es Frankfurt po Mohanu a Rynu, z Erfurtu po
Vesei'e, z Lipska po Labi); ze severomoÍ'skych mist pHstavnich svážela se pak měcT
D.O Antverp, které byly tehdy ústí-ednou obchodu měďaÍ'ského, a odtud se rozvážela
dále do Francie, do Portugalska, Španělska a j. Roku 1525 prohlašuji Norimberčané,
že již 50 let pěstuji obchodni styky s' českymi dodavateli mědi černych; také mědi
uherské byly v rukou jejich, Poněvadž ze zágrováni mědi čern)rch kynul značny zisk
a také měď vyzágrovaná byla velice v)rhodnym pÍ'edmětem obchodu, snažil se kde
ledo následovati pi'ildadu podnikav)'ch Norimberčanú: byl to pi'ekotny shon a zápas
těch, ktei'i z kapitálú sv)'ch chtěli hojně těžiti; vznikaly podniky soutěžici, navzájem
se potirajici - ale vedle toho již tehdy poznávány vyhody, které plynou ze vzájemného se smlouváni a spolčováni, záhy vyrústala sdruženi (syndikaty), jichž snahou
bylo, soustí-editi zágrovny, v jisté oblasti trvajici, k společnému drženi a k úspěšněj
šimu využitkováni. Ve druhé čtvrtině 16. stoleti osvědčily pronikavé a účinné snahy,
k zvelebeni tohoto obchodu čelici, hlavně Krištof Fiirer a Jakub 'Welser se syny
sv)'mi, Tehdy dosáhly v Německu zejména Mansfeldské zágrovny pozoruhodného
vyznamu, o čemž dúldadně pojednává Walter Mollenberg ve spise svém Die Erobenmg des vVeltmarkts durch das mansfeldische Kupfer (1911).
2) Turzonowie w Polsce, napisal Leonard Lepszy (w Krakowie 1890).
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a Fuggerovských vyrobené, zejména plechy měděné, se posílaly nyní
do Ben,átek. Věhlas Jana Tuí-ího jakožto vyn,ikajícího odborníka
a vliv jeho jakožto statky pozemskými oplývajícího podnikatele vyn,esl
mu pí-ízeň krále Vladislava a odtud roku 1505 titul baľona z Bethlenfalvy3) a hodnost nejvyššího rádce v horn,ických věcech uherských, pi'i
čemž mu bylo svěřeno i vybíjen,í dukátů uherských (s mincovním znaménkem H. T. nebo 1. T. ); roku 1508 rozžehnal se se světem4).
O prodeji mědi horské známe ;nejstaľší zpľávu z roku 1462, dle níž
Vaněk Komoráč, měštěnín HOľY Kutny f. 4. ante Vrbani p'Í'iznal se jest
Johanesovi Gebhartovi, kupci a měštěnínu Starého města pražského
dluhem povinen býti 780 zl. uher. na zlatě a na ľázu i na váze dobľých,
půjčených sobě hotových na měď hOľskou. Ale že kľálova Mt n,edala
jest ven z země tu chvíli mědi voziti a sám JMt zaplatiti ji ráčil, smlúvu
s J ohanesem Komoráč učinil, že chce z těch všech zlatých platiti a vydávati témuž J ohanesovi platu a úľoka každý týden 1 hhvnu peněz hOľské
mince. A v tom dluhu zapsal jest Vaněk Komoráč mlýn svůj vlastní
dědičný, jménem Nový mlýn5)o Dle tohoto zápisu měl Vaněk Komoľáč
dodávati měď Johanesovi Gebhartovi, který byl faktorem jakéhosi kupce
za hranicemi (bezpochyby v NOľimberce). Podobné pHpady phhazovaly
se také v době pozdější: 1472 f. 4. die S. Osvaldi Šnoľgapl sezn.av se v dluhu
Rollarovi a Eľazimovi, kupcúm z Prahy, učinil s nimi smlúvu takovúto,
že jim má dáti 3 centy mCdi hOľské na sv. MaľtinnejdHve pHští a na
Velikú noc hned potom budúcí druhé 3 centy též horské mědi; a těch
6 centú mědi zapisuje Jim na svém domu právem purkrechtním6); téhož
dne seznal se Jakub Papúšek dlužen býti týmž kUPCÚ111, 2 centy mědi
horské a zapsal je na svém domu 7 )
Mědí uplácely se z mince také dluhy roz111,anité: na Pl'-- 1472 f. 4,
ante festmn S. Galli "oplatili smy Štampľocharovi za královu Mt, ješto
jemu bylo dlužno 86 kp 36 gľ za kol'ení. Nato smy (Medníci mince) jemu
dali 76 kp 20 gr, ale za to dali slIly jemu mědi 6 centnéí'óv 2 kameny 8 liber
a jiné mědi 2 centnéi'e z mince, kteľú smy měli od Rollaľa bez 8 libeľ;
měď z huti kľálovské dána jest Štamprocharovi po 10 kp a nl,ěď z mince
po 7 kp"8). Ph roce 1510 čteme v Reg. vede zápis ten,to: dal Ho;nztroj
hlavně

o

3) Bethlenfalva ve Spišské stolici bylo starým sidlem rodu Turzonova. lbidem.
4) Zůstavil pět synův ve- vysokých hodnostech a v lltěšených poměrech majetkov)Tch: dva byli biskupy, Jan starši vratislavským, Stanislav olomúck}Tm, oba
korunovali Ludvika, mladistvého syna Vladislavova králem česk}'m; Jih (zeť bohatého OldHcha Fuggera) a Jan mladši (z druhého manželstva) ujali po otci veškeré
podniky obchodní a vedli je společně za obrovského obratu peněžniho; Alex zaujimal
vysoká důstojenstvi na dvol'e královském v Uhrách již za Vladislava a Ludvika
a jmenován byl náměstkem královým v Uhrách za Ferdinanda, lbidem,
6) A. K. Reg. rubeum. A. 9.
6) lbidem, i. 38.
7) lbidem.
8) A, K. hor. odd. Reg, cupri str. 20.

v Praze n,a poHeby KMti 516 kp 43 gr a my zde Hon,ztrojovi ;na mědi
tu summu vyrazili.
Roku 1478 v úterý den S. :Mauricia píše král Vladislav Medníkúm
mince: "Věděti Vám dáváme, že sme rozkázali staviti měď Kršňákovu
v Praze. Protož phkazujem vám, abyste některá dva z vás k ;nám do
Prahy zítra bohdá phjeli a toho probél'e, který jest tu měď proboval abyste
s sebú vzeli, a také vezměte s sebú cán n,ebo pľobu té mědi 9 )." Bezpochyby
si pražský faktor ztížil u kľále do ;nedostateč;né jakosti mědi, Kľšňákem
doda;né.
V jistém zápise z roku 14961 °) čteme zprávu, že "propuštěno měď
ven z země vésti králem JMtí kupcúm." Podle zápisu tohoto soudíme, že
se kľál tehdy ještě nevázal smlouvou ;na delší období stran,u vývozu mědí,
nýbrž že sobě po;nechával ještě volnost zákazu, jako kľál JiH v pHpadě
zpi'edu dotčeném (roku 1462). V témž zápise z roku 1496 jest jme;nován,a
l'ada pi'ekupn,íkú, jimž měď se z mi;nce propouštěla, zejména: Vencelík,
Nykl (Nykeš), Řehoi' krajčí, Hemych Flik z Normberka, Zen,íšek, Henzl
Kremis a Ji;ní; bylo jim prodáno úhr;nem1955 hÍ' 2 ft 3 Yz 1t sHíbra v mědech;
100 hl' bez 1 ft čítalo se jim po 2 kp, ostatek po 5 zl až 5Yz zl. Roku 1504
kupovali sHíbro v mědi: Franc starší z Br;na (asi 635 ce~1tú mědi), Honztroj
(asi 400 ct), Jeronym kupec, Petr Sekerský, Řehol' krajčí, Václav zlatník,
Kulde~1mendl a Honsmaur; úhr;nem koupili 1378 ct 2 Ip mědi a v ní
3902 hi' 2 ft 2Yz 1t sHíbra, za které zaplatili summou 13984 kp 23 gľ, hHvnu
čítajíc po 3Yz kp 5 grl l). Hlavními.a vytľvalými odběrateli mědí černých
byli oba zpi'edu jmenovaní kupci: Fľanc z Brna a Honztroj; ostatní zne;náhla ustupovali podľobujíce se pÍ'esile většího závodního kapitálu; od roku
1507 prodávala se měď jediné dotče;ným dvěma kupcúm12), a hl'ivna sHíbra
účtovala se jim od ľoku 1508 veskľze po 3 Yz kp. Kupci tito dovedli zajistiti
sobě veškeru měď hOľskou (vyjímaje ovšem granaturu pľo sazení verkú)
tak dokonale, že i královská mince musila pro mÍlnol"ádnou poHe bu svou
měď od nich kupovati; roku 1510 dáno z mince Fra;ncovi staršímu z Br;na
podvakľát 142 kp za měď, "kteráž od něho kúpen,a k lití zvonu místo
toho zvonu, kteľÝž dán kľáli JMti, SOlUtU111, man,dato ľegie maJestatis13)."
Od roku 1510 phplácel Honztro) na každý cent mědi ještě 12 gr ;nádavku,
a tento zpúsob placení potľval i do budoucích let. Téhož roku obdai'il
král Petra z Rozmberka a Burian,a Trčku z Lípy listem na měď, aby k užitku
svému ji mohli bráti od Hory ze dvora kľálovského; sHíbro v mědi dáno
jim za cenu, jak se platilo rudokupcúm, totiž hhvn,u po 2 kp a po 3 kp, --,-9) A, K. hor. odd, kniha 1. fol. 101.
10) A. K. hor. odd. 49.
11) A. K, hor ,odd, Pro granatura.
12) lbidem.
13) A, K. Reg. verková. Zpráva tato doplněna jest dodatkem: Zlatnikovi
z Krupky za 25 ct cistře, centnéř po 5Yz kp 5 gr facit 139 kp 35 gr, kterýž od něho
kúpi1i páni šepmisHi k liti zvonu misto toho, kterýž králi JMti k Svatému Václavu dali.
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tomu komora česká podává kľáli následující omluvu: }) . , , Týchž Normberských zápisové v sobě obsahují) že jim všecky mědi černé a nezágrované
dávány býti mají; to se tak děje a žádná měď se u Hory nezágľuje, než
toliko skľze šmelcování cesta jest k většímu vytažení sHíbra obmyšlena)
ne b skľze ten artikul nahoi'e dotčený v obdaľování N oľmberských není
VMKské ani eľckaféh"ll1l, cesta zavi'Ílla, sHíbľa z mědi) pokudž by nejvyšší možnost byla, vytáhnúti. Dľuhé: nezůstávají skrze to) jak NOľm
berští v své obtížnosti spľavují) v zemi žádné mědi) než toliko nějaký díl
sHíbra; ale mědi všecky jim se dávají, kľomě což se jich k poHebě mince
k zrnění zde zanechati n1,usí. Tí'etí: vedle správy téhož pana mincmistra
a prúb na to činěných nachází se) že vždycky v týchž mědech napoi'ád
jednu k druhé rovnajíce jedna hhvna a někdy púl druhé v centnýh sHíbra
se ~lechává) méně i více; ješto kdyby ty mědi, jakž NOľmberští píší, se
zde zágrovaly) toho by nebylo a tolik sHíbra by se v nich najíti nemohlo.
Čtvrté: není takové pi'edsevzetí pá~lě mincmejstrovo (aby se mědi zágrovaly u Hory) v té věci nové) ale za času slavných pamětí krále Vladislava
a krále Ludvíka takovým spúsobem vuobyčej takové dílo bylo jest, a teprva
za spravování knížete Karla na skušení do některého času Jest jiné dílo
dopuštěno mimo tento svrchu jmenovaný starý obyčej. Ale VMKské
pozůstaveno bylo, takový staľobylý obyčej a dílo zase, když by se vidělo
za užitečné) pi'ed se vzíti) jakož o tOm v instrukci a ceduli mincovní zvláštní
artikul, kdož by to pi'estoupil, v pokutu postaven jest. Páté: aby VMKské
vědomo bylo o tom užitku, kter}Tž z toho pi'edsevzatého díla pochází,
jest o tom skrze úl"adníky mince počet učiněn a nám toho vejpis poslán.
Skrze takové šmelcovál1,í a vytahová~lí sHíbra od začetí v 16 nedělích
pOl'ád zběhlých pl"eze všecken košt na to učiněný nachází se) že jest užitkLl
ph šlo 337 zlatých rejnských do komory VMKské, ješto by do roka okolo
1200 zlat}Tch ubrlaufu se zběhlo. Šesté: vedle správy téhož nejvyšš. pana
mincmejstra každý týden o 36 hhven sHíbra více tím dílem se zmincuje
a tudy takové stHbro a mi 1lce v zemi zůstává a skrze to těm hOľám a
minci VMKské nemalé pohodlí i potěšení se děje a k tomu i mezi jÚlými
lidmi chvalitebný hlas povstává." Komora česká uvažujíc dále) že to
})pí'edsevzetí" pana mincmejstra stalo se k dobru horám i celé zemi) radí
králi, aby nedballdiku) jejž těch několik ziskuchtiv}Tch osob nOľmberských
ztľopilo) nýbľž aby dbal pi'edevším pľospěchu svého) jakož i povznesení
a zvelebení hOľ, kteľé by bez pomoci této nebo-li jiné jakési musily býti
spuště ny22). Datován jest list tento v Praze dne 21. čeľvence 1536. K listu
tomuto) jímž se pl"edmět tuto projednávaný s nejedné strany jasně osvět
luje) phpojujeme následující rozvahu. Roku 1536 z jara vypľšelo Hetí
Híleté období (od roku 1527 začínaje) smluv s Norimbeľčany; list jasně
ukazuje, že nejvyšší mincmistľ) tehdy Albľecht z Gutštejna) neschvaloval
obnovení smlouvy a že pl"edsevzal u Hory pokusné })vytahování sHíbra""

Petr z Rozmberka pak propouštěl část mědi této Francovi z Brna a požadoval za hhvnu sHíbra 3 Yz kp a na každý cent mědi 12 gr nádavku.
Roku následujícího .byl vedle Petra z Rozmberka této milosti královské
účasten Latslav z Sternberka) nejvyšší kanclél' král. českého 14 ). Obchodní
spolek Honztrojův s Francem se uvolnil následkem neshod různých a
roku 1513 se rozvázal docela) když ve sporu vzniklém ))0 měď braní"
bylo dne 18. Í'Íjna rozhodnuto) že jediné Honztrojovi pÍ'Ísluší) všechnu
měď od Hory bráti15). Honztroj spojil se pak s Hanušem N yczlem z N orimberka) jehož jméno v Registrech měděných16) poprve se vedle Honztroje
vyskytá dne 5. prosince roku 1513; a spolek tento potrval do jara roku 1516
- odtud odebíral měď u Hory pražský kupec })od pěti korun" Michal
Karg (též Karig nebo Karikl, zdaliž sám anebo s někým ve spojení) i'íci
nedovedeme17); víme toliko) že ještě v ročním období od J udica 1523
do Judica 1524 bylo jemu prodáno 1514 ct 1Yz Ip mědi) v níž bylo podle
proby sHíbra 3840 hl' 2 ft 1 It) což učíní 13441 kp 50 gr hl'ivnu po 3% kp
čítajíc a nádavkův k tomu po 12 gr na každý cent facit 302 kp 51 gr18).
Roku 1525) 1526 až do Exaudi 1. 1527 bral Šebestian z Vajtmille všecky
mědi z mince) neboť mu byly v zápůjčce 8000 kp gľ čili 20000 zl zastaveny19). Odtud zadána byla měď kutnohoľská dľužině Hí měšťanův norimbeľských: dvou Tychtlúv (Bernaľda a Augustina) s Hanušem Ebneľem,)
kteÍ'Í pokaždé po tl'ech letech smlouvu svou vzájemn,ou obnovovali a jiné
ještě podílníky mezi sebe phjímali 20 ).
Nemúžeme zamlčeti zpľávu o pozoľuhodné události) pľo kteľou
se dostalo pÍ'Ísné důtky hofmistľovi hornímu a urburéh; 1533 v úterý pí'ed
Božím N ane bevstoupením píše komoľa česká takto: })'" v sobotu po
sv. Filipu a Jakubu více v mědech stHbľa na dvůľ vlas ký phvezli) nežli
heľtovního do mince k mincová~lí phnesli; ... nám se v tom veliký
l1.el'ád a škoda JMKské býti zdá) ješto tomu jináče rozuměti n,emúžem)
než že se to skrze neopaHení v hutech úi'edníkúv vyšších) kteľýmžto
taková věc opaHiti náleží) děje '(21). Událost tuto považujeme za nahodilou
toliko. 11,eboť kupci n,orimbeľští na odpoľ tomu 1536 si u krále stížili,
že se jim z HOľY posílají mědi velice chudé) snad již vyzágľované; Pľoti
14) A. K. Pro granatura. - Archiv Český XII. str. 439. Franc z Brna nazývá se
též Freizingrem.
15) Archiv Česk)' XII. str. 437.
16) A. W.
17) A. K. hor. odd. 301. Registra mědi, které se ven z země kupcóm prodávaji.
18) A. K. hor. odd. 343 a). Počet sepsan)' ze všech registr mincových.
19) A. K. hor. odd. 344.
20) Rezek-Dačický I. 53. - J. F. Roth, Geschichte des N i.1rnbergischen
Handels 1821, 1. str. 372-383. - Hanuš Ebner měl asi dHve již obchodni styky
s Horou, neboť roku 1522 byly mu u Erlenstegu několika jezdci vzaty dva vozy
mědi (a zároveň Sigmundovi Nyclovi dva vozy salnitru), které z Čech jely. Ibidem 1.
314-315.
21) A. K. hor. odd. kniha 18 fol. 28.
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závažnou podporu pro náhled svúj, že dodávání mědi
není královské pokladně k užitku. V té věci mohl nejv.
mincmistr také spoléhati na souhlas sněmu: mezi artikuly sněmovními
z roku 1538 čteme také tento: "co se mědi dotýče, kteráž ven z země jde,
ta aby v zemi zágrována byla a zústávala, tak jakž o tom pl'-edešle sněmem
zapsáno jest, a co by se sUíbra z té mědi nacházelo, to aby se také v té
zemi zmincovalo '(23). Také obec města Kutné Hory se s dúrazem uj ala
věci této a v úterý pí"ed sv. Vítem a Modestem vyslala Jakuba Sobola
z Vojkovic, král. urburél'-e, Jana Nebozízka z Hradiště, Jakuba Hubáčka
a Jana Šatného, "aby oni o touž měď i o jiné všecky poHeby Hor Gutten
pl'-ed Jich Mtí pány soudci zemskými mluviti, jednati a na místě stavěti
mohli '(24). Jednomyslné pl'-ání všech tlumočil 1540 píSal- mince Matúš
Hana v regisHílm, "do kteréhož se mědi, kteréž se N'ěmcúm do Nonnberka
prodávají, tuto sepíší" prostným, ale upHmn.ým povzdechem: "bylo
by lípe, aby u Hory Gutny vostávaly, - budou bohdá!'(25) Soudíme, že
hlasové tito nevyzněli na pIano a že mědi se potom zágrovaly u Hory
aspoň po několik rokú. Dokladem jest tu pl'-edně list ze dne 17. listopadu
1541, v němž komora česká oznam,uje Medníkúm mince, že byl nejvyšší
mincmistr požádán, aby "na ty hory škody a pádu nedopouštěl (bylo to
po známé katastrofě v dole Osle), ale v tom raden a pomocen byl ...
... a znajíc takovú velikú poUebu něco té mědi zágrované zatím, buď
zastaviti neb prodati ráčil, nic více než aby ty hory až do pHjezdu JMKské
zdržány býti mohly'(26). Dalším dokladem jest list z dne 20. června 1542,
v němž píše komora česká, že dluh Albrechta hraběte z Gutštejna má
býti zaplacen z mědi vyzágrované (a sice 2000 kp gr), "kterúžto měď
Mikuláš Linczar faktor Normberčanóv pbjíti a takovú sum,mu proti tomu
vyčísti chce;" ale poněvadž ta měď nebyla ještě vyzágrovaná, proto se
naHzuje, aby "tu měď co múž nejspíše vyságrovati dali"27). Dotvrzením je tu také list, jejž rada města Norimberka dne 15. ledna 1540 poslala
Linhartovi svob. pánu na Felsu, cís. radovi a nejvyšš. maršálku dvornímu;
dotýkají se toho, že dá)1a byla výpověď smlouvy stranu kupování nezágrovaných mědí kutnohorských; poněvadž pak císar" Ferdinand, ač
o to již několikráte jednáno, výpověď tuto neodvolal, nýbrž věc dosud
nerozhodnuta zůstala, prosí, aby jednání skoncováno bylo dHve, než
Norimberčanúm

23) Sněmy České 1. str. 455,
24) A. K 685.
26) A. K hor. odd. 409.
26) A. K hor. odd, kniha 18. fol. 58.
27) lbidem fol. 61. - Kupci norimberští majíce platiti za mědi kladli asi mnohdy
m~nci lecjakou pochybnou, kterou pak úředníci mince bráti se zpěčovali; v případech
takovýchto věděli Norimberčané, kde vyhledávati ochrany: 1545 komora česká píše
úředníkům mince, že podle mandátu královského a snesení sněmovního "jest čas
do sv. Ducha k vybyti mince polské uložen" a proto, aby minci tu brali za měď od
Mikuláše Linzra faktora norimberského až do dvou neděl před sv. Duchem, "abyste
ji potom do sv. Ducha zase z mince odbýti mohli". A. K hor, odd. kniha 18, fol. 101.

císar" do Nizozemska odjede 28). Nejsvětlejším dúkazem však jest naHzení
komory české, vydané v úterý po slavnosti Vzkhšení Božího 1545, aby
Medník mince s Jarolímem probér"em a Václavem šafál'-em zágrovny zdě
lali "výpis a výtah světlý, co jest zágrovna od toho času, jak jest se na
náklad JMti zágrovati počalo, užitku vynášela a co proti tomu na to šlo"29).
Avšak již roku 1549 odváželo se opět sUíbro v mědech do Norimberka; v registrech verkových ph neděli Exsurge našli jsme pozoruhodný
zápis tento: "sHíbra z Nonnberka pral\hl do mince phneseno vyzágrovaného z mědí, které se do Normberka vydávají, v jednom pliku i b i
p r i m u m 105 hl- lIt 1 qtl, fejnu v tom 103 M 10 It 1 qtl1 den" a ihned
zase ph neděli Reminiscere čtem.e zprávu, že do mince bylo dodál\o "sUíbra
prantu z Normberka vyzágrovaného z mědí, které se tam k zágrování
posílají, 95 hl- lIt 3 qtl, fajnu v Lom 94 hl- 5It 3 qtl 2 den." Pfíznivá změna
jeví se aspoň tím, že ~.uíbro vyzágrované se musilo vraceti zpět do Hory.
Avšak záludní kupci norimberští dovedli se vyzouti z nepohodlného závazku tohoto, jak patrno ze zpráv následujících. Roku 1553 v pátek
pr-ed sv. MaH Magd. píše komora čes. Medníkúm mince: J)'" a poněvadž
na ten čas pHčiny toho slušné sou pro války a nebezpečenství na cestě,
i také že oni Ebnerové m,ědí svých pro skázu ságroven jejich ságrovati
a těch sUíber sem posílati bezelstně nemohou, a kdyby na cestě jaká
se škoda stala, JMt podle zápisu svého polovici toho škodovati musil,
protož JMt arcikníže na místě lMKské, dokadž takové války a nebezpečenství na té cestě k Norberku trvají, k tomu jest povoliti ráčil, aby na
ten čas dotčení Ebnerové těch sHíber sem neposílali, ale u Hory Kutné
za táž sUíbra ihned po pHjetí mědí Vám hotově peníze dávali a tak za
ně platili, jakž se od jiných do nl,ince hl-ivna sUíbra kupuje ... "30). Podniku toho bylo účastno několik sourozencúv rodu Ebnerova, jak vysvítá
z téhož listu, v němž se hovoH takto: "co sobě Mates Ebner z Norberka
i na místě braUí a sester svých do Vás strany sUíber placení v mědi a že
ste mu černé mědi ne tak" čisté jako prve až posavad odsílali, stěžuje ... "
Ten čas požívali Ebnerové již opět nového pHměnku: od neděle Inclina
1552 do Suscepimus 1553, totiž v 58 nedělích posláno do N orimberka mědí
černých 444 ct IIp 15 lb, v nich sUíbra 1626 hl- lIt; ale na každý centnýr"
mědi černé má v Normberce mstati lIt sHíbra, facit 27 hl- 12 It - těch
nemusili vraceti ani platiti!
Roku 1553 se znova uvažovalo o tom, zdaliž by bylo s výhodou,
ponechávati černé mědi v Hol'-e; sám král dopsal dne 7. bl'-ezna arciknížeti
Ferdinandovi, aby měď se neposílala z Hory, poněvadž bylo' zavedeno
nové šmelcování; požadoval zprávy o tom, kolik mědí se ročně dělá,
zdaliž by se doporoučelo, aby mědi na vlastl\í své útraty do Norimberka
2B) Roth, Geschichte d, Nurnb, Handels I. 384.
29) A. K hor. odd. kniha 18. fol. 102.
30) A. K hor. odd, kniha 18. fol. 123.
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posílal a pod. dále 31). Avšak náprava nebyla zjednána žádná; roku 15tH'
učiněn "počet o mědi černé, které se k zágrování do Normberka posílají
od neděle In excelso zavírajíc Dum, medium, to jest za 52 neděle poí'ád
zběhlé," bylo těch mědí 307 ct, sthbra v nich 1003 hí' 7 lt, schází (po 1 lotu
na každý cent) za mědi 19 hí' 3 lt, zústává sthbra k placení za 984 hí" 3 lt
po 4~ kp facit 4429 kp 7~ gr; a ještě roku 1555 posláno do Normberka
243 ct 5 Ip 16 lb nl,ědi, v ní 'sthbra 817 hí" 3 Jt32).
Finanční tísei'í, ve které se poklad~la "colmistra" královského ob
čas ociťovala, stále k službám hotová ochota, kterou Ebnerové se lstivou
vypočítavostí osvědčovali, poskytujíce hojné záp'újčky pod titulem "pfandšil1illgu ", a pÍ'Ízei'í mocn)Tch pí'ímluvčí byly činiteli vydatnějšími, než
ostýchavé zprávy z úÍ'adu mincovního ke komol'e vznášené, než nesmělé
projevy varovné, ze sUedu rudokupcú vycházející. Takováto summa
zástavní několika tisíc tolaru zabezpečila Ebnerúm horskou měcT pokaždé
na několik rokú; a když byla summa ta ,ryčerpána, začala záludJlá hra
na škodu královské pokladnY znova. Jaká to byla škoda, poznáváme
ze spolehlivé a pÍ'esvědčivé rozvahy, která byla o té věci zdělána ~m začátku roku 1554 v mi).1ci kutnohorské. Roku dntčeného "v sobotu den
sv. Panny Skolastiky (10. února) učiněn extract z register mincovních,
co jest Ebnarúm do Nonnberka od léta 1548 až do léta 1554 do první
neděle v postě, t. j. za pět let a za 5 pedě1í mědi černé od Hory Kutny
posláno a V)lí sUíbra fejnu bylo. I poněvadž týmž Eb~larúm od JMKské
ta m,ěcT darmo a ještě k tomu na jednom centnýí-i za zágrování 1 lt sHíbra
fejnu se vyráží a dává a nad to vejše, když sUíbra zase pro války do mill,ce
JMKské nedávali, než pe~lězi tciliko platili a posavad platí, co na tom
všem JMKská škodovati ráčí, a oni Ebnarové proti jich pújčce totiž 5000 zl
rejn. jaký užitek jsou v nadepsaném času vz'ali ... "
"Pl'edkem klade se Ebnaruv pujčka jmenovitě 5000 zl rejn., zlatý
po 24 gr č. počítajíc, učiní . . . . . . . . . . . . . . 4000 tolarúv.
Item v nadepsaném času Ebnarluu z Norn~berka jest od Hory Kutny
mědi černé 3180 ct 10 lb váhy pražské posláno, v níž bylo 9539 hl' 2lt sUíbra
fejnu; i pí'edešle byly některé osoby a ještě jsou, že hned hotovými penězi
tu ~la Horách Kutnách za jeden centnýÍ' té mědi černé po, 3 ~ tolaru
chtějí rádi platiti a dávati, kdež také na tOm nějaký užitek musejí míti,
ale v tomto výtahu, aby se vždy nezdálo Ebnarúl11, jakoby se jim ubližovalo, klade se za 1 cent toliko po 3 tolaHch, učiní summa . . 9540 tol a 1/4
Item nadepsaným Eb~larúm na 1 centnýí-i mědi na pomoc k zágrování JMKská ráčí dávati neb slevovati 1 lt sHíbra fejnu, za kterýžto lot
nicl11,éně z mince JMKské erckafíhlm zouplna se platí; a tak v nadepsaném
času zústalo za Ebnary 198 hí' 12lt sUíbra fejnu; i poněvadž ~lěkteré osoby
nežádaly by víceji, než aby jim na pomoc k zágrování na 1 ct mědi JMKská
toliko púllotu ráčil dávati a což by ostatek kolivěk v těch černých mědech
31) Ibidem fal. 120 a 12l.
32) A. W. Reg. měděná.

sHíbra fejnu vedle prúby a váhy bylo, že ve čtYÍ'ech nedělích poÍ'ád zběhlých
na svúj náklad do mince JMKské dodávati chtějí, i phšlo by tu míně škodovati JMKské proti Ebnarúm o 99 hí' 6 lt sthbra fejnu, z kterých by se
namincovalo SUmma . . . . . . . . . . . . . . . . 958 tol 22 gr.
Item často psaJlí Ebnarové pí-ijali jsou v mědi černé 2025 hí' ~ 1t
sHíbra fejnu, i takové sHíbro pro války a nebezpečenství zase do mince
JMKské jsou neposílali, ale co by se z jedné hí'ivny sUíbra namincovalo,
totižto 9 tol 19 gr 3 den čes., to jsou za jednu hHvnu fejnu penězi běžnými
počali platiti a dávati; potom jest od JMtí pánúv psaJl,í a poručení JMKské
do l11,ince phšlo, aby se od týchž Eblmrúv toliko za 1 hl' sHíbra fejnu po
9 tolaÍ'Ích bralo, jak se již tak béí'e, a což jsou kolivěk podle účtu na nadepsaném sHíbÍ'e do mince pí'edali, Jakožto na 1 hí'iV~lě 19 gr 3 den (jmenujíce
Ebnarové ještě ten užitek JMKské nějakým šlekšaczem býti), aby Jhu
zase dodáno bylo, a tak v jednom roce, a opět JMKská ráčí pi'ikládati
a škodu a oni Ebnarové zisk jmíti jmenovitě. . 1311 tol 13 gr 4 den.
Item což na sthži co by bylo pÍ'išlo JMKské, kdyby sthbra byla od
Ebn,arú poslána a zde zmincována, summa. . . . . . . . . . 162 tol
A tak vší škody summa. . . . . . . . . . . . 11972 tol 13 gr
A tak se jim dostalo interesse v jednom roce na sUm mu pújčenou
svrchu jmenovanou to jest 4000 tolarú SUmma 2'394 tol 14 gr 4 den, přijde ~m 100 tolarúv interesse v jednom roce Ebnarúm SUmma 59 tol
26 gr 6 den!'(33) Rozvaha tato hovoi'í tak jasně, že není Ueba žádných
kommentáí'u.
Konečně nastal obrat dávno kýžený, pi'išla doba "nového šmelcováni",
o němž psal král roku 1553 arciknížeti FerdinaJldovi; ale nebyl to obrat
k lepšímu: začala éra pokusného tavení, pH němž pokladna královská
opět byla ochuzována rúznými hamižnými světoběžníky, jak bylo již
pověděno v jedné pí'edcházející stati (na str. 103 a násl.).
Závěreční věta zprávy, kterou nejvyšší mincmistr J aninal1 dne
18. dubna 1678 podává o ukončeném zágrování mědí, prozrazuje, že tehdy
opět kdosi radil, aby mědi černé byly nezágrované prodá\fány za hranice;
Janinall píše takto: ,;waml gegen dem, wasz man etwan vOn der Churfurstlich Sachsischen Saigerhutten vor das dahi n gelieferte Kupfer und
Silber bekommen hatte, 5 bis 600 fr Ůberschusz erhalten worden, so ist
es auf dieszmahl genung'(34).
O starých výrobcích ulitých ze zvonoviny nebo děloviny, jichž púvod
sáhal aspoi'í do první polovice 16. století, soudili pÍ'edkové naši právem,
že drží v sobě nemálo sUíbra. Proto poslali z Prahy do Hory vyzágrovati
velikýhmoždýÍ', 61 cent těžký, který po roce 1547 byl městu Táboru se
vší ostatní sUelbou odi'íat35) • Avšak v HoÍ'e se k té práci neměli, a hmoždýí'
tam ležel ještě roku 1564 nezágrovaný, až si na llěj vzpomněl Tomáš Jaroš
33) A. K hor. odd. 1374.
A. K. hor. odd. kniha 42, fol. 57.
36) Pam. archaeol. XV. 6l.
3,1)

R o z p r a v y: 'Jř. 1. Cls. 48.
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jemuž bylo uloženo slíti novou fontánu do král. zahrady na hradě Pražském;
i vyžádal si vhodného tohoto materialu dokládaJe, že by zágrováním
všecken cín v dělovině obsažený se zničil, také aspoň 15 centů mědi by
se spálilo a mimo to nemalá útrata hutní vzešla36). Uznávaje, že by zágrování toto nebylo užitečné, na)"ídil arcikníže Ferdinand listem ze dne
31. května 1564, aby hmoždýfe užito bylo k slití fontány a proto aby byl
poslán na hrad Pražský do huti cís. puškai'"e Krištofa z Schnepergu37 ).

10. Prodej mědí červených.

Dobývání sHíbra z mědí černých zágrováním bylo způsobem vhodným pouze pro mědi bohaté; jisté kvantum sUíbra jevilo se již neodluči
Úlným od mědi a zústalo v ní, takže starší výrobky lijecké (zvony, děla
a pod.), jichž podstatnou součástkou jest měď, obsahují namnoze značné
procento sHíbra. Táborský hmoždýr', který měl býti v Hor'e zágrován,
vážil 61 ct a držel v centu 12 lt stHbra; královský puška)" TOl~lan Jaroš,
který právě (1564) konal pHpravy k slití bronzové fontány v král. zahradě
na Hradčanech, dozvěděv se o tomto hmoždýl'i žádal, aby mU byl nezágrovaný poslán do Prahy, l1eboť se mu na slití fontány nedostávalo 80 ct mědi
a 8 ct cínu; proto jest pravděpodobno, že sHíbro, jehož dotčený hmoždýídržel 46 Miven, jest nyní ukryto ve hmotě nádherné "zpívající" fontány,
poblíže letohrádku královny Anny v Praze l ).
V Čechách byl teprve asi uprosHed 16. století poznán způsob, ]lmZ
výsledek zágrování mohl býti vydatně stupňován. Zágrování bylo zdokonaleno roúešením otázky, kterak by bylo lze mědi chudé, po pHpadě mědi
již zágrované, proměniti v bohaté; úkol tento byl prakticky rozluštěn v ten
smysl, že sHíbro po celém kusu mědi rozptýlené bylo shrnuto k jedné
straně a tam sousHeděno. K tomu cíli byla měď - dle zpráv, které podává
Agricola2) - tavena v peci sháněcí; ph tom se sHíbro sešinulo do hlubších vrstev, které se tím obohatily, kdežto vrchní se pak jevily chudšími.
Týž způsob pHpomíná také Lazar Erker, častěji dotčený. Byla-li pak
vrchní vrstva, která d)"íve ztuhla, oddělena, mohla býti spodní vrstva
znovu zágrována. Výkonem takovýmto bylo lze sHíbro z mědi vybaviti
až na malý zůstatek; ovšem byla spoHeba uhlí dosti značná.
Výkon tomuto podobný oblíbili sobě pr'edkové naši vúbec k tomu
cíli, aby měď očistili všech pHměskúv, Jimiž se jakost Její poškozovala.
Aby měď nabyla náležité pevnosti, tažnosti a tvárlivosti (pro práce kotlářské a pod.), aby byla zbavena všeho, čímž se porušovala její stálost a
36)
37)
1)
2)

A. K. hor. odd. kniha 18. fol. 266 a násl.
.'
A. K hor. odd. kniha 2. fol. 29.
'
A, K hor. odd. kniha 18. fol. 268. - Viz Památky archaeol. XV. 61.
Jiří Agricola sepsal velice pozoruhodné dílo De re metallica, .které poprvé
bylo vytištěno v Basileji roku 1546.

trvanlivost, čímž se hyzdila pí'irozená její krásná barva ruzová, musila
býti podrobena důkladné očistě: v peci, která se podobala peci pfeháněcí,
měď se roztápěla na prudkém proudu vzdusném, pHměsky prchavé (síra,
arsen, antimon a pod.) se vytratily nejdHve, jiné (kysličníky) pak, na povrchu
jakožto škváry se hromadící, byly ob čas stírány. Když byla očista dovršena,
což se prozradilo zelenavým svitem na hladině mědi roztopené, pferušen
žár i dmychání3 ); vrstva mědi na povrchu ztuhnuvší byla odtržena, po ní
druhá atd. 4) Mědi takto vyčiStěné i-íkali měď špl e ] s o van á čili
měď č e rve n á. Měď, která zbyla na dně nístě]e, jakož i škváry s vrchu
odhrabané schraňovaly se jakožto g rec mě d ě n Ý a Znova se šplejsovaly.
Mědi šplejsované byly bohaté a chudé: bohaté, které držely v centu
1-4 loty i více stHbra, se zrnily a braly se k účelům mincovním (k sazení
ve rku) ; chudé měly hojný odbyt v domácích i ciZÍch dílnách kotlár'ských
a v hutech kovolijeckých; mohutný proud mědí kutnohorských nesl se
pí'es Prahu a Norimberk asi také do zemí vzdálených, zejména do Španěl
a do Portugalska na lití děl a výzbroj 10dí5). Zprávy o prodeji mědi šplejsované nejsou nikoliv bezvýznamné, nýbrž obsahují dosti hojný a zaJímavý
material kulturněhistorický; a proto nekonáme práci marnou, jestliže
některé ze suchopáru je obklopujícího vyjímáme a tím pro poHebu badání
historického zachraňujeme.
K účelům mincovním phcházela na Vlaský Dvúr měď šplejsovaná
mnohdy velice bohatá: roku 1580 držela některá 6 lt, jiná až 10 lt 2 qtl.
Zrnění mědi šplejsované konal roku 1600 Jan Tvrdocel dvakráte, a sice
zrnil pokaždé 8 chl: jednou vrátil zrněného 7 ct 70 lb, podruhé 7 ct 76 lb,
ostatní sešlo v ohni. Od roku 1601 zrnil měď pro poHebu mince Jan Rejthar;
jeho výkon byl úspornější: ze 6 ctú mědi vrátil 5 ctú 100 lb zrnění, po druhé
z 12 chl spálil toliko půl centu čili 60 lb 6). Také jiným mincovnám v Čechách
se dodávala zrněná měď šplejsoval1á z Hory; byla to také měď bohatá,
která držela 3 až 4 lt sHíbra; cent této mědi prodával se po 6 kp gr. Mincovna pražská trpěla vúbec nedostatkem mědi; ostatní mincovny pak
buď neměly pecí šplejsovacích anebo tam nebylo géroven vhodně zaHzených. Tobiáš Gebhart, mincmistr budějovický, poslal tamější měď černou
do Hory k šplejsování a zrnění; když nadešla doba, kdy práce žádaná,
mohla býti již vykonána, oznámil listem ze dne 10. února 1576, že forman,
3) Postup dUa očistného byl sledován též zkouškami a sice takto: zahroceným
hladkým koncem železné tyče zachycena trocha mědi roztopené; byla-li tato.vrstva
mědi tenká a vzhledu krystallického, bylo,li lze ochlazenou ve vodě snadno odloupnouti, jevila-li se měď ohebnou a na vnitřní straně višňově zbarvenou, považována
práce za ukončenou.
.
4) Výkonu tomu Hkají v novější době též r o set o v á ní (z franc. rosette
= růžice), ve smyslu trháni růžic. Viz C. Schnabel, Handbuch der Metallhiittenkunde
1901, jakož i jiné toho drUhu spisy.
6) Alfred Fleck Beitrage zur Geschichte des Kupfeľs 1908.
0) A. K. hor. odd. Registra mědi šplejsované.
10*
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který dovezl Hi sudy tyglú z Budějovic do Prahy, na zpětné jízdě se zastaví v Hol"e, aby naložil měď; poslali mu 7 ct 60 lb mědi zrněné, 32 lb
prý sešly ph zrnění, vešla se všecka do jednoho :,s,oudku:',. za l:ějž účto:
valí 6 gr 7 ). Pražská mincovna spoUebovala 11,eJvIce medl aSI v dobe
"dlouhé mince"; dne 8. června 1621 požádal kníže Lichtenštein neJVYš&.
mincmistra o zaslání 10 ct mědi z Kutné Hory do mincovny pražské k sazení 11a minci drobnou. Však víme, jak bědná to byla mince 18 )
. Černé mědi horské byly z těch, které šplejsováním snadno a dokonale se čistí a tím nabývají zpúsobi1osti pro všestranné upoHebení. V relaci ze dne 26. záH 1685 pronáší hofmistr horní Krištof Krah, velice pochvalný posudek o mědi horské vúči komol"e české; zvláště kotlád pro
znamenitou tažnost její sobě prý ji oblibují a proti mědem jiným centn~7l"
o 1 tolar nebo 2 zl dráže platí, tak že kupní cena pro cent mědi horské
vystoupila na 37 zl. Značné množství mědi se spoHebovalo j~ž v ~ol"e,
ale nikoliv 11a dílo kotlál"ské; l"emeslo kotlál"ské se, ku podIVU, mkdy
v Hol"e náležitě l1euchytilo; již v prvém oddělení tohoto pojednání jsme
pověděli, že měděné nádobí pro p~Hebu minc~ (do 101::1) za ln~ále \:~a~i~
slava se zjednávalo v Král. HradCI a v Cáslavl. Podanlo se nam zJIstItI
pouze dva kotlál"e kutnohorské: Pavla Radlera (asi 1600-1619), který
roku 1603 udělal vanu pro lití cánú do gosy ze 70 lb mědi, a JiHka Lozera
(asi 1619-21), jemuž roku 1621 bylo vydáno 1 ct 60 lb mědi na kotel
k lorování. Naproti tomu dodělalo se v Hol"e zvonal'ství úspěchú znamenitých; proto se v účtech mincovních často setkáváme s jméI1Y kutn,ohorských zvonal"ú. Avšak míjeli bychom se s pravdou, kdybychom se
domnívali, že veškerá měď, která v hutech zvonaÍ'ských byla zdělána,
brala na sebe tvar zvonú anebo jiných výrobkúv s výzdobou uměleckou.
ZáZnamy v účtech mincovních nás poučují o tom, že zvonah kutnohorští
obraceli měcT z mince phj atou mnohdy na dílo, sloužící jediné praktickým účelúm. PHkladú máme na snadě l"adu. Roku 1557 vydány 2 ct
mědi šplejsované Rafaelovi konváh na dílo pánviček do huti 9 ); 1588 konváH Tomáš Klábal a Daí.1iel Tapineus slévali některé části vodního stroje
na Turkank z 10 ct 30 lb mědi šplejsované; 1601 Matějovi Boleslavskému
konvál"l odváženo mědi nové 55 lb k slévání pánvic do mlýna JMCské
na Labe k pile a 110 lb k slévání kroužkú k kunštu na Kaňk k dolu Trmendli;
téhož roku Dorota vdova po Tomášovi Klábalovi ztvrzuje, že ze 300 tolarú,
které Tomáš do mince roku 1589 pújčil bez úrokú, úl'edníci mince 127 kp
56gr 1~ den srazili za měď šplejsovanou, kterou Tomáš roku 1588 z n1,Ínce
koupil na slití "čepúv khvolakých a Jiných věcí k kunstu na Taurkank"l0);
1602 Matějovi Boleslavskému dáno mědi k slévání pánvice a kroužkú
k kunštu na Kaňk 1 ct 80 lb; 1603 Matěji Boleslavskému zvonah zdejšíri1u

60 lb na ulití čepú, zděH a jin. k novému vasrkunštu; 1619 k Trmenskému
kunštu dáno mědi 8 lb na ždífky a závlačky k tahadlúm. Jména zvonal"ú
kutnohorských nejsou Hdkým zjevem v registrech mincovních mezi odběrateli mědi šplejsované, ale byla-li měď určena pro jich poHebu soukromou, nebyl účel naznačen v registrech; Známe jedinou výjimku:
159(6?) Daniel Tapineus ZVOnal' žádal nejvyšš. mincmistra za pl"enechání
7 ctú mědi, neboť měl ulíti zvon poddaným JMCské na panství pardubské
a nemohl žádné zvonoviny odnikud dostati; za pl"edešlých časú prý zdělal
mnohé 'dílo mosazné k horáml l). Zprávy o spoHebě mědi v Kutné HOl'e
dovrŠUJeme zápisem následujícím: 1609 prodáno Václavovi Nemesovi
(Chrudimskému) "Burger alhier" 15 lb mědi, centnýl" po 10 kp 20 gr,
kterážto měď byla, dle soudu našeho, určena ku zděláll,í glOšíkú početních,
neboť k tomu ukazuje letopočet i nepatrné množství mědi.
Druhá polovina 16. století a začátek 17. století byly velice pHznivy
dílu lijeckému, pro jehož rozvoj v Čechách jest odbyt mědi horské mě
l'ítkem dosti spolehlivým. Roku 1557 posláno 25 ct mědi Tomášovi Jarošovi puškaH na zámek pražský "k slívání cimbálu"12); téhož roku dáno
z poručení JMti arciknížete pánúm Nového Města Pražského 6 ct mědi
k slívání trub do města vody vedení13); 1558 dáno 5 ct na cimbál k sv. Jiljí14).
V nesnázi, která Vznikla o měď na hrad pražský dodanou, svědčí Petr
forman, soused kutnohorský, roku 1554 takto: "když jsem léta 1559
fúru vezl 10 ct mědi na zámek, tehdy mosty opravovali jedouc na zámek,
tak že Jsem ku panu Tomášovi puškah pl"es most s tou mědí jeti nemohl;
i šel jsem pěšky a zeptal jsem se, kde tu měď složiti mám; a tu čeládka
jeho phjela s károu mezi mosty a tu měď pobrali na káru; podruhé téhož
léta po některé nemnoho nedělí dovezl sem druhých 10 ct, vážil sem ji
v té váze, jako královské železo, že jest ph tom sám pan Tomáš byl a tu
měď ode mne phjímal i se mnou odpor držal, že se nedovažuje; já sem
jemu pověděl, že jest váha těŽŠÍ; než na Vlaském DvoÍ'e, a kusy sem jemu
zouplna vyčetl '(15). Roku 1584 listem ze dne 20. záH komora česká OZnamuje, "že JMCská k některým novým kunštúm 7 ct mědi spěšně poHebovati ráčV' a žádá, aby "takovú měcT bez meškání k ruce JMCské cejgvarta na hradě pražském Michala Hamrle odeslali "16). Téhož roku dne
23. záH naHzuje komora opět, "nachdem die von der Khleinseiten zu
Verfertigung Ires angefangenen Wasserthurms sechs Centner Khupfer
in eil bedurftig seind," aby jim tu měď ihned poslali17 ). Roku 1601 odesláno 20 ct mědi v 25ti kusech do cejkhauzu JCMti do Prahy, roku 1602
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opět;

roku 1605 potl-eboval cís. puškaí' a zbrojmistr Martin Hyllger na
200 ctů, pročež komora čes. rozkazuJe Medníkům mince, aby
šplejsováf\í mědí černých uspíšili a, co bude hotovo, neprodleně aby poslali, že Jim za měď i za dovoz bude zaplacen 018) ; 1610 dne 7. červef\ce
Martin Hyllger "der Zeit Rom. Kay. Mt bestelter Zeugwarth uf\d Buchsengieszer" ztvrzuje pHjem 13 ctů mědi "zue Gieszung etzlicher Bilder vor
lhr Rom. Kay. Mt. 19)" Dobrou jakostí svou proklestila sobě měď horská
vstup do všech téměř dílen zvonaí-ských v Cechách: 1568 dne 23. máje
bylo Kateí-ině Petrové konváí'ce z Boleslavě odváženo 15 ctů mědi dvakrát
šplejsované v 72 kusích, za kterouž hf\ed zaplatila cent po 6 kp gr; měď
horskou kupovali dále konváH a zvonah tito: Chrisostom z Tábora (1580),
Bartoloměj z Cinperku v Nov. Městě Pražském (1601), Matoušek VoHšek
z Roudnice (1601), Krištof Betengel z Neyenperku na RychnoVě (1601,
1602), Pavel Minych z Ceské Lípy (1602 a 1603), Jakub MělnIcký z Mladé
Boleslavě (1602 a 1603), Donat Schreter z Hostinného (1602~1624),
Lukáš z Jihlavy (1602), Jakub Vlašimský z Prahy (1602 a 1603), Václav
Boleslavský z Ml. Boleslavě (1603), Jan Seltenschlag v Praze na Široké
ulici (1603) a j.
Výše již bylo vytčef\O, že zvláště kotláH sobě dobrou jakost špleJsovaných mědí hO'rských pHchvalovali; zjevným důkazem dobré Jakosti
byl dOJista hOJný odbyt do dílen kotláí'ských. Namátkou vybíráme z register jména ;některých kotláfů, hlavně těch, kde hojnou spotřebou nl,ědi
se prozrazuje čilejší ruch v dílně. PH roce 1567 a 1568 Stanislav kotlái"
z Tábora mnoho mědi špleJsované z Hory odvážel a hned za ni hotové
pef\íze kladl, počítajíc za 1 cent po llYz tolaru; ph roce 1580: Konrad
pražský z Malé Strany, JiHk z Kolína, Michal z Král. Hradce, Martin
z Boleslavě, Michal z Pardubic, JiHk Springselbst z Hostin;ného, JiHk
Pekh z Nisy; ph roce 1583: Tomáš Komínek v Táboí-e; ph roce 1602
a 16 3: Lukáš Muller z Nov. Města Pražského, Volf Peringer z Ml. Boleslavě ("von Jungen Punzl"), Matyáš Klaus z Litoměhc ("zu LeitomHic"),
Michal Martin z Rcikovníka, Andres ·Haudrain z Zitavy; pH roce 1618
a 1619: Kašpar Šrager, Kilian Kerl z Boleslavě, Jan Grisman, z Prahy,
Ondí-ej Hertrauft z Zitavy. 'Pražský kotláí' Lukáš Muller vybíral měď
horskou (již od roku 1599) na základě zálohy (pfandtschi1ling) 1000 tolarů;
1609 zálohu obnovil summou 8000 tolarů ("auf de;n mit ime neu getroffenen Kupfer-Contract") podvoluje se podmínce, že mu na každý cent
mědi bude 5 tolarů sráženo ze zálohy. KotláH vyráběli z mědi vedle kotlů
a růz;ného kuchyňského nádobí hlavně plechy (desky) ;na krytí stl-ech;
zaznamef\áváine tuto několik zápisů, díla takového se týkajících. Roku
1585 pokrývali pražští kotláh ConradConradi(n?) "bey der Bruck", Hanuš
Maykuchel, Lukáš, Jakub, Tomáš a Michal mědí "den new erbawten
Althan nebem weissen Thur;n im Praser Schlosz" a účtovali za práci 44 kp

30 gr čes., avšak čes. komora peněz neměla a proto žádala, aby mince
kutll,ohorská zaplatila kotlářům mědí 20). Roku 1585 spravoval Conrad
Conradi stl-echu kostela na hradě pražském a žlaby zámecké21). Roku 1587
Tomáš Krumauer, kotláí' f\a Nov. Městě pražském, ko;nal různé práce
pro císaře, avšak nedostávalo se mu mědi, a komora česká naHdila
(17. června), aby mu bylo ihned posláno 10 ctů; Medník mince odpověděl,
že mědí hotových nemá a poněvadž velkou vodou byla poboí-ena pec
"Spleiszofe;n, darinne die Kupfer gal' gemacht werden, sambt der Maur
und Stell, darauf er gestanden," že po několik týdnů nebude možno mědí
dělati, neboť pí'edevším jest nutno opraviti peci, v nichž se stHbro taví,
aby byl dostatek na peníze k výplatě týdenní22 ). Roku 1607 byla mince
kutnohorská vyzvána, aby poslala 60 ctů mědi pražskému kotláh Lukášovi M ul1erovi jednak na kryt "der neuen Kirchen St Rochi aufm Strahof
allhier," jednak na zhotovení "allerlay new Kupfergeschier in Ir Mt
Kuchel," že bude měď hotově zaplacena23 ). Dne 30. Hjna 1612 naHzuje
komora, aby "Jof\ášovi Švenglerovi, kotláH dvorskému a měštěnínu Nov.
Města Pražského, poněvadž někderé pilné dílo na krově kostela hradu
pražského zhotoviti má, ~1a vyrážku čtrnácti ce;ntnýí'ů mědi jemu povolených zatím šest centnýí'ů z mince vydáno bylo beze všech odkladův a
dalšího za Vámi pobíhání'(24). Roku 1620 (od 27. ledna do 18 ..Hjna) posláno do Prahy pro kuchyni královskou 17 centů mědi. Roku 1687 byla
stl-echa letohrádku v cís. zahradě ;na hradě pražském vichl-icí značně poškozena, a komora čes. žádala 8 ctů mědi horské na -nové phkrytí; avšak
Medník rrúf\ce omlouvá se (dne 7. Mezna), že mědi, která by se kotláí-ům
hodila, ;nemá než několik liber, a mědi černé že musí býti teprve zágrovány,
měď že bude možno dodati teprve za 10 neděl, poněvadž komín v zágrovně,
ze dí'eva a hlíny zdělaný, jest velice chatrný a musí býti znova zÍ'Ízen25 ).
Roku 1724 poslal president, vicepreside;nt a dvorní komorní radové list
ze dne 21. července komoí'e české s naHzením, aby František Lauer, vrc;hní'
horní a m.incovní admi;nistrator, ;neprodlell,ě vychystal fůru desk mědě
ných, dle phlože;ného vzorku tlustých, 3 Yz stl-evíce dlouhých a 2 Yz stl-evíce širokých, z mi;ncoven českých do Vídně k dvornímu úl:-adu stavebnímu na krytí kostela sv. Karla Borom., nově zbudovanéh0 26 ).
Značné množství horské mědi pí'icházelo do dílen lijeckých a kotláí-··
ských z rukou pí'ekupníků; vítaným hostem byl v minci kutnohorské
každý kupec, který platil měď hotově anebo pHjímal měď jakožto záplatu
za požadavek svůJ, jako roku 1568 Matěj Resinger z Jind6chova Hradce
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kniha
kniha
kniha
kniha

25. fal. 335.
26. fal. 66.
zpráv komoře fal. 358.
14. fal. 21.
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phjal 4 cty mědi šplejsované, JJza kderúž se Jemu sn,íti má, když mu se
za železo platiti bude." Zvláštní pHzni pak se těšili ti, kdož mohli položiti
značnou zálohu, nežádajíce úroků a uvolujíce se, vybírati měď, zpi'edu již
zaplacenou, postupně; takovým kupcům se prodávala měď levněji. Hlavními sídly těchto kapitalistů byla Praha a Norimberk. V létech 1556 až
1560 působil ve smyslu tomto v Praze kupec Girg Mon, který skoupenou
měď šplejsovanou dodával do Norimberka Šebestianovi Hofmannovi;
ve čtyi'ech létech (1557-60) za spravování Madu mincmistrovského
Petrem Hlavsou, prodáno touto cestou úhrnem 1363 ct, cen,t po 4 kopách27 ).
Současn,ě držel obchod měďabký v Norimberce známý nám již Mates
Ebnar zUm Hirspach; pražskými jeho faktory byli Niclas Linczer a Hans
Hermstorfer (1564). Mates Ebn,er udržoval si v kutnohorské minci stále
větší jakousi zálohu peněz hotových a n,eopomenul n,ikdy, postarati se
o obn,ovení smlouvy s král. komorou; ale s Medníky mince často míval
nesnáze. Úpisem ze dne 28. června 1562 byly mu propuštěn,y všecky
šplejsované mědi horské, cen,t po 11Yz tolaru, tehdy platil tolar 70 kr;
ale roku 1564 se čítal tolar pouze po 68 kr, a jinak ho Medníci mince nechtěli bráti, valvujíce každý tolar o 2 kr; stížil sobě u komory české,
a bylo mu vyhověn, 0 28). Roku 1565 opět žaloval, že ve dvou minulých létech
byla z Hory dodávána měď JJ wild, hart, unartig und spiesZig"; norimberští lijci mosaZi (JJmessingbrenner"), jimž měď prodával, nemohli prý
n,ičeho kloudného z ní ulíti a pHsazujíce tuto měď ke kovu jinému prý si
i tuto dobrou hmotu zkazili, kteréžto faktum si dali n,ěkolika norimberskými
znalci zjistiti a n,otál'em nález jich ztvrditi 29 ). A opět se vyskytla nových
stížn,ostí pHčina: od 22. záH 1560 do 22. záH 1561 mělo se mu poslati asi
300 centů mědi šplejsované, cent po 8 tolal'ích; ale nebylo mu celé to
quan,tum dodáno, až teprve roku následujícího, kdy cena mědi stoupla
na 12 tolarú (,,in dem neuen hohen Kauf"); tím prý byl poškozen, asi
o 1200 zl a proto žádal za náhradu30).
Již pH roce 1560 vynoi'uje se v účtech mincovních jméno kupce
pražského Lorence Starcka z Starckenfelsu, jakožto podnikatele nového,
který znamenitý'm kapitálem zasáhl rušně do kutnohorského obchodu
měďal'ského;
jméno toto jsme čtli na listině ze dne 29. dubna dotčeného
roku, ve které Medníci mince jej kvitují z 2289 kp gr, od něho za 436 ctů
mědi šplejsované phjatých, za každý cent po odražení 1 tolaru na JJpfandschilling" čítajíc 5 kp 15 gr čes. 31) Odtud zmizela stopa jeho a objevila
se nám teprve ph roce 1594, kteréhožto roku dne 1. února král Rudolf
potvrzuje smlouvu s Lorencem Starckem, měštěníneľl~ Starého Města
Pražského: důchodenský Mad král. čes. pHjal od něho zálohu 6000 tolarů
27)
28)
29)
30)
31)

A. K hor. odd. 007.
Ibidem 1388.
Ibidem 1460.
A. K hor. odd. kniha 18. fol. 322.
A. K. hor. odd. 1041.

l1ebo míšensk)Tch kop, a za to se jemu mají od JiH nejblíže pHštího dávati
veškeré horské mědi šplejsované, cent dle váhy horské po II Yz kopě míše,n,ské za hotové zaplacen,í a sice tak, aby pH každém prodeji na každém
centu se jemu 1 kp míšenská na účet svrchu vytkn,utého dluhu sraZila
až do úplného zaplacení toho dluhu; a on může m.ědi ty voln,ě a dle libosti prodávati, anO i pi'es hranice bez cla pl'evážeti32). Následkem úpisu
tohoto ocitala se i samotná komora čes. někdy v situaci poněkud stísněné, nemohouc vyhověti žádostem za vydání mědi z minc~; 1600 v pondělí po sv. Mikuláši píše komora, že Čáslavští žádají, aby jim prodáno
bylo 8 ctů m.ědi k JJspravení" (totiž poHzení) nového cimbálu k hodi;nám;
JJPoněvadž se všeckna měď od Hory Kutné podle jistého s panem Lorencem Štorkem. z Štorkenfelzu, měštěn,ínem Star. Města Pražského,
učiněného narovnání témuž Lorencovi Storkovi prodává a on nyní ,n,a
Horách Kutnách jest, protož Vám poroučíme, abyste s dotčeným Storkem
o to jednali, aby jim oznámený počet centnýí'ův mědi k takové jich pilné
a obecní poHebě proti slušné a mír;né záplatě propustil'(33). Roku 1608
nastal pHpad podobný; ale tehdy si vedla kom,ora česká jináče, jak patrno
z jejího listu, datovaného dne 26. února dotčeného roku, jímž oznamuje,
že král povolil, aby panu Petrovi Voku Ursini z Rozmberka bylo pl'enecháno 20 ctů mědi po 18% kp (míšenských) pro jeho poHebu, a naí'izuje,
aby 10 ctů mU bylo posláno ihned a druhých 10 ctů za Hi neděle a smlouvou
se Starckem aby se nedali másti34). Roku 1609 měl Lore:rw Starck opět
nový úpis na nový svůj JJpfandschilling" 6000 tolarú, dle něhož z každého
cen,tu m,ědi jemu se měly srážeti 3 tolary; toho roku mU bylo posláno
celkem 256 ct 15 lb, což činilo na penězích 2369 kp 9 gr 2Yz den - jiným
odběratelúm prodával se v tu dobu centnýi' mědi po 10 kp 7Yz gr čes.
O soutěž s Lorencem, Starckem pokoušel se zámožný kupecký rod
z HOrl1,sejna v Praze. ,Nejstarším nám zn,ámým 'dokladem jest list
z roku 1548, jímž Jan Sejda žádá, aby mU z Hory byla zaslána všecka
měď, která jest pohotově, že ten týden phjede forman JJZ N orumberka",
kdež prý teď se měď JJbez prodlévání odbývá". Roku 1567 a 1568 koupil
Štefan Sejda mědi šplejsované úhrn,em 898 centnýi'ů; byla mu posílána
po Petrovi form,anovi po růz~1U: 25 ct ve 106 kusech, 67 ct v 320 kusech,
20 ct v 80 kusech atd. Roku 1575 položil Hanuš Sejda noVou zálohu
5000 tolarů; toho roku bylo mU prodáno 578 ct po 5 kp 45 gr bíl. Ti'etího
člena podnikatelského rodu Sejdů, usedlého na Starém Městě Pražském,
poznali jsme ze zápisu pH roce 1580, kteréhožto roku mU bylo dodáno
horské mědi 592 ct (držela 3-4 1t v centu) JJna nový pfandšilink těch
5000 tolarů, který jest vedle kontraktu s ním učiněného, jehož> datum
14. nl,áji 1580 do Madu rentmistrského v Praze vyčetl." Jména Sejdů
Sejdů

32) A, K hor, odd, kniha 3, fol. 338,
33) A. K. hor, odd, kniha 24. fol. 541.
34) A, K hor. odd, kniha 25, fol. 483.
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nacházíme mezi odběrateli mědí horských až do roku 1592; roku 1583
(snad i jiná léta) dodávali vinštíř do mince kutn,ohorské35).
Později ujal se obchodu měďai"ského v Praze měštěn,ín Starého
Města Pražského Valen,tin, Kirchmeier z Rejchvic (asi od 1612 do 1619),
kterýž dodával měď DOnatovi Šréterovi zvon,aÍ"i, Kašparovi Šragerovi
kotláfi a j.
Roku 1591 poslali Mostečtí do pražské zbrojnice jeden kus hrubé
střelby a král jim za to slíbil 30 ctú mědi na ulití n,ového zvon,u (zvonař
Leffler jej měl ulíti); z listu, jímž Medníci mince se omlouvají, že tu měď
poslati nemohou, dovídáme se, že Zikmund Kozel a JiH Šatný měli ~secky
mědi sobě zapsány na zápújčku 13000 tolarll. Žádaná měď byla sice oběma
věHteli propuštěna a do Prahy poslána, ale Medníci 'mince nebyli tím
zbaveni starosti o to, kdo za měď do min,ce zaplatí36).
N a začátku 17. století byl odbyt horských mědí do Bavor již velice
chabý; v registrech nl,ědi šplejsované našli jsme z té doby zápisy pouze
tyto: 1602 vydáno mědi šplejsovan,é Pavlovi Mausingerovi do Normberka
úhrnem 290 ct; 1603 dne 15. února braUím Pavlovi a Jiřímu Meisingrovi
z Kellersrethu do Řezn,a prodáno skrze Jich faktora Klebsattla, kupce
zdejšího a poslán,o na Hech forách 72 ct (mědi); 1603 Meisingrovi do
Řezna posláno úhrnem. 263 ct mědi.
Měl-li některý kupec zápis na veškeru mM, nemohli jiní pro poUebu
svou získati mědi jinak, než koupí od kupce dotčen,ého, ovšem za cenu
jím stanovenou. Měď sobě zastavenou propustil kupec z min,ce jen tehdy,
byla-li tím vyplněna vůle králova; tak se dostalo mědi (jak již .bylo výše
pověděno) Čáslavským na cimbál, Mosteckým n,a zvon a PetrovI z Rozmberka na jeho poUebu; takovým též zpúsobem roku 1562 "na jisté poručení JMCské vydáno Mauricovi Šlikovi hraběti z Pasaunu na udělání
vodního kunštu na horách Plánských 15 cenÍll,él'-ův mědi"37). Byl-li
"pfandšilink" vyčerpán" prodávala se měď z mince volně a bez závady
dotud, dokud nebyla zjednána nová úmluva. V mezidobí tomto pospíšili
sobě asi drobní odběratelé, aby nakoupili mědi dostatek pro svou potl'-ebu; vedle kotlái'ů a zvonai'ů nacházím,e mezi odběrateli mědi také
osoby l1ásledující: 1619 Krištofa Haranta z Polžic (3 ct), 1620 Purkhar;.a
SUelu z Rokyc (2 ct), Albrechta JiH Klusáka z Kostelce (1 ct), Jana Peldnmovského z Vyškovic (1 ct), 1622 Václava Chynského na Chlumci (4 ct)
a jiné.
35) Mezi kupci pražskými, kteH s

větším

rozmachem se pokoušeli o obchod

měďal'ský, byli Čechové asi jediné Sejdové. Český podpis Martina Sejdy našli jsme

i na německém "Abreitungu" z roku 1583 vedle německého podpisu tehdejšího
úředníka' mince "Georg Schattny von Oliveth, MUntz Ambtman" a na pečeti pHtisknuté čteme monogram MSZH a ve štitě spatJ-ujeme Hi vyrůstajíci lvy vpravo
hledíci, v Uech rozích·štitu umístěné. A. K hor. odd. 643 a 3155.
36) A. K hor. odd. kniha ll. fol. 272 a 283.
37) A. K hor. odd. 1153.

Cena mědi šplejsované se často měnila; pncl)J.y změn těchto byly
asi totožny s těmi, jimiž se řídí kupn,í cena každého jiného druhu zboží,
totiž: jakost, velikost výroby, spoUeba, způsob záplaty a pod. Zprávy
o cenách mědi v různých dobách, které byly již výše poznány, doplňujeme
následujícími. Roku 1625 Janovi Dewitte do Měst Pražských vydáno
mědi, kteráž jest jemu od Samuele Wexlera, žida z Prahy, byla postoupena, 40 ct, každý centnýr, po 26 rejchs-tolaHch. Na začátku 18. století
prodával se cent mědi po 60 zl; avšak následkem nemírné ceny této, snad
i soutěží mědi jinde vyrobené prodej roku 1712 uváznul a v minci kutnohorské zústalo mnoho mědi neprodané; pročež Jan Schneider, kotlár- a
správce undrlaku měďal'-ského poradil) aby cena byla snížena na 54 zl;
rady té bylo uposlechnut0 38).

ll. Výnosnost mince kutnohorské.

Prohlížejíce mincovní registra z doby, kdy královal Vladislava jeho
syn Ludvík, žasneme nad obrovskými summami peněz, které v minci
kutnohorské se vybíjely. Také později ještě - až do konce 16. století a
ze začátku 17. století - dovedla mince kutnohorská s dostatek vyhovovati
požadavkúm,nikdy neochabujícím, ba spíše se vzmáhajícím. Nelze neuznati, že plodná činnost mince byla závislá na výtěžku práce dolové,
totiž na množství produkovaného kovu mincovního; a naopak mohly
hory prospívati pouze tehdy, byla-li k nim phi'aděna mince, která púsobila
správně a nerušeně, za dodaný kov mincovní platila penězi hotovými a
nad to ještě z pi'ebytkúv svých mohla skytati horám pomoci vydatné.
Mince byla jaksi nutným doplňkem hor sUíbrných: kde byly obě tyto
významné a dúležité mohutnosti národohospodái'ské spiaty v jediném
pús,obišti, tam ze společného jich úsilí nutně vyrústal utěšený stav blahobytný. Ve stati této hodláme vyšeHiti, do které míry mince kutnohorská
zasluhovala honosného názvu "bohaté pokladnice královské"; šetření
toto nutno konati směry několika, totiž uvážiti se musí pi'edně: množství
mince vybité v určitých (ročních) obdobích čili hrubý pHjem; druhé:
platy, které se minci ukládaly, čili vydání; Hetí: p'í'ebytky čili u v r I á f Y
(yvrláfy); čtvrté: relativní zisk mincovní čili výtěžek z jedné hřivny sUíbra
zmincovaného.
a) Množství peněz vybitých 'í'ídilo se množstvím sUíbra, které do
mil1ce bylo dodáno, a to opět viselo na postupu a zdaru práce dolové a
hutní. Poněvadž pak nebylo dovoleno sUíbro jin,am dávati n,ež toliko
do mince, a sHíbra, které vyšlo odtud nezmincováno, bylo celkem málo,
lze podle množství min,ce vybité posuzovati spolehlivě, Jak se dar-ilo
horám. Žel bohu! nelze podati pl'-ehledného výkazu pro nepi'etržitou
38) A. K hor. odd. kniha 29. fol. 174.

..
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nemálo, Stálými položkami ve vydán,í z mince jsou též rúzné pHplatky
na doly pod tituly šteuru, cupusu, pomoci a koMu; k tomu účelu vydávalo
se prúměrem týdně roku 1472 asi 40 kp, 1474 asi 45 kp, 1477 asi 55 kp,
1487 asi 45 kp, 1503 asi 150 kp, 1520 asi 300 kp, 1538 asi 150 kp, 1544
asi 140 kp atd. I ) V pátek se vyplácelo úí-edníkúm horním, hutn,ím a mincovn,ím služné, jemuž Hkali s t oje c í čili' s t a n S2); toto páteční stojecí
nebývalo stále stejné, v některých ročnících register verkových bývá pak
pomíseno se šteury a s platy ná chudé, a pi'oto múže býti vytknuto pouze
pHbližně omezené: za krále Vladislava a Ludvíka 25 až 40 kp; roku 1538
skleslo stojecí na 17 kp, 1544 na 16 kp atd. 3 ) Plat nejvyššímu mincmistru
bývá účtován, zvláště; jeho stojecí stoupalo ze 4 kp pí'es 5 kp až na 6 kp.
Mezi pravidelné výdaJe z mince i"adí se též platy mincíb:un a pregéí'úm,
které se :Hdily množstvím sUíbra zdělan,ého a druhem mince vybité, jakož
i všecky ostatní útraty mincovní (za olovo, uhlí, zrnění, n,ádobí min,cíl"ské, železa pregéÍ"Ská a j.); na pL 1490 Jubilate dáno za sHíbra erckafél"ská 532 kp 54 gr, mincíl'úm 18 kp 8 gr, pregéh'im 9 kp bez 1 gr (dě
laly se tehdy groše sedmilotové), za uhlé 4 kp, za zrn,ění jalové 2 kp 10 gr,
kováH od kolkú ~ kp 3 gr, núnckoštu (menšího) ~ kp. Rozsáhlá budova
Vlaského Dvora s pHlehlým "panským. domem" (obydlím. nejvyššího
mincmistra) vyžadovaly stálého vydání na rúzné opravy. Také vydání
mimol'ádn,á nabývala někdy rázu platú pravidelných, týhodních aspoň na
jistou dobu, druhdy i dosti dlouhou. Zejména se pHspívalo z min,ce kutnohorské na stavbu hradu pražského od roku 1486 týhodně 18 kopami,
později 20 kp, kterýžto pí'íspěvek se ob čas zvyšoval tak, že roku 1498

i"adu rokú, pon,ěvadž rejsHíky mincovní některé se ztratily, z jiných pak
se zachovaly toliko kusy; avšak i to, co bylo shrni.1to v tabulce phpojené, stačí.
kp
I

I

1474
aSI
1490-96 (v 7 létech)
1498
1506
1523 Judica-1524
Judica
1524
1525
1527 (za púlléta)
1557
1558
1559
1560
1575
1578
1580
1583
1584

I

gr

40000 287258 44
30220 78289 56
34818
29677
22202
11231
31738
37804
48878
46575
70682
71464
72005
59201
51504

57
54
58
40
34
53
40
34
33
25
40
34
33

I

·11

1585
1588
1591
1594
1595
1600
1602
1604
1605
1609
1612
1618-1619 do
Exaudi II.

1682
1696
1697

kp

5?,[ 3 J
53019
43788
102651
64671
45850
49622
47310
49583
48972
33133
73691

I gr
53
II

28
6
2
8
28
-

44
44
II

26

kl'
zl
20812 15
65027 31
327'39 13

I

1) PHkladem podáváme zevrubný v)rkaz platúv na hory za neděli Exaudi II.
roku 1511. Do Flašer koštu 22 kp 10 gr, do Hutrytéí'ú koštu 17 kp 44 gr, do Klinšmídu koštu 6 kp 45 gr, do Čapčuchu koštu 4 kp 50 gr, do Cimnnundu koštu 1 V2 kp
4 ge, do Rajzího koštu 3 kp 4 gr, do Mladých Rous šteuru 8 kp, do Vosla šteuru 12 kp,
do Starých Rous šteuru 6 kp, do Starých Rous pomoci 4 kp, do Starých Rous cupus
za KMt 1 kp 24 gr po 6 gr, Michalovi samému pomoci 1 kp, do Tolpú, Švábú a Niklasúv po obnem dodáno ten týde'n. koštu 21 kp 58 gr, do Tnnendle pomoci 4 kp,
do Trm')ndle zvláštni pomoci 4 kp, do Šafar pomoci 2 kp, do Šafar cupus za KiVrt
16 gr po 4 gr, do Plimle pomoci 5 kp, do Plimle zvláštni pomoci 1 kp, do Plimle třeti
pomoci V2 kp () gl:, do Hoppú pomoci 3 kp, do Hoppú zvláštni pomoci 1 kp, do Rabštýnu pomoci 2 kp, do Veselého pomoci 2 kp, do Kynter pomoci 2 kp, do Plutkryně
pomoci 5 kp, do Mladé Rláhce pomoci 7 kp, do Mladé Kláhce cupus za E'Mt 1 kp
4 gr po 8 gr.
2) Stan s = stálý plat vúbec; tak se naz)rvá na pí'. též doživotni dúchod, který
se kaM)r t)rden od roku 1497 začinaje vyplácel z mince Vilémovi v Starém Kolině
za dědinu u Labe pro kladeni lestl. (dřivi) k horám.
'
3) V druhé polovině 16. století vyplácelo se z mince kutnohorské služné dokonce
i úí'ednikúm hor táborských a pHbramských; cis. naHzeni ze dne 25. ledna 1580
odúvodňuje se tím, že pr)r v)rtěžek hor táborsk)lch na ty platy nestači a střibra tahlějši že se beztoho dodávaji do Hory; v podobném naHzeni ze dne 24. března 1580
podotýká komora česká, že střibra pHbramská, která dHve šla do Budějovic, teď
jdou do Hory, kdež prý také "die nuzung verbleibt". A. 'K. hor. odd. kniha 21. fol. 153.
a 158 v.
( " j!
~j ~
~~!

b) Registra min,covn,í nezamlčují ni den,áru, který byl z pokladny
mincovní vyplacen, a seznamy týhodního vydání skytají často obraz
.těžkých zkoušek, Jakým platební síla mince kutnohorské byla podrobována. Byla tu vydání pravidelně se opakující, ale nescházejí také značn,é
platy mimoí-ádné.
Z pravidelných největší a nejvíce naléhavý byl plat za stHbro:
placení toto dělo se pí'esně pokaždé v sobotu, neboť jakýmkoliv prútahem
byly by se poškozovaly doly, a škoda taková byla by zpětn,ým účinkem
zasahovala i minci. Avšak někdy pí'ece nebylo rudokupcúm zaplaceno
ihned mincí, která toho téhodne ze sHíbra jimi dodaného byla vytepána:
1473 Suscepimus mělo jim býti dáno 385 kp 40 gr, "ale ta sťHbra nejsú
ten týden placena, neb jest pan mincmistr pobral všecky groše s Král.
Milostí jedúc na sn,ěm do Vopavy f. 3. die S. Laurencii," i ze sHíber vzal
55 hl' 1~ 1t s sebou; pHpady podob~1é jsou však velice Hdké. Prúměrně
placeno rudokupcúm za sHíbro každého téhodne roku 1473 asi 578 kp,
1477 asi 350 kp, 1486 asi 380 kp, 1502 asi 500 kp, 1503 asi 700 kp, 1516
asi 460 kp, 1520 asi 420 kp atd.; mimo to se platilo za sUíbra po rúznu
koupená (emptum) a také sťHbro šafá1"ské se účtovalo, a toho bývalo také
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1472 Omnia Straskyt10vi za zlato z Jílového 7 kp 30 gr; 6 kp na
hory na Jílové cupusu za krále jeho milost; In voluntate 71 kp 46 gr
vzal pan mincmistr s sebú jeda do P()lsky v poselství od krále JMti.
1473 Circumd. (presente domino Mte) žákóm, ješto zpievali na Kr.
Mt, do vobú škol 30 gr; Oculi pan,u Želenskému7) na žoldnéi"e na 500 koní
a n,a 6 koní dáno z ve rku 321 kp 30 gr a z božího n,adělení a od mědi 50 kp,
také k tomu od grošův, kteÍ'Íž jsú odstaveni ku placení stí-iebr 33 kp 18 gr;
Resurrexi panu Želenskému na čtyrysta a sedmdesát koní 376 kp (opakuje se); Quasimodo panu Penízkovi 8) 6 kp, když byl phjel od krále JMti
smlúvat služebných Polákóv; Misericordia panu Penízkovi 10 kp tehdy,
když jest byl phjel do Hory od KMti, aby služebným bylo placeno; Michalovi kupci 15 kp, ješto platil za žoldnéÍ'e v Chomútově na hospodách:
Jubilate Keršdorfovi 1 kp, ješto jezdil s patriarchem 9 ) do Holomúce; Kostečkovi 13 kp za damašky a za sukna KMti; Exaudi 1. panu mincmistrovi
10 kp na sněm do Benešova; Spiritus dom. Straskyt10vi 14 kp 41 gr za
pepl' a za šafrán, ješto byl pan kuchmistr vzal u něho, kdy KMt byl u Hory
dominica Circumd. ante festum S. Valentini; Suscepimus summú jest
vzal s sebú všech grošúv z mince pan mincmistr jeda na sněm s KMtí
do Opavy a to té dom. Suscepimus 1200 kp; Ecce Deus Martínkovi kyserovi 48 gr, kdy' vezl víno do Kladska KMti f. 6. ante Bartholomei; Deus
in loco Sudkovi poslu 54- gr, kterého jest posélal pan, mincm. do Krakova
s Kunstatu k králi starému, panu Dubanskému10) a k knězi Dluhošovil l);
Omn,ia pánóm Horníkóm na rathous 30 kp na ten dluh, jakož jeho jest
sto kop a nětco víc; Dum medium poslu 10 gr, ješto kOÍ'en,ie nesl KMti
do Chrudimě k Štědrému večeru; 3 kp 7 gr za í'ecké víno KMti, za mandly,
za fíky a za cukr.
1474 In excelso panu Perštýn,skému do Benešova na sněm a na
ztravu 20 kp; Esto mihi Mikulášovi kupci 7 kp 30 gr z rozkazu KMti
po listu za šafrán; panu Mikulášovi Svitáčkovi12) maršalkovi KMti 14 kp;
Reminiscere kn,ěžím pro pána boha 12 gr, ješto phšli do mince prositi;
Deus in loco pánóm na ztravu 140 kp panu Vilémovi Rabskému13), panu
Perštýnskému a panu Kdulincovi14), kdy jsú jezdili na rok k králi uherskému f. 3. anteS. Egldii; Deus in adjutorium na ofěru 10 gr, kdy král
JMt u Hory byl, žákóm ješto mši zpívali 4 gr; Miserere za drajlink vína

dosáhl dokonce 40 kp 48 gr; také pro jiné platy na stavbu tuto (za trámy,
plechy měděné, železo a j.) bylo saháno do mincovní pokladny kutnohorské,
takže prúběhem 40 let (1486-1526) bylo odtud k účelu dotčenému vybráno okrouhle 40000 kp gr 4). Mimo to se posílalo každého týdne: hajtmanu n,a hrad (Pražský) na kuchyni 9 kp 13 gr (od 1491 začín,ajeL témuž
hajtmanu na holomky 6 kp 47 gr (asi od roku 1483) a na Kar1štýn, 1 kp
(asi od roku 1485), Také stavbě chrámu sv. Barbory byla skyUn,a týhodně
pomoc 2 kp od Jubilate 1511 začínaje. Vydání dvoi"en,Ínúm královským
"na jich službu" bývá po rúznu zapisováno; jak značné výše vydání
toto dosahovalo, poznáváme ze dvou pi"Ípadú, kde účtováno jest summou:
roku 1487 vyžadovalo dvoí'en,ínstvo královské n,ákladu v prvém čtvrt
letí 537 kp, ve druhém 541 kp. Králi posílalo se to, co po všem vydání pÍ'ebývalo: někdy 120 kp, jindy 100 nebo 80 kp, druhdy také méně. Avšak
od 1483 In,vocavit začato posílati králi pravidelně každého téhodne 50 k p 5);
ovšem se někdy na krále nedostalo, na pí'. 1483 Gaudete v rubrice "králi
JM ti" 11,apsali "non, sufficit" . Avšak někdy opět žádal král, aby všecky
peníze, které byly zdělány, jemu se poslaly a nikam jinam se neobracel y 6).
Roku 1486 pí'ed Dlcit II. zlepšen týhodní pÍ'Íjem králův.na 60 kp. Roku
1490 od Respice 1. začínaje snímáno z dotčených 60 kp pokaždé hejtmanu
hradu Pražského na kuchyn,i 12 kp a na voly 5 kp, ku kterýmžto srážkám
od D.1 pacem phbyly ještě 3 kp na stavbu hradu Pražského; zbytek pak
se posílal králi, tehdy již v Uhrách sídlícímu. Od roku 1491 Suscepimus
oblíbil si král zpúsob jin,ý: vypújčoval si na potí-eby své po rúznu velké
summy, na jichž uplácení se v minci odstavovaly peníze pravidelně pod
titulem "n,a dluhy královské".
Nesčetné pak byly výdaje mimoi"ádné; vyčteme jich i"adu dle postupu časového, vybírajíce ovšem pouze ty, které buď imponují velikosti
summy vydané anebo kde pÍ'Íčina výdaje zasluhuje zvláštního povšimnutí.
4) Památky archaeol. XIV. 625.
6) Roku 1482 posilali z mince na každý týden po 40 kp gr k poHebám dvoru
královského; avšak dne 29. listopadu dal král z Prahy poslati úředníkům mince list
se vzkazem, "žeť nám ta summa vystačiti nemuož, aniž se těmi penězi potr'eby zpraviti mohú, neb obrok velmi drah jest", a s rozkazem "abyšte nám již na každý týden
po 45 kp gr posilali, jinak toho nikoli nečinice". A. K. hor. odd. kniha 1. fol. 194. Ajiž na den sv. Valentina (14. února) 1483 byl tu mandát nový, jimž král opět dokládá,
že penize mu zasilané "na potřeby dvora vystačiti nemohú" a poroučí úřednikům
mince, aby znajice tu věc posilali na každý týden po 50 kp gr. lbid. fol. 222.
0) Roku 1478 v sobotu pl:'ed svatým Mikulášem piše král Mednikům mince
takto: "phkazujem vám, aby hned s této neděle jeden z vás k nám přijel k rozmluveni
o některé potřebné věci a všecky peníze, kteříž budú s této neděle zděláni, ten ktož
z vás phjede ať s sebú pHnese, a z těch peněz žádnému nic nedávajte kromě šteuróv
ani jich kam obracujtej než všecky ať jsú nám pHneseny ... " A. K. hor. odd. kniha 1.
fol. 96. - Podobně zní král. mandát ze dne 13. listopadu 1478. lbid. lof. 122. - Avšak
nad jiné důtklivějši byl mandát ze dne 3. ledna 1478, jimž král pl'ikazuje úřednikům:
"cožkoli peněz nyni máte aneb muožte miti, abyšte je nám hned beze všeho prodlévání poslali, nebtě nám toho velmi pilná potřeba .." lbid. fol. 70.

7) Jan Želenský vedl jezdce, polským králem Kazimirem do Hory vyslané,
Vladislavovi na pomoc proti pildům, které kniže Viktorin s králem Uherským
strojil chystaje se obsaditi Kolin. Tomek, Děj. Prahy VII, 333.
8) Stanislav Penizek, dvol'ením krále Polského. lbidem 318.
9) Kardinál Martk Barbo patriarcha Aquilejský, vyslanec papežský. lbidem 334.
10) Bezpochyby Jakub z Dub.la čili Dubenský, vojvoda Sandoměřský, kancléř
kl'. Polského. lbidem 291 a 363.
ll) Jan Dlugoš, kanovník v Krakově, proslulý dějepisec polský. lbidem 186.
12) Mikuláš Svitáček z Landštejna, nejv. pisař 1468-85. Tomek, Děj. Prahy IX.
13) Vilém z Risenberka a na Rábi, nejv. komornik 1468-79. lbidem ..
14) Petr Kdulinec z OstromH-e. Tomek Děj. Prahy VII. 355.
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KMti 20 kp, jakož jest JMti dovezeno do vojska f. 3. ante S. Venceslai,
na dolívku téhož vína 10 gr; Da pacem Stavskému do Prahy na oves
a na seno KMti 35 kp slovem KMti; Omnia za tafat a za šnóry ke zbroj!
KMti kramár'kám 2 kp 44 gr.
1475 Deus in loco za laku malvaze 2 kp 45 gr, Ješto JMti vzali z Prahy
na Karlštýn; Deus in adjutor. knížeti Jindhchovi15) 10 kp na ten dluh~
jakož utratil v Čáslavi na sněmě z rozkázáni KMti (opa!mje se); kníž.etl
Tošeckému16) 40 kp, jakož JKMt dává po stu zlatých; Inchna panu Lvov!17)
50 kp, jako KMt kázal dáti 300 zlatých; panu mincmistrovi 30 kp na. ten
dluh, jako jezdil k césah (opakuje se); panu Rúpovskému 20 kp na Jeh~
službu usque lYz sta kp; Justus panu Vilémovi 50 kp z rozkázání KMtl
po listu n.a l'ímskú cestu; panu Mičanovi mladému18) 15 kp k svatbě z rozkázání KMti; Da pacem panu mincmistrovi 1 kp, kterúž jest dal z rozkáz. KMti vódci poslóv kněze Ludvíkových19); Korcbokovi20) 10 kp
z rozkáz. KMti na 1'Ímskú cestu; Salus populi Václavkovi Oboječkovi
4 kp z rozkáz. KMti na Hmskú cestu; žákóm od zpívaní mše pH KJMti.
1477 Deus in loco panu Janovi Hasištýnskému 16 kp 8 gr za 44 zlaté
rýnské za zlatý per 22 gr z rozkáz. KMti; Fustovi Petrovi do Chrudimě
2 kp od koně, kterýž byl pan mincmistr zůstavil u něho jeda k césaH;
Deus in adj ut. p. Michalovi Ziberkovi 2 kp, ješto se jel stavět ad mandatum
regis; formanu 2 kp, ješto vezl sbrojiKMti; Salus populi Michalovi erckaféři 50 kp, ješto byl pojčil KMti padesát kop, kdy JMt byl v HOl"e Deus
in loco; DMe nožířce 5 kp na dluh kuchmistróv; In voluntate na ~pehél"e
1 kp z rozkáz. KMti a tu se počelo dávati; 5 zlatých rýnských faClt 1 kp
50 gr dvol-anóm na cestu, ješto provodi1i opata z Celle21).
1478 Circumd. Pehmovi 4 kp za ztravu za Dr-eveckého a za Primusa
posly krále Polského 22 ) z rozkáz. JKMti; za kólí. 3 kp bez 3 gr Jankovi
poslu královskému k spěšnému poselství k knížeti bavorskému z rozkáz.
KMti; Arnoštovi poslu za kólí. 2 kp 5 gr k césah, ješto jel z rozkáz. KlVIti;
Exurge Kapúnovi na jeho službu na 5 koni) Mihulovi na 6 koni, Hranickému na 5 k, Jankovskému na 4 k, Steblencovi na 4 k, Košťálovskému
15) Jindřich z Minstrberka, syn krále Jil·Hm.
16) pr"emysl kniže Tošecký z Horniho Slezska. Tomek Děj. P. VII. 319.
17) Lw z Rožmitála a z Blatné, nejv. hofmistr 1467-80. Tomek Děj. P. IX.
18) Mičan z Klinštejna, bezpochyby Jan Litvin.
.
19) Ludvik vévoda Bavorsk)f, jehož syn JiH se snoubil s Hedvikou, sestroll
krále Vladi::lava. Tomek Děj. Pr. VII, 369.
20) Zikmund Kurcbok z Vitkova, král. komornik (asi 1>178-91) ~ "
v
21) Roku 1477 byl král Vladislav návš1ěvou u HO:"y a pobyl h~ aSl ctyn I:ede;e.
Zajimavé podrobnosti návštěvy této vypisuje dle reglster verkovych J. J. Rehak
ve sV)fch Kutnohorských přispěvcich k dějinám vzdělanosti české na str. 80-87 a
upozorňuje na těsnou souvislost zápisú v registrech s během tehdejšich události politických.
22) Jan DI'evický, pisar- krále Polského; Primus, tajemnik téhož krále. Tomek,
Děj. Pro VII, 384, 318.
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na 4 k., Peškovi na 3 k, Janovi Blektovi na 3 k, těm všem dvor"anóm
f>vrchu psan,ým dáno jest z rozkázáni JKMti po listu za službu (na každého koně po 1 kp); Esto mi hi Arbanášovi na čtyh koně 4 kp z rozkáz.
KMti vedle jiných; Invocavit Ezopovi dvoí-enínu KMti na Hi koně 3 kp
na jeho službu; Oculi Solskému dvoi-enínu KMti 5 kp, ješto Jel v poselství
od JKMti na Moravu; Judica za ryby komorníkóm královským a Mni110vskému a Pacoltovskému, Jako byli v Hoí-e; Cantate sedmi pacholatóm
královským na košiie 35 gr z rozkáz. KM ti.
1482 Judica Markovi za víno 8 kp, které vzato KMti k Vánocem;
Resurrexi Markovi mincéH za bečku seremského vína 46 kp, kteréž jest
posláno KMti; Vencelíkovi 72 kp 30 gr za 75 zlatých uherských, které dal
pan,u mincn1,istrovi, ješto utratil v Uhr-ech; Jubilate Šípeckému 48 kp 20 gr
za bečku vína seremského, které vezen,o králi JMti do Mostu; formanům,
ješto to víno vezli 4 kp; poslu 1 kp 12 gr, který šel do Uher k arcibiskupu
koločenskému s listem pán,ě mincmistrovým; Vítové za koření 17 kp
46 gr, ješto u n,Í bráno v Praze králi JMti; Quasimodo n,a Taurgan,k 16 kp
n,a košt, n,eb jsou neměli odkud koštu rychtovati a pacholci chtěli
od dolu.
1483 Remin,iscere maléh 1Yz kp od malován,Í saněk KMti; doktorovi
lékar-i KMti za šubu 7 kp 15 gr; témuž doktorovi za knihy KMti 1 kp
27 gr; Oculi Fejtovi lékaE rannému KMti 6 kp z rozkáz. KMti; Hanušovi
hospodár-i do Prahy 14 kp 24 gr na vypraven,Í z hospody rady knížat
sasských z rozkáz. KMti; Judica Majsudarfarovi pacholeti KMti 2 kp
za koník témuž Yz kp 5 gr n,a sedlo, na škorně a na vostruhy) témuž 2 kp
12 gr za kabát, za sukni, za kuklu, za n,ohavice; Salus populi Václavovi
do apoteky k S. Michalu 12 kp KMti listem; In volun,tate na posly 22 gr
s listy KMti k sn,ěmu do Čáslavě; Si iniquit. 150 kp gr, ty jsú dovezli KMti
do Čáslavě f. 5. an,te Omn. Sanct. quUlu adven,tus sue serenitatis fuit
Časlaviam; do apateky za recepty KM ti 4 kp relacione doctoris; Jal1,kovi
rytHi 1 kp, tehdy KMti pEjel pro sn,óry; za ztravu za doctora 9 gr; bar-vÍři královskému 3 kp z rozkáz.)\:Mti; za polet slan,in KMti 25 gr; Dicit
III. za kor'ení KMti 17 kp 14 gr za pepr') za šafrán, za Mebíček) za zázvor;
pan,u mincmistrovi 1 kp oplacena, ješto pójčil KMti v Čáslavi na hru;
za víno a za pivo 14 gr ph pHjezdu KMti do Hory z Čáslavě, kdy JMt
rozkázal svolati vobec; Dicit IV. za pták KMti 6 gr poslaný ]Mti do Čás
lavě; Ad te levavi Stavskému 10 kp n,a damašek KMti; Populus za 4 košile kmen,tové s hedvabím 28 gr pacholatóm KMti; za tunu loje k sviccem
2 kp 16 gr i za pHzi k knotóm i s forú, od díla sviec do Čásla:vě KlYIti
41 gr; Gaudete od lázně za KMt 1 kp f. 3. an,te largum sero 23 ); za 8 voboječkóv a šest smeček 20 Yz gr reg. mdto; sedláku, ješto ví;no přivezl z Měl
;níka 20 gr; od díla vrchcábn,ice KMti 44 gr od st1~íbrn,ých pa;ntóv; ;na posly
4 kp 15 gr, ješto běhali po krajích s listy k sn,ěmu i na jiné posly ku pánóm
J

23)' Před Štědrým večerem.
.R oz p r a
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Dum nl,ediul11, za 1 hí" sHíbľa Wajsovi24) k vľchcápnici kľálovské,
2 kp 40 gľ, ješto panty dělány.
1484 Adoľate I. Straskytlovi mladému 8 kp 35 gľ za ztľavu za pana
Penízka z Polsky; za posla od kľále uheľského 2 kp 12 gľ na vypľaveni
z hospody od Peši Nejedlého; puškal"i kľále polského 5 kp; poslu z země
lucemburské 10 kp; od 0pľavené šuby, čepice KMti a košile Yz kp 6 gľ;
od opľavení vorloje kľálovského 20 gľ; Adoľate II. kľáli JMti 1Yz kp
na kľatochvíl po thkľát; Andi"ejkovi Hpaslíku Yz kp; Adoľate III. Ambľygéi"ovi 1 kp z ľozkáz. KMti, kdy jel v poselství na Polnu a na Tovačov;:
Adorate IV. za dvě laky malvazí KMti 7 kp; panu Hohckému 5 kp na
ztľavu do pľahy o snl,lúvu Pľažan; Ciľcumd. za 24 loket plátna 51 gľ
6 den peľ 2 gľ 2 den z ľozkáz. KMti k cíchám; Exurge za ztravu na hospodě
za posla od kľále polského 4 kp bez 3 gr; Misericoľdia dáno na dvoí-any360 zlatých uheľských; Exaudi I. na posly 54 gľ, kteH běhali ku pánóm
pi:O uhléi"e i mezi uhléí-e i s tím poslem, který phběhl z Kľakova; poslu
do Uheľ Yz kp za knězem Hynkem a panem mincmistľem; Dom. il1umin,
Habaľtovi 2 kp, ješto jel v poselstvu, kdy byl jat pan Hasištýnský od
Ilburka; Exaudi II. mistru pľokopovi staľému Yz kp mandato ľegis;
Burianovi komorníku KMti 15 gľ; Dom. fOľtit. Konrádové na mýdlo
15 gr, ješto péí-e KMti; za posly na hospodě od kněze Ludvíka 24 gľ; Onmes,
gentes 6 kp gľ latos v hospodě proležaného, ješto ležel syn páně Brtnického
na kľále JMt; Dum clamaľem na kratochvil KMti Yz kp; za oi"echy KMti
18 gr; Krajsovi od koní léčení 43Yz gr; za vóz králi ]Mti 3Yz kp latos;
za železo k témuž vozu 2Yz kp latos; Deus in loco poslu biskupa varadínského 2 kp latos, za téhož posla za ztravu 40 gr; od lázně za kľále JMt
40 gr; na kratochvíl Yz kp kľáli JMti f. 5. post Egidi; mistru Prokopovi
na kožich Yz kp 5 gr; blázl1,U kněze Jindl"ichovu 1 kp; 13 gr od postHhání
sukna proboštovi a od díla Hí plášťóv a Hí kukel; od šití čechlóv trpaslkóm a pacholatóm 19 gr; Deus in adjut. za dľajlink vína 11 kp gľ, které
kľál JMt ľáčil dáti havéí-óm; za kámen m)Tdla 14 gr k pľaní šatóv kľá
lovských; IncÍina králi JMti na kratochvíl 2Yz kp poHikľáte; za víno
kľáli JMti 2 kp 29 gr, které vzato od Šorýska, u Šipeckého a u Henzele;
za 3Yz libry zázvoru 38 gr 7 den po 11 gr; Da pacem ševci kľálovskému
2 kp bez 5 gr; Salus populi panu mincmistľovi 60 kp, kterých pójčil králi
Mti na Hrádku.
1486 Circumd. kľáli JMti na kľatochvíl 3 kp; Vondrovi r'eznílm
20 kp na dluh páně kuchmistrův per relac. dom. regis; Esto mihi kuchmistrovi za útratu biskupa varadínského 32 kp 40 gr; sekľetál"i 8 kp
21 Yz gr oplaceno, ješto vydal ph pHjezdu biskupa varadínského; Reminiscere panu Beľkovi JiHmu z KuHch Vod29 ) 8 kp na majestát, který
má od KMti; Haškové 2 kp za un,cové zlato k čepci a od čechla šití;:
24)
25)

za 4 húně k koňóm královským 2 kp; za 18 loket sukna 58 gr na kľá
lovská pacholata; Vítové za mandly, za r'ecké víno, za rýži 2 kp 49 gr, ješto
smy poslali KMti do Prahy; Benešovi zlatníku 3 kp, ješto králi JMti dílo
dělaJ; Oculi od lázně od mytí dvojího krále JMti 1 kp 10 gr; Judica na
ztravu 152 kp pánům, když sú jeli k sněmu do Brna, panu Švihovskému,
panu kancléí-ovi, panu mincmajstrovi, panu Rúpovskému, panu Pavlovi
Skalskému26) a panU prokuratorovi; na dílo pokoje na hrad kolínský
18 kp bez 6 gr; Matějkovi Yz kp od psa phnesení královského; hudákyním 15 gr; Němečkovi ševci 45 gr za obuv krále JMti; Resurrexi doktorovi královskému 2 kp; za 5 kop votepí slámy koňóm královským 50 gr;
Jubilate králi JMti za hrozenky 3 kp; Martínkovi Hpaslku Yz kp; za hrnce
do kuchyně královské 8 gr; od lázně krále Mti 40 gr od mytí; Cantate
za pány Pražany, ktdí z Uher phjeli, protrávili u Šorajska 3 kp 24 gľ;
dělní kóm dvěma, ješto drva í-ezali a klidili králi JMti k topen,Í 4 gr; Vocem
jocun. lovci 1 kp, který králi psy pí-ivedl od knížete bavorského; za kúií.
2 kp 10 gr poslu, který jezdil do Říše od krále JMti; za oves k pHjezdu
KMti 3Yz kp 7 gr; za slámu do královských maštal 16 gr; Exaudi I.
od pľaní ubrusův královských 6 gr; Dom. in tua za dva zámky na Karelštýn; Dicit III. poslu, který chodil po pana mincm. až do vojska krále uh.
24 gľ; za půl centu bez 3 liber vosku k svícell,í KMti 2 kp 41 gľ; Dicit IV.
Petľovi kupci z Kúdmě 4 kp 55 gr za skohci, za hrozenky, za mandly;
Haškové od díla váčků a čepcú i za zlato KMti k čepcóm 1 kp 47 gr; Dicit V.
mistru Hanušovi í-ezáku 10 kp mandato regie mt.; za čubu podbHškovú
liští 4 kp 5 gľ, kteľá jest poslána do Prahy králi JMti z rozkáz. KMti;
od fúľY sudlic 10Yz gr, které pr'ivezli z Lipnice od pana Tľčky králi JMti;
Ambrgér'ovi Yz kp na cestu, kdy jel pí-ed pan,em mincmajstrem k králi
uheľskému do Rakús; Ad te levavi za pepí-, za zázvor, za šafrán, a za květ
5 kp 45 gr; pallU mincmistrovi a panu Tľčkovi 75 kp na ztravu, kdy jsú
jeli k králi uherskému do Rakús v poselství od KJMti die S. Andree; pan,u
Rúpovskému a panu Dubskému 30 kp na ztravu, když sú jeli do Míšně
v poselství od krále JMti; Populus Šintlovi 4 kp na ztľavu, kdy jest vezl
kľáli uheľskému zvěhnu od kľále JMti do Vídně; Petľovi Pašinkovi 2 kp
na službu, kdy ľakúské pány pľovázel; Jakubovi vrátnému a Palackému
Yz kp na ztravu, kdy králi JMti vezli do Prahy sudlice ty od pana Trčky;
Memento kľáli JMti na damašek za 18 loket 13 kp 12 gľ, kúpen od Kolmana;
na dluh staľého kuchmistra Žďáľského 12 kp 54 gr, ješto byl zůstal dlužen
v Praze.
1487 In excelso za ztravu za kľálovské vozky, kdy byli pEvezli peníze
neberné z veksle, 15 gr; poslu kľále uheľského 10 gľ; Omnis terra králi
JMti za švestky 7 gr; poslu 8 gľ, kteľý listy od KJMti berníkům pEnesl
do krajův; Adorate I. od opravení meče ]Mti kľále 6 gr Zachar, dedit
, Prage; poslům Yz kp 7 gr, ješto chodili s listy kľálovskými k berníkóm
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Vajs, zlatni1< kutnohorský.
Berka z Dubé.

26) Pavel z Skály
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Skalský.
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do čtyí' krajú; Adorate III. panu Melchisedechovi Trčkovi 35 kp na
službu, a tak jemu všecka služba doplacena; Circmuded. za trubku k lovu
JMti králi 22 gr Zachaí- dedit Prage; Martinovi Hpaslku 33 gr za se délce
Conradus dedit Prage; Exurge Hasíkovi m.alér-i 4 kp od malování saněk
JMti královské; Pehmové za ztravu za posla krále polského, který jel
v poselstvu od císai'e, 3 kp 50 gr; Stankovi zlatníku od díla lžíce, kterúž
JMti královské dělal, 1'2 kp; štolmajstrovi 1'2 kp za sukno k koňóm krále
Mti; od šití košil podkabátečných JMti Kské 23 gr (to vše placeno v Praze);
Esto mihi králi JMti 6 kp za dva postavy sukna vlčku čáslavského; Rytíl'ovi27) za kuši 1 kp 15 gr, Rytíí'ovi za toul 26 gr (placen,o v Praze);
pútníku z Dačic 1'2 kp pro pána boha; ~ěmečkovi ševc~ ~a ob~v K~1~i 1'2 ~(p;
Joštovi kupci za ~ksamit 21 kp, který Jest koupen krall JMh; ~(fah !Mh za
loket tafatu k čepci 24 gr; Judica Vondrovu synu za 19 volú králI JMh 40 kp;
Resurrexi formanu 1'2 kp, který doktora lékaí-e z Vídně do Prahy od Hory
vezl' Misericordia králi JMti 35 kp na sanytr; Jubilate za pět volú 71'2 kp,
kter6 jest sám kuchm,istr v Praze kúpil KMti; doktorovi Kské Mti 40 kp;
čeledi páně mincmistrově 1 kp na ztravu, kdy jeli za pánem, pospiechajíc
z Hrušovan k JMKské, aby jeli do Míšně; Martinovi Hpaslku 1'2 kp
3 gr za knoflíky pozlatité; formanúm dvěma 1 kp, kdy pospiechal jeda
z Hrušovan pan mincm., aby jel do Míšně; Cantate pan,u Zajícovi a panu
mincm. a panu Rúpovskému28) 30 kp na ztravu do Míšně; poslu 11 gr,
ješto chodil na Karelštýn, témuž poslu 40 gr, ješto chodil z~ .panem min cm,.
s listy královskýnú do Varty a z Varty na Hrušovany; SPlľltus dom. ,panu
Vokovi z Rozmberka 150 kp gr na jeho dluh, služebník vzal jeho Jan Crný;
Stankovi 2 kp za kuši, ješto zezhulku zsHelil, mandato dom. regis; Ondráčkovi Hpasllm 1 kp; rychtáh plaňanském,u 15 gr, ješto pújčil dvú koní
až do Prahy do vozu; Factus za 671'2 strychú vovsa 3 kp 561'2 gr po 7 gr
mÍš.; poslu 20 gr, který chodil s listy hlavním,i k rukojmi:uu o pečeti;
Respice 1. Jirkovi páně Sokolovského 27 gr na ztravu, kdy byli s haléí-ky
pHjeli k zdělání na peníze podvojn,í; Exaudi n. zlatníku do Plzně 15 kp
od pozlacení koflíkúv JMKské; Dom. fortitudo králi JMti za 30 volú,~
43 kp 7 gr, které sám kuchmistr stržil u Vondry v ~ Praze; On~ráčko~I
gyserovi za drajlink vína 32 kp, který jest dár~ panu Sva~uberkovI; Mart:~
novi Hpaslku za kroužek k váčku 1 kp 10 gr; Suscepll1l,us za centner
pepí'e Rajchlovi 15 kp, který jest koupen králi JMti; Ně~ečkovi. ševci
za 12 párú sHevíc králi Mti 1'2 kp; Deus in adjut. VáclavovI šenkOVI 1 kp
lla ztravu, kdy byl pr-ijel do Hory, aby vín nakoupil JMKské; Respice II.
Czardovi na ztravu s devieti pacholky, kdy voly hnali králi JMti, 2 kp
46 gr i od hnaní.
1490 Omnis terra poslu do Prahy 8 gr, od pana mincm. šel k králi
JMti; Exurge poslu Václavovi jízdnému 10 gr, který jel s listy k králi
27) Jan RytíJ:- byl král. komorníkem (asi 1478-87).
28) Jan z Rúpova, hofmistr král. dvora.

JMti; Esto mihi Pehmov'é za ztravu za raddy krále polského 37 kp 11 gr;
poslu s Moravy 1'2 kp, který výstrahu phnesl od Jana Zigmundova; Oculi
poslu na Kladcko 15 gr, který s listem k knězi Hynkovi od pana kancléí'e
šel; Letare panu Latslavovi Štemberkovi 40, kop za kuoň, který jest
vzat králi JMti; králi JMti za kuši 1 kp 10 gr; Henzlovi pacholeti královu 1'2 kp 6 gr za 7 loket sukna čáslavského; Resurrexi poslúm 1 kp 55 gr,
kteÍ'í s listy královými chodili po kraji, když král uherský umí-el; Exaudi 1.
od mytí hlav pacholatóm královským 45 gr Conradus dedit Prage; Conradovi 11 gr, utratil v Kolíně, kdy zlaté uhledovaľ(?), jakož JMt král ráčil
zastaviti Kolín panu Trčkovi; Spiritus dom. za ztravu zde u Hory za
pana kancléÍ'e a za pana Rúpovského 61'2 kp 2 gr, kdy jeli do Vídně k králi
uherskému f. 6. ante S. Valent; od opravení nožú královských k kredenci
50 gr Conradus dedit Prage; Factus Mrštíkovi formanu 2 kp, který vezl
ofrychtéí'e na Krumlov, když pellíze vezl žoldnéÍ'óm; Respice 1. J ohanesovi 2 kp na ztravu, kdy jezdil s penězi k KMti na Hradec Jindl-ichúv;
Zlému Janovi formanu 2% kp od fúr, kdy pana Vlčka vezl do ,'ojsky
k KMti do Rakús; Appoloniovi bláznu KMti 5 kp a Hajtmánkovi bláznu
KMti 4 kp mdto dom. regis Conradus tradidit Prage.
1491 Adorate 1. od fúry vepÍ'ú dvú divokých 20 gr i s poslem, které
pan mincmistr pánóm Pražanóm poslal na Staré i na Nové město; Reminiscere úroku 11 kp 48 gr panu Trčkovi za lidi v BÍ'ežanech, kteréž rybník
vytopí; Mihulovi 1 kp na ztravu, když jel ku pánU Hoí-ickému na Pecku29 )
o pomoc Hradeckých a svolení k povárl1,ému; Vocem jocun. za duby
k zapienování šachty 12 gr; Miserere panu Albrechtovi Kolovratovi na
Nových Hradích 100 kp na stavení věže, ješto se jemu byla zbol'ila,
mal1,dato dom. regis; ph neděli Dom. in tua doplacena útrata za knížete
Míšensktho, když byl k JMKské na léno na hrad Pražský o Vánocích 1488
phjel, útrata v summě 568 kp 53 gr uplácena byla z jedenácti verkúv;
Da pacem panu Petrovi z Rozmberka doplacen jeho dluh 105 kp 40 gr
za 200 zlatých uherských, kterých byl pújčil králi Mti v Košicích.
1493 ph neděli Adorate 1. doplaceno mincmistrovi na útratu do
Mecze, když od krále JMti v poselství jel s panem Jií-íkem OpIem z Vičína k králi :Římskému a k konferštúm, vydáno úhrnem 1108 kp 291'2 gr;
Circumd. poslu Jmkovi 1 kp 40 gr, Ješto kvapl1,ě šel k králi Mti do Budína
od pana mincm. s listy pilnými; Exurge panu Rúpovskému hofmistru
dvoru krále JMti 30 kp na ztravu, kdy jel v poselstvu k knížatúm do
horních zemí; Esto mihi Hel1,zlovi poslu KMti 15 gr na víno, kdy lloviny
o Turcích phnesl, že poraženi byli v Sedmihradské zemi na 15000; Jubilate
Dd šrotování vinštíí-e do sklepu a ručl1,ic pěti sudú 12 gr; pallU mincm.
na ztravu vydáno, kdy jel k KMti do Budína a potom v poselství od
KMti do Moravy, do Slez, do Lužické země k markrabí a k Boží Krvi
a podruhé do Moravy, kdy jel do Brna na sněni, summa toho všeho vy29) Mikuláš z HoHc na Pecce, purkrabí kraje Hradeckého 1479-95.
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dání 391 kp 49 gr, a vyjel odsud z Hory f. 3. Rogacionum a pr'ijel zase post
S. Bartholomei; Exaudi I. od vázání (slamou) pavéz a nošení S' pokojú,
i kuší 42 gr; fonuan,úm pěti, kteH pavezy, ručnice, sukn,a na pěti vozích
vezli KMti do Budína, summa toho 80 kp; Dmu. illum. k Sv. BarboÍ"e
na záduší 11,a lnl,ihy Yz kp; Ecce Deus Mikulášovi sHelci 1 kp od zikování (?)
a padělávaní (?) čtyr' kuší a rovll,án,í kuší po dvakrát ll,a vozích, když králi
Mti do Uher posílaly se; Deus in loco hajtman,u kolínskému na dílo
struhy ll,a Melešovský rybník i n,a jiné rybn,íky 30 kp; Yz kp za sud piva
hradeckého, kdy hašpléh svoláni byli; kněžím, in via elemosine 10 gr;
kn,ězi proboštovi na hradě pražském 8 kp, kdy jezdil v poselství do Lužické
země; panu Rupovskému na ztravu 10 kp do Mostu, kdy se sjeti měli
s radami markrabí Brandeburských Jich Mtí; vydán,o na útratu v Mostě
za- raddy markrabie Han,uše korferšta a markrabí Fridricha a Zigmunda
Jich Milostí 17 kp 32 gr ante festum apost. S. Philippi et J acobi; Dicit I.
20 gr za lucern,u do mince; Dicit III. Stall,islavovi Poláku topiči KMti
10 gr, když šel k Božímu hrobu; Dum medium za Hi vornáty damaškové
a za pendi1ia 23 kp 36 gr do Cách k oltáí'i, kteréhož jest kolátor král Český
JMt, dáno Horštorfarovi z Normberka; mistru Hall,ušovi Í"ezáku 12 kp
mdto dmu. regis.
1494 Letare mn,ichóm v Benešově do kláštera 15 gr; Vocem joc.
dáno mistru Hanušovi řezáku summa 104 kp skrze HorštOl'fara v Normberce, kdy se ženil; Mathesovi probéh s mincíh, havé1-i, když k KM ti do
Budín,a jel, na ztravu 30 kp; Exaudi II. za kámen, kterýž koupen králi
JMti od paní SmiEcké skrze pana mincm. summa 150 kp (placeno 11,a čtyh
kráte); Suscepimus z Jihlavy mnichóm in via elemosine 15 gr; Respice II.
panu kanclé1-ovi na dílo rybn,íka u Pr-erova dáll,o sumnl,a 200 kp (po šestkrát); Dicit II. za dva sudy,piva hradeckého hašplér'óm 1 kp 4 gr; Dicit IV.
poslu do Vratislavě k biskupu a do Javoru Yz kp; dali smy z mince za sukna
králi Mti, která do Uher JMKské posílala se, smuma 300 kp bez 2Yz gr,
měla zase vrácell,a býti z povarného i není vrácena, i rozkázal pan mincm.
do register vložiti; Blažkovi šmajdéh z Prahy 130 kp dáno z mince za aksamity a damašky, které v Košicích koupeny králi JMti od něho; panu Václavovi, synu pana Rúpovského, 200 kp na službu; panu Pern,štýnskému
najvyšš. hofmistru království Českého ll,a jeho Mad dáno 350 kp; Vorštorfarovi dvol-en,ínu krále JMti 100 kp na službu; panu JiHkovi Oplovi
25 kp za dva koně, ješto mu sešli, kdy se panem mincm. byl v Frankrajchu.
1495 Esto mihi poslu na Mokrovúsy a na Pardubice 10 gr, ješto šel
s listy od pana mincm. ku panu Albrechtovi; Misericordia mnichúm
z Jin,dEchova Hradce Yz kp in via elemosine; Vocem joc. poslu Vozkovi
do Slezí, do Vratislavě, do Nisy, do Svidnice a do Žitavy 43 gr; za 18 ct
bez 5 lb sanytru i od fúry z Znojma až do Budína 54 kp bez 3 gr, kterýž
pan Michal syn, páně mincm. s sebú vezl králi JMti; JiHkovi Najdekarovi
krále JMti písaH německému z kancelláh 15 kp na výpravu do Rakús
pro některé pilné poHeby; pyksmajstrovi z Brna za 100 ct sanytru 250 kp,
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kterýž jest poslán králi JMti do Uher; panu Vilémovi Zubovi30) na list
hlavní, kterýž má na ty vsi zastavené u Mělníka 150 kp, z mince dáno
50 kp; pall,u kanclér'ovi 100 kp za plat sirotčí, kterýž měl na Firštn,štajně,
neb týž pán smlúvu učinil s sirotkem Šalndorfovým31); panu min,ClU.
na zdravu do Budína k králi JMti v sobotu den S. Ambrože, té útraty
vší jest summa 119 kp 5 gr, Johanes Medník mill,ce a Jirek byli s ním
v Budíně; Exaudi II. 56 kp 56 gr sú dány panU mÍll,Cm. 11,a ztravu, kdy
jel v tajném poselství od krále JMti do l-íš~ (utratil úhrnem 254 kp 22 gr);
Protector Janečkovi hutrytéh slepému in via elemosine 10 gr; Inclina
za ptáky 15 gr kn,ěžně JMti mdto' dom. mincm.; Si in,iquit. poslu Trubkovi,
který od pána (mincm.) z Berlínaphjel s listem, 24 gr; poslu Holému
1 kp 10 gr, kdy šel s listy krále JMti ku panu mincm. do Berlína f. 5. post
S. Katharill,e.
1496 Adorate II. Martínkovi gyseru na ztravu a od fúry peněz do
Prahy a zase pagamentu 24 gr; Václavovi Cziczovi32) maršálku dvoru
]MKské 25 kp, kdy byl v poHebách krále JMti zde v Čechách f. 6. die
S. Osvaldi: Dicit III. Jil-ímu Berkovi z Kuí'ích Vod dodáno 21 kp na
majestát KJMti, neb prvé 500 kp vypln,ieno po 1 kp každý týden a majestát svědčil na 521 kp, kterýž jest skažený v minci, Sbto an,te Ad te levavi
totmu solutum; Populus žákúm koledy svmikulášské do obú škol 10 gr;
Zivaldovi erckaféh 25 kp po jeho smrti králem JMtí odpuštieno, které
byly z mince témuž Zivaldovi pújčeny, skrze relací kněze. arciděkana Svatomíra a Jana hofmistra hOl'33), když jsú od KMti z Budína po S. Václavu
pHjeli jsúc v poselství ode vší obce; panu Petrovi Bydžovskému za kÚĎ,
který koupen králi JMti, 85 kp cepit Voldhch služebník pámlv Klášterských.
1497 Circmudederunt za dva korce ovsa 14 gr královu koni zde
na Dvoí'e, kterého Kašpar posel chromého nechal; Invocavit Vilémovi
v Starém Kolíně 4Yz kp vydáno za 9 nedělí na to, ješto králi JMti i budúcím králóm Českým k minci zde ll,a Horách Kutnách pole u Labe
ve. dcky zemské dědičně vložil pro kladení lesúv k horám, amá se jemu
do jeho i ženy jeho živll,osti, nic déle, každý týden z mince po Yz kp gr
vydávati; Exaudi I. Medníkúm desk zemských od vedení k Vilémovi
v Starém Kolíně o dědinu, kterúž králi JMti dědičll,ě prodal, a ve dcky
aby vložell,o bylo, 5 kp; Medníkóm týmž na ztravu z Prahy do Hory
a z Hory do Prahy i od fúry 5 kp 8 gr; Haškově od dělání čepcú osmi,
za kyteku, za zlato, od šití čechlú a dvou košilí za kment, za hedvábí králi
]Mti summa 12 kp 3,8 gr, jakož pak pan mincmistr ty čepce sám králi
]Mti dal na hradě Pražském; Řehol-ovi Medníku mince na ztravu do

.
I

30) Vilém Zub z Landštejna.
31) Sirotek bezpochyby po Hanušovi z Schellendorfa, pánu na Firstenštejně
(v knižetstvi Svidnickém). Tomek, Děj, Pr, VII, 318,
32) Václav Čič z Nemyčevsi,
33) Jan ze Skalice, horui hofmistr v Kutné Hoře.
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Limburka 1 kp 50 gr, když vezl z rozkázání krále Jl\1ti vypůjčených 1000 kp
od Špétle panu Švihovskému, a dány skrze téhož Řehol'e v Limburce
f. 3. die S. Valeriani, byl s šesti koňmi a sedmi osobami; Dom. in tua
panu mincm. 28 kp na útratu v Praze, když byl pH obecním sněmu všeho
královo Čes. o suchých dnech letničních čtyH neděle; Respice 1. na dělání
pHkopu okolo cest u Starého Kolína 1 kp; od Ecce Deus do Populus
dáváno na Poděbrady a na Kolín na stavení po 10kp týdně; Deus in loco
poslu Pavlíčkovi, ješto roznášel listy KMti o clo s olova po městech Yz kp
6 gr; p. kanclél-ovi za 100 hl- sWbra, kteréž měl zaplatiti po 2 kopách,
všecko jemu odpuštěno, aby do mince nic neplatil, když JMKská ráčil
býti u Hory pH S. Maří Magdaleně; panu kanc1él:"ovi 35 kp gr odpuštěno
také králem JMtí, které byl dlužen do mince ve .100 zlatých; Haškové za
dvamezcietma čepců 33 kp, každý čepec po lYz kp, kteľéž pan mincm.
králi JMti poslal do Budína, za lebku, za pl:"ední a zadní plech k vokáZá~lí kľáli JMti 1 kp, pan mincm. koupil v NOľmbeľce.
1498 Ecce Deus poslu do Normbeľka ku panu mincl1l. s pilnými
listy od Madu n1,ince 56 gľ; Dicit 1. knězi děkanovi kaľlštýnskému, kteľÝž
šel na pout do Maľsilí k S. Mafí Magdaleně, 15 kp mdto dom. ľegis; Cvokovi 15 kp z rozkázání kľále Mti, když se .měl ženiti; Sedmihradskému
Václavovi bibales Yz kp, když jezdil v pilném poselství ku panu mincm.
do NOľmberka od pánův šepmistľův, i vzal list od Madu mince s sebú;
Gaudete tľubačům koledy vánoční 4 gr; hajtmanu kolínskému, když byl
u HOľY k rozmluvení vo stľž, útľaty na hospodě 17 gr; JiHkovi poslu
na Lipnici ku panu Tľčkovi 6 gr, když s listem chodil.od hofmistľa hOľního
a od Madu mince o mědi jisté pl:"ezvědění, kterúž vzal Vencelík(ovi)
s koňmi i s vozem u Želiva na Lipnici.
1499 Circum,d. Benešovi a Petľovi probél-óm na ztravu 1 kp, když
jeli na Lipnici ku panu Trčkovi k vohledání a pľoby utětí z mědi, kteľá
byla vzata Vencelíkovi; Esto mihi na strž opravování na Labi hajtmanu
kolínskému 5 kp, a kdyžkoli poHeba pHjde strži opravovati, ľozkázánÍm
JMKské má se z mince dávati; Dom. in tua na opravu strži, kde se lesové
kladú II Labe, 1 kp; Dom. fortit. za pánvice pod čepy Ptáčkovi Yz kp
3 gr; zlatníku na hľad Pľažský na dílo hlav svatých Dědiců 10 kp a na
dílo majestátu kľálovského 10 kp; za 15 čepců tyketových králi JMti,
kteréž Hašková dělala, 20 kp 40 gľ, ty jest donesl kľáli Mti do Budína
Horštoľfar, jsa panem mincmistrem, o Velice noci; šípaři z Lokti na šípy
6 kp k relací pana hofmistra dvoru KJMti; zlatníku na hradě Pražském
od díla majestátu kľálovského 12 kp, a ještě máme jemu dodati 8 kp;
panu min<;m. 13 kp 36 gľ útraty, když jezdil po městech o pomoc povarného z rozkáz. KMti.
1500 Omnia na spľávu cest k Novému Dvoru a mostku přes Kľajnar
1 Yz kp cepit rychtář kolmaľský; Dicit 1. zlatníku na hradě Pražském
na dílo k pozlacení hlav S. Dědiců 15 kp.

1501 Omnis terra panu mincm. na ztravu po dvakľát do Prahy pH
S. Maľtině, když Horštorfaľovl 3200 kp placeny a po druhé o Božím kHění,
té dvojí útraty summa 35Yz kp; Adoľate II. králi JMti za kuoň 21 kp,
kteľÝ od Bielského koupen skľze pana mincm.; Vocem joc. Jiľkovi urbuľéH, Jifíkovi a Mikulášovi Bielému, štajgél"óm, na ztravu 13 kp 21 gr,
když jeli na hory Šlaknwald, ku panu Dobľohostovi 34) na Tajn, do SHíbra
o hory volověné, do Plzně; Janovi formanu od fůry, kteľýž Jiľka s štajgéři vezl, dáno 2 kp 20 gr; poslu do Normberka k HOľštorfaľovi od pana'
mincm. 44 gr; Exaudi 1. chudému mnichu z Benešova na kápí a almužny
Yz kp 5 gr mdto d. mincm.; Spi ritus Vondráčkovi gyserovi 6 kp na ztľavu
s listy krále Mti zde v Oechách a do Míšně hledati Jakuba pľobél"e, který
byl u Vencelíka; Respice 1. na stľŽ u Labe 10 kp dáno hajtmanu kolínskému Zapskému (opakuje se); Dom. i11um. panu mincm. na ztľavu,
když jel na Hory 5mbrné Šlaknwald maje s sebú na 60 koní) byl tam
dvě neděli, té útraty summa 82 kp 29 gr a vyjel odsud z Hory v sHedu
po S. Petru a Pavlu; Deus in adjut. na opravení sHech na kaplách na
Kaľelštýně 10 kp, cepit kněz Jan děkan kaľelštýnský.
1502 Omnis terra formanu od pHvezení dvou lak malvazí a ľyvoly
JMKské k pHjezdu 16 gr; Da pacem když sme uhlél-óm smlúvu psali,
dáno jim za pivo a za víno 7 gr; Memento Důře bláznivé 2 gr Štědľého
večera, Cvokovi bláznu 5 gr; k pl:"íjezdu a v pfítomnosti JMKské zde
u HOľY, když sem phjeti ľáčil f. 3. die convers. S. Pauli, za vína, za piva,
chleby, maso a jiné poHeby vydáno summa 185 kp 21% gr; k pHjezdu
JMKské v Praze vydáno na oves 390 kp; za Hifodry a tH drajlinky vína
dáno 166 kp; na voly dáno 100 kp; na kuchyni Hynkovi Badeľskému
dáno 900 kp; hajtmanu hradu Pražského na kupování poHeb k phjezdu
krále Mti dáno 180 kp; zde u Hory útraty, když Jl\1Kská zase do Uheľ
jeti ráčil, vydáno SUluma 88 kp 57 gr 2Yz den; králi JMti za kůň 26 kp
- summa té útraty na krále JMt 2036 kp 19 gr bez 1 den; na dvol"any
dáno 750 kp; mimo to v Praze a v Hoře vydáno z ľozkázánÍ krále Mti
(z pHjmův od kupcův) ještě úhrnem 3112 kp 35 gr, kteľoužto summu
ztľávila hlavně stavba hľadu Pražského, úrokové svatohavelští, splátky
na dluhy královské a platy na službu dvol:"anův královských; z ostatního
vydání pHpomínáme následující: písah, který psal smlouvu na Šlaknwald, Yz kp; za 150 kop šípův do Lokte šíp ah 15 kp; panu kancléh za
klenot kámen palas 143 kp, kterýž koupil králi JMti; kněžně Uršule 35)
JMti za 26 nedělí 24 kp 16 gr; Nyklovi poslu kľále Mti Yz kp, ješto pľavil,
že ho zlúpm u Skalice a že jemu všecko pobrali, kdy jel s listy ku pánóm
Šlikóm od kľále Mti; kľáli JMti k svatbě za mísy cínové, talél:"e, kmenty,
nože, které kúpeny v Praze a vezeny do Budína, summa toho 81 kp 47 gľ;
hospodáH na hradě Pražském, který pokoje královské mete, 1 kp; Barto34) Dobrohost z Ronšperka. - Tajn ===
36) Kněžna Uršula, vdova po lmižeti

Horšův

T:íT1l.
starším z Minstrberka.

Jindřichovi

170

171

šoviapathekáH z Prahy za konfekty v Budíně, které brány králi JMti,
15 kp; panu lVHrošovi starému rytíH 25 kp; šíp aH do Lokte za 174 kopy
šípův 17 kp 24 gr.
1503 bosákům do kláštera pod Bechyní probůh pomoci na sukno
40 gr; In voluntate žákům obojím koledy na S. Martina 4 gr; Dicit I.
za čtyh sudy k štandám, které jsú poslány králi Mti do Budína, dáno 14 gr;
Ptáčkovi za 4 cty cisUe k dělání 4 štandám králové JMti 23 kp 7 gr cent
po 5 kp 48 gr; Ptáčkovi od díla těch štand 7;Y2 kp 10 gr; knížeti Bartolomějovi na službu 26Y2 kp pan mincm. dal v Budíně; panu mincm. na
ztravu do Budína, když jel k KMti ph narozer~í Syna Božího36), té útraty
summa 116 kp 42Y2 gr; Krištofovi Tajnarovi tulmači německému 75 kp
dal Sixt v Praze; panu z Plavna za dům knězský 150 kp dány f. 2. die
S. Stanislai, vzali mistra Špitálského služebníci;. pánům Kolínským na
opravu stavu u mlýna Hrobského dáno 10 kp, a má jim dáno býti až do
30 kp, bude-li toho poUebí; koblúčníku za 8 koblúkú králi Mti dáno
1 kp 1 gr; p. Janovi Šlechtovi sekretáí-i krále Mti dáno 100 kp gr; králi
JMti za kůň, který kúpen od Hynka, 25 kp; knězi Svatomírovi arciděkanu
horskému 5 kp na čubu a na biret; poslu Šatnému do Budína s listy od
pana minetu. 1 kp 40 gr, pí-idáno jemu 10 gr, ješto dlúho držán v Budíně;
panu Fridrichovi Sezemovi na službu uherskú dáno 109 kp 10 gr; Václavovi zlatníkovi37 ) na dílo čéšek, kteréž dělal Šlechtovi sekretáh krále
Mti, a na pozlacení dáno 12 kp 47 gr; panu mincm. na ztravu do Budína
ph hodu Matky Boží na Nebevzetí summa té útraty 111 kp 57 gr.
1504 Quasim,odo poslu na Litomyšl ku panu m,incm. 10 gr (opakuje se); Misericordia poslu od pana mincm,. na Stráž ku panu Vencelíkovi
II gr; Exaudi II. poslu na Žleby ku panu Špetlovi 2 gr; Dom. fortit.
poslu na Poděbrady 3 gr; Omnes gentes poslu do P[ahy s listem od pana
mincm. 8 gr; Ecce Deus rychtáh, když hanštány od Muchy krajčího
nosili, dáno mu na víno 5 gf; KJMti k čepcům: :Řehoí-ové krajčíl"ce za
33 loket kyteky a za 24 uncí zlata, Strazkytlovi mladému a Jeronymovi
za 6 uncí sUíbra, za 13 loktů hedbáví, za 4 štuky a za 12Y2lokte kmen tu ,
tajž :Řehoí-ové a Haškové od díla 38 kp 1~% gr; Dicit I. do Frantale
mll,ichóm na stavení kláštera 5 gr.
1505 In excelso knězi Jakubovi kaplanu JKMti koledy o božím
kHu 5 gr; mistru Benediktovi, který dělá palác na hradě pražském" z milosti král. dáno 10 kp, f. 6. ante dom. Cantate vzal sám mistr Benedikt,
phšel po ně s listem páně kancléí"ovým; KJMti k čepcům: za zlato, sUíbro,
kyteky, tafat, za hedbáví a od díla desíti čepcův summa toho koštu 12 kp
30 gr, Hašková vzala od díla a :Řehoí" ostatek; Spir. dom. od metení kaply
a za trávu o božím těle též do kaply 4 gr.
1506 Hanušovi Bryknarovi tulmači krále JMti dáno na ztravu
II Y2 kp, když jezdil v poselství od KMti k knížatóm Míšenským; Ha36) Vyličení této cesty viz ve Zlaté Praze XIII (1896), na str. 294 a násl.
37) Václav Kysar z Kysu, zlatník kutnohorský.

nušovi í"ezáku 15 kp dáno na jeho dílo; knězi Bartolomějovi dáno 171 Y2 kp
5 gr; Manganovi králové JMti bláznu 1 kp dal p. mincm. v Budíně; Augustinovi Doktorovi KMti sekretáh38) dáno 125 kp; za raddu knížete Míšenského v Praze za ztravu 76 kp 38 gr o Suchých dnech postních; šípaí"i,
který na hradě Pražském šípy dělá, 6 kp; Šitlovi, který u Lokte varty
zpravoval, na jeho službu 5 kp; za dělo panu JeUichovi Gutštýnovi, které
kúpeno od Vencelíka, ješto se témuž pánu u Lokte39) jeho dělo roztrhlo,
28 kp; Vranovskému za dva koně, kteráž u Lokte ztratil, 10 kp; kapitule na hrad Pražský dáno 50 kp na varhany; Malostranským 1 kp, ješto
zde protrávili, když sem pro peníze phjeli upomínajíc pa m,incm. ze
100 kp, kteréž jim měly z mince dány býti; Hanušovi platnéh a Mertlovi
zámečníku KMti na jejich službu uherskú 20 kp; za 600 pinet medu
milevského, od fůry z Milevska do Hory a z Hory do Budína a Pavlovi
na ztravu, ješto pH tom medu jel, toho nákladu všeho summa 58 kp 33 gr;
na opravu cest u Bikánce, v Perštajnci, na Rovni a u Starého Kolína
,6 kp 17 gr; Václavovi Špetlovi Krupskému 20 kp úroku na 400 kp, j.ešto
chtěl vlehnúti pro Sekerského; za piva hradecké, kouHmské, brodské a
pražské, kteráž k rozkázání KJMti poslána do Budína na Uech vozích,
bospodáh Zigrn,undovi na ztravu, formanóm, té útraty sum,ma 61 kp
52 gr; za pivo hradecké a pražské, kteréž KMti do Budína posláno po
Mikulášovi osm sudů, forman,u od fůry, té útraty summa 22 kp 6 gr; Jakubovi zlatníku v Mostě od díla, které králové JMti dělá, 38 kp 24 gr;
témuž Jakubovi zlatníku na pozlacení dáno 80 zlatých uherských, facit
·45 kp 20 gr počítajíc zlatý po Y2 kp 4 gr; mistru Kašparovi predikátorovi
na hradě Pražském za 14 loket damašku černého dáno 9 kp 31 gr; Markovi
Mn,inovskému komorníku KJMti 200 kp na jeho službu; Janovi Lantšperskému kolace, když novinu pHnesl, že se 11,arodil syn královský kníže
Ludvík, 10 l~p; panu n1,Íncmajstrovi, když jezdil na sněm do Plzně, na ztravu
40 kp; knězi vopatovi sedleckému za trávu u Nového Dvora 2 Y2 kp;
od fůry síry 11,a Pardubice od Hory, kterúž p. mincnl,. tam vézti rozkázal,
1 kp 2 gr; hajtmanu hradu pražského na zvláštní poUeby hradské a na
lesy (dí-íví stavební) 200 kp gr, k tomu na sanytr a za železné koule etc;
.za sukna, která KMti v Vratislavi kupována, dáno 85 kp gr; Volfgangovi
Nostvicovi komorníku KMti na jeho službu uherskú dáno 100 kp gr;
KJMti k lékaÍ"ství dělání dáno 10 zl. uher. facit 5 kp 45 gr; útraty vší
a nákladu na panny šlechtičny, kteréž králové JMti měly z Cech do Budína
vypraveny býti, všeho summa 676 kp 26 gr; Pavlovi tulmači králové
JMti dáno 200 zlatých uherských, facit na groše 114 kp 45 gr; na Kolín
vydáno léta Božího 1505, když se Kolín panu Trčkovi splacoval, i také
těm, ktož sú k tomu splacování peněz půjčili a ješto jsme jim tento rok
v

3B) Doktor Augustin Ka'3eribrod, sekretáí" královský 1506-13. Tomek Děj.
Pro IX,
39) Tehdy byl Loket obléhán v boji proti hr, Šlikúm, Tomek Děj. Pr. X. 219.
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1506 jiné peníze zase z ml11ce dali, všeho vydání summa 24033 kp
gr 40).
1507 Omnes gentes Bártovi "od kola" úvodného dáno 15 gr, ješto
uvedl právem Medníky mince na místě rychtál'-e Udidly do domu a do
dvoru Vence1íkova pro dluh KJMti k rozkázání pana mincmistra f. 3.
ante S. M. Magdalene ; Dom. in tua za růži a za kol'-ení do kaply na oltál'- 2 gr.
1508 Adorate IV. poslu na Smtěž ku panu podkomoHmu41 ) 9 gr
od p. mincm.; Invocavit pohol'"alému z Poděbrad 4 gr; Reminiscere
poslu na Navarov ku paní mincmistrové42 ) a ku pánu do Prahy 24 gr~
Judica Henzlovi zlatníku43) 15 gr od pregování grošův tlustých a peněz
tlustých panu mincmistrovi, bylo 19 grošův tlustých a kopa peněz tlustých;
Resurrexi zedníkóm čtyl'-em, ktel"í panu kanclél'-ovi na Libštýn posláni,
dáno 40 gr; Dom. in tua mnichu, který jde do Vratislavě 10 gr.
1510 Spiritus dom. bosákóm z Hradce probůh 15 gr; Suscepimus
poslu od p. mincm. na Krumlov 18 gr; Ecce Deus babě staré almužny
1 gr; Dum clamarem sedlákům na propití z milosti z Starého Kolína
dáno 10 gr, Ješto pomáhali fůrami opravovati cest; Si iniquit. panu Kurcbokovi 2 kp 20 gr (stále se opakující položka) cepit Bohuslaus officialis.
monete a nesl je panu Kurcbokovi jeda k KMti s panem mincm. do Trnavy;:
Dicit II. k záduší na kostel do Pardubic 2 gr; bosákóm, kteH zde byli
u KMti v poselství od krále Franského, na ztravu i zase na vypravení
dáno 16 kp 44 gr; formanóm Hem Brožovi, Markovi a Smovi, ješto vozili
vozy královské kuchynní odsud až do Olomúce, dáno od fůry po 5 kp,
facit 15 kp; Barchancovi na jeho službu 7 kp, kteréž dány za něj tornu
havéh, kteréhož zranil, dány z rozkáz. KMti; Václavovi Čmému někdy
erckaféH odpuštěno králem JMtí 40 kp, kteréž byl do mince dlužen; Janovi
Šrajbrštorfovi myslivci KMti 50 kp; panu Štefan,ovi Bátorovi vévodovi'
temešvárskému dáno 200 kp z rozkáz. KMti; uhlél'"óm, když byli v Praze,
o Svátc::iti o svá práva, dal p. mincm. na vypravení z hospody 1 kp; poslu'
Rezníčkovi na Nitru s listy pa mincm. k KMti 1 Yz kp; pacholkúm, kteH
dělali na Labi na zátce pro plavení lesú, ješto koly bili a ploty pletli, aby

53Yz

40) Summ3, za Kolin byla vyplácena způsobem: následujícim: Panu TrčkovL
dáno najprvé za Kolín na penězích, groších i zlatých uherských 22784 kp 9 gr; panu
Trčkovi opět za vsi Smíškové, kteréž v zástavě byly, 1500 kp gr; opět dáno panu:
Trčkovi 500 kp gr za tu ves, kterúž Mrak:tický držel v tisíci zlatých uherských_
od krále Jiřiho majestát maje; dáno opět panu Trčkovi, ješto struhy dělány na rybník:
Ovčárský a Lochy, 99 kp 48 gr 3 % denj útrata pana kanclél"e a pana mincmistra
při uvazování v Kolin 5:> kp 5 gr; Martin úí"edník m:nce utratil při vyčítáni těch peněz
v Kolině 26 kp 36 gr; nedostalo v pytlích při vyčítání půjčených peněz 3 kp 22 gr;
za obilé panu Trčkovi dáno 225 kp gr. Summa všeho co za Kolin panu Trčkovi vydáno.
25192 kp % gr; na to dáno z Poděbrad od hajtmana 1158 kp 7 gr, restat z mince'
všeho vydání na Kolin 24033 kp 53% gr. A. K hor. odd. 242.
41) Burian Trčka z Vpy ,a na Lipnici.
42) Bernart z Valdštejna' byl tehdy nejv. mincmistrem; Navarov .bývaL
majetkem jeho.
43) Henzl též Hanuš zlatník kutnohorský, od roku 1523 přfjmim "z :Řásné"._

,

voda šla na zátku, dáno 4 kp 10 gr; za ztravu v hospodě u Mědínka za
hajtmana poděbradského, když byl sem obeslán od pa mincm. z rozkáz.
KMti, dáno 55Yz gr.
1511 In excelso kněžím dvěma raněným. na cestě, kteHž z Ríma
jdú zase do Prus, dáno 20 gr; Adorate III. mnichóm k S. Jakubu do
Prahy probúh, když zde byli, 5 gr; Esto mihi mnichu z Prahy od S. Klimenta 6 gr; poslu ku panu Lvovi najprv do Prahy, odtud do Plzně a
z Plzně na Blatnú dáno 25 gr.
1514 Esto mihi pacholkům, rychtál'"ovým, ježto vězně brali do šatlavy
se Dvora několikrát, dáno 8 gr; lVIisericordia poslu Kyselovi s listy královskými ku panu Lvovi na Blatnou dáno 18 gr; Dom. in tua za hákovnice
(pro pana Lva) dáno 39 kp 10 gr; Factus na hákovnice dodáno 16 kp
10 gr a od fúry těch hákovnic s Pardubic do Hory 50 gr a od Hory na
Blatnú od fůry dáno 3 kp 20 gr a poslu 1 kp; Respice I. rychtál'"ovým
pacholkúm, když vzali Šusterku, Rub áše a Jíru, dáno 3 gr; pacholkóm
rychtál'"ovým, když pl"inesli rudu kradenú na Dvúr, dáno 12 gr.
1516 Invocavit mnichu almužny svaté 2 gr; Dom,. ilImu. pomoci
na monstranci do Velvar dáno 4 gr na žádost a pHmluvu hofmistra; Hanzlovi zlatníku od pHpravování gorczpergaru králi Ludvíkovi JMti a za
zlaté k pozlacení vydáno toho 24 kp 59 gr 3 den; za útratu p, mincm.
když jezdil z obeslání krále JMti do Uher v 10 ne děle ch 153 kp II gr 2Yz den;
na stavení mlýna královského v Jílovém vydáno 74 kp 28 gr; knězi Kar10vi44) JMti dal p. mincm. 100 kp gr z rozkáz. KMti, když byl v poselství
od KMti v Čechách podvakrát; hanyk:él"óm uhlHským na archu dáno
5 kp; Zigmundovi zlatníku45) od rytí 40 kolIdl hutrejtél'"óm k cajchování
dáno 2 kp 50 gr; Bohuslavovi štajgéH, když jezdil do Kladska za jedním,
ješto rudu kradenú od Hory vezl, na ztravu dáno 1 kp 27 gr; Exaudi II.
pacholkóm, dvěma od hledání vševědy 12 gr; Omnes gentes pacholkóm,
kteH sena na Dvúr phvezli 4 vozy, ua pivo a za koláč 4 gr 4 den; Onmia
mnichóm k S. Bal"bol'"e do Prahy a na Botič dáno 2 gr.
1517 Oculi mnichóm na Botič pomocí na vornát 2 gr; Misericordia
Judexově ženě na poMeb muže jejího, kterýž v m,inci barchán držíval,
dáno 10 gr; Jubilate Volfovi zlatníku od vyčištění krismalu do kaply
na Dvol'"e dáno 2 gr; Respice 1. od kladení žlabúv mezi krovy v Lorci,
když tam pan mincm. 46 ) ležal v nemoci, dáno II gr; Da pacem rychtáH
kolmarskému, když jezdil mezi uhlHe do PHbramě (Uhelné), dáno 15 gr.
1519 Misericordia poslu do Prahy, který nesl svědomí Vencelíkovi
od Medníků mince, 8 gr; Exaudi II. Jírovi chudému nemocnému pro
bůh dáno 4 gr (dáváno mU odtud každého téhodne); Dum clamarem
Mlajnkovi starému na pohl"eb, když Umí"el, ješto ho nebylo nač pochovati, dáno 12 gr; Salus populi mnichóm z Plzně 2 gr.
44) Karel kníže z Minstrberka.
45) Zigmund z Libos ' avě, zlatník kutnohorský,
46) Vilém Kostka z Postupic.
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1520 Deus in loco poslu, který nosil počty dolové do Prahy pánúm.
i"editelúm" 8 gr; In voluntate poslu ku paf\u kancléí-ovi na Bechyni o peníze, aby Michal (Karg kupec) do mince na měď nětco více založil, 10 gL
1523 a 1524 pacholeti králové JMti, které zde u Hory nemocné
zústalo, za koník, sedlo, popruh, sHmeny, sHmeniště, za zttavu za 11 nedělí a na cestu dáno 2 kp 24 gr; Fuglovi rybáb za dvě štiky veliky, které
KMti vzaty, dáno 50 gr; Duchkovi šenkéb za dva sudy vína litoměhckého,.
které od něho kúpeno králi Mti, když z Prahy ráčil pl"ijeti, dáno 15 kp
23 gr; útľaty za pana Duciference, kteľÝ z Uheľ jel od KMti v poselství
do N oľmberka, dáno 2 kp 5 gr; panu Janovi J eptiškovi na útľatu, když
do Uheľ jel a nesl koflík zlatý etc., dáno 15 kp gr; Zigmundovi zlatníku
od díla toho koflíku zlatého, kteréž Její Mti kľálové dělal, dáno s jiným
dílem 70kp 24gr; Michal kupec od "pěti korun" dal za peí-í, kteľé králi Mti
kúpeno, 50 kp gr; týž dal za pancíí-e a šOľce, kteľé kľáli Mti kúpeny, 35 kp;:
za zbľoj do Fľejberku a jinam dal Michal kupec 114 kp 54 gľ Z rozkáz. lm:-žete Mti; za Němce, kteH s J ochmtale phjeli od knížete Mti posláni k spaUení zpúsobu hor těchto, dáno útraty 5 kp 9Y2 gľ; kI~ížeti Karlovi JMti
v tom roce vydáno z mince na některé poHeby kľále JMti skľze Michala
kupce summa 1189 kp gr; JMti knížeti vydáno služby JMti z mince summa
409 kp gľ; puškah na dielo, které kľáli Mti dělal, skrze Michala dáno
25 kp gr 47 ).
1525 knížeti 1Mti Karlovi z rozkáz. KMti za práci, kterúž jest JMt
ráčil vésti ph horách, dáno 300 kp gr; za hanštán od S. Ducha, který králi
Mti do Budína poslán, dáno Y2 kp; ku pi"íjezdu knížete Mti, když pana
mincmajstra v Mad uvésti ráčil, za chleby, pivo, maso etc. a cupusu za
JMt dáno do štoly 29 kp 41 gľ48).
.
1526 za 159 korcú ovsa ku pHjezdu kľále Mti Feľdinanda po 4Y2 gr
facit 11 kp 55'Y2 gľ; za 33 slepice do kuchyně krále Mti a za kapouna etc~
dáno 1 kp 20 gr 1 den; za 10 vozú drev do kuchyně kľále Mti a do marštalí
za 8 kľokví po 3 den a tesaí-úm dvěma za 4 dni po 3 gľ od díla stání a schodu
opravení etc 1 Y2 kp 3 gľ; za 200 cihel po 6 gr dlažicích, za vúz písku a
od ťúry toho, zedníku za 5 dní od dláždění a obmítání vápnem pokoj úv
královských a ohniště opľavení v kľálovských kuchy~1ích vydáno toho
Y2 kp 6 gr 2 den; od díla 14 stolic, 8 stoh\v, 6 vokenic, za duby a za klí i za.
hl'-ebíky latovní k tomu etc. dáno 46 gľ 5 den; Jakubovi tľuhláh za 6 loží
nových, jedno v tom vojenské, dáno 1 kp 4 gľ; pacholkúm od dvoľu
strúhání a metení, marštale klizení a drev nošení, ženám pokojúv metení,
skel mytí a světnic Hení etc. a jiného drobného vydání ku pHjezdu JMti
vydáno 1 kp 29 gr 1 Y2 den49).
47) A. K hor. odd. 343ja.
48) lbidem 344.
49) lbidem. - Další podrobnosti poznati lze z článku Jos. Šimka "Jak se
Kutnohorští chystali vítati krále Ferdinanda 1." Památky arch. XIV. 573.
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Zachovalo se sice ještě několik register verkových z let pozdějších;
ale v těch není již té lahodně intimní hovornosti a sdílnosti, která v době
starší odhaluje nejskrytější části veškerého konání na Vlaském Dvol"e;.
z pozdějších ročníkú těchto register dýše snízlivá zamlklost a upiatost.
Proto upouštíme od dalšího sledování tohoto pi"edmětu; zprávy až dotud
sáhající, z nichž jsme podali výběľ vhodný, stačí, aby pi'ed zraken1. naším
rozvinuly pestrý obľaz života na Vlaském Dvoi"e za dob klidných i rušných,
aby ukázaly, že pHjmy kutnohorské mince nebyly určeny pouze na uhrazení
všedních poHeb domácích, nýbľž groše v Kutné HOl'e vybíjené že kouzlem
zvonivého zvuku a bělostného lesku svého mocně zasahovaly i do vážných
počinú státnických.
Mimo registra veľková sebľali jsme ještě několik zpľáv staľších
i novějších; a ty phpojujeme ještě, aby pí-edmět ve stati této pľojednávaný
byl, pokud mOŽnO, vyčerpán.
1319 král Jan listem ze dne 10. května slibuje kľálovně Alžbětě,
po Václavu II. (Venzeslai senioris) pozústalé, vdovského platu 10000 hbven
gľOšú pľažských z mince kutnohorské ve dvou létech splatných50).
1321 kľál Jan dává kľálovně Alžbětě opět 2000 hl'-iven grošú pľaž
ských 51).
1323 kľál Jan listem ze dne 25. záH poukazuje 630 hhven 1 feľton
grošúv pražských "moľavici pagamenti 64 grossos computando pro
marca" jistým měštěnínúm brněnským Z8 koně, sukna, klenoty a jiné
u nich zakoupené věci, "cum quibus ibidem (in Goding) illustrem pľincipem
dom. Karolum, Ungariae regem, fľatrem nostrum carrisimum, et consiliarios et fami1iares suos honoravimus ", ku splacení z mince kutnohoľské 52).
1323 král Jan listem ze dne 7. Hjna zapisuje Alžbětě, po králi Václavu II. pozústalé vdově, 10 hHven "gľossorum denariorum pragens.
regii pagamenti" týhodního doživotního platu z mince kutnohorské53).
1346 Karel markrabě moravský upisuje hraběti Burghardovi z Maidburku a na Hardeku 900 kp pražských grošú na výtěžku z dolú kutnohorských54) .
1366 kľál Karel listem ze dne 25. června věnuje na stavbu kláštera _
sv. Tomáše v Bmě pHspěvek týhodní 20 kp gr, kterýž po dva roky z mince
kutnohorské měl býti vyplácen. 55)
1404 dne 5. listopadu král Václav kázal dávati 60 kp gľ Z mince
kutnohorské švagrovi svému Vilémovi, vévodovi rakouskému, a sice každý
týden "als lange das unser wille ist" (PelcI Leben K. Wenzeslaus II..
Urk. čís. ce.).
.
50)
51)
52)
53)
04)
55)

Emler Regesta III. 206.
Codex diplom. Moraviae VI, str. 138.
Emler Regesta III, 357.
lbidem 361. - Pagamentum = plat, platební hodnota,
Codex diplom. Moraviae VII. 471.
lbid. IX, str. 354.
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V registrech sUíbra prengrecního našli jsm,e následující zajímavé
zápisy: 1486 dáno 50 kp za bibli králi JMti; 1487 dáno 212 kp 27 gr na
vyplacení Hluboké v sUmmě 2426 kp; 1491 králi JMti za kámen v Normberce dáno 240 kp který pan mincm. koupil jsa s p. Rúpovským v poselství poslán od KMti ku pánóm conferštóm do Normberka; 1493 Zdenkovi Loučenskému 100 kp za Chotějovice; 1495 dáno 100 kp na výplatu
vsi S. Jakuba5G) a z register staré kněžny JMti druhých 100 kp; 1495 tesal'-óm šesti: dvijema mistróm a čtyr"em toval'-išóm 32 kp, kteH jeli do
Budína k KMti, mistróm po 8 kp a tovahšóm po 4 kp; formanu Petrovi
Ryšavému z Starého Brna 10 kp, který je vezl; 1497 za 20 chl cínu 87 kp
31 gr, který králi JMti poslán do Budína; formanu od fúry toho cínu
16 kp do Budína.
Také registr um cupri skrývá v sobě nejednu zpl'ávu pozoruhodnou:
1474 Populus za seno, za slámu a za oves k pHjezdu krále JMli 12 kp
30 gr, kdy JMt táhl na pole proti nepHteli svému; 1479 in presenci a regis
Maczkovi 1 kp na praní košilí a na mytí hlav pacholatóm KJMti; trubačóm
městským 10 gr, ješto trúbili na KJMt; 1491 Cziczovi maršálku dvoru krále
JMti 100 kp na službu; 1497 šípah z Lokte za 204 kp šípú 20 kp 24 gr,
kopu šípú po 6 gr, a má dělati jich až do čtyr set kop tisíc kop (sic) Šípúv.
Abychom ukázali, že i v době pozdější bylo minci kutnohorské nemalými summami phspívati na placení mimoí-ádn:)Tch útrat z pokladny
královské, phpomínáme aspoň některé urgence, jimiž nedosti ochotný
mincovní Mad kutnohorský býval k větší povolnosti pobízen. Roku 1544
v úterý den pí-enesení sv. Václava píše komora česká takto: "že pro někderá
zvláště pilná, nám od KJMti poručená, vydání peněz mnoho pH komol'-e
poUebujem, proto Vám poroučíme, abyste nám tento nebo na druhý týden
konečně dva tisíce jochymstalských, a neměli-li byste jochymstalských
tak mnoho, ostatek českými groši doložíc a dobl'"e opaUíc do komory
poslali "57). A opět roku 1545 v pondělí pí-ed sv. Martinem promlouvá
komora čes. k nejvyššímu mincmistru takto: "vězte, že ku poUebám
JMKské a pro zaplacení někderých dluhúv za JMt několika tisíc kop
grošúv českých poHebujem, a poněvadž nepochybujem, že dúchodúv
mincovních na Horách Gutnách, poněvadž se dávno nic odtud nevzalo,
někderá summa pl'"ed rukama jest, proto Vás napomínáme, že co múžete
nejspíše pH nejmenším tisíc kop grošúv českých z mince sem pošlete a colmistru krále JMti pH komol'-e české Pavlovi Sibenburgerovi na místě našem
proti jeho kvitanci vyčísti rozkážete"58). Roku 1564 v pátek den Nového
léta komora česká trestá Medníky mince káravými slovy těmito: " ... neb
tomu místa dáti nemúžeme, aby z zágrovny i od Jinud všecko zase do hor
vydáváno býti mělo. Pakli z úmysl a pElníze majíce je zadržujete, zle a na
velikou ujmu a škodu JMKské to činíte z pr-Íčin, že na ty dluhy, které
66) Ves sv. Jakub3- u Kutné Hory.
67) A. K. hor. odd. kniha 18. fol. 82.
68) Ibidem fol. 96.

hy se tou summou zaplatiti mohly a na tyž dúchody ukázány jsou, lichvy
jdou, a tam, ležíc v truhle nic neprospějí. A protož vám s pilností poroučíme, abyste co múž nejspíše tisíc kop grošúv českých sem poslali," a kdyby
tolik na snadě nebylo, zatím si vypújčili. ó9 )
c) Seznavše ve statích pí-edešlých, jak veliké množství peněz nově
vybitých se do pokladny mincovní pHjímalo, a opět jak značné smnmy
se z téže pokladny na rozmanité vydání bidné i útratu mimol'"ádnou vydávaly, nepodivujem,e se tomu, nacházíme-li v registrech verkových pH
některých nedělích phpsanou poznámku "vydáno te;n týden více, než
jest mohlo vystačiti," al~ebo "vydáno tu neděli více nad počet než bylo
z sUíber uděláno". Ale než rok mi;nul, byly ;nedostatky týdnúv hubených
zpravidla vyrovnány p'í-ebytky týdnúv tučných. Z doby, kdy registr a
verková byla též lmihanli pokladničními mince kutnohorské, zjevuje se
velice vzácným pHpad, ie by pHjmy nebyly stačily ;na uhra,;;ení veškerého
vydání; a bylo-li zle, jevil-li se hlav;nÍ pramen pHjmúv, totiž registra
verková, nedostatečným, pomohl čistý výtěžek z register ostatních (mě
děných a j.) a nebylo-li pí"ebytku ani tam, "zdlužili se" Medníci mince.
'Obyčejně "zústaly na stole" značné pí"ebytky čili u vrl á f y (ubdáfy),
které buď se poslaly kráJi nebo se odstavily na placení dluhúv královských
anebo se pJ:-enesly do pJ:-íjmú roku pí-íŠtího. Roku 1498 byla smnma toho
víc vydání v verkovýchregisHích i zvlášt;ní z rozkázání KJMti 1000 kp
Y2 gr, "a tak těch 1000 kp utraceno, kterých pan mi;ncmistr pújčil do
mince na list hlavní". Ph roce 1500 pak poznam.enal písal'" mince toto:
"luoni, když počet činěn Philipovi Vlachu, počet;níku KMti, na 28 nedělí z register verkových více vydáno zdluživše se, než registra mohla
stačiti, SUmma 48 kp 37 gr; toho počet sepsaný tajž Vlach vzal, i my králi
Mti česky Jsme poslali po témž Vlachu." K tOmu v :roce 1500 až do neděle
Dom. fortitudo pHbylo nedostatku 154 kp 17 Y2 gr, pročež summa "více
vydání, ;než registr a verková mohla statčiti, 202 kp 54Y2 gr podle počtu
činěného; t o s e ni á n a I e z n ú ti na u v rl á f u v in ě dl, kterM
v váze zaplace;na leží, aby odtud bylo zaplaceno, v kterýchž sťdbro po
:2 kp erckafél'-óm placeno".
Srovnání pHjmu s vydáním za celý rok bývá někdy usnadněno
tím, že na konci registra verkového jest phpoJena rozvaha závěreční; také
'Se zachoval nejeden "Počet sepsaný ze všech registr mincových", jenž
poskytuje velmi jasného pl'-ehledu pro určitá období. Jeden takový extrakt
tuto podáváme.
Léta Syna Božího 1506 z registr verkových, měděných, nad(ělení božího), koupených,
z huti KJMti šafál'"e a v zrnění, krom prengrece, phšla do mince sHíbra summa 29421 hl"
-3 ft 3 1t 3 qt1; z toho počet grošú a peněz

99251 kp 29 g1'

69) lbidem fol. 288.
,R o z p r a v y: n. I. Čis. 48.
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Vydání na to: erckaféí-óm, šafáfi KJMti
za st'í"íbra prenovaná, v mědi a zvláště co se
koupilo i z hanštánóv dáno 65713 kp 19 gr na
probu, vode čtení, mincí'í"óm, pregé'í"óm z verkových toliko registr, za uhlé, minckoštu menšího,
za železa pregé'í"ská, hrnčíh za testy, na posly,
na rozličné poHeby a za měď Vencelíkovu i od
zrnění mědi vydána summa .. 4047 kp 25Yz gr
69760 kp 44Yz gt
Summa toho vydání . . . . .
29490 kp 44Yz gr
Restat k užitku JMKské
Na to vydání na oboje hory atd.: panu
mincmajstrovi, všem ú'í"edníkům hor, kněžím a
na chudé, na Kank, na SHíbrné hory šteuru a
koštu, zvláštních pomocí, cupusu za KMt, k dolům KMti na Kank Tolpům, Švábóm a Niklasóm' etc. . . . . . . . . 9798 kp 21 Yz gr
Vydání ven krom Hor: na stavení hradu
Pražského, pu z Pernštajna, panu Bočkovi, pu
komorníkovi, pu Kurcbokovi, Vilémovi BysHickému, Jiříkovi z Hrádku, Mninovskému, JindHškovi, děkanu karelštýnskému, kněžně Voršile, Zigmundovi Mlečkovi ... 3064 kp 28 gr
Summa všeho vydání . . . . . . . . 12862 kp 49 Yz gr
Restat ze všech register krom prengrece
16627 kp 55
gr
SUIuma . . . . . . . . . . . . . .
233 kp 48
gr
Uvrláfu z Vosla léta 1506 . . . . . .
P;-"edešlého roku totižto 1505 po všech
vydáních zůstala s yvrláfy v minci na stole
sumn1a . . . . . . . . . . . . . . . . . 31463 kp 31
gr 3"den
Vydání zvláštní z rozkázání KJMti 1506
14422 kp 29 gr
Na Kolin vydáno 1505, když se Kolín
panu Trčkovi splacoval i také těm, ktož sú
k tomu splacování peněz půjčili a ješto jsme jim
tento rok jiné peníze zase z mince dali 1506
24033 kp 53 Yz gr
Summa všeho vydání zvláštního i na
l{olín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38456 kp 22 Yz gr
Restat per totum v minci po všech vy- ---",,;;;..-...;..;;;...:;,dáních
. . . . . . . . . . . . . . . 9868 kp 52
gr
bez malého penízu60)
Naproti tomu ph zavírání počtu od neděle Judica 1523 do neděle
Judica 1524 zjevil se stav pokladny mincovní nepříznivým; řídký to,
60) A. K. hor. odd.

č.

242.

úkaz za krále Vladislava a Ludvíka! Summa všeho sHíbra kt,eréž phšlo
do mince v tom roce, byla 13438 hl" 3 ft 1 qtl.
'
Summa pHjmův ze všech registr v tom
celém roce i s tím, co zůstalo na pi-edešlém
počtu, bylo . . . . . . . . . . . . . : .
50488 kp 46 gr 5 Yz den
Summa všeho vydání . . . . . . . .
~0909 kp 43 gr 5
den
Rovnaje pHjem s vydáním jest více vy420 kp 56 gr 6Yz den
dání nežli pHjmů . . . . . . . . . . . .
A to jest vydáno z peněz Michálových a
jiných, které jsú do mince půjčeny. Summa
těch peněz dlužních, které jsú do mince phjaty . . . . . . . . . . . . . . . .
4725 kp 57 gr - den
Zůstává peněz, které se ukázati mají, kde jsú 4305 kp gr Yz den
ta summa se nalézá: na sHíbi-e, z kteréhož ten týden verk dělá se; na
mědi, kteráž zanechána k zrnění a jest zaplace;n,a; ;n,a pagame;n,tu rozlič
ném, kterýž v minci jest; na pe;n,ězích kerlických, kteréž v minci jsú;
na dluzích, u erckaféí-ů půjčeného dluhu (1111 kp 27 gr); za volovo dluhův
u erckaféi-ův i jiných osob (847 kp 14 gr Yz de;n,); u zvlášt;n,ích osob dluhův
(1869 kp 8 gr); na volově polském, kteréž u váhy leží neproda;n,é, atd. 61)
Některé ročníky register verkových skytají zprávy pro poznání
pí-ebytkův, z jednotlivých register různých vycházejících; to je material
velice zajímavý a pro pr"irov;n,ávání nemálo cenný. Litujeme, že se hó zachovalo pouze tolik, kolik podáváme v tabulce na straně 180.
NejpHznivějšími jeví se léta 1504 a 1506; také rok mezi oběma
ležící možno pravděpodobně čítati k pHznivým, neboť v létech 1505 a
1506 se pokladna mincovní odvážila vyplatiti Kolín, což vyžadovalo ;n,ákladu
pí-es 24000 kp gr pi-esahujícího.
Schodek v registrech verkových z roku 1516 jest jednak následkem
toho, že pl"icházelo méně sWbra do mince proti jiným létům (pouze asi
180 hl" týdně, oproti roku 1503 asi o 100 hl- méně) a náklad na hory že
se valně zvýšil, hlavně pak novou položkou "do Krajfu na erbštolu" byl
počet každou neděli zatížen smumou 26-28 kp.
Značné uvrláfy z register měděných vysvětlují se takto: sWbro
v mědech kupovalo se od rudokupců některé po 2 kp, jiné po 3 kp za h6vnu
a prodávalo se kupcům (v létech 1504-1509) po 3 kp 25 gr až 3 kp 35 gr
za h'Hvnu. Na pr". roku 1504 prodáno v mědech úhrnem 3902 hl" 2 ft 2 Yz 1t
sWbra a pH tom zůstalo králi uvrláfu 2909 kp 1 gr - z toho vychází na
1 hl- sWbra prodaného 45 gr zisku. Mimo záplatu erckaféi-ům nebylo tu
žádného jiného vydání.
Také vexl skytal užitkův dosti značných. Z doby staršÍ, kdy poměry
byly pHznivější, nemáme zpráv dosti určitých. Z pr"esného výkazu peněz,
které od 5. listopadu 1562 do 4. května 1564 v minci kutrwhorské byly
zvexlová;n,y, dovídáme se, že z phjatého pagamentu bylo dosud berných
61) lb.idem 343-a.
12*
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vybráno anebo nově zmincováno úhrnem za 9223 kp 43 gr 2Yz den,
za pagament a ;na minckošt vydáno 8276 kp 4 gr 5.Yz den, pročež zůstává
pí-ebytek hotových peněz 947 kp 38 gr 4 den.
d) SťHbro a měď phcházely do mi;nce jakožto surovina beztvárná;
tam byly oba kovy slity dle poměru určitého, jejž král po úradě se zástupci
země byl ustanovil, každá hhvna slitiny této rozkouskována ná určitý,
též zákonem stanovený počet stejných sHížkův čili plátův a těm ;na ko;nec
vtisknut ráz, jímž se úejmě vyjadrovala platební jich hodnota, jakož
1 obvod territoriální, pro ;nějž hodnota tato měla míti platnost. Žádná
m,ince nevystihuje kovem _v sobě obsaženým hodnoty, která jí záko;nitě
byla pEs ouzena, což se ospravedlňuje důvody následujícími: nadbytkem
ceny fiktivní (valor extrinsecus) nad hodnotu vniHní má se jed;nak nahraditi vydání za práci minco-v~1í, jednak má býti mi;nce pro toho, komu
pHsluší právo mincovní, zdrojem pHjmu zvlášt;ního. Chtějíce zvěděti,
kterak mi;nce kutnohorská oběma těmto požadavkům hověla, zejmé;na
pak jsouce žádostivi poz;nati, jak znamenité užitky toto regále mincovní
vy;nášelo, učiníme dotaz u register verkových. Roku 1514 pE neděli Resurrexi saze no "super latos", totiž na groše sHíbra od rudokupců pEnese;ného 358 hl- 3 ft 1 lt 3 qtl a mědi 461 hl- 1 ft 2 lt 1 qtl; dle toho byla
jakost = 0'437. Od mincíi"ů phjato černých plátův 809 hl- 2 ft 2lt, kterážto
váha plátův grošových měla dle í-ádu mi;ncovního se shodovati s počtem
1187 kp 27 gr, jak pod značkou "Num,erus" v registrech jest vytčeno,
totiž z 1 hhvn,y s a z e n é m,ělo býti sUiženo 88 plátův grošovýéh; a srovnajíce počet tento s tehdejší jakostí groše českého, zvíme, že z 1 hl-ivny
str í b rač i sté ho 111,ěli í-ezati 201 plát grošový. Uvážíme-li dále, že za
sHíbro se rudokupcům platilo tu ;neděli úhrnem 769 kp 27 grJ tudíž za 1 hEvnu
průměrně 2 kp 9 gr, poznáme, že z každé hEvny čistého stHbra zbylo
hrubého výtěžku 201--129 = 72 gr, pE verku vytknutém pak úhrnem
430 kp gr. Od toho nutno ovšem odečísti plat mincíÍ"ům 28 kp 13 gr a
pregérům 11 kp 47 gr, malý minckošt 6 gr, stojecí Medn,íkům mi;nce, útratu
za uhlí, měď, olovo a jiné, úhrnem asi 50 kp, -- i zbude užitku asi 380 kp,
totiž z 1 hhv;ny sUíbra čistého 63 gr.
Téhož roku 1514 Cantate dělány denáry: sazeno 369 hr 3 It sHíbra
čistého s 615 hl- 1 ft lIt mědi, jakost slitiny = 0'375; pláty černé vážily
962 hí- lIt, numerus jich měl býti 1314 kp 49 gr; dle toho mělo býti sUiženo z 1 hl"ivny sazené denárů za 82 gr, z 1 hl- sHíbra čistého denárů za
218 gr. Poněvadž se za 1 hr sUíbra čistého platilo průměrně 2 kp 10 gr,
vytěženo zhruba 218--130 = 88 gr a z celého verku asi 540 kp; po
srážce mincovních útrat asi 90 kp zbývá zisku celkového 450 kp a dle
toho užitek z 1 hÍ"ivny čistého sUíbra = 72 gr.
Pro úvahy podobné sestavili jsme v následující tabulce všecka
nutná data, táhnOucí se k různým druhům mincí, k změnám jich jakosti
a k různé ceně sHíbra; práci tuto obmezili jsme dobou krále Vladislava II.
a začátkem éry tolarové.
peněz
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mincířův

a

pregéřův.

Kutnohorští minclľl a pregéh na uhájení společných zájmův svých
byli od dávn,ých dob již sjednoceni ve sdružení, kteréž honosně nazývali
{) b c í min c í í' ů a p r eg é í' ů, vědomi jsouce sobě nemalého významu svého. Sdružování tomu nebylo shůry bráněno ani pl:-ekáženo;
nýbrž nejvyšší mincmistr království českého dopouštěl, aby do l:-ady starších této obce vstupovali též úí'edníci mince, a buď sám anebo skrze zástupce svého pokaždé slavnostně sázel starší obce nově zvolené a v úl'ad
uváděl. Králové čeští pak, vidouce prospěšné působení obce té, obmýšleli
ji zvláštn,í milostí svou a propůjčovali jí zn,amen,ité výsady. Neobyčejným
privi1egováním měl býti pro dílo min,covn,í na Vlaském Dvol:-e získán,
usazen a trvale zabezpečen živel usedlý, konservativní, spoí'ádaný; kteréhožto cíle dosaženo tím. že soukromé zájmy tohoto živlu pracovního byly
obratně sloučen,y s prospěchem mince královské, jíž z pravideln,ého, nerušen,ého mincování kynul zisk nemalý. Ve statích n,ásledujících hodláme
dle pramenův archivn,ích vylíčiti vývoj, rozvoj i zánik instituce nad jiné
zajímavější, která plnou měrou zasluhuje, aby z dosavadního úkrytu
svého byla vybavena, aby o existenci její zvěděli ti, do jejichž oboru náleží
stopování poměrů sociálních za dob dávno minulých.
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pregéřův.

1) Jar. Čelakovskt. Sbírka pramenů práva městského II. str. 630. -- Lib. erect. I.
str. 77.
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Zřízení

PHslušníci obce tHdili se na k n a p y, starší to členy obce, kteH
byli k obci poutáni též zájmy majetkovými, a na rob e n c e, kteH za
mzdu vykonávali dílo mincovní an,ebo se práci té teprve phučovali. Správa
{)bce kladen,a pokaždé do rukou mužů vší důvěry hodných, IdeU i jinak
stáli n,a pl:-edních místech mezi Horníky a mezi bývalými Medníky mince.
Veškerá obec min,cíl:-ův i pregél:-ův společně v hromadu svolaná pHjala
ustanovené na rok v čelo své čtyh min,cíl'e a Hi pregél:-e jakožto s tar š í
čili k o n šel y; konšelé mincH-ští sluli v zápisech latin,ských jur a ti
m o n, e tar i o rum d e f a b r i c i Sl) (v německých ))m un,czerschepphen
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in den smyden")2), ko;nšelé pregé)"ští se jmenovali jur a tip r ega r io rum de car a c to r i o (něm. "schepphen in dem preghaus"); prvnímu
konšelu dávali titul p r i m a s a 3 ). V listině z roku 1392 phpomínají se
vedle konšelů ještě rad n í I i d é jakožto p)'-edstavení obce 4). Majestátem
krále Václava IV. ze dne 21. srpna 1408 dává se mincmistru plná moc,
voliti konšely mincH'ské. a je. dle poUeby měniti. ))A phhodilo-li by se,"
ustanovuje král, ))že by minciegtí konšelé nebyli pilni, ... tehdy má
i muož mi;ncmajgstr, kterýž v ty časy jest na Horách Kuthnách, jiné
núncie),-ské konšely usaditi, kolikrát jemu se bude zdáti dobré, a tak dlúho,.
až taková škoda naše bude nahrazena; a proti tomu nemá se žádný postaviti pod hrdlem i sbožím '(5). Později konala se volba konšelů nových
tak, že každý konšel odstupující na místo své navrhl dva nástupce, z nichž
jednoho mincmistr si vybraI6). Sazení konšelův nově zvolených dělo se
pokaždé slavnostně buď nejvyšším mincmistrem anebo jeho zástupcem?);
2) Universitní bibliotheka v Praze, listina pergamenová č. 513.
3) 1582 byl primasem Jan Gor?anský nad mincíl-i, Pavel Klábal nad pregéři,
A. K hor. odd. 4111. VIII.
4) Jar. Čelakovský, Sbírka pramenů práva měst. II. str. 1099. Jakožto svédd
jistého snesení obce minc. a preg. z roku 1392 vytčeni jsou "konšelé v šmitnách:
Ewlglaczar, Hanman Krummer, Nikman Lomer, Ssteffan Reson a potom ti konšelé
v preghauzu: Ssteffan Ssik, Franc Gyser, Hannuš z Piesku; potom radní lidé v šmitnách: Hanman Alder, Jakub z Rožmitalu, Martin Thajcher; potom radní lidé z preghauzu: Nika Ress, Hyncman Megrl, Wenczlaw z Piesku,"
5) Ibidem str. 1098.
6) Dne 27. května 1689 měla býti renovací čili obnovení konšelů nad minc,
a preg., pročež nejvyšší mincmistr tehdejší Frant, Karel Přehořovský svob. pán
z Kvasejovic vyzval odstupující konšely mincířské Samuele Lomnického šmitmistra,
a Jakuba Procházku, jakož i konšely pregéřské Jana Redlicha a Jana Trnku, aby
jmenovali ty, kteřiž by na jich místa dosazeni býti mohli; jmenovali mincíře Tobiáše
Labušku a Matyáše Šmahlo, pregéí'e Václava Chmelu a JHika Asulu, A, K. hor. odd,
kniha 13, fol. 478 a násl. - V A, W. přechovávají se dvě listiny, v nichž konšelé
mincil'šti a pregéí-šti vyznačují osoby, které "k povinnostem konšelským na místě
svém na plac dávají" anebo které "na svých místech k dosazení za hodné uznávají",
7) Roku 1523 "tu středu po božím křtění pn Jindřich Tunkl z Brníčka a s Zábr'eha, nej vyšší mincmajstr království Českého a fojt markrabství luž.ické'?o, sa~il
konšely mincířské a pregéřské a jsú tito nížepsaní" : mincířšti Burian Vrbík (z Zabokhk.
od 1529 hofmistr horní), Martin kněze Víta bratr, Jan Holičský, Bohuslav Porybný
(od Slonů); pregéřšti Zachar- z Chrudimě, Jan Sus z Ježova (úl'ed~ík mince do ro~u
1522), Jan Škornička (později písař urbumí). ~ Roku 1543 "pan Sebestyan z WaJtmi1le a na Chomútově jsa zvolen za najvyššího mincmistra sadil konšely: mincířšti
byli VáclavVočko (od 1553,horní hofmistr), Jiřik Popelka, Jakub Labuška, Bohuslav o~
Slonů; pregéřšti mistr Pavel, Jiřík Libotovský, Jiřík Klábal (zvonař). ~ V dobe
dřivějši sazeni konšelé každého roku; od úl'adování Petra Hlavsy z Liboslavě "držícího místo najvyššího mincmistra král. čes." konalo se sazení konšelů v období něko
lika roků, a sice: 1553, 55, 59, 61, 62, 68, 72, 73, 78, 81, 97 a 1600. Posle~ní zápis.
o sazení konšelů jest pH roce 1600 tento: Po obnoveni raddy pánův šepmrstrů na.
rathouze v pondělí před Sv. Jakubem obnoveni jsou konšelé minc. a preg. od uroz,
a stateč. rytíře pana Jindřicha Doktora z Pisnice etc, JMCské rady a nejvyššího.
prokur~tora v král. Českém. A. K Červené knihy minciřské F. 16. (144).
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nejdůležitější částí

aktu nastolovacího bylo ovšem vzetí pod pHsahu.
Formuli takovéto pi'ísahy podávame dle zápisu z roku 1476. "Pi'ísaha
mincí)"óm a pregé)'-óm. Pr-ísahám,i pánu Bohu, matce Boží i všem Svatým
a najjasnějšímu knížeti a pánu panu Vladislavovi, z Boží milosti uh. králi
českému a markrabí moravskému etc. pánu ;našemu naj mil ostivěj šímu,
vedle toho urozenému pánu panu Benešovi z Vajtnúlle, panu mincmajstrovi
na JKMti místě vedle Madu jeho mincmajstrství, tento Mad (tu povinnost
konšelství mincHského a pregý)'-ského) od JKMti i od pana mincmajsha
nám poručený a daný věrně, pravě a spravedlivě zpravovati a vyhlédati
ve všech věcech tomu pHslušejících, a jestliže bychom co škodlivého srozuiněli a zvěděli, to na JKMt neb na pana mincmistra neb na Medníky
mince znésti a pro žádnú věc netajiti a ortele výnosy mezi stranami spravedlivě vyfékati, toho jináč nečiniti ani pro strach ani pro bázdí ani pro
dary ani pro p)"ízeň ani pro nepHzeň ani pro žádnú jinú věc. Tol~o nám
rač pán Buoh dopomoci, matka Boží i všicJmi Světí"8). Obradný_yýkon
sazení konšelů měl býti jednak světlým výrazem svrchovanosti královského
majestátu nad vybíjením mince, jednak jím měl· býti znova osvědčen
a zdůrazněn veliký význam sboru núncíl"ův a pregél"ův, činitele to nad
jiné důležitějšího a proto také okázale favorisovaného. Saze ní ko~šelú
minc. a preg. samým, nejvyšším mincmistrem považováno za, vehkou
milost a vzácné vyznamenání, tak velké a vzácné, že vzbudilo i závist obce
havHské. Když roku 1472 páni šepmisUi a konšelové obecní (města Kutné
Hory) ,;vedle práv svých psaných cechmistry sú měli o~no,~iti,' tehdy
havéí'i starší, kteHž vždy prve od pánův šepmistrův a rady byvah su sazem,
učinili sú prosbu na králi milosti takovúto prosíce, poněvadž konšelé
pregégtí a mincHští ote dvora živnost m.ajíce sazeni bývají skrze pana
mincmajstra, aby králova milost také vzhlédna na to, že havéfské dílo
jest jako prvnější na horách k užitku JKMti a obecnímu dobru, poněvadž
také za svú práci odplaty ote dvora a od erckaféfóv čakají, aby JMt k tomu
phvoliti ráčil, aby starší havéh též jako konšelé mincHští a pregéí'ští
skrze pana mincmajstra na dvol"c byli sazeni ... 9)."
8) A. W, Registra prengrecová 1471 a násled, pag. 4, Doplněk v závorce byl
dle novějšího pr'episu, ~ V jiném přepise z roku 159~ jest '.'y~echá~o ;:Ma~ce
Boží" a "Matka Boží" A, K, hor. odd. 3968. VI. ~ V červenych kUlhach mmcIrskych
jest přisaha stilisována takto: "PHsaháme . . . v tomto úl'adě konšelském věrn~ ~
pravě se zachovati, jeho dobrého a poctivého hleděti, obce této soudy spravedl~ve
činiti a ortele spravedlivé vynášeti, každému chudému i bohatému a zvláště vdovam
a sirotkům, domácím a pr'espolním všecku spravedlnost učiniti a to pro přÍzeň i nepHzeň, pro dar i ne pro dar, ani pro žádné pr'átelství ldivdy ~ečiniti: .;"
, v'
;
9) A, K, Registrum rubeum parvum K. 10, ~ Dalsí rozvoJ teto zaleZltost!
není sice souvislý s předmětem, o němž se tuto pojednává; ale způsob, kterým bylo
o žádosti havéřů rozhodnuto, nepostrádá zajímavosti pro posouzení poměrů tehdejších,
a proto připojujeme aspoň v poznámce doplněk zá~~su, "A t~ho milost s~v~á~~, rad~
svú, nejsa zpraven práva obyčej6v města Hory, JIch (starsIch nad .haven) :ado.stl,
jakožto majíce za slušnú, povoliti jest ráčil a své rčení královsk~ hst:m svym. Jes:
učinil. To zvěděvše šepmisHi a rada, ktož sú téhož léta byli, vyslavse k Jeho k. mIlost!
připojen
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Vedle rozkazu nejvyššího mincmistra Viléma staršího z Oprštorfu
byla roku 1581 "v sobothu po památce Hromnic jinak 4. dne měsíce
Februari" vydána instrukcí, "kterak by se konšelé k dělníkům, tolikéž
knapi, roubenci (I) a jiní dělníci k konšelům ph díle mincHském i také
pregéřském chovati měli"; podnětem k tomu byly časté stížnosti konšelů
do dělníků. Instrukce tyto 10) poučují nás zevrubně a jasně o povinnostech
a právech, konšelům pHslušejících. "P 1" e d k e m a nejprve konšelé
mají knapům, roubencům i jiným dělníkům časně, kterého dne dílo buď
na groše, peníze nebo na tolary bude, v známost uvozovati dáti a hodinu
jmenovati a k té hodině oni konšelé a ph nejmenším z nich jeden, kterýž
v té šmitně správčím jest, tolikéž i jiní všickni dělníci se postaviti. Jestliže
by pak kderej zoumyslně se toho dopustil a v čas uloženej na dílo se nedostavil, má ihned po díle vedle uznání konšelův buď na lůnu nebo vě
zením trestán býti; kdyby však toho byla vážná pHčin.a, že by phjíti
do díla nemohl, aby se u konšelů opověděl. - Dr u h é, co se dotejče
těch dělníkův, kteÍ'Í majíce několikeru živnost a obchody své, pÍ"es pole
po jarmarcích odjíždějí a někdy ve dvou, Hech i čtyi'ech nedělích sotva
jednou na dílo phjdou a nic méně chtějí to za právo míti, aby kdyžkoli
na dílo pl"ijdou, místo své a lůn zouplna měli, a jiným, kteH by se chtěli
učiti a pilně se dílem tím živiti, pi'ekážejí, to se po dnešní den zapovídá,
aby žádnému, jakž konšelu, knapu, roubenci ani jinému dělníku to trpíno
ne bylo a v tom folku se nedalo; poněvadž to veliký hyndrunk phnáší,
když se s dílem pospíchati musí, se škodou JMCské jest, když jistý počet
dělníkův se nesejde, tak aby časně a povlovně se oddělati mohlo. A protož
ti a takoví mají podle pi'edešlého v prvním artikuli oznámení trestáni
býti; jestliže by pak po takovém trestání p1'estati nechtěli, tehdy mají
dokonce z díla skládáni a na časy potomní nemají phpuštěni býti. T l' e t í: KdeHžby mincování anebo pregování se učiti chtěli, mají to
na konšely vznésti a toho ph nich náležitě hledati, a konšelé uvážíce to
a bude-li osoba ta hodna a zvláště pak, Jestliže by l11.ezi nimi spravedlnost
buď na lúních nebo stolicích měla, mají mu toho pi'ed jinými pHti ...
jestliže by ten učedník v čem protivnej nebo nepilnej nalezen byl, konšeli

aby moc měli, podle uznání jeho trestati a to tolikrát, kolikrát by se čeho
dopustil. Netoliko pak tito noví učedlníci, ale i nynější knapi a roubenci,
kteÍ'Í naskrze díla neumějí, toho se mají dotýkati a vyučiti a v tom konšely
každého času spravovati a to dílo do rukou vzíti a dělati, což mu od konšela
anebo svého pána poručeno bude beze vší výmluvy a spěčování. - Čtv r té.
Co se nepo1'ádného z díla odstupování dotýče, že za malou pHčinou, když
někdy knap, roubenec anebo dělník od konšelův pro své pi'ečinění buď
i'ečí nebo vězením potrestán bývá, tehdy ihned odpuštění vezme a často
ani odpuštění nevezmonc na dílo se za mnoho nedělí n,epostaví a potom
zase skrze pi'átele a pHmluvce na dílo se vpasí (I), toho žádnému vymyšleným spůsobem po tuto hodinu aby více nebývalo a žádnému, buď ten
kdo buď, se netrpělo, ale každý pro své pi'ečinění aby od konšelův trestání
phjal a vykonajíc to pi'edce ph díle trval; nebo tomu žádnému, kdož
by pro takové trestání odpuštění bral, nemá dáno býti, ale bude povinen
,dvě neděle v vězení buď na Dvoi'e Vlaském nebo šatlavním vedle uZľJ,ání
seděti a k tomu pět kop grošů českých pokuty konšelůnl" knapům a roubencům do spolku dáti a nic méně túž pokutu i vězení vykonajíc pÍ'ec dě
lati a to pod propadenÍln vší své spravedlnosti, ač měl-li by tu buď na
lůních nebo stolicích jakou, kteráž beze vší výminky do obce mincíl"ské
,a pregýi'ské phpadrJ,outi má; a kdožby žádll,é spravedlnosti nemajíc neměl
,co propadnouti, tehdy pro svou svévolnost jin}Tm ku pHkladu má skutečně
trestán býti a nikda na časy budoucí vice k dílu mincí1'skému nebo pre:gý1'skýmu žádný takový phpuštěn býti nem'á, Jakž od starodávna~za
právo bývalo. Avšak kdožby majíce k tonl,u slušné a hodné pH činy b~ď
pro starost anebo majíce z požehnání Božího jinou živnost že by pro tu
dílo opustiti musil, tehdy může konšelův se dožádati, aby se sobotu pi'íští
,do preghauzu na Dvůr Vlaský sešli a tu v jich společném sjití odpuštění,
pÍ'edložíce pHčiny, vzíti moci bude, Avšak ode dne odpuštění vzetí pi'edce
povinen bude čtvrt léta dodělati, leč by toho tak pilná a důležitá poUeba byla, že by možné nebylo, jemu toho čtvrt léta setrvati; tehdy
to konšelé společně uvážíc, jak by toliko to místo jiným dělníkem opaUeno
bylo, jej propustiti moci budou. - P á té. Oni knapi, roubenci i jiní dělníci,
~kdyžbykoliv od konšelův (zváni byli) za pHčinami a poUebami obecními
i jinými obzvláštními, aby se buď do preghauzu nebo v jiné místo jim ulo:žené sešli, mají a povinni budou k hodině určité se scházeti a což by tu
na ně od konšelův podáno bylo, spolu o tom promluvíc, aby jim konšelům
,oznámili, jaké by zdání jejich bylo, a oni, porozuměli by konšelé, že by
ph tom oznámeném snešení zůstaveno býti mohlo, budou moci ph tom
zanechati. A kdyby se pak nepostavil ani ph konšelích neb konšelů se ne,omluvil, má pokuty jakž konšel, knap, dělník i roubenec štyry groše české
konšelům složiti, neb z díla neb spravedlivosti jeho sňato bejti má; a takové pokuty v ta místa, kdež se konšelům za nejlepší viděti bude, mají
,obracovány bejti. - Š es té. Jest-li že by pak jaké rozepÍ'e stran lůnů
,anebo stolic mezi kejm vznikly anebo z dluhův od kohokoli viněni bejti

žádali sú, aby jeho k. mt v to jim nesahaje ráčil je zachovati vedle práva zvyklých
jakož pi'edkové jeho mti zachovávali sú jich předky, jichžto jeho k. mt
jim milostivě potvrditi ráčil, těch věci šíře jeho mt zpravivše, že z jich moci a z jich
volení starší nad havéři sú vždy voleni. A jeho mt k. se pány radú svú majíce před
sebú rčení, což sú havél'óm psali, i také žádost pinóv šepmistróv a rady, znajíce
že obojí sú obec jedna a táž jeho miiosti poddaná, a chtějíce, aby slovo královské
šlo pi'ed se a také aby práva a obyčejové měštčí (1) neumenšovali se, i vidělo se slušné
jich mti, tento prostředek najíti a to Hzení jich mti poručili sú urozenému pánu
panu Benešovi z Vaitmille, ty časy purkrabí na I\arlštejně a mincmistru najvyššímu,
kterýžto obapolnú žádost pi'edloživ takto způsobil jest . , . , S tar šín a d ha'
v é ř i (jména jich) a j s ú s a z e n i s k r z e pa 11 a mill c m a j str a a pá 11 Y
š e p m i str y a k o 11 šel y n a V 1 a s k é m d v o i' e".
10) A. K. hor. odd. 4111. VII!., též 2993.
obyčejóv,

i
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chtěli,

tehdy jakož od starodávna vždycky to bejvalo, že lmapi, roubenci i jh1í dělníci minc. a preg. o dluhy běžné pf'ed konšely Dvoru Vlaského
od svých věl'itelův viněni jsou bejvali a tu jim k záplatě dopomáháno
bylo; ale nyní pf'ed rychtáí'e městského obsíláni a viněni bejvají a tudíž
častokrát skrze dlouhé zdržování na rathouze dílo ]MCské se obmeškává.
Protož aby toho po dnešní den nebejvalo a oni dělníci l11,Ínc. a preg. nejinde než pí'ed konšely svými na Vlaském Dvof'e viněni bejvali tak, jak se
i ph pOl'ádcích havél'ských obojích hor děje. A oni konšelé jsou povinni~
lidem k dluhům jich na svých dělnících i také k jinejm spravednostem
lidskejm na lůních a stolicích bez odtahův k zaplacení dopomáhati a
vždycky ve dvou nedělích na soudu sedati tak, jakž sou se od staľodávna
. zachovávali. Však pokud se purkľechtův aneb jiných věcí, což se knihami
městskými a zápisy nebo kšafty kromě lůnů a stolic l'ídí, to se v to nepotahuje, nýbrž ovšem vymieňuje, že to ph právě městském zůstati má"ll) ...
Instrukcí tato jest velmi cenná, neboť v ní jest pí'esně formulován
í'ád, jímž se obec minc. a preg. odedávna spravovala12). Instrukcí tato
dává též obšírné poučení o tom, kterak se phpouštěli nováčkové k dílu
mincovnímu; obsaženo je tam následující ustanovení:
a pf'edně
má sobě ten, kdo se učiti chtíti bude, po čtyry neděle pof'ád sběhlé díla
koštovati a koštujíc má po vyjití těch čtyr nedělí hned konšelům oznámiti, jakého oumyslu jest, a nebude-li se chtíti učiti, oznámíc, že k tomu
úmyslu nemá, budou jej konšelé ihned propustiti moci; a pakli by se
pi'edce učiti chtěl, bude povinen rukojmě pod padesáte kop grošův českých
za sebe pi'edně za věrnost a druhé, že do dvou let, počítajíc i s těmi štyrl11,Í
nedělmi, v kderých sobě koštoval, pol"ád sběhlých ph témž díle vytrvati
chce a všemu dílu naskrze od nejmenšího až do největčího se učiti bude.
A tomu dělníku, kderejby jeho takovému dílu pregování na penězích,
groších a tolaHch učil, poněvadž jest mince rozdílná a ph té každé minci
poHebovati bude ukazování, za takovou práci a meškání tomu, kdožby
jeho učil, povine;n, bude tejž učedník ph té každé minci po štyry 11,eděle
pof'ád sběhlé, což by tu koliv vydělal a vypregoval, jemu za takové učení
)J'"

ll) Roku 1540 Petr Škornička v při své s poručniky sirotkúv nebo Jana Škoro lůn mincÍl'ský dovolává se privilegia obci min. a preg. přislušejiciho slovy
těmito: "cisaí' Karel JMt to právo přivedl, že nikdež nikam potahováno býti nemá
o věci dvorské, než na dvúr mezi pány mincil'e; také král Jiři JMt toho potvrditi
ráčil, kto by co s kterým z mincil'úv a pregéřúv činiti měl, že o to jinde hleděti nemá,
než na dvol'e vlaském." A. K. Červené knihy mincií'úv B. 19. (76).
12) Vedle instrukce této známe ještě jedno ponaučeni pro konšely mincil'ské,
z něhož byly stati některé již vytčeny zpředu (na str. 30.). Stručné ponaučeni o povinnostech konšelú minciřských shrnuje se tu konečně v následujicich větách: "A tak
všelikou pilnost konšelé minciřšti při každém mincováni potí'ebnou zachovati povinni jsou; nebo jménem konšelé slovou, ale povinnost šmitmejstra na sobě maji,
též tak jiné minciře a dělniky v dobrém řádu ph mincováni řiditi a spravovati maji,
a čimž by sami při kterékoli věci zvládnouti a ji dosti učiniti nemohli, to vše na JMt
nejv. pana mincmejstra král. čes. nebo na pány úředniky mince vznésti budou moci."
A. K. hor. odd. 123, též 5565jII. a 4111jVII.
ničky

a ukazování dáti. A ph tom konšelům pí'edně a knapům i roubencům
všelijaké poslušenství a (po)volnosti do těch dvou let vyučení svého (rrcá)
zachovati; což ihned pro pamět budoucí do knih i s rukojměmi zapsáno
býti má. A pakli by v tom díle nevěrně se zachoval a do času oznámeného
dvou let ph tom nesetrval, tehdy rukojmové aby propadenej základ bez
odpoľův ve štYľech nedělích poi"ád zběhlých od dání jim věděti složiti
povinni byli ... "
Hojně cenného materiálu k poznání všeliké agendy v obci minc.
a preg. poskytují )JK;n,ihy červené mincíf'ův"13) , v nichž zápisy sahaJí od
1523 do 1727; v nich nacházím,e ještě další podľobnosti o phjímání nových
robencův. Počet phJatých byl velice proměnlivý z pÍ'Íčin na snadě ležících;
neJvětší počet, totiž 69 současně phjatých, našli Jsme ph roce 1525, avsak
v létech následujících nebylo pl'ijímáno až tepľve opět roku 1534 a pod.
dále. K dílu mincovnímu hlásili se namnoze členové rodů zámožných
(1524 Adam pana JiHka Háši, Albrecht Sancturinův, Václav pana Mikuláse z Pľáchňan, 1525 Boleslav Hanykéf', Václav Mas]níkův, 1534 Jan
Nebozízkův, 1549 JiHk Perštýnský z Skalice aJ.). hl.avně ovšem těch,
ktel'í s obcí minc. a preg. byli v užším Již styku; také se tu setkáváme
s pl'íslušníky proslulých rodů zvonaí'ských (1525 Jakub Daniele konvál'e,
Václav Ptáček); avšak i krejčí, koláh aj., sy;nkové pekal"ů, kľamáÍ"ú,
bednáí'ů aJ., ba dokonce i písah a kantoh phcházeli "okoštovati" dílo
mincovní (1523 JiHk písaí' z Lithomyšle, 1525 Daniel kantor z Mýta Vysokého, Jan kantor z Jaľoměí'e, Petľ kantoľ od Vysokého kostela) Jii'ík
kantoľ od Sv. P. Baľbory. 1534 Maľtin kantoľ z FľanšteJna). Za každým
robencem musil státi aspoi1 jeden ľukojmí, kteľÝ autoritou svou kľyl
nedostatky svého chľáněnce a: jistou summou (50 kp gr čes.) za něj ručil.
Dle toho rukoJmím robe;n,covým mohla býti toliko osoba vážená a do
Jisté míry zámožná. Stačil ovšem rukoJmí Jediný, ale bývalo Jich obyčejně více; Jan bľatr Rafaela prenara ucházeje se ľoku 1523 za phjetí
"do šmitny na dílo královské" phvedl rukojmův pět: Jana Jeptišku
ÚÍ'edníka mince, Prokopa Pregla (byl tehdy konšelem pregÝÍ'Skýnl,), Jana
Štollaľa, Zikmunda zlatníka a Jiříka Dobeše z Rohožova. Často býval
rukoJmím otec nebo strýc14); také žena dala Jednou rukojel11.ství za robence a sice roku 1525 paní Alžběta z Pašiněvsi za Jindhcha z Vi1ímovce 15).
13) A. K.
14) Roku 1524 přijat Adam pana Jiřika Háši, rukojmě byl pan JiHk Háša
a pan Zachaí' z Chrudimě; dále přijati Albrecht Sancturinúv a Jan syn manželky
Vávry gysera, měli společné rukojmi Sancturina, Václava Mirka z Solopisk, Vávru
gysera a Petra Draštika. A. K. Červené knihy minciřské A. 6. (43).
15) Dle značného počtu robencú roku 1525 phjatých soudime, že toho roku
byly i'ady minciřú a pregéřú na Vl. Dvoi'e skutečně pracujicich velice prořidlé. Mezi
robenci těmito i jich rukojmimi jsou mnohá jména zajimavá, pročež jich výkaz,
který v knize mincil'ské vyplňuje hustým pismem celou stránku, podáváme nezkráceně:
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Konšelé pnJlmaJíce rober~ce na dílo mincovní neopomenuli dáti jim dů
razné napomenutí, aby "věrnost, poslušnost, všelIjakou uctivost a chvaliRobenci

přijatí

na Dvúr na dilo krále JMti:

Jíra Vrbíkuov, rukojmě zaň Burian Vrbík, Mikuláš z Práchňan, Jíra Zigeluov
Boleslav Hanyké1-, rukoj. Jan Štoll ar z Chocemic, Mikuláš z Práchňan, Jan Maslník
Havel střelec, ruk. Burian Vrbík, Victorin Psovrha
Jan Katheřinkuov, ruk. Bohuslav Porybný, Victorin Psovrha
Petr Vošitkuov, ruk. Štěpán od S, Bartholoměje, Bártha pergmistr z Czechu
Václav Brože bednáře, ruk. Matěj mečíí', Zahrádka zámečník
Jan Štěpánuov, ruk. Štěpán otec, Burian Vrbík, Zigmund Prášek, Ondí"ej KozeT
Jan Školové syn, ruk. Matěj Studnička, Matěj mečíř, Bártha z Enochu pergmistr
Jan pekařuov od Kúhmské brány, ruk. Matěj Studnička, B:í.rtha pergmistr s Czechu,
Matěj mečíř

Ambrož Nechvíluov, ruk. Nechvíle kováí', Matěj Studnička, Klimeš kovář, Bártha
pergmistr
Šimon Červenkuov, ruk. Václav Červenka, Petr bednářčin, Arnošt cimrman z Czechu
Martin Štětinčin, ruk. Bohuslav Porybný, Zigmund cejchmajstr
Jakub Bohuslava Porybného, ruk. Bohuslav Porybný, Victorin Psovrha, Štěpán
od S. Bartholoměje
Vašek Jana Porybného, ruk. Jan otec jeho, Bohuslav Porybný, Václav Kobl~sa
Martin Hutníčkuov}
v,,
,
Vl
ruk. Jan Hutnícek, Vaclav Koblasa, Jan Porybny
J an H utn ícmov
Thomáš Zahrádkuov, ruk. Zahrádka zámečník, Matěj mečí1", Daniel konvář
J akulx Daniele lwnváí'e, ruk. Daniel konvář, Jan z Smíškova domu, Šimon zvonník
Michal Šimona mincíie b,ratr, ruk. Jindřich Landa, Beneš perníkář
Pavel od Ptáčka, ruk. Martin Vrabec z Nedvojovic, Lukáš Volfuov
Jan Žáčkuov od branky, ruk. Jak. Žáček, JindHch Landa, Beneš pernikálVáclav Maslníkuov, ruk. Jan Maslník, Mikuláš z Práchňan, Jan Štoll ar
Jan Vaška havéře, ruk. Václav z Širuočkova domu, JindHch Landa, Thomáš tkadlec
Jakub Václava Koblásy, ruk. Václav Koblása, Jan Porybného, Jan syn Hutníčkuov
Jakub z Malešova, ruk. Šimon zvonník, Jakub mincíř z Pokšikova domu, Lukáš
Volfuov
Jeronym Jakuba hutníka, ruk. Jan Štoll ar z Chocemic, Jakub Klaud
Matěj přítel Jíry Kulhavého, ruk. Jíra Kulhavý Přítocký, Jan Maslník
Štěpán přitel Jana kramál'e, ruk. Jan kramáí", Bernášek kraj čí, Adam Zejvarth,
Václav Rohozka
Duchek Johančin, ruk. Daniel konváí", JiHk konváí", Mikuláš Horčice krajčí
Valenta Péčkuov, ruk. Jan Štuldík, Václav Holub, Jan Šaršún, Mikuláš Horčice,
Daniel konvář
Simeon Lukše hutníka, ruk. Vácha uhlé1-, Václav Holub nožíi, Erazim ze Kšel
Jan Sklenái, ruk. Matěj Šesták, Václav Koráb, Jan Kropáč illuminator, Jan Straka
Engelharth, ruk. Zigmund zlatník od farhofu, Johannes písai mince, Adam Zejvarth
z domu Štraskytlovského
Václav Štěrba do preghauzu, ruk. Václav Poldupek, Jan Haldecký, Pavel Fugl
Petr baccalář z Hloušek, ruk. Mikuláš z Práchňan, Martin Vrabec z Nedvojovic,
Jan Štollar z Chocemic, Matěj Haluzi kraj čí
Jakub Faráí" havéř, ruk. Václav Koblása, Lukáš Žemlička, Václav Haldecký starý
Adam Zichuov, ruk. Blažek Lankaš kraj čí, Jakub mlynáí", Jíra Klábal konvář, JiHk
postHhač syn Havličkuov
Ondřej postHhač z Freiberku, ruk. Erazim ze Kšel, JiHk Káně, Václav Vořišek
Jan Rychnovsk$f do šmitny, ruk. Jan z Šmíškova domu a Mathúšek z podvěží

tebné dobré chování k panum konšelům zachovati hleděli, proti nim se
nepostavovali, pol"ádně a časně na dílo chodili a všeliJakou bedlivost
osvědčovali "lG).
Jakož bývá zvykem velice rozšíl"eným, že syn se oddává témuž zaměstnání, jakým otec se živil, tak bývalo již za časů dávno min,ulých.
K;nihy minCÍÍ'ské hovol-í o tom pl"esvědčivě: 1562 byli do preghauzu phjati Matěj, Mikuláš a Jindhch "braťí"í společní", synové Lukáše Labusky,
a s nimi současně Pavel a Jil"ík, synové Jana Hutníčka mincíl"e; 1568
Jan soustružník od pana Jana Maslníka, ruk. Jan Maslník, Mikuláš kramáí"
Michal krajčí Duchkové muž, ruk. Martin KHvoláček, Erazim posHihač, Jakub
a Jíra postHhači a VavHnec Kousal
Šimon Zeman do šmitny, ruk. Martin Fučík kovář, Martin Polák kováí', Říha hutník,
Šimon Štefánčin
Jan syn Prokopa hutrajté1-e, ruk. Prokop otec, Burian Vrbík, Zigmund zlatník z Liboslavě a Mikuláš parlé1Daniel cantor z Mýtha Vysokého, ruk. pan děkan Buchal, Martin Gazlar, Jan Haldecký
Matúš havé1- švagr Petra gernéře, ruk. Petr gernéř a Šimon Čermák kováí"
Jan Šimonóv, ruk. Jakub z Vorlova domu a Matyáš z Prá.chňan
Vaněk Miseruov, ruk. Jan z Smíškova domu, Petr Holý pregéí"
Jíra z Kolína, ruk. Jakub Klaud, Jakub Téska, Zigmund Sojka
Jan Vočkuov z Hloušek, ruk. Rafael prenner, Dobeš z Rohožova
Jan Bikineckého, ruk. Jan z Skalice, Martin KHvoliček, pan Václav otec
Petr Koudelkuov, ruk. Matěj Koudele, Petr gerné1' a Martin cihláí" z Páchu
Jan Bernášek, ruk. Martin Khvoláček. J;Hk Libctovsk:í', Matěj Haluzí, Petr
o. M kuláš kožišníci
Jiřik ujec pana Zachal'e, ruk. Zachal:' z Chrudimě, Jakub I(laud, Jan Bernášek, Jan
Haldecký a Martin Gazlar
JindHch z Vilémovce do preghauzu, ruk. pan Burian Vrbík hofmistr, pan Jakub
Sobol urburél:-' Matúš Viduna aJ akub postHhač pregé1-, paní Alžběta z Pašiněvsi
Brožek z Hradce Králové do preghauzu, ruk. Burian Vrbík hofmistr, Jakub Sobol
urburé1-, P?-vel z Podivic úředník mince, Jakub Klaud a Ondřej Kozel
Petr cantor od Vysokého kostela }
,
v
,víl
t
d S . P anny B arb ory z Prahy, ruk. Jan Haldecky, Matus od věze
J Ir r can Ol' o
Martin písai s Czechu
Matúš'syn Hány písal:'e do preghauzu, ruk. Václav Hána, Pavel Sviňákuov a Raphael
mincí1'
Václav Pampa z Dolejšího města, ruk. Jakub Hubáček, Adam Žďárský
Jan Luona havé1-e syn, ruk. Šimon Štefánčin, Václav Vočko, Martin maléř
Petr Havrá.nkuov, ruk. Jan Bernarth, Pavel Sviňákuov, VoÍ'Íšek perníkái, Jakub
JV

vačkái

Václav Matúše bednál-e syn, ruk. Matúš bednář, Jan prennar v ty časy rychtář
Jaroslav Jana Čerta varhaníka syn, ruk. Jan Maslník, Jan z Smíškova domu
Burian pastorek Zahrádlmov, ruk. Matěj mečíí", Jan Zahrádka
Martin Jeřábek do preghauzu, ruk. Duchek lojovník, Zigmund Sojka a Ursus pregéř
:Matúš syn nebožtíka Matěje Chotusického, ruk. zaň Matúšek od věže
Jan Pavla súkenníka syn} d l l O ď . K' 1" 1 Š·
. ík
Jan cantor z J aromíře
o preg lauzu, ru r. n reJ nvo ace r, lmon zvonn ,
Jan Kotníček
Jan Čečetka z Dačic do šmitny, ruk. titíž.
16) A, K. Knihy červené mincíh\v pag. 137 v.
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phvedl Lukáš Labuška ještč další dva syny své Jeľonyma a Zigm,unda;
ľod Labuškův dodával ľobence do kľálovské mince neunavně, ľoku 1597
phjati byli Václava Jan bľaUí, synové Jeľonyma Labušky, a opět Václav
a Eliáš bľaUí, synové Zigmunda Labušky. Také úl'ad konšelský zůstával
mnohdy po dlouhou dobu v ľukou pl'íslušníků téhož ľodu: JiHk Klábal
konváí- byl konšelem pregéí'ským téměí' bez pJ:-etľžení od 1539 do 1551;
také Tomáš Klábal konváJ:- zasedal mezi konšely od 1555 do 1600 velice
často; Jednotliví členové rodu Labuškova byli pak často vyznamenáváni
hodností konšelův mincíí'ských od 1527 do 1600,
Obec minc. a preg. spravovala záležitosti své Jednak konšely svými,
jednak valnými hromadami. Ze zápisů v Červených knihách mincÍÍ"ských
'dovídáme se, že valné schůze konaly se každého téhodne zpravidla v sobotu
a sice na Vlaském Dvoí-e v pľeghauzu, jediné to snad prostornější síni,
která četným účastníkům schůzí poskytovala dostatečného místa; na
sklonku 16, století, když pí-estavbou (v létech 1577-82) byly Mední
místnosti Vlaského Dvora valně rozšíí-eny, scházela se obec minc. a pľeg.
někdy také v ľejtunku; ľoku 1561-62 měli konšelé pOľady své několi
kráte mimo Vlaský DVůľ v budově soukľomé, v pHbytku primasa mincíí-ského17 ) .
Zápisy do knih milicíi-ských, Jakož JSou hlavně smlouvy, pr'evody
maJetku a Jiné pod., též ľozsudky ve pí-ích a nesnázích, vynikají důkladností
a ľozšafností} jaké se podivuJeme v knihách, které se táhnou ke spľávě
obcí městských v době tehdeJší.
Obec minc. a pľeg. mívala svého pí s a 1- e a služebníka, z nichž
JSou nám známi následující: 1493 Blažek písar' mincíJ:-ský, byl dlužen
,kšaftujícímu Zigovi pľovazníkovi18 ); 1542 Václav Hal1a písa]", lem,už náležel dům, u Jičínských19 ); 1565 J ap Štěľba jinak Pistoris služebník, koupil
sobě osmý díl stolice pľegél-ské 20 ); 1596 Jan Bačetínský, písa1-, phpomíná
se ještě 1600, tehdy byl poslán do pľahy s koroptvemi pľo pana pľoku
ratoľa, když se pľojednávala ľozepr'e obce minc. a pľeg. o dvůr v Klucích
s panem, Jindhchem Chotouchovským21). Pľegéh měli mimo to Ještě
svého písaí-e, Jehož úkolem, za týhodnÍ stans 9 gľ bylo, dělníkům pregél-ským
rozvažovati pláty, nl,zdu Jim ľozdělovati a pod. Jiné; 1499 Václav Sobol
písa]" a služebDík pánů pľegéfů22), 1500 koupil dům na Rybném tľhu za
17) Známe dva takové pHpady: 1561 v úterý po Květné neděli zasedali konšelé
v domě u pana Žlutického (Červ. knihy mine. 100 v,); téhož roku f. 4. post dom. Da
pacem radili se opět v domě pana Jakuba Labušky, toho času prvniho konšela (Ibid.
101 v.).
18) A. K. Lib. testam. A. 8 v.
19) A. K. Lib. hered. I. D. 25 v.
20) A. K. Červ. knihy mine. 106 a 112.
21) Ibid. 135 v.
22) A. K. Reg. flaveum E. 3.

193

60 kp gľ od Matěje Pšenice, 1504 žil ještě23); 1596 a 1597 byl písúem ,
preg. Vojtěch Kašpar, kterého dělníci preg. velice nenáviděli24).
Obec mincífů a pregéfů měla své poč e t n í g ľ o Š e měděné;
jich užíval písaf ph počítánÍ. Známé nám Ui dľuhy těchto početních
grošů mají vzhled takovýto:
a) Líc: obraz korunovaného lva českého, Jenž ve tl'ech tlapách
drZí Ui kovadlinky mincífské, svisně nad sebou postavené, pod ním u čtvrté
tlapy ratolístka stilisovaná s růžicí; opis: KONSSELVW : MINCZYRZSKEYCH. A*
Rub: obraz českého lva korunovan,ého; opis: GROSS· POCZETNl .
KOMORY. CZESKE
(Fiala, Sammlung Donebauer č. 4509.)
b) Lí c: štít, v něm korunovaný lev český~ podle štítu po obou stranách po ľatolístce s květem; opis: KONSSELV . MINCZYRZSKEICH . A
ratolístka s květem.
Rub: pod baldachýnem sedící pregé1-, Jenz pravicí zdvihá kladivo,
aby uhodil na mincovní kolek v levé ruce; opis: PREGYRZSKEYCH.
HOR'. KVTEN·
(Fiala, Samo Doneb. č. 4510.)
c) Líc: jako a).
Rub: korunovaný lev český, jenž v pr'edn,ích tlapách drží kladivo
na dlouhém násadci, k úhozu zdvižené; opis: PREGYRZSKEYCH. HOR·
KVTEN >l<
(Museum archaeol. sboru JJWocela" v Kutné" Ho]"e.)

*

2.

lVlincířské Iťmy

a

pregéřské

stolice.

Vztah obce mincH-ské a pľegéfské k minci kľálovské byl zvláštní
neobyčeJný: nebyl to poměľ najatého dělníka k dílu, pľo které byl n,ajat,
bylať to Jakási zajímavá spleť povinnosti a práva. služební podHzenosti a
svobodného držení maJetkového. Odměna za vykonané dílo mipcovní
neměla povahy prosté mzdy, nýbrž odměna ta byla též Jakýmsi stálým,
ľJ,eumoHtelným důchodkem pro knapy minc. a pľeg., i pro ty mezi nimi,
kteH k dílu mincovnímu ani rukou svých nephkládali. Plat za dílo mincířské
dělil se dle jistého počtu lůn ů (1uon) min c í ]', s k Ý c h mezi podílníky,
Jimž lůny náležely; takovýto lůn byl Jednotkou nemalé hodnoty, tak že
i části jeho representovaly sUmmU obstOJnou. Podobně byla i náhrada
za dílo pregéfské rozvržena na Jistý počet Jednotek, kterým se říkalo s t ol i cep r e g é 1- s k é; i tu byly pfípustny díly. Lůn minciřský i stolice
pregél-ská mohly býti buď jakožto celek nebo částečně p1-eneseny na vlast,
níka jiného dědictvím nebo prodeJem anebo směnou (frejmarkem) , mohly býti vůbec jakýmkoliv způsobem zcizeny a byly též často vhodným
a cenným pfedmětem pro Jistinu nebo zástavu. Nesčetné toho doklady
JSou obsaženy v "Knize mincífův a pregýr'ův," která se chová v horním
28) A. Z. Lib. her. rub. major L. 2 v.
24) A. K. hor. odd. 3989.
Rozpravy: Roč. J. Cls. 48.
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oddělení městského archivu kutnohorského. Písah obce mine. a preg.,
kteH do knihy té od roku 1523 do 1727 zapisovali, Hka]í knize té, dovolá
va]íce se zápisů dHvějších v téže knize "Knihy červené mincíí'ův". Z Jistého
zápisu knihy této (fol. F. 22, jinak str. 1150) se dovídáme, ze tu byla také
kniha starší "Knihy žluté mincíl'-ské", která se bezpochyby ztratila. Zápisy v knize té nesáhaly asi pi'ed rok 1500, neboť citátem dotčený ZáplS
se táhpe k roku 1508 a k foliu D. 4. - Z pře četných zápisů učinili jsme
vhodny výběr a 'podáváme tuto Í'adu pHpadů obzvláště význačných.
z nichž lze náležitě pochopiti význam lůnů mine. a stolic preg.; k tomu
ph dáváme některé zprávy staršÍ, čerpané z pramenů různých.
1413. ,,l\1:ertein 'feichel:, Hennsel Greusser, Hannus Swab munzerschOpfen in den smyden, Wilhalm Schick, Hannus Wundeiwein, ThOmas
Alder sch6pfen in dem pregnaus" dosvědčují,že "Nicolae Odrowicz uf dem
Tendelmark ein vierteil eines lones umb 20 schok grosser Prager pfenning
wider den Czobyslaw" zakoupil. "Der do geberi ist nach Cristi gepurd
1400 Jar dornach in dem 13. jar der dominiken Gaudete" (17. prosince)1).
1414. JJProcop Eldres, Niclas von der Hohe, Wenczlaw Goldel mJnzersch6pfen in den smyden, Wenczlaw Haberman, Franz Geyer, \Venczláw
Nogel schepfen in dem preghaus" dosvědčují, že ,,lV!ertein N6ssel Um
20 schok grosser Prager pferining ein virtail eins lons wJder den erbern
Niclas Swab" koupil. "Der do geben ist noch Cristi gepurd 1400 jar und
darnach in dem 14. jar der dominiken Adorate secundo" (28. ledna)2).
1470. Jan Dušek v poručenství, které o statku svém učinil, phpomíná
JJ ... jakož jemu platí s lůn u 40 kp, o kterýchž páni konšelé dvorští
vědí, těch 40 kp o d k a z u jek sv. Bar b o]'· e, aby obráceny byly
n a k r e v b o ž í a na nic jiného "3).
1473. "Filip koupil jest Jandovi zeti svému, jeho dědicům, budúcím
luon mincHský od Šeruba čistý a svobodný ode všech zmatkův za 80 kp
gr čes. bez čtyi' kop gr, z nichžto zavdal jest Šerubovi 65 kp gr Č., a ostatek
má Šerubovi dáti na Svatý JiH na]prv pÍ'Íští, to jest 11 kp gr č. ato s takovou výmíenkúpan Filip platí, že to jemu všecko má zase zaplatiti
Janda zeť jeho z toho luonu. Actum in Curia Regali coram juratis consulibus Sabbato d~e Scte Dorothee 1473" (6. února).4)
1481. J\1argl'etha Šikethanusová do kšaftu svého vložila odkaz ná...,ledující: "Item toto najprve,že s tol i cep ů I pr eg é i' s k é mocně
o d k a z u j i ,k z á d u š Ío I t á Í' e mého u sv. P. Barbory, tak aby
z tono způsobeno bylo, by tu mše svatéslúženy byly budúcně a věčně"5).
1488. J é!-kož Pavel Písek proti úízení l~šaftu Jakuba Raddy pnnucen jest vedle obyčeje a práva tehdáž od mincéřův a pregéí'ův, aby

1) Archiv

města Vidně č.

1974.

luon Hanuše sirotka bratra téhož Jakuba prodal, n e b Han u š z d op u stě n í b o ž í hon e m o h I sám d ě l.a t i, k tomu také domek
pod kaplú odprodal jest Hanušův Bartošovi Rožmitálovi, aby Bartoš
Hanušé opaHil a zápisem uJistil na statku svém, že on neb Jeho budúcí
mají Je] do Jeho sm.rti oděvem, jídlem a pitím slušně a poctivě opatrovati ...
proti tomu prodeJi Hanus učinil jest odpor ... pravě, že by se mu krátko
dálo. Ta věc vznesena jest na uroz. pa Beneše z Vajtmille, tehdáž mincmajstra najv., i nalezen jest prosUedek toho zmatku JMtí a pány šepmistry se pány a konšely mine. a preg., aby Hanuš byl zachován vedle
kšaftu tímto zHzením: Najprv aby Hanuš seděl v svém domku do smrti
bez pi'ekážky všeliké a tu aby opaHen b}Tl a chován poctivě šatstvem,
jídlem, pitím a jinými poHebami k živnosti jeho, a to jest slíbil Bartoš
Rožmital zdržeti a úéditi jako dobrý člověk; a na to ] i s t o t u čin í
jemu týmž I u o n e m, který jest kúpil od Pavla Píska... A navštívil-li by bůh Hanuše prve smrtí, než Bartoše Rožmitala, tehdy jeho
manželce neb jeho dědicům ten domek i luon má zůstati za dědický a úplně
zaplacený ... f. 2. ante Magdalene (21. července) in domo domini magistri
monete6) .
1489. Ondráček Havlíkové, mincíř, čině poHzení o statku svém odkazuje ,,1 ů n min c í i' s k Ý k V y s o k é m u k o s tel u, aby na to
.kaplan spůsoben byl k tomu oltáři, jdúc do kaply na pravé ruce od školy
budúcně a věčně"7).
1523. Paní Markéta z Slavíkova seznala se dlužna býti pl'-ed pány
konšely Dvoru Vlaského pravého, spravedlivého a jí půjčeného dluhu
panu Václavovi Koblásovi i jeho dědicóm jakžto věHtelóm svým devět kop
grošův českých, kterúžto summu zaplatiti a vyplniti má takto: že tíž
v ě Í' i tel é j'ejí neb jeden z nich u žit e k br á ti ma] Í seč t vrt i
s t o I i c e její p r e g é i' s ké na každý týden počnúc od zápisu tohoto,
cožbykoli na té čtvrt stolice phšlo, až právě do vyplnění a vybrání vší
summy své devíti kop gr čes. svrchupsaných. Actum in Curia sabbato
:ante dominica Omnis terra. 8 )
A. 1. (39.)
1523. Pan Matúš zámečník k o u P i I sobě dědicóm a budúcím
svým lůn min cíl'- s k Ý svobodný a nezávadný od paní AnilY manželky nebožtíka pana Machka s Rybného trhu a pánův poručníkův jejích
za sto kop a 35 kp groš. českých, zavdal hned šedesáte kop gróš. čes ....
Actum in Curia sabbato ante Purificacionerri Marie.
A. 1. (39.)
1523. Jii"ík krajčí k o u p i I sobě ... š e stý díl s tol i cep r eg é i' s k é svobodné a nezávadné od pana Víta pekai'e jmen~vitě~a 72 kp
gr českých hotových zúplna a docela zaplacených
Actmu, in Curia
sabbatopost Dorothee.
A. l. (40.) pv.

2)[ lbidemč. 1979.

3) A. K. Reg. rubeum J. 16.
4) A. K. Liber sentent. D. 5.
6) A. K. Reg. flav. minus A. 24 v.
f:

6) A: Z. Lib. herecl. rub. lllajor E. 19. dle výpiskú J. J. Řeháka. 1
7) A. K. Reg. flav. minu's H, .10 .
. 8) Tento i všecky následujici zápisy ob3aženy jsou v červené knize ininclÍ'ilv.
18*
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·1523. ]i:Hk krajčí známo učinil p1-ed pány konšely Dvoru Vlaského,
že jest dlužen spravedlivého dluhu 72 kp grošův českých panu Janovi
Maslníkovi neb jeho budúcím, v kterémžto dluhu z a p i s u je a z a s t av u j e týmž v ě i- i tel ů m s v Ý mše stý díl s tol i cep l' eg é i- s k é . .. se vším užitkem na ten šestý díl pl-išlým jmenovitě do půl
druhÉ-ho léta od zápisu tohoto poi-ád zběhlého. .. Actum in Curia sabbato post Dorothee.
A. 1. (40.) pv
1523. Vajpis z kšaftu neboštíka Jakuba Pašolete: Item co se 1 ů n u
mého min c í 1- s k ~ h o dotýče, ten por o učí m vn ú č a t ó m mým
Janovi, Vondi-ejovi, Martinovi i tomu, kteréž Regína dcera má v životě
svém nese, dá-li mu Pánbůh na světě živu býti, všem spolu nerozdílně
a kolkožkoli by se jich napotomní časy z jmenované dcery mé na svět zplodilo, aby každé rovný díl na tom lůnu jmělo s nápadem dílu umrlého
dítěte na živé pozůstalé. Jestli že by pak všech mých vnúčat pán bůh
pi-ed lety dospělými smrti neuchoval, tehdy aby lůn prodán byl a polovici
z toho lůnu aby dcera má svrchupsaná brala a druhú polovici na záduší
aby obraceno bylo, kdežby se pánům zdálo a poUeba byla. .. v sobotu
pi-ed svatým Petrem a Pavlem.
A. 1. (40.) pv
1523. Pan Piram, pan JindHch a pan Jaroslav Kapúnové bratH
vlastní z Svojkova osobn,ě stojíce pi-ed pány konšely Dvoru Vlaského
oznámili, že v podílu sta,tku svého, kterýž se mezi nimi stal, pan Ph-am
s panem Jaroslavem ode v z d a I i J s ú s e s t o I i cep l' e g é i- s k é,
kterúz na Vlaském Dvore společ11,ě měli, panu Jindhchovi b l' a t l' U
S v é m u nadepsanému ku pravému dědičnému držení, užívání a jakožto
s svým vlastním učinění, tu sobě ani dědicóm a budúcím svým kterým
práva nepozůstavujíce ižádného k naHkání věčně. Dál se zápis v sobotu
p1-ed povýšením Svatého kHže . . .
A.. 3. (41) pv
1524. Pa11,í Anna Miránková k o u p i I a jest Jakubovi pHteli svému
lůn min, c í 1- s k Ý čistý, svobodný a nezávadný od pa11,a Matěje Chotusického za 117 kop grošův českých hot o v Ý c h, zúplna a docela zaplacených, témuž Matějovi Chotusickému splněných ... Actum in Curia
sabbato post Epipha11,iam domini. . .
A. 4. (42) pvo
1524. Pan Jan Škornička lůn min c í 1- s ký od nebožky Lidmily
Rožmitalky maje kšaftem poručený, ten jest pro d a I podle téhož
kšaftu znění s p o vol e ním pán ů v k o n šel ů v D v o l' U
V I a s k é h o Petrovi sirotku neboštíka Václava pHJmím Dvanácthavéí-ův Jmenovitě za 130 kp gr. českých. . .
A. 6. (43)
1524. Pan Vít pekar- žádost svú vznesl na pá11,y konšely Dvoru Vlaského m aj e o d jez d p 1- e d seb Ú, a neuchoval-li by jeho v tom
času pán bůh smrti, tehdy z a p i s u je mocně a odevzdává se paní
Martě man, žel c e s v é půl s tol i cep l' e g é 1- s k é své svobodné
ku pravému dědičnému držení užívání, tak aby jí na to žádný nesahal
ani žádn,é překážky činil žádným obyčejem vymyšleným. Dálo se na
Dyo1-e Vlaském v sobotu p1-ed Svatým Vítem. . .
A. 6. (43)pv
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1524. Viktorin mincíř pHjal k sobě díl Anny pastorkyně své jm,enovitě
20 kp gr českých na takový způsob, že téhož sirotka pH sobě chovati,.
opatrovati, odievati i ztravu jemu dávati má, a tu s um m u týž Viktorin
z a p i s u j e a u j i š ť u j e témuž s i l' o t k u n a lůn u svém m i nc í 1- s k é m čistém svobodném, kdyžby koli týž sirotek summy své svrchupsané požádal, Viktorin nadepsaný jemu ji vydati a zaplatiti má ... Actum
in Curia sabbato ante Petri et Pauli apostolorum. . .
A. 7. (44)
1524. JiHk Popelka s povolením pánův konšelův Dvoru Vlaského
pro d a I j e s t d vad í I Y 1 ů n u svého mincíl-ského svobodná a nezávadná Petrovi vačkáři za padesát pět kop gr českých; zavdal hned .týž
Petr vačkái- JiHkovi Popelkovi 20 kp gr českých hotových a v každém
roce poi-ád zběhlém počna od zápisu tohoto po desíti kopách gr českých
platiti má až do vyplnění té summy svrchupsané, a pH tom tato v Ý min ka
stala se jest s povolením pánův konšelův i všech
pán ů v k n ap ů v, ... jestli by pán bůh JiHkovi Popelkovi pomohl
se zase z Uher vrátiti, tehdy bude jmíti .plnú moc, ty dva díly lůnu mincí1-ského od téhož Petra vačkářeneb dědicův jeho .... vyplatiti ...
a v ty dva díly lůnu mincířského nadepsaného se zase uvázati bez pi-ekážky všech lidí. .. Dálo se v sobotu po Svatém Bartoloměji.
A. 7. (44) pv
1525. Petr vačkáJ:- pustil dva díly lůnu svrchupsaná JiHkovi Popelkovi a vzal od téhož JiHka 20 kp gr českých hotových ... Actum sabbato
ante Trinitatis.
tamtéž.
1524. Paní Marta Machková z Koňského trhu s panem J an,em prennerem, zeťem svým, vstúpivše~ p1-ed pány konšely dvoru Vlaského seznala
se dlužna býti témuž panu J imovi pren,nerovi i jeho dědicóm věřitelóm
svým pravého a spravedlivého dluhu padesáte kop gr českých, kterúžto
summu zapisuje a ujišťuje týmž věhtelóm svým na lůnu svém min,cíi"ském
svobodném a n,ezávadném . .. a což se u žit k u s t o h o lůn u dotýče, toho pan Jan prenner p i' i pan í Mal' t ě z a n ech á v aj aby
lůnu toho zúplna užívala. Actum in Curia sabbato ante Andree.
A. 8. (45) pv
1525. Páni konšelé dvoru vlaského pustili jsú urozenú paní Katehnu
z Rozmtála a z Blatné JMt v t 1- e t í díl s půl s t o I i ce pregéí-ské
od paní Doroty z Veletic i s užitkem na ten Uetí díl phšlým pHsudkem a
právem, . .. Též také od paní Margéty z Slavíkova díl u t J:- e tíh o s e
čtv r t i s t o I i c e její pregéřské... nadepsanú paní Katehnu JMt
zmocnieli jsú i s užitkem na to pHšlým, tak jakž ten díl Uetí se čtvrti stolice přísudkem a právem 11,a JMt paní KateHnu pHpadl jest. Actum in
Curia sabbato ante Urbani dominica Cantate.
A. 9. (46)
1525. Pan Ondi-ej zvonník s povolen,ím pánův konšelův a pánův
knapův Dvoru vlaského k o u pil Martinovi p a s tOl' k u s v é m u
lůn ITl, i n c í 1- s k Ý svobodný a nezávadný od paní Marty Medové za
130 kp gr čes. hotových ... a toto sobě znamenitě pH tom lůnu vymínil
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a pozůstavil jest: jestli by týž Martin pastorek jeho nechtěl se nap1'ed pána
boha báti, pánův ko,llšelův poslúchati a jenw panu Ondí'eji a máteh své
poddán a poslušen býti a co pl-ed se svévolně bez dotazu a povolení jich
chtěl bráti a statek mrhati, tuto sobě týž pan Ond1'ej s manželkú svú
moc p o z Ů s t a v i 1 je s t, aby moc j měl i, s povolením panův
konšelův ten 1 ů n pro dat i, zastaviti, směniti a jako s svým vlastním
což by se jim zdálo učiniti bez p1'ekážky všelikteraké .. , A kdyžby koli
týž Martin ph díle minCÍi'ském podle 1'ádu a práva od pán,ův konšelův
zkušen byl a rukú toho díla dostatečně dovésti 111,ohl, tehdy zase panu
Ond1'ejovi nadepsanému a máteH své na jich summu svrchu dotčenou
z a ten 1 ů n k a ž d é hor o k u po 20ti kopách gr česk$Tch pIa t i t i
má až d o z ap 1 a cen í těch sta kop a 30ti kop gr čes. svrchupsaných.
Actum in Curia sabbato ante Clementis pape
A. ll. (48)
1525. Smlúva stala se jest mezi paní A,llnú Tí'ebešickú s jedné a
Václavem Vočkem mincíi'em s strany druhé taková, že táž paní Anna
z a s t a v i 1 a j e s t l ů ,ll s v Ů jmi n c í l' s k Ý svobodný a nezávadný
témuž Václavovi Vočkovi ve stu kopách grošův českých hotových na
takový způsob, že týž Václav Vočko s dědici svými ten lůn držeti, jeho
užívati a na něm dělati má podtud, pokudž by táž pan,í s dědici svými toho
hlnu zase k svému dlžení a užívání od téhož Václava Vočky neb dědicúv
jeho nevyplatila. A on Václav Vočko s dědici svými, p o k u d ž byt e n
1 ů n drž e 1, dá vat i má paní Ann,ě neb dědicúm jejím z e vše h o
u žit k u t o hol ů n u čtv r t Ý díl... i s černého . .. Actum in
Curia sabbato ante Circumcisionem domin,i
1530. Pan, Václav Vočko ... propustil zápis svrchupsaný paní Anně
T1'ebešické, když táž paní Anna summu svrchupsanú panu Václavovi
Vočkovi zúplna položila a dala
A. ll. (48)
1526. Mikuláš kramáí' k o u pil sobě, dědicóm a budúCÍm svým
půl stolice pregé1'ské čisté svobodné od pana Jana Štollara
z Chocemic za dvě stě kop gr českých hot o v Ý c h, zúplna a docela
zaplacených. .. Actum in Curia sabbato ante Trinitatis.
A. 12. (49)
1527. Šimon mincíi' se pány přátely svými. osobně stoje p1'ed pány
konšely dvoru Vlaského a pány kn,apy phznal se, jakož dožádal se na
páních konšelech a páních knapích skrze pán,y p1'átely své, aby jemu výjezdu z země pHti ráčili pro jeho pilnú poUebu, a že dělníka na lůnu svém
dostatečného postavil, že se konečně do Velké noci najprv pHští vrátiti
zase chce. Páni konšelé se pány knapy na žádost pí,átel Jeho v tom jemu
povolení své dali jsú a VÝJezdu jemu přejí, všakž tak a na takový spůsob,
aby se do Velké noci najprv pHští konečně zase vrátil a na lúnu dělal. P a kl i bys e n e v r á t i I, t e h d y pán i k o n šel é moc j mít i
bud ú se pány poručníky téhož Šimona mincÍÍ'e, totiž se panem Janem
Štollarem z Chocemic a panem Janem písaí'em mince, 1 ů n jeh o m i ne í ř s k Ý pro dat i a to tomu, ktožby toho díla minCÍi'ského rukú dovésti uměl, bez p1'ekážky téhož Šimona i jiných všech lidí otporu všeli-
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kterakého. Pakliby ten lůn po vyjití toho času prodán nebyl, tehdy páni
konšelé aby moc jměli, s téhož lůnu užitek bráti a kamžby se jim koli
zdálo, buďto na kaplu aneb na světlo obraceti podtud, pokudžby ten lún
prodán nebyl. Actum in Curia sabbato die Urbani
A. 15. (52)
1527. Já Petr Pašinka z Trojanovic známo činím zápisem tímto
obecn,~ .. " že jsem se dožádal na Václavovi Vočkovi mincíH, že jest mi
půjčil ku poUebě mé padesáte kop gr českých, v kteréžto summě z a st av u j i a zápisem témuž Václavovi Vočkovi i jeho dědicóm jakožto věH
telóm svým' čtv r t s tol i cep r e g é l' s k é, k t e r ú ž v z á s t a v ě
drž í m od Václava Korába ... Actum f V. ante Margarete
A. 15. (52)
1531. Pan Pavel z Podivic, krále JMti Medník mince, k o u p i I
sobě. .. š es t Ý díl s p o lov i c e s tol i ce p r e g é ř s k é čistý,
svobodný a nezávadný od J ana ~yna nebožtíka Bárty od kola za 14 kop
gr českých hotových ... A tak pan Pavel nadepsaný s tím šestým dílem
s polovice stolice pregéÍ'ské půl stolice celé drží a užívá, totiž s tím dílem,
kterýž od paní KateHny Tunklové JMti koupil. Actum in Curia sabbato
post Urbani.
B. 2. (59) pvo
1540. Pan Jan z Skalice phznal se dobrovolně pfedpány konšely
Dvoru Vlachského, že jest vypůjčil ku poUebě své od pana Duchka lojovníka 40 kp gr čes., v kterémžto dluhu týž pan Jan z Skalice odevzdal se
jest m.ocně a zápisem tímto ode v zdá v á vše h o u žit k u s v é h o
n a t l' ech s t o I i c í ch pregéfských bez půl čtvrti stolice pregéřské.
kterúž na dv01'e v preghauze drží, témuž panu Duchkovi lojovníkovi i jeho
budúCÍm jakožto věhtelóm svým na takový spůsob, že již psaný užitek
všicek s stolic dotčených pregéÍ'Ských tíž vě1'itelé jeho. .. od služebníka
pánúv pregéÍ'úv každý týden, počnúc najprv pHští od Actum zápisu toho,
k sobě phjímati a bráti mají až právě d o vy pln ě ní t é s um m y
40 kp gr čes.
B. 16. (73) pv
1540. Jakož Petr pHjmím XIIhavé1'ův obstavil byl užitek s lůnu
mincífského sirotkův neboštíka Jana Škorničky, kterýžto u žit e k p l' ijím a 1 i j s ú pán i k o n šel é min c í f š t í od dominiky Respice
primo léta 1538 až do dominiky Domine ne longe léta 1540, i nachováno
s toho lůnu v tom času peněz hotových 15 kp gr 31 gr 2% den vše českých,
kterúžto summu pan Jindhch Charvát poručník sirotkův téhož Jana
Škorničky na místě jiných pánuv poručníkův od pánův konšelúv zúplna
vyzdvihl a k sobě pHjal ... Actum in Curia sabbato ante S. Jacobi apostoli . . .
B. 20. (77) pv
1540. Lukáš Labuška osedl jest sobě. :. Hm mincÍÍ'ský čistý, svobodný a nezávadný, kteréhožto lůn u Matúš Chotusického, švagr jeho,
m aj e n a voj n ují t i, jestli by se zase nenavrátil, ode v z d a I s e
témuž Lukášovi švagru svému ku pravému dědičnému držení, činěni,
užívání a jakožto s svým vlastním učinění. .. Actum in Curia sabbato
ante Scti Thome apostoli. . .
C. 1. (78.)
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1546. Adam, syn nebožtíka Petra Draštíka, pl'-edstúpiv pr'ed pány
konšely dvoru vlaského dobrovolně oznámení učinil, že Pavel Fugl str Ý c
jeh oje m u dob rod i ním n.o h á u čin i 1, a z té pHčiny že
jemu i dědicům jeho d á vát i' e t i nul ů n u svého mincíl'-ského nezávadného, na sebe po otci svém dědičně phšlého . .. Actum in Curia
Sabbato ante Reminiscere Ba be ne II
C. 8. (85) pv
1563 Katehna Holická osobně stoje (I) pl'-ed pány konšely mincH'skými a pregél'-skými na dvoÍ'e Vlaském oznámila, že lůn s v ů jmi ne i ř s k ý, kterýž má na dvoře Vlaském svobodný a nezávadný, dal a
j es t dobrovolně a tímto zápisem dává Jindhchovi z Petrovic a jeho
budoucím. V š a k ona Katehna to hol ů n u už í vat i a s něho
bráti m á d o s m r t i s v é, a když by ji Pán Bůh smrtí zachvátil, on
Jindhch z Petrovic hned toho lůnu aby užíval tak jako svého vlastního ... .
Stalo se na dvoÍ'e Vlaském ve čtvrtek Rozeslání Apoštolův Páně ... .
D. 7. (103)
1580 Alžběta, Řehoi'e Durmala: s o u sed a Men š í ho Mě s t a
P r a ž s k é h o manželka, Mariana a Anna dcery Jil'í1m Kurfiršta s o used a S tar é h o M ě s t a P r a ž s k é h o o sed I y s o II S P oleč něj e de n lůn min c í r' s k Ý Dvoru vlaského na Horách Gutnách, k správě pánův konšelův mincíí-ských a pregél"ských téhož Dvoru
vlaského phnáležející podle reformací JMCské úízených rad nad appellacími na Hradě pražském téhož lůnu p1'išlého k společnému užívání svrchu
psaným osobám i všelijakého statku pozůstalého po někdy Salomině JenÍčkovic, sestÍ'e svrchu psané Alžběty, též Mariana a Anna jakožto po tetě
své ....... ve čtvrtek po svaté Lucii
E. 11. (128)
1602. Fridrich Čechl a Jmk Edlmon, toho času oUÍ'edníci z á d uší
Sv. Jan a v o boÍ' e pod Pe t l' í n e m jinak Hory Sion, na místě
a k ruce téhož záduší Sv. Jana o sed I i j s o u půl lůn u min c í )"s k é h o na Vlaském DvoÍ'e na Horách Kutnách vedle kšaftu dobré paměti
někdy ŘehoÍ'e Durmala, na onen čas souseda té osady Sv. Jana v Obor'e
pod PeUínem jinak Hory Sion .... Stalo se v sobotu den památný Sv.
Ond1'eje . . .
F. 18. (146) pv
1653. Poctivá vdova p. Lidmila Sedlčanská rozená Kapounka z Karlova, m ě š t ě n í n k a a i m p r e s o r k a v S tar é m M ě stě P r a žs k é m, o sed laj es t ... půl lůn u mincíÍ'ského na Vlaském dvoi'e
na Horách Kutnách, . .. po dobré paměti p. Marianě Kapounce jinak
BečváÍ'ce, sousedě v Starém městě Pražském, paní mátel'-i své" ... Actum
v úterý den Svatých Šimona a Judy 28. Octobris. . .
F. 23. (151)
Zápisy těmito úejmě se dotvrzuje, že právní obraty a proměny, které
se vlastnictví lůnů minc. a stolic preg. dotýkaly, souhlasí s proměnami
různými, jimiž bývá majetek nemovitý stižen. Lůny mine. a stolice preg.
byly statkem k určitému místu, totiž k Vlaskému Dvoru vázaným, byly
statkem nehybným a nepomíjitelným, byly statkem nemovitým. Statek
tento mohl býti prodán, darován, postoupen, kšaftem odkázán, v jistotu
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nebo zástavu dán, buď celý anebo jeho část, i s užitkem nebo bez užitku
anebo pouhý užitek. Lůny minc. a stol. preg. dělily se nejčastěji na polovice a čtvrti, ale také se vyskytají Uetiny, šestiny, devítiny a dvanáctiny.
Majitelem lůnu nebo stolice nebyl mnohdy ani mincíl' ani pregér', mohla
jím býti osoba, která pro tělesnou vadu nebo duševní nedostatky nebyla
schopna díla mincovního, statek tento mohl býti pl"enesen na vdovy nebo
sirotky, po pHpadě mohl spadnouti i na osoby moralní (chrámy, kláštery
a pod.), ovšem také na osoby mimo Horu žijící. V pHpadech takovýchto
konali mincovní dílo robenci (dělníci), kteH se svolením obce dle poUeby
se phbírali na pomoc, jak bylo již výše pověděno. Na sklonku téhodne
pl'-ijali starší obce veškerý plat za dílo vykonané a odměnivše robence,
rozdělili p1'ebytek majitelům lůnů minc. a stolic preg. dle klíče od st arodávna obvyklého, ponechávajíce ovšem ve společné pokladnici zálohu
jakousi na útratu obecní.
Hodnota lůnu n1.incíl"ského a stolice pregé1'ské ne byla stálá. Pokud bylo
možno dopíditi se bezpečného podkladu pro posouzení fluktuace této, zvěděli
jsme, že roku 1523 byla hodnota lůnu minc. asi 130 kp gr, stolice preg. asi
400 kp gr; roku 1534 sklesla cena lůnu na 75 kp a klesala odtud stále až do
roku 1550, kdyse lůn prodával za nepatrnou sUmmU 12 kp gr; odtud hodnota lůnu stoupala zvolna, roku 1574 dosáhla asi 30 kp gr a na tom stupni
stanula asi do roku 1600; roku 1604 se zvrhla na 10 kp a roku 1610 dokonce na 5 kp gr, - a zlepšení hodnoty již nenastalo. Téměi' souběžně se
měnila hodnota stolice pregéi'ské; avšak fluktuace hodnot jeví se tu poněkud zpozděnou proti lůmlm mincíl"ským: původní svrchu dotčená hodnota stolice udržela se až do roku 1536, roku 1552 jevÍ se skleslou na 26 kp
gr, ještě roku 1559 kolísala okolo 30 kp, potom se vyšinula asi na 40 kp,
od roku 1597 pak již trvale klesala.

3. Psaná. privilegia mincÍl'ův a pregéřův.

Neznáme základní listiny, která slovem královským obdahla mincÍÍ'e a pregéÍ'e horské tak hojnými svobodami a milostmi tak neobyčejnými;
znění její nezachovalo se ani v p)"epise. Známe toliko královské listy konfirmační, kterými se práva mincíÍ'ům a pregéÍ'ům dHve udělená obnovují
a tvrdí. Avšak listiny tyto zpravidla kromě formule konfirmační nezvěstují nijakých podrobností, totiž nevyznačují jmenovitě, která to práva
se potvrzují, což v jiných listinách toho druhu bývá obyčejem. Na p)".
jádrem konfirmačního listu krále Ludvíka ze dne 4. listopadu 1523 jest
věta, jíž se ztvrzují mincíhlm a pregéh'm1. kutnohorským "všechna privilegia, majestáty, obdarování, vejsady a milosti, kteréž od p)"edkův našich ...
dosáhli a obdrželi, . .. ve všech punktech, klausulích a artikulích ... "1).
1) A. Z. Sbírka Donebaurova, opis z

počátku

18. století.

202

203

Takto povšechně jest stilisován také konfirmační list krále Ladislava ze
dne 15. června 1454: " .. ; Též pregére, mincíl"e, prenary i jiné k jich
llmům a právóm navracujeme, kteréž na Vlaském dvoi"e měli sú a mají
i budú míti; a všecky platy a zbožie jich ... propúštíme a jim ... dáváme
tímto listem a tvrdíme ... '(2). Majestát krále Václava IV. ze dne 21. srpna
1408 vyměÍ"uje sice mincíl"ům některá práva, totiž upravuje jim "pomoc"
a mzdu, k pregéh'lm, vůbec nepbhlížeje; ale jinak ustanovuje toliko různé
povinnosti mincíhiv3).
Poněkud jasněji zní listina ze dne 4. bÍ"ezna 1435: "My Aleš z Risenburka, najvyšší správce království českého, vyznáváme ... , že ... věr
ným našim milým mincéÍ"óm lmapóm ... , kteHž sú zasie u Hory Kutny
po vypálení prvníni i druhém sie sadili ... , navrátili sme... všechna
práva a i"ády šmiten, kteráž sú měli a mají od slavných králóv ... , jich
v ni čemž nem11,enšujíce, k mocnému držení, jmění, vládnutí a podle jich
díla a práce ku používání, tak by oni i jich budúcí těch práv se všemi právy
k tom,u pHslušnýnú mohli požívati, držeti, směniti, prodati a jako s svým
vlastním učiniti, to však vždy s vědomím mincmistrovým; a toho ižádnému
z uteklých nejsúce povinni sstupovati, ... kromě lečby který z své dobré
vůle sám od sebe co takového chtěl navrátiti aneb sstúpiti, toho jemu
neodpíráme ... Kterýžto zápis chceme jim zachovati bez porušení,lečby
který neb něktei"í z nich v falši byli shledáni ... '(4). Určitější vyjádi"ení
svobod, jichž pregéH požívali, nacházíme v listě ze dne 4. i"íjna 1462,
jímž král JiH po žádosti konšelů pregél'"skýchsvobody ty utvrzuje; čteme
v něm toto: " ... knapy pregéÍ"ské ph tom obyčeji zachováváme a chcem
i ustanovujem, aby po věčné časy. .. byli zachováni, totižto, aby děti
a pÍ"átelé knapův pregéÍ"ských najbližší po smrti otcův a pi"átel svých
k těm lůnóm v preghauze našem v HoÍ"e Kutné nápady měli dědické ... "5).
V osudném, roce 1547 obec mincíh'l a pregéÍ"ů houževnatě hájila pri'vilegií svých vůči konfiskaci, ale marně; konečně musila pl'"es všeliký svůj
odpor pÍ"ece vydati privilegia svá, jak patrno z listu, jejž Mikuláš z Práchňan,
Jan zlatník z Liboslavě "i jiní poslové od Hory Guttny" do Prahy vyslaní
konšelům mincíl'"ským a pregéÍ"ským do Hory zaslali a jehož obsah jest
tento: " ... Oznamujeme Vám, že JMKská dnes ráčil jest dotaz udělati,
práva Vaše mincíl'"ská a pregÝÍ"ská jsou-li položena, a když jsme pověděli,
že nejsú, jest se dotázáno, máme-li je sebou; pověděli jsme, že nemáme
a že v naší moci nikda nebyla jsú a nejsú, než vy že je v své moci máte.
I jest JKMti ta vůle a přísné i s pohrůžkou rozkázání, aby ihned vůle
JKMti Vám oznám,ena byla a jeden z nás aby s tímto psaním bez meškání
nazchval k Vám vypraven byl a Vám vůli JKMti oznámil, abyste se tak
2)
3)
4)
5)

Sternberg Urkundenbuch čís. 79.
Jar. Čelakovský Sbírka pramenů práva měst. II. str. 1096 a násl.
Palackého Archiv Český VI. 433. - Sternberg Urkundenbuch č. 78.
Sternberg Urkundenbuch č. 83.

skutečně pod uvarováním hněvu a p:l'"ísného trestání zachovali a dvě osobě
,na místě obce své s privilegiemi a svobodami Vašimi ihned, nechajíce
všeho rozpakování, vypravili. A protož na takový rozkaz a poručení
]KMti vyslali jsme s tímto listem pana Václava Vočku, neb JKMt, dokudž
se toho od Vás nestane, neráčí nám na věci obecné žádné odpovědi dáti ...
Dán v Praze, v sUedu po svatém Františku v dvaceti hodin 1547'(6). Obec
byla sice ph svobodách svých zůstavena, ale původní listina. svobody
'ty zaručující, nebyla jim bezpochyby navrácena.
Poněvadž listinu tuto možno považovati za ztracenou, nutno vážiti
si tím více okolnosti, že se zachovala listina z roku 1343 aspoň ve dvou
pozdějších pl'"episech, ve které Jan Lucemburský udílí prenél'"ům horským
výsady 7) téhož asi druhu, jakých užívali n-:dncíH a pregéh horští. Soudíme,
že privilegia obce mincíl'"ů a pregéř"ů byla asi podobně formulována; a proto
ukazujeme zpět do 1. odstavce oddílu 1. v této knize (str. 10 a ll), kde
hlavní stati dotčené listiny byly již otisknuty.

4. Význam šmiten.

Uvážíme-li, jak podivuhodné bylo postavení obce mincíí"ů a pregMů
kutnohorských, z rámce obyčejných poměrů právních naprosto se vymykající, uznáme zajisté, že i pro vznik postavení toho nutno hledati pi"íčinu
kromobyčejnou. Soudíme, že knapové mincírští a pregérští byli původně
nájemci mince a že byli ovšem tehdy také účastni všech práva požitků
k tOmu pHslušejících. Mince (moneta) byla sice jedním z regálů královských vedle cla (telonium), mýta (muta) a jiných1); avšak z různých
důvodů propůjčovali králové ťakováto práva svá též osobám jiným. Ve
13. století dostávalo se propůjček takových namnoze městům. Zakladatelé
111,ěst, zejména králové Václav 1. a Pi"emysl Otakar II., utvohvše četná
velká sUediska obchodní, starali se také o jich rozkvět a neskrblili podporou ve věcech, jimiž kýžený rozmach národohospodář"ský byl podmíněn2 ).
Hlavní, ba dokonce existenční podmínkou čilého a zdárného obchodování
jest dostatek vhodných platebních pomůcek, totiž peněz berných. V tOmto
smyslu kynul znamenitý prospěch obchodu v městě, v němž král razil
svou minci. Svěží ruch, který zaražením, mince královské hlavně hojným
phvážením hmoty mincovní (sťHbra, mědi) a rozvojem některých i"emesel (kovář"ského, hrnčíl'"ského, zlatnického) ve městě se uhostil, čítáme

I

lil

6) A. K. č. 1012.
') Jar. Čelakovský Sbírka pramenů práV<!, měst. II. str. 378-381.
1) Jiné regály byly: regál horní, trhy výroční (nundinae), poskytování noclehu a stravy úředníkům l~rálovským na cestách, očista a jiné.
2) Města zakládána pí'edevšÍm tam, kde byly důležité křižovatky nebo uzly
cest obchodních, vhodné pí"echody přes řeky (brody), kde ústily stezky pohraniční.
a podobně dále.

205
204

někdy ještě

k momentům méně cenným a proto vedlejším.. Abychom poznali výhodu
hlavní, nutno uvážiti tehdejší politiku finanční.
Oblasti, ve kterých určitý peníz byl berným a mohl volně a nerušeně obíhati, byly ve středověku sevřeny hranicemi mnohem těsnějšími,
než v době novější, a každý, kdo minci vybíjel, hájil houževnatě její právo
a svúj prospěch, hlavně tím, že minci ciZÍ z oběhu vylučoval (ve smlouvách
kupních a pod.); tím byly styky obchodní velice ztěžovány. Obchodník
cizí, pHšedší do města s mincí nebernou, byl úplně bezmocným, nebyla-li
možna směna peněz cizích za tuzemské. Avšak směna (cambium, veksll
byla jedním z regálú královských a byla zpravidla připojena k mincovně;
dle toho lze posouditi, jak eminentně dúležitým činitelem pro obchod s cizinou ve městě tom kterém byla mincovna. Avšak jiná př'ekážka tížila
obchod veškerý, i domácí, nepoměrně více, totiž častá změna mince, odvolání mince staré (Heba byla dobré jakosti) a zavedení mince nové (mutatio
monetae, revocatio m., renovatio m.). Taková obnova mince děla se
ve 12. a 13. století v obdobích velice krátkých, obyčejně jediného roku;
někdy se měnila mince i několikráte do roka, Ueba ph každém trhu výročním3 ). Jednou pHCinou obnovy mince byla ovšem. změna osoby panovníkovy; dalším dúvodem pro obnovu bylo znehodnocení mince déle
obíhající seHením rázu nebo jiným poškozením; také se tím mělo čeliti
falešnictví, totiz padělávání mince, tehdy mocně bujícímu pro snadnou
nápodobitelnost rázu peněžního (hlavně na plecháčích čili brakteatech);
a konečně byla obnova mince znamenit$TJ11 zdrojem příjmú pro držitele
mince, který požadoval za výměnu peněz dosti značnélio poplatku čili
nádavku (na pí'. na 12 denárú nových bylo žádáno 13 denárú starých,
3) Letopiscové češti živě vyličují neblahé následky častého obměňování mince;
kterak tento "usus confusus in numismate" zle řádil, o tom se rozepisuje obzvláště
široce Zbraslavská kronika Petra Žitavského. " . . . Q u i b u s 1 i bet q u i P pe'
a n n i s in urbibus et civitatibus Bohemie singulis tra n s f i g u r a b a t for mam
den a l' i i m o n e t a sem e 1 a u t b i s, ita ut qui heri et nudius tercius fuerat
sepe denadus bonus et datilis, post breve dierum spacium esse desineret usualis.
Quam dam p n o s a e t e x o s a hec f l' e q u e n s m o n e t e var i a c i o
to ti l' e g n o fuerit, facile perpendere poterit, qui hoc metiri subtilius lW ionis
perpendiculo non fastidit ... Nemo enim tunc lucrose de civitate ad civitatem, de
foro ad forum aliud racione mercium poterat transire, sua vendere aut aliena emere,
quoniam nu m u s, q u i val u i t hi c, u s u mno n ha b u i t i II i c ... et
quod magis est, talis mutacio numorum cunctis qualis occultum intulit latrocinium,
cum hodie enim q u i s h a ber e s ega ude b a t cl e n a 1 i u m, C l' a s h ab e b a t o bol um,' et hoc fiebat, quociens numisma fuerat variatum in quolibet
contractu ... " Fontes rerum bohemicarum N. str. 80. - O témž předmětě promlouvá
Kronika Beneše z Veitmile takto. " ... Variaci o autem dicte monete preteritis temporibus mercatoribus ac pauperibus hominibus fuit multum dampnosa. Pius ergo rex
providere incommoditati pauperum, monetam ipsam tunc puram et valde bonam
fied fecit . . . " Fontes rel'. boh. IV. 46~. - Pódobně píše též Kronika Pulkavova
" ... nam monete mutacio priscis temporibus incolis fuit dampnosa. Quod pius princeps
debita considelacione perpendens monetam huiusmocli fieri puram iussit ... " Font.
rel'. boh. V. 179.

více), jakožto náhrady za nový ráz4). Směna taková byla pak
možná nejspíše v tom městě, kde byla mincé). Města chtějíce si zabezpečiti trvání mince ve svém středu a toužíce zároveň po vydatném vlivu
na správu mince zvláště proto, aby časté obnovování mince bylo obmezeno,
a bažíce snad i po zisku z mi nce plynoucím, domáhala se u krále toho.,.
aby jím anebo některému jich pHslušníku vybíjení mince bylo pronajato,
jak bývalo zvykem též u jiných regálů královských. Králové v té věci
si nevedli odmítavě, nýbrž ochotně, ovšem za jisté dosti značné poplatky
pronajímali minci městu nebo jednotlivým měšťanům zámožným a vynikajícím. Trvání nájmu toho bylo buď dočasné, na dobu určitou, přesně
vymHenou, anebo byla mince nájemci odevzdána do držení stálého s právem dědičného nebo jiného dalšího pi"evádění. Avšak král sobě pokaždé
vyhrazoval právo, pí'enésti minci (ferrum = železa pregéí'ská, í'ečeno
obrazně) na libovolné místo jiné, pokud by poHeba toho vyžadovala.
Propůjčování mince bylo ve 13. věku zjevem tak obyčejným, jako zadávání cla, mýta a jiných regálú, což se dotvrzuje zejména také četnými
formulemi pro koncessi mince, které z doby té se zachovaly. Podáváme
tuto některé doklady, jednak na podporu tvrzení předcházejícího, jednak
jakožto základ pro vývody další.
PÍ"emysl král listem ze dne 23. května 1258 udílí práva městu H r ad i š t i, nově založenému, a mimo jiné praví "demum statuimus et volumus, ut ferrum monete lllmc et decetero teneatur ibidem'(6).
TýŽ král listem ze dne 30. záfí 1275 prohlašuje, "quod fabricam
monete nostre in Iglavia CUm omnibus attinentiis . .. J aroscio mio Ebrhardi magistri monete olim per Boemiam, Hartmudo genero Henrici Albi
civis Iglaviensis et Ebrhardo fratri civis nostri de Chazlavia, qui cognominatur Episcopus, fidelibus nostris ach e r e di b u s i p s o rum
leg i t i m i s per p e t u o P o s s i den ď a m concessimus ... ; volumus quoque, quod s i f e r rUm e j u s dem f a b r i c e a d aliam civitatem vel a I i um q u e m I i bet 10 cu m c a u s a o d i i vel in im i cic i e vel pro p t e r a 1 i q u a sne c e s s i t a t e s t r a n sf e ret u r, ni h i lom i n u s di cti Jaroscius, Hartmudus et Ebrhardus fa br i cam in e o 10 c o, ad quemcunque ferrum translatum
fuerit, de b e a n t secure ac sine difficultate alíqua p o s s i der e ... "7).
4) Je tu na snadě domněnka, že brakteaty, které pro nevhodnou úpravu svou
zdají se býti nezdravým jakýmsi výstřelkem, jakousi záhadnou výstřednosti v oboru
numismatiky, měly značnou podajností Svou jaksi ospravedlňovati a zároveň usnadňo
vati častou obnovu mince a Hm přispívati k zvýšení výtěžku, ze směny plynouciho.
6) Osvobozováni od nucené směny peněz udilel král jakožto zvláštní milost;
roku 1276 listem ze dne 22. března král Přemysl Oto II. obdařil lid ke klášteru Vilémovskému příslušející právem "ut tempore nove monete in suis forensibus opidis homines.
ipsius monasterii per nostros monetarios cambhe denarios non cogantur inviti ... "
Emler Regesta II., str. 422.
6) Emler Regesta II. str. 74.
7) Sternberg Urkundenbuch č. 20. - Emler Reg. II. pg. 411.
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(2 formulái'e.) "Nos Wenceslaus d. g. rex Boh. et mal'. lV(OL ... de
moneta, que fa,bricatur ,et fabricari contingcrit in civitate nostra Br ux, de
porcione nos in eadem moneta contingente quindecim solidos breves dentur
et dari eos volumus eidem (capelIano nostro) per magistros eiusdem monete
vel procuratores nostros .. , qualibet septimana ita ut XXXIX talenta·
denariorum dicto . .. cf,dant integraliter annuatim . .. Et si forte
f e r rum m o n e t e, quod nunc est in civitate prefata, tra n sf e r r i
contingeret a d a I i u m I o c u m, nichilominus volumus etc. '(8)
(Z formuláí'e.) "Nos Wenceslaus etc .... dilecti fideli nostro Merclino
de Cad a n o in recompensam debitorum, quibus tenebamur eidem, et
de gratia nostra speciali, monetam nostram in eadem civitate, prout nos
possedimus huc usque, contulimus et possideri volumus tenore praesentium
ab ipso e t s u i s h a e r e di b u s imposterum pacifice et quiete ... "9)
(Z formuláí-e.) "Nos Wenceslaus etc. fabricam monetae in ... (loco)
H. de ... (loco) et mi, si quem ad hoc sibi idem H. socium adhibebit, ac
haeredibus ipsorum duximus haereditarie concedendam volentes. quod
si ferrul11, de dicto loco magistri monetae, qui pro tempore fuerint, propter
aliquam necessitatem vel utilitatem vel quemque a1ium modum ad aliam
civitatem .. , transtulerint seu quocunque modo idem ferrum vel ferramentum in alia civitate locatum fuerit, nihilominus dieti H. et socius
ipsius, si quem sibi assumpserit, e t h a e r e des e o rum f a b r i cam
in e ad e m c i v i ta t e, ad q u a m f e r rum tra n s I a t u m
f u e rit vel I o c a t u m, d e b e a n t pac i f i c e et sine contradietione aliqua p o s s i der e omniaque jura ad ipsam fabricam speetantia
percipere libere atque plene ... "10)
(Z formuláí-e.) " ... Henrico civi de Piezk propter servicia, que
nobis fecit et facere poterit in futurum, fabricam monete in eadem civitate
Pie z k concessimus, q u a in d i u n o s v i x e r i m u s, possidendam
cunl omnibus juribus ad ipsam racionabiliter spectantibus ... NulIus ergo
subditorum nostrorum ipsum Haynricum vel suos heredes in ipsa fabrica
molestare presumat, sed permittat eum vel eos ... "11)
úvodu tak obšírného bylo Ueba, abychom se mohli pokusiti o prozáí-ení šera, jímž jest obestl-en původ a význam šmiten na Vlaském Dvoí-e.
Pomůckou znamenitou, ba lze Hci dokonce klíčem k roúešení záhady
této jest listina z roku 1312, kterou cituje Eduard Beyer v pozoruhodném
spise svém "bas CistercienserstiftAlt,ZelIe in dem Bisthum Meiszen",
vydaném roku 1855 v Drážďanech. Důležitou listinu tuto12) otiskujeme
8) Ibidem Č. 38.,- Emler Reg. II. pg. 1008.
9) Ibidem 1'._35. '
1?) Ibidem č .• R6.
") Ibidem Č. 37. -c-' Emler Reg. II. pg. 1009.
1,2) Král. hlavni státní archiv v Drážďanech Č. H170. Ed .. Beyer ve svém dil~
ji cituje na str. 577-578. Vděčně připominám, že slav. ředitelstvi hlavniho státniho
.archivu v Drážďanech opis dotčené listiny dle spisu ,Béyerova mnou pořízený se
vzácnou ochotouzl~ollacionovaloa doplnilo ..

úplně; phsuzujeme jí význam nemalý také proto, že z ní. poznáváme jména několika pí-edních měšťanů kutnohorských z doby, pro
kterou prameny dějin kutnohorských jsou velice nuzné, a proto každou
zprávu, k Hoí-e se táhnoucí, nutno ceniti vysoko., Text listiny jest
následující :
"Nos Wilricus judex necnon universitas juratorum civitatis Zittavie
ad nniversorum noticiam deferentes presentibus publice protest amur,
nobis certo certius hoc constare. fabricam monetariam spectantel11. ad
dictam civitatem Zittavie, nunc autem de maturo consilio per felicis recordacionis dominum quondam Wencezlaum serenissimum Boemie et Polonie
regem in Montem Kuttis pro conlmuni terre bono translatam, Petri et
Friczkonis, filiorum quondam Tylonis dicti de Tilia, nostri concivis, justicialiter fore mediam, a1ia vero media parte diete fabrice ad posteros ac heredes Theodrici dieti Langschenkl jure hereditario similiter pertinente,
quamvis quidem inter heredes predietorum Tylonis et Theodrici, diuturno
tempore defunetorum, racione privilegii per magnificum pdncipem quondam Ottakarum regem Boemie memorato Theodrico super eadem fabrica
tantum colIati, cum tam prefatus Thylo quam ipse Theodricus prellotatam
fabricam simul tytulo emptionis conparaverint, de partibus ejusdem fabrice
disceptatio subortafuerit, que tamen per viros ydoneos fratrem Fridricum
priárem monasterii Cedlicensis, Nycolaum de Neffhof, Heinricum Chirchpergetum, Dietmarum Monetarium et Andream dictum Scharzach, qUOl'um
arbitrio ipsa disceptacio extitit tradita, fuit in posterum abolita et sopita
partibus utrisque assentientibus, quia velIet in parte sua ipsius' fabrice,
pars quelibet contentari ad nostram et dicti Montis kut ne presenciam
venientes suppliciterpostulantes, quatenus ne ipsis videlicet heredibus
pretactorum Tylonis et Theodrici, de partibus utrorumque, sepe dicte
fabrice inpeticio seu calumpnia deinceps alteri ab altero eorum vale ret,
vel per quempiam alium peroriri nostras ipsis super eo dignaremur litteras
erogare, quorum condignis precibus annuentes ad tenendam et possidendam
perpetuo heredibus prefati Tylonis partem mediam sepe fate fabrice, et
heredibus prelibati Theodrici partem alteram jure hereditario, ipsorum
voluntate et consensu accedentibus, nostras eis litteras contulimus, sigilli
nostri et sigi11i honorabilium virorum antefati Montis kutne juratorum
munimine roboratas. Testes civitatis Zitta,vie prenotate sunt. .. Hermannus Grbze, rector s'cabinorum, Nycolaus de Hirsvelde, scultetus Stainruker, Heymannus de Tyrkow, Guntherus de Gablona, Chunradus magister
scole, Petzoldus:Vazolt, Haimannus de Budesin, Petrus Herwordi, Friczko
de alta domo, Ysenricus de Sbidenicz, Wernherus Merer, iurati vero dicti
montis, Tyrmannus Lucie, Ekhardus, Hainnamms (!) de Castro, Ulmannus Mercator, Nycolaus de Odren, Syboto Kelberk, Hermannus Ruthafdi, et Henricus' de Smalbath, aliique vir i quamplurimi fide digni. Acta
sunt hec an~o Domini millesimo trecentesimo deól111l secundo, XIIo kalendas septembris."
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. Listina jest neklamným dokumentem pro fakta následující. Již za.
krále Pí'emysla Ot. I I. byla v městě Žitavě13) zaražena mince a královskou
propůjčku mince této obdržel Dětřich Langschenkl; ale s ním společně
za tuto propůjčku položil peníze (jakožto "socius") Tylo de Tilia. Králem
Václavem Druhým byla pak "de maturo consilio" mince žitavská "pro·
communi terre bono" p'í'eložena do Kutné Hory. Po smrti obou mužú
dotčených) z nichž druhý v královské listině nebyl jmenován. ačkoliv
n~inci žHavskou společně s prvým zaplatil a držel, vznikl spor mezi dědici
obou. Spor) jehož roúešení uloženo bylo sboru mužů ctných a věrohodných)
rozhodnut byl v ten smyst že dědicům Dětí-icha Langschenkla pHsluší
polovice šmitny a dědicům Tylona de Tilia pak polovice druhá. Další
osudy jedné poloviny šmHny této lze stopovati až téměř do konce 14. století podle listin, též z bývalého kláštera Starocellského pocházejících.
Po Petrovi de Tilia. diakonu, pfipadla .,media fabrica monete dicte de
Sitavia" na dceru ze sestry jeho Jutu de Schildov a po její smrti na panenský klášter v Marienthalu u Seyfritsdorfu14). Klášter marientalský prodal
tuto polovici šmitny roku 1354 dne 18. zát-í klášteru starocellskému za
96 kp grošů15 ); a podle plné moci) kterou klášter starocellský za opata
Vitego dává souhlas a schválení své všemu, co by zástupce jeho J ohanes
podnikl stranu prodeje oné poloviční šmitny žitavské, lze souditi velice
pravděpodobně) že spravedlnost tato byla v době od 1363 do 1384 opět
prodána; další stopy pak mizí. Mhro tyto tí-i listiny starccellské známe
13) Místo, které bylo uznáno vhodným k založení města Žitavy, bylo ode dávna
velice významné pro obchodní styky sasko-české: tudy se hojně vyváželo přes hranice
obilí české, tudy se do Čech přiváželo olovo slezské, jakož i ryby slané a sušené od Baltického moře. Základem města byly prý tři velké krčmy ("drei Kretschame"), které
průvozníkům poskytovaly útulku; kolem nich vyrostla znenáhla osada, kterou
král Přemysl Oto II. povýšil na město, ustanoviv prý roku 1255 sám s rytířstvem
svým objíždkou obvod města a polohu zdí městských. Viz Christ. A. Peschell Handbuch der Geschichte von Zittau 1834 díl 1. 8. 10. 12. a 1837. II. 1 a násl., jakož i Dr.
Herm. Knothe Urkunoliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschichte der Oberlausitz
v Neues Lausitzer Magazin LIJI. str. 161-420.
14) Výňatek z příslušné listiny, datované dnem 7. února 1347, otiskl Ed. Beyer
ve SVél}l spise na str. 600; v ní se vyskytá zajímavý passus "media fabrica monete
Cl i c t e de Sytavia". Listina začíná takto: "Nos Nycolaus iudex, Cunzmannus Morspach, Petrus Hoppho magistr i scabinorum, Johannes Morspach, Albertus de Pyzk,
Johannes de Pysk ceterique scabini montis Chutensis recognoscirnus . . . "; uložena
jest v Hlavním státním archivě v Drážďanech pod čís. 3068 a).
15) Listina, kterou se prodej zajišťuje, jest nejstarší nám známá listina, v niž
jsou jmenováni konšelé obce mine. a preg. v Kutné Hoře, pročež úvodni stať listiny
tuto uveřejňujeme: "Nos Rensil de Morspach iudex, Hensil Prenner et Hensil institor
tunc temporis magistri iuratorum, Johannes de Sitavia, Johannes de Pyska, Wernusch
Mewtner et Frenczd Ebrusch ceterique iurati cives montis Chutyn, Elblinus de Pysk,
Johannes Wolkenstein, Pescho Murre, Nicolaus Schik monetariorum iurati, Hermannus Eldreis Nicolaus Monetarius, Nicolaus Wollenstich monetarii pregariorum
curie Regalis ~ontis supradicti recognoscimus
" Hlavni státni archiv v Drážďanech č.

3376.

ještě několik listin ze 14. a ze začátku 15. století, z nichž dvě se dotýkají
druhé polovice šmitny žitavské) ostatní pak hledí k jiným šmitnám) do
Hory p'í'eneseným. Obsah těchto listin tuto otiskujeme. .
Žofie) abatyše kláštera v Pohledu blíže Něm. Brodu (in Valle S, Mariae
prope Brodam) doznává listem ze dne 26. záH 1333) "quod hon. vir d.
Conradus. sacerdos de Colonia. animae suae salutem desiderans in futurum.
comparavit et emit o c t a v a m par tem i n u n a f a b r i cad e.
Syt t a w i a) quam nostro monasterio atque conventui . .. talibus condicionibus perpetuo delegavit) videlicet quod, quidquid de praedicta ipsius
fabricae octava parte proveniet, ad duo servicia, unum in festo S. Trinitatis de una sexagena et secundum in festo b. Bernhardi slmiliter de una
sexagena peragendum deputavit). .. quidquid autem superfluum fuerit
praedictis duabus sexagenis, hoc pro sororum nostrarum vestibus ad
cameram monasterii sine omni contradiccione debet assignari. Si vero
praedicta omnia et singula . .. non servaremus) ex tunc totus pr~edicte
partis octavae fructus monasterio Scedlicensi cedere debet, secundum ·quod
praedictus d. Conradus fieri fiľmHer ordinavit "16).
PUbližně 1336-1345. " .. ~ ego Agnes quondam Frid(lini?) civis
Pragensis relicta. .. census meos quoslibet et expresse censum meum,
qui de q u art a par te fa b r i c e de Z a c z in Ch ut n. here. ditarie ad me spectat) . .. pueris meis seu nepotibus participanda peľ
eos equaliter preter Pesconem) seniorem ipsorum puerorum fratrem) quem
volo porcionem majorem bonorum meorum) si consulte se rexerit, pre
ceteris obtinere) prout hec suo tempore oretenus exprimam et committam ... "17).
1357 an Sent Thomas tage dez heyligen zwelfboten ., Wir Wenczlaw
Gosprecht. Nyckel Pek, Nyckel Lomer) Frenczel Quartz munczer Schepphen
in den Smyden. darnach dy schepphen aus dem preghaus Herman Eldrys,
Wenczlaw Schadwynkel, Stephan Hofman .. ," prohlašují, "daz dy ersam
vrowe Luccy Kurlynne hat gekauft eyn v i e rte y 1 e y n e r S m y den
gel eg e n in der S m y den von der G a bel ir und irn erben
czu haben um 40 schod: grozer prager pfennige ... "; kdyby zemÍ'ela)
"schol daz virteil halb erben anf den Convent czu Vrowntal, daz andir
halbe teyl schol erben auf ir Enykel dy do ist genant Anna Geschekh ... ")
a kdyby tato zemí'ela) má její podí1"auch erben auf dy samenunge czu
Vrowental ... "18).
1362. )) Wir Frydel von Gothauw) Herman Prager) Heynczman
Megerl) Elbel Raynel Munczer Scheppen in den Smyden, dornach dy
Scheppen in .dem preghans Stheffan Hoffman, Mychel Lankschenkel,
Hanman Wolkensteyn bekennen und tun ku nt .. , das dy ersamen Juncvrauwen Clara und Margaret geystleyches Ordenz und in der kunygyn

16) Emler Regesta III. str, 793. Original v univers,
17) Summa Gerhardi č. 98.
18) Univ, knih, pražská, listina Č. 270.
Rozpravy: Tř,!, Čis, 48,

knihovně

pražské.
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Closter wonhaft synt czu Brun haben e y n Ech t h e y 1 Y n der S m yden, d y do is t gen a n t Syt t h a u, und schullen daz Echteyl
haben in alle dem Rechten, alz eyn yczleych werkmeysteľ czu ľecht eyn
achteyl eyneľ smyden haben schol; und alzo bescheydenleych, wenn deľ
egenannten Juncvrauwen Eyne sturb, so scholz dy andeľ in alle dem
Rechten des egenant Echteyl deľ vOľ genanten smyden haben. alz syz
vOľ peyd gehabt haben; und alzo ob daz geschycht, daz sy payd sturben;
so schol dy pryoľyn und dy kelnerin, dy czu der czeyt seynt, czu dem
egenanten Echteyl recht haben, alz dy vOľgenanten Juncvrauwen haben
gehabt pey irm lebendygen leyb und schullen daz gelt, daz von dem
Echteyl gevelt, under dy Juncvľouwen thaylen, alz gewonleych yst in
dem Closter ... '(19).
1364 den zjevení Páně Jan opat s celým konventem klášteľa ve
Zbraslavi vyznávají, že pro klášter dotčený byla zakoupena "q u a I' ta
p a I' s fa br i c e b I' U n e n s i s" v Kutné HOI'e s úľokem 1 kp gr
pražských20).
1367. in beati Viti maľtyris; Jan opat s celým konventem kláštera
P. Marie ve Zbraslavi dosvědčují, že "discretus vir Ulricus Clementerii
ci vis pragensis ... emit et comparavit nobis duas sexagenas grossorum
pro pitantiis dandis annui et perpetui census peľ viginti quatuor sexagenas
grossorum pragensium denarioľum supeľ q u art a m par tem f a bľ i c e B run e n s i s i n M o n t i b u s C u tt hni s ... '(21).
1383 (26. ledna) "Frenczil Quarcz, Elbil Reynel, Bertil von Pysk,
Schon Hanus munczerschephin in den smyden, dornach dy schephin
in dem preghaus Heynczman Megirl, Francz Hoffm.an, Jacusch von Pysk"
ztvrzují, že konvent kláštera "zu Vrawenthal" koupil "e y n h a I b e
smyden auf herrn des konigs munczhoff auf dem
Perge zcun Kutthen an der Mautner smyden" aľuší
platnost púvodní listiny ztvľzovací, kteľá se ztratila a byla ve čtyr'ech
městech (v Kutné Hoře, Nov. Kolíně, Čáslavi a Něm. Brodě) bez výsledku provolána22).
1387. an des heiligen Herľen Sent Mathien abent des heiligen Czwelfpoten "Wiľ Henczil vom Stein, Wenczlab Grumneľ, Fľancz Gyseľ, Hansman
Hofman Munczer Schephin in den SUiyden, dornach di Schephin in dem
Pľeghaus Heynrich vom Stein, Schon Hannus, Wenczlab Jurgen" prohlašují, "das deľ Erber Heľ Procob probist . .. nnd di Erbeľ Geist1iche
J ungfraw Katrein aptisin. " des Closters CZll Vravental haben dr e w
ach t e i 1 e y n e r S m y den a n f U n ser es ... K u n i g s M u n c Z·
h o f f des per g S c z u m C h u t t h e n und die drew achteil eyner
19) Codex diplom. Moraviae IX. str. 207.
'U) Univers. knih. pražs. listina č. 317.
21) Ibid. č. 340.
22) Ibid. č. 471. Dle A. Schuberta Urkunden-Regesten aus d. Arch. d. aufgehob.
Kl6ster B6hm. &tr. 145 a 146.

Smyden gelegin sint i n der S i t a w e I' S m y den ... " a že tento
díl jmenované šmitny "yn czu haben, czu halden und czu gebrauchen
Erbnlich und Evntlich Recht als eyn Iczlich Erber Werkmeisteľ czu
Rechte . . . besiczen und haben schol ... '(23)
1392 in vigilia Sanctorum Symonis et Jude apostolorum. Jan opat
kláštera Zbraslavského s konventem ztvrzují, že mezi odkazy "felicis
memorie Ulrici Clementerii testantis" se vyskytá ,,,item medietas census
super f a b I' i cam B I' U n e n sem i n M o n t i b u s K u t n y s s,
cuius census due sexagene pertinet pro lampadibus videHcet sancte Trinitatis ... '(24).
1416. ,.Mathes Flugel. Lucas Munczer, Wenczlaw Topler, Purkart
von Rosental, munzerschopfen in den smyden, Hanman Alder, Hannus
von Plesk, Hannus Swab schopfen in dem preghaus" ztvrzují, že "Heinrich
Flemming goltsmid auf dem Perg zu Chutten ein viúteil einer smyden
gelegen a u f dem k o n i g 1 i che n M u n c z h o f e gen a n t i n
der P I' a gel' s m y den um 50 schock grosser gueter Prager pfenning
von Paul Meiler etwenn perkschreiber des pergs zum Chutten" zakoupil.
Datum "der dominiken als man singet Misericordia domini " (dne
3.

května)25).

ve vídeňské listině ze dne 25. října 1443 připomíná se "item primo
privilegium super quarta parte posessionis in m o nt i b u s Ch u t t i s
di c ta fa b I' i c a G a bl e r, vulgaliter Gablersmidten nuncupata;
item privilegium super quarta parte posessionis di c t a fa br i c a P r agen s i s, vulgariter Pragersmidten'(26).
Že králové čeští vúči nájemcúm mince !:'obě ponechávali právo, měniti
sídlo mince dle potřeby a dle uznání královských mincmistrú, vyznívá
zcela ZÍ'etelně z formulí propújčovacích, jichž několik význačných bylo
zpředu citováno. Které to asi dúvody pro takovéto pI'emístění mince
byly uznány dosti vážnými a rozhodujícími a pľOč pľávě HOľa byla vyhlédnuta jakožto vhodné ústřední sídlo pro všecky ty ľúzné, po celé dľžavě
králú českých ľoztroušené mincovny - tyto otázky lze zodpověděti takto.
'Osvícený kľál Václav II. chystaje epochální ľeformu českého mincovnictví
nemohl závazky, vúči nájemcúm mince v rúzných městech učiněné, násilně zľušiti, - byloť tu zajisté pHkazem státnické moudrosti, aby chystané
,dílo opľavné bylo ľozvážně připravováno; a pľoto postaral se král pí'edevším o to, aby veškeré mincovny po ľúzných městech usazené byly soustředěny v místě jediném, aby se dostaly pod bezprosHední dozor ÚÍ'edníkúv
královských. Místem k tomu účelu nejvhodnějším se jevila tehdy Kutná
Hora, jejíž doly sHíbrné, ľychlým postupem k znamenitému' rozkvětu se
povznášející, slibovaly na dlouhou dobu hojnost materiálu mincovního.
23)
24)
25)
"")

lbid. č. 513.
Ibid. Č. 573.
Archiv města Vídně
Ibidem Č. '2949.

Č,

2035. Dle Quellen zur Geschichte der Stadt Wien.
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Do Hory byla pl"enesena mincovna žitavská, brněnská, písecká, jihlavská
a jiné27 ); pro ně byl v HOl'e zbudován bezpečně a účelně opaHený útulek,
jemuž pak později ze známé pHčiny dán název "Vlask:)T Dvúr", a ph tom
hověno ještě do jisté míry dHvějšímu separatismu mincoven sem pře
nesených tím, že každé byla vykázána dílna (šmitna, fabrica) zvláštní,
označená pokaždé pHslušným znakem toho kterého města, Šest těchto
znakúv lze ještě dnes úíti zazděných na nádvoH Vlaského Dvora v traktu
jihovýchodním; jsou vytesány v klenácích kamenných obrub okenních,.
Obruby tyto, jakož i kamenná ostění vchodú do šmiten nepopírateln~
jevila těsné organické spojení s okolním zdivem starým (pí-ed pí'estavbou
Vlaského Dvora), pročež nutno souditi, že pHzemek traktu jihovýchodního
i jihozápadního povstal současně s pl"enesením mincoven do Kutné Hory,
totiž pt-ed zakončením 13. století. Dotčené znaky, jichž bylo púvodnč
bezpochyby sedmnácte (podle počtu šmiten vyznačených kamenn:)Tlll
obložením dveH a oken), jsou sekány z pískovce plosk:)Tl11 reliefem s náležitou.

lev s dvojitým ohonem (obr. 42.), nad ním ·Imo (Ohnu = Olomúc); e)
bladký štít svisným směrem rozpoltěný (obr. 43.), nad ním fcoppa
(!roppa = Opava)29); f) ve znaku brána s mřežovým padákem, nad ní
cllnbuÍ'Í, z něhož vyrůstají dvě mohutné, sHíškami kryté věže, mezi nimi

Obr. 41. Kamenný znak
šmitny mostecké.

Obr. 42. Kamenný znak
šmitny olomúcké.

měsíč:k, vedle sUíšek po ,stranách po jedné ~vězdě o pěti hrotech (obr. 44.),
nad mm 11lJ~ft (Pysk = Plsek). Znaky tyto JSou vzácnými památkami české
sl:~!?tury z doby.ranní gotiky, jakých se nezachovalo mnoho; již z této
pncmy nutno vehce želeti toho, že toliko skrovný jich počet zústal bez
pohromy~ ,A,~šak .ztr~~o~ }~chto kame~ných dokumentú bylo zle poškozeno badal1l hlstoncke Jeste ]lnak; neboť skulptury tyto mohly býti cenným
Ohl'. 39. Kamenný znak
šmitny jihlavské.

Ohr. 4.0. Kamenn)' znak
šmitny kladské.

znalostí pravidel heraldických; nad každým znakem jest phpojen název'
toho kterého města minuskulí gotickou; nápisy ty jsou částečně udrobeny..
ale nikoliv tou měrou, že by jméno města nemohlo býti snadno doplněno.
Věrné jich reprodukce podáváme na obrazech phložených a vyličujeme
je poí'adem alfabetickým: a) ve znaku ježek v pravo kráčející (obr. 39.),
nad ním tgla (Igla = Jihlava); b) korunovaný lev s dvojitým ohonem
v pravo hledící (obr. 40.), nad ním. lac: (Glac = Kladsko); c) korunovaný
lev s dvojitým ohonem kráčí po mostě o Hech obloucích průtokových
(obr. 41.), nad ním útox (Brux = Most)28); d) ve znaku korunovaný
27) Jestiť ku podivu, že listina, již byl zpečetěn tak významný akt státni, nent
známa; snad se vúbcc nezachovala? Proto lze dobu, kdy mincovny byly do Hory
přeneseny, stanoviti pouze přibližně dohadem; soudime, že událost tuto nelze klásti.
pI'ed rok 1287, neboť mincovna jihlavská byla 1286 znova na rok pronajata. Codex.
diplom. Moraviae IV. str. 82.
28) Že město Mo t mělo svou mincovnu, dosvědčuje se listinou z roku 1298,
týkajici se prodeje jistých požitkúv v Rudolfově Jindřichovi opatovi oseckému;
kteréžto požitky se vyznačuji takto: " . . . cen sum suum, videlicet marcam argenti,
duodecim sAlic10s et quatuor denarios Po n ten s i s m o n e t e, quartum dimidium.

Ohr. 43. Kamenný znak šmitny
opavské.

Obr. 44. Kamenný znak šmitny
písecké.

materialem
. , . pro' í'ešení numismaticky'ch záhad z doby te', 1{d e prameny
arc!uvl1l
A 1 k českému mincovnictví se táhnoucí J'sou skrovné a nedo st at ecne.
~:sa { pre;e lze dle ~oč:u šmiten souditi s velikou pravděpodobností, že
aSI sedmnacte (snad I VIce) bylo měst, z nichž mince byla pí-enesena do
v

v

,

v

modium trd-ic:, quartum. dimidium modium avene Pont eLSIS
. mIsure
.
... " Codex

cl amasc. Ossec. fol. 36 a 37. dle L. Schlesinger Stadtbuch von Briix.

29) Opava byla již roku 1198 stí'ediskem obchodnim a místem celnim na začátku

1~. století ~ovýšena na město; v Opavě byla mince již roku 1269, ktero~ řidilminc
Dustr Hennmg. Jireček Codex juris bohem. 1. 167 a Codex diplom. lVIůraviae IV. 29.
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Hory; z nich známe bezpečně toliko dvanáct, jsou to města: Brno, J abloná, Jihlava, Kladsko, Most, Mýto, Olomúc, Opava, Písek, Praha, Žatec
a Žitava30).
Po roce 1300, kdy zaražen byl králem Václavem II. "groš pražský",
mince to jednotná a trvalá, pozbylo rozlišování šh1iten na žitavskou,
brněnskcu, jihlavskou a jiné ďÍ'Ívějšího významu svého úplně. Toliko
v listinách, jimiž se ztvrzuje právní držení anebo převod spravedlnosti,
utkvělé na díle mincovním na Vlaském Dvor'e, zachoval se ještě název
"šmitny" až do válek husitských. Dokladů máme několik na snadě, zejména list psaný roku 1412 pd neděli Adorate 1., jímž "Swager Hensel,
Mertein Teicher, Hensel Greusser, Wenczlaw Tapler miinzerschopfen in
den smyden, dornach Heiman Alder, Nic1as Hebenstreit, Francz vom
Rosental schopfen in dem preghaus" dosvědčují, že Mikuláš Odervicz
jest í'ádným držitelem celého svobodného lůnu v královské minci kutnohorské, "gelegen i n 19 1 a w e r ,s m yd e n"31). 1416 dne 3. května
konšelé mincířští a pregéřští ztvrzují prodej čtvrtého dílu šmitny "genannt
i n der I g 1 a w e r srny den" v královské minci kutnohorské32).
V majestátu krále Ladislava ze dne 15. června 1454 není slovo "šmitna"
již obsaženo; obnova práv na díle mincovním děje se tu prostě slovy
těmfto: " ... Též pregéře. mincieře, prenary i jiné k jich luonuom a
právóm navracujem, kteréž na vlaském dvoře měli sú a mají i budú
jmieti"33). Totéž se jeví za krále JiHho; v citované již konfirmací práv
pregéí'ských užívá se rčení "luony v preghauze našem". S výrazem "stolice pregéřská" setkali jsme se teprve v zápise z roku 1472, který ~e nachází
v A. K Reg. rub. púv. na str. J. 30; odtud pak začínaje přesně
a důsledně se rozeznávají mincířské lůny od pregér'ských stolic.
Nepodivujeme se tomu, že Medníci mince roku 1597 píší o držitelích
"ňákých lůnů mincířských" a "ňákých stolic prekýí'ských" a že tehdy
již nevěděli "odkud takové lůny mincHské a stolice pregýí'ské i to vše
svůj začátek vzalo. " nebo se toho žádné paměti anebo zapsání pH minci
Ačkoliv mince žitavská již pl'ed rokem 1300 byla přenesena do Kutné Hory,
se ještě dlouho dle měn y žit a v s k é, na př. v listinách marienthalských z let 1326, 1329 a 1334, kde platy ja:kéói se vymiňují, "juxta aestimationem
ponderis Sittaviensis" nebo ,,100 marcae grossorum Pragensium Sittaviensis ponderis"
a pod. Christ. A. Pescheck Handbuch der Geschichte von Zittau II. 218. Dle toho by
se klamal, kdo by dle poznámky 28. soudil, že mince mostecká nemohla býti roku 1298
ještě přenesena do Hory.
31) Archiv města Vídně č. 1909. Věrný opis zajímavé listiny této opatřil mI
se vzácnou ochotou dvorní rada pan Jos. Muller, emer. ředitel hlavní mincovny ve
Vídni, což tuto vděčně připomínám.
32) Ibidem č. 2036. Že archiv města Vidně chová tolik listin, které se týkají
lůnů mincířských na Vlaském Dvoře (zejména listiny č. 1909, 1974, 1979,2035 a 2036),.
vysvětliti lze tím, že za převratů v době husitské mnozí obyvatelé. z Hory odcházející,
se uchýlili do Rakous Dolních.
33) Sternberg Urkundenbuch Č. 79.

3Ú)

počítalo

~e~acház~jí ... '(34); . ale z té míry podivným a naprosto nepochopitelným

JevI se nam stanOVIsko, které komora česká roku 1609 ph opravě prom~ld~ho ,klenutí. a pd s~avbě nového krovu nad šmitnami vůči knapům
m~nc~:~kym :au~ala a. ~lste~ ze .d~e 31. května vyjádřila: jelikož prý
m,lllc~:I ty~o ~Imt~J:' Sl Jak~~ oSV~JUJí, za dědičné považují, ano je i prodavaJI a tIm JakSI Jako sVUJ majetek drží, na opravu těchto šmiten však
dosu~ nikdy ni~ím nepdspěli, že úředníci jim to mají pí'edložiti a je vybídnoutI, aby ne-ll celý náklad na úpravu šmiten, aspoň polovici toho nákladu
ze svého hradili, poněvadž oprava ta se má díti v jejich prospěch35).

5. Pečeti mincířův a pregéřův.
Pravost a platnost listin svých dokumentovala obec minc. a preg.
~eč:ťmi svými, totižto pečetí mincífskou a pečetí pregéí'skou. Starocellská
hstl11a z roku 1312, z pfedu citovaná, nemá pečetí těchto; avšak vydavateli této listiny jsou pHsežní města Žitavy a města Kutné Hory, nikoliv
obec mincír-ův a pregéí'ů. Jestliže v záležitosti, která eminentně obce
mincíí'ské se dotýká, mohli pHsežnÍ městské obce vydávati platná vyjádfení,
možnosouditi, že tehdy obec mincír-ů a pregéí'ů dosud neexistovala. Také
lis.tinaz roku 134~ ztvrzena jest rychtáÍ'em kutnohorským, oběma šep~1lStry a některýmI konšely obce města Kutné Hory, k listině pHvěšena
Jest opět pečeť městské obce kutnohorské. Proto se domníváme, že mincíh a pregéh nebyli tehdy ještě sdruženi a že byli dosud nuceni skrývati
se pod záštitu obce městské. Teprve listina z roku 1354 jest ztvrzena
netoliko jmény konšelů minc. a preg" nýbrž i oběma pečeťmi sdružených
obcí těchto. Konsolidaci obce minc. a preg. lze dle toho se značnou pravdě
podobností klásti do začátku vlády krále Karla, který asi také obec mincíl'ův a pregéí'ův obdaÍ'il právem pečetiti.
Dvě vážné události, kterými běh záležitostí kutnohorských až do
zál~ladů byl otl-esen a rozrušen, totiž bouÍ'e husitské a vpád Švédských
VOJsk do Cech, měly v zápětí též .dvakráte ztrátu pečetí minc. a preg. a
zpľlsobily ovšem také opětované obnovení pečetí těch.
S pečetmi nejstaršími, které poprvé spatÍ'ujeme na starocellské
listině z roku 13541), setkáváme se naposled na listině (vídeňské) z roku
14122). Na pečeti mincHské, jejíž průměr jest 60 mm, se jeví (obr. 45.)
v šesteroobloučné obrubě postavený štít svisně rozpoltěný, v jehož pravé
polovině stojí nad sebou rh kovadlinky na roztepávání cánův a na kve3J) A. K hor. odd, 4110. III.
3Ó) A. K hor. odd. kniha 25. "fol. 563.
1) Pečeti tyto jsou částečně odrobeny; na listinách z roku 1357 a 1387 (v pražs.
univers. knihovně) visí pouhá rudimenta pečetí ze žlutého vosku.
.
Z) Obě pečeti tyto jsou vyobrazeny a popsány v Mittheil. d. Centralkom. VIII.
51. pH článku Beitra,ge ZUl' mittelalt. Sphragistik od Karla v. Sava; avšak omylem
tisku nejsou rozměry pečeti správně udány.
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čování plátú, v polovině levé znme českého lva v pravo hledícího, na
okraji p3k vyryt jest úhlednou majuskulí gotickou (',pis tento:
SI :
/
XVXOH8TmUORVX I : Da : GVTH:B' : IN . BOhaXVXI:B': (rozvilina
jednostranná) . Na pečeti pregél-ské, jejíž prúměr jest 43 mm, ve vniHním okruhu (obr. 46.) jest vypodobněn pregél'-, který sedě ve stolici

m

Obr. 45. Pečeť mincíl'ův,
nejstarší.

Obr. 46, Pečeť pregéřúv,
nejstarší.

své pl-ed špalkem chystá se, kladivem v pravé ruce nazdviženým udehti
na svršek mincovní, jejž levou rukou phdržuje; pí-es klín jeho jest vržena
l-asnatá rouška; pl-ed ním na podlaze ve stolici, nízkým ozdobným zábradlím ohraničené, umístěny jsou. dvě bedničky vrchovatě naplněné kotoučky peněZními. Zajímavý výjev tento obepiat jest opisem, rytým
gotickou majuskulí (méně úhlednou), tímto:
SIGILINXVX
SPRaG:B'TORVXVX
(rozvilina symmetrická); záhadné píslY'eno 5 Pl'ed
slovem PREGATORUM lze čísti jakožto 50cietatis. - Ph rozvratu, který nastal v ROl-e následkem mocného hnutí husitského, byly pečeti
tyto bezpochyby ztraceny, nebo rozlitím zničeny
anebo snad trvají dosud, ležíce kdesi v neznámém
úkrytu.
Z doby pozdější znám.e toliko pečeť minOhl'. 47. Pečeť mincířův,
po husit, válkách.
cíl-skou. Na obrazci 47. podáváme reprodukci
zdah1ejšího otisku této pečeti, jejž jsme našli na
listině z roku 15423 ). Prúměr pečeti jest 40 'Imn, znak týž (Hi nakovadla
a český lev) jako na pečeti starší, kolem znaku švižn8 hn7.ená blána, na ní
minuskulí nápis, z něhož je čitelno pouze toto: nřgtl múndn\'llll:. , ... fltn
Ut ÚOf)ellllf!. Ani tato obnovená pečeť mincHská se nezachovala; byla
roku 1643 vojáky švédskými, po pokladech slídícími, s jinými cennými
věcmi z Vlaského Dvora pryč odnesena4).

m

m

m

3) A. K, 851.
4) Zpráva dosti obšírná o tomto žalostném vyplenění a vydrancování královské
mince na Vlaském Dvoi'e skrze nepi'átelské vojsko švédské zachovala se ve svědectví,

Pohromou touto byla obec minc. a preg. opět (již po Hetí) nucena
pol'íditi si pečeť novou. Pregéh měli pečeť vyrytou již roku 1646, kdežto
mincm si zjednali pečeť svou teprve roku 1656. Obraz na pregéí'ské pečeti
jehož si úředníci horní a mincovní od někter)Tch vážených měšťanů horských vyž.ádali
na dotvrzení relace své pro nejv. mincmistra a pro komoru českou. Svědectví to zní
takto: Ao 1643 dne 16. Junii. My Jan Kambersk)T z Kamberka, Václav Bi'ezský
z Ploskovic, Matyáš Dačický z Heslova a Michal Fatigat, horníci a sousedé na Horách
Kutnách, známo činíme tímto listem naším vůbec přede všemi, kdež čten all8bo čtúcí
slyšán bude, a zvláště tu, kdež toho poHeba ukazovati bude, že jsou se nás dožádali
JMe Medlníci horní a mincovní na Horách Kutnách, abychom na Dvúr Vlaský do
mince JMe, na týchž Horách Kutnách ležící, práci vážili, ji jak jest skrze nešťastny
vpád lidu nepřátelského švédského na Hory Kutny ll. Junii na nejvýš k vyplundrování a k snížení pl'išla, spathli. I poznamenajíce my slušnou žádost býti, tak sme
učinili a 1.3. dne měsíce Junii létha tohoto pHtornného 1643 přijdouce na Vlaský
Dvůr, kdež táž mince JMe zůstává, tu sme jak pi'edně že dvMe plechem železným
obité, kter)Tmi se nejdřívěji k minci jíti musí, naskrze mocně prosekané a zámek
i (s) skobou, která v štukoví kamenném dobi'e zadělaná byla, odtržený spaHili: odtud
jdouce dáleji k minci, kdež dvoje dvMe jedny dí'evěné a druhé k minci celé železn§
jedny každé po dvou zámcích západitých a po jednom visutém mající a skoby, do
kter)Tch zámci pHcházeli, v veřejích kamenných hluboce zadělané ku podivu lidskému
i s tim štukovím vylámané nalezli. Vejdouce do mince tu jsme věci k minci přináležející,
které ještě zůstaly, rozházené, pošlapané a téměř' v nic obrácené spaHili. V týž minci
jest jeden sklep, v kterém cassa bývala, dvehni železnými dobře zaopaHen)T, tak
podobně jako jinší dvMe vylámané a vše, co v něm bylo od truhel a almar všecko zodmykáno a vyštipáno, jak pí'edně privilegia horní a mincovní, pět pečeti sHíbrných a dva
kalichy stHbrné do kap~y, tak jak jsou nám toho tiž páni Medlníci správu učinili,
jako i registra a počty vinného a pivného ta cz u, kteréž P. Jan Geller, JMe výběrčí
téhož taczu pro bezpečnost tam k schování dal, rozházené sme spatHli, Vyjdouce
z mince do kysy sme vešli, tu podobně všecko nádobí, které se k rozpouštění sHíbra
a slívání cánú potí-ebuje, rozházené ano i v zemi jámu kde skrze dlažení vykopali,
spatI-ili. Odtud sme šli do šaiárny, tam též registra a jinší věci rozházené uhlédali,
Odtud dále šli jsme do sklepu, kde pí'edešle váha pro vážení mědi a olova bývala,
item ještě do jiných dvou sklepů, kdež nic jiného než toliko od železí a i'etězů z staročeského Kaňku po upuštění do nich složeného se nachází, též všecky dvMe zotvírány.
Dále sme šli nahoru po schodech předně do kaply: tu oboje dvéí'e též odevi'ené a
zámky odražené sme spatí'ili; opět dále sme šli do rejtunku: tu lome sl'athli mříži železnou od okna odtrženou, v t§mž rejtunku jest jeden sklípek, v kterém se knihy
horní a jiné věci homí chovají, do něho dvMe též vytlučené. Odtud sme šli do prů
bíren, v těch prúbírnách všeckny dvMe zotvírány a vytlučeny, vážky průbířské se
vším k nim příslušenstvím a úvažÍnl některé polámané spatřili, v některé pak prúbírně dokon<.e žádných se nenašlo, a summou na nejvýš všeclmo pH témž Vlaském
Dvoře a minci vyplundrované a v nic obrácené vynašli, a že tomu všemu, co se nadpisuje, tak jest, to pHjímáme k své víře a duši ... " Obzvláště pak zajímavý jest doplněk, jejž úl'edníci mince k zprávě této připojují:" ... co se mince dotejče, kteráž
takdobí'C dveřmiazámkypevnými ... opatřena byla, tak že téměi' nemožné dobýti
se do ní zdálo, nic méně nic to nepostačilo, všeckny dvéře, jak přední ze dvora, tak
druhé do mince i třetí do cassy sou vytloukli a do nich se dobyli a co se jim vidělo
a líbilo, pobrali a což nejžalostivější věc, peč e ti ú i' e dní j ak hor n í t a k
min c o vn í, jako t a k é p o i' á d k u min c i i' s k é h o, pl' e g Ý í' s k é h o
a hu tni c k é ho, kteréž pro bezpečnost tam do mince schované a složené byly,
všeckny pobrali a preč odnesli ... " A.K. hor. odd. 7082 a 7083. II.
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z roku 1646 vyrytý jest světlou reminiscencí myšlenky, která jest znázorna nejstarší pečeti pregéí'ské. Rouchem až po kotníky splývajícím
oděný pregéí' (obr. 48.) s vykasanými rukávy sedí pH vybíjení peněz v stolici pod nádhernSrm baldachýnem, levicí pHdržilje svršek peněžní na
štoku, pravicí nazdvihuje těžké kladivo k úhozu, obličej však obrací plnou
tváří ven pl-es pravé rameno, jakoby cosi bylo pozornost jeho na chvíli
od díla odvrátilo, vysoké zábradlí kolem štoku jest zdobeno složitým
ornamentem, pr-es nároží tohoto zábradlí jest pak položena bednička s kotoučky peněžními; do prázdného pozadí nad tímto zábradlím vetknuta
jest blána úhledně skládaná, na níž ve dvou í'ádcích jest vyryt monogram
JJ r. W.
G. Z. L," a letopočet ,,1646". Záhadný tento monogram nutno
považovati dle soudu našeho za začáteční písmena jména tehdejšího
Medníka mince kutnohorské: Jana Viktorina Geronis z Libušína; vynikající umístění monogramu vzbuzuje domněnku, že dotčený Medník
něna

Obl', 48. Pečeť pregéřův
z r. 1646.

Obl'. 49.
z

Pečeť mincí'í'ův
1'.

1656.

mince byl donatorem pečetidla; tvůrcem krásného tohoto díla ryjeckého
byl asi Šalamoun Skultet, důvěrný pHtel jmenovaného Medníka mince,
Kolem jest vyryt opis tento: PECZET· PREGKIRSKA . WHORZE
KVTNIE. Vnější obruba tohoto opisu jest způsobena z pěti sousHedných
kruhů, jejichž relief od krajových k prosHednímu stupňovitě vystupuje;
obruba takováto vyskytá se též na menši pečeti města Kutné Hory
z roku 1643 a může se považovati za karakteristickou pro ryjce. - Nová
pečeť mincíl-ská liší se podstatně od obou pečetí starších: mincíH upustili
od ztrnulé formy heraldické a položili do pečeti své názorný obraz práce
mincíl'-ské, spravujíce se příkladem pregéí'ů. Pí'ed špalkem, do něhož jest
zapuštěno p.akovadno, na lavičce se šikmou plochou sedací jest usazen
mincíl' (obr. 49.) v krátkém kabátci a nohavicích po kolena sahajících,
jak se tehda strojili, a oběma rukama zdvihá těžké kladivo ku pí'edu se
zúžující, chystaje se udehti na plát, jejž knap naproti usazený phstrkuje
na nakovadno; mezi oběma mincíři ve výši se vznáší český lev korunovaný, elegantně rytý, jenž Pl'edními tlapami drží m mincíl-ské kovadlinky
nad sebou postavené; nad hlavami mincířův jest rozdělený ve dví leto-

počet ,,16-56''; Drobnými literami jest vyryto kolem toto: PECZET·
MYNCYRZSKA . NA HORACH . KVTNACH 7' Obě tato stříbrná
pečetidla byla ještě roku 1824 v pokladně na Vlaském Dvol-e 5); nyní jsou
uložena ve sfragistické sbírce zemského musea království českého.

6. Platy za dílo mincovní.

Sám král stanovil platy za dílo mincovní. Výše platu za krále Václava II. není známa, ani jí nepoznáváme z listu, kterým král Jan Lucemburský roku 1319 mincíí'ům kutnohorským k platu dosavadnímu za každou
hhvnu zmincovanou jeden parvus phdávati rozkazuje 1). Avšak v majestátu
krále Václava IV., roku 1408 vydaném 2), zcela úejmě se vyjadí'uje, aby
mincíl-ům "od hhvny grošóv dva groše a ot hhvny peněz a halér-óv Hi
groše za luon dány byly," a mimo to "mincie]'-ským konšelóm z milosti
puol Mivny od každého verku aby dáno bylo na hotových penězích, počítajíc za puol hhvny XXVIII grošóv a poslednieho z každého veden Hi
věrdunky na hotových penězích, jenž činí XLII grošóv3)". Když konšelé
pregéí'ští (jak bývalo zvykem pb nastolení vladaí'e nového) prosili krále
Jmho z Poděbrad, aby je ph starodávných právech a zvyklostech zachoval, bylo žádosti této královským listem ze dne 4. záH 1462 vyhověn04), avšak současně "že ty hory sHíbrné na Horách Kutnách ... nyní
sešly jsú", bylo pregér-ům odňato phlepšení, kterého "dokudž ty hory
. , . lépe a požitečněji šly" pod titulem "konšelského a posledního po sedmdesáti groších brali jsú na týden'(5), a také jim snížena mzda tak, "aby do
opravení těch hor lepšího od pregování Mi vny grošuov po jednom groši
a od hHvny peněz neb halél-uov po dvú groších toliko měli a brali .. ,"
Rozvržení platu celkem pbjatého na podíl pHslušející mincíl'ům a opět
zvláště pregél-ům vykonávalo se v obci bezpochyby dle vzájemné jakési
úmluvy, a sice tak, že mincíb, jejichž práce se vSrše cenila, brali více než
pregéh. Podrobnosti o platu za dílo mincovní nacházíme teprve v registrech verkových od roku 1472 začínaje; ph každé neděli je tam specifikováno, kolik za dílo vykonané se dostalo mincH-ům a kolik opět zvláště
ó) A. W. Inventáí' z mIm 1824.
.
1) "Nos Johannes . . . monetadis nostris in Chutta . . . ad sallarium, quod
hactenus habuerunt, unum parvum denarium de marca qualibet, quibus formam
impresserint, addendum duximus et donandum ... " Sternberg Urkundenbuch čís. 52.
2) Jar. Čelakovský- Sbírka pramenů práva měst. II. str. 1098.
3) věrdunk = čtvrtině hřivny. Již také roku 1359 čítala se hEvna za 56 grošů
"quamlibet marcam pro LVI gro5ws computaudo". Jar. ČelakovskÝ' Sbírka pram.
práva m~st. II. str. 496. - Zrno 56 grošů pražskÝ'ch ovšem nedosahovalo jedné
hřivny; avšak nutno uznati, že z jedné hřivny čistého stříbra vybité minci pHslušela
větší hodnota, než hEvně stí'íbra nezmincovaného.
4) Sternberg Urkundenbuch čís. 83,
fi) 28
42 grošů.
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pregér-úm.. Na pi'. roku 1474 Reminiscere pb verku grošovém (grošů
devítilotových) dáno mincír-ům zri1incovati na dvakráte úhrnem cánú
564 hí' 3 ft Yz H, za kteroužto práci byli odn,,-ěněni summou 19 kp 14 gr
čili 1154 gr; ph týchž obou ve rcích bylo zpregováno plátú 518 hr 1 ft 2 Yz H
a za to phj ali pregéh odměnou 8 kp 37 gr čili 517 gr - z čehož vysvítá,
že za dílo grošů pražských se platilo za každou hhvnu sazenou mincíi'úm
po 2 gr, pregéh"tm po 1 g1'. Opět roku 1520 Deus in loco ph verku denárovém zmincováno cánú 53 hl' 3 ft 1 Yz 1t stí'lbra safái-ského za odměnu
2 kp 28 gr čili 148 gr, a na plátech z téhož sUíbra zdělaných 53 hl' 1 ft
3Yz H vybit ráz za odměnu 1 kp 45 gr čili 105 gr, - dle toho placeno ph
díle denárovém za zdělání jedné hhvny sazené mincír-úm po 3 gr, pregér-úm po 2 gr 6). I kdybychom odjinud nevěděli, že doly kutnohorské
za krále Vladislava "lépe a požitečněji šly", než za krále JiJ:-ího, mohli
bychom fakt tento poznati z toho, že mincÍÍ'úm a pregér-úm byl plat opět
polepšen. Platy mincíÍ'ú a pregéi"ú zústaly za krále Ferdinanda 1. zprvu
nezměněny; avšak mincíh a pregéh spaUovali opět zkrácení v tom, že
se vybíjela většinou mince hrubá (groše), z níž jim plynul menší výdělek,
než z mince drobné; a opětovně se domáhali opaUení pHznivějšího. úr'edníci mince podporovali tyto snahy: na pi'. 1527 nemajíce určitých instrukcí
dali raziti malé peníze místo denárú a vúči komol'e se omlouvali tím, že
prý "JMKská větčí užitek na tom míti ráčí nežli na bílých penězích'(7).
Roku 1535 vymohli si úpěnlivými prosbami, že král "pro takové jich chtivé
pavování a vzhlédnúc na jich chudobu" častější mincování malých peněz
dovoli1 8 ). úvod v dílo tolarové neminul v Hoi'e asi bez bouH prudkých.
Obec mine. a preg. bránila se zajisté houževnatě proti minci této nové,
z jejíhož vybíjení obci kynul skrovný toliko zisk. Hlavní obranou obce
byla privilegia starodávná a opětně konfirmovaná, v nichž o vybíjení
tolarú nebylo ovšem· zmínky. Král Ferdinand 1. nechtěje výsad těchto
rušivě se dotknouti, a nemoha s mincíÍ'Í a pregéí'i se smírně porovnati,
vyhledával cesty, po nichž by spor tento mohl býti odklizen bez poškození pokladny královské; hlavní a nejpádnější odvetou vúči neústupné
obci mine. a preg. byla bez odporu pohrúžka, že sHíbra kutnohorská budou
6) Takovýchto pHpadů stejně vyznívajících skytají registra verková z doby
krále Vladislava a Ludvíka hojnost; a tato fakta, v dotčen}Tch registrech zapsaná,
jsou nám dostatečnou náhradou - aspoň pokud se týče platů za dilo mincovníza to, že konfi,mace privilegií, obc·. minc. a preg. svědčící, se zachovala toliko v hubeném jakémsi regestu následujícího znění: "Confirmation der preger und munczel'
aufm Khuttenperg, betreffend die arbeit und abzalung daselbst. Ktlnig Wladislaus
etc. confi1miren weiland kunigs \Venczeslai und kiinigs Georgi etc. der mlinczer
und pregar aufm Khuttenp3rg habend privilegi, beheffend die arbeit und abzallung
daselbst. Datum anf Khuttenperg sonabents nach S. Niclas anno etc im 1487". Archiv
knížete Lobkovice v Roudnici VI. Fc. 9. fol. 113 a); laskavě se mnou sdělil pan
dr. Václav Chaloupecký, kníž. archivář.
') A. místodrž. v Praze Ltsc. kut. č. 1527/3.
8) lbidem č. 1535/6.
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posílána do mince pražské. Jedním článkem sporu tohoto jest asi také
rozhodnutí o žádosti Viléma Gfelíi'e z Zakšova (Sachsengrun) a v Starém
Sedlišti a jeho spolukverkú, aby zdělati směli haldy a šlaky ph některých
dolech kutnohorských, kterýmžto rozhodnutím král Ferdinand 1. (listy
ze dne 3. července 1531 a ze dne 3. záH 1532) k tomu podniku svolení své
dává "zusambt ainer munczstet in unserem closter daselbst zum Kuttenperg gelegen" (A: čes. místodrž. fasc. kut. 1531 čís. 2. a 1532 čís 16.).
Zdaliž v dotčených letech vybíjení mince v Hoi"e mimo Vlaský Dvúr se
uskutečnilo, nevíme; ale Dačický vypravuje, že 1545 "z rozkázání královského nějaký Němec Mertl mine oval na Hor. Kut. tolary, o čež se mincíl"i
horští tuze zasadili; nebo na to od starodávna svobody a obdarování
mají". (Rez. Dač. 1. 138.)
Vedle platu za dílo mincovní požívali mincíh jistých výhod, kterých
pregéh účastni nebyli. Jeden takovýto, ph každém verku pravidelně se
vyskytající požitek měl název p o moc (vývažek, firgewicht); požitek
tento byl odúvodněn tím, že mincíh ručili za sUíbro, které jim do šmiten
bylo dodáno dle váhy: kolik phjali jakožto cány, tolik jim bylo ovšem
vrátiLi v podobě černých plátú a osUižkú 9). Poněvadž však se trocha
sHíbra mohla provážiti, trocha (zejména z cisury) ztratiti anf bo jiným
zpúsobem sejíti, poskytována mincíi-úm touto "pomocí" náhrada za
možný takovýto schodek. Pomoc čítala se pro každý verk dvojí: zvláště
ph odvažování sUíbra do smiten jakožto "pomoc dolú" a zvláště opět
ph vracení sUíbra ze šmiten do mince jakožto ,.pomoc nahoru". Ustanovení požitku tohoto nacházíme již v majestátu krále Václava IV. z roku
1408, již několikráte dotčeném, vyjádÍ'ené slovy těmito: " ... my také
činíme všem mincier-óm vespolek tuto zvláštní milost, aby, když jim ty
cány pi-evažují, tehdy mají každé šmitně k váze jeden 10th pbložiti z milosti; a když oni ty pláty do mince vnesú, tehdy mají jim ten jistý 10th
napr-ed zase vrátiti, aby jim to k užitku pi-išlo na každém verlm, kolikrát
kolivěk se dostane." Zvyklost tato zachovala se beze změny až do 1'. 1544:
bylo-li pl acováno v 17 smitnách, dostalo se mincíl'úm pH každém verku
pr-ilepšení dvakráte po 1 hí' 1 H; jednou pH vážpní cánú} podruhé ph,
vážení černých plátú; i jindy se čítá pomoc pokaždé podle počtu smiten:
na pr-. 1474 In excelso mincovalo se pouze v 16šmitnách a proto dáno
do vydání "na pomoc" mincír-ům dvakráte po 1 hí'. Později Hdila se
"pomoc" jednak množstvím sUíbra zmincovaného, jednak druhem mince
zdělané; na pi'. roku 1674 dávalo se mincír-ům pij verku na groše (3krejcary) 10 lotů pomoci na 100 hí' cánů10 ).
9) V instrukci pro konšely mincii'ské z konce 16. století se naí-izuje " ... jak
jsou podle váhy cány z mince pi'ijali, tak zase tiž konšelé podle též váhy povinni
budou, pláty černé s cisurou zouplna do mince odvésti; toliko pomoc, kteráž jim od
}MCské povolena jest, ... to ph nich zůstati má." A. 1(, hor. odd. 123.
10) A. K. hor. odd. Schmittenregister.
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Podle obyčeje od starodávna ustáleného náležely obci mincíl'-ské
veskeré černé pláty, které se ph díle mincíl'-ském nahodile zakutálely a píi
uklízení ve šmitnách pod štoky shledány byly. Takovéto min cil'- s k 'é
plá tyč e r n é se schraňovaly a co za čtvrtletí se nashromáždilo, dáno
do loru a bylo pak zpregováno. Tento zdroj pi'íjmú, který mincíh zal'aďovali do účtú svých pod titulem "z černého ", byl dosti značný: roku
1484 Ecce deus zmincováno 90 hl'- 3 ft 2 lt mincíÍ'ského černého, které
bylo nachováno z dvaceti verkú; 1520 Dum clamarem zpregováno černých
plátú mincÍÍ'ských 44 hl', téhož roku Si iniquitates 53 Y2 hl' llt, atd., takže
požitek tento do roka dosáhl asi 200 hl'; i v době, kdy veliká většina sUíbra
byla zdělána na tolary (z nichž mincířúm OVŠEm žádných černých plátú se
nedostalo) byl výtěžek "z černého" dosti značný: na pl'. roku 1594 dne
25. Mezna z černého mincíi'ského odváženo plátú vybílených na bílé groše
23 hl'- 2 lt, na malé groše 25 hl'- 14lt, na bílé peníze 16 hl' 4lt 3 qtl, na malé
peníze 2 hl' 8 lt 2 qtl, a z toho vyčteno ve čtveru drUZÍch mince úhrnem
128 kp 30 gr 3 den; roku 1600 vyzískáno dokonce 148 kp 42 gr lY2 den.
Význam "černého" v knihách mincÍÍ'ských byl nám dlouho záhadn)';
rozi'ešení záhady poskytl však zápis z roku 1615 o inventování pozústa10sti po nebo Jeronymovi Labuskovi, někdy pl'edním konšelu obce mincÍÍ'ské a pregél'-ské; nalezeno" t u v testíku jednom plá tú černých na malé
peníze za 6 11Jiven a 9 lot úv, item v druhém testíku jiných plát úv též
černých na groše malé anebo sedmáky 1 hhvna a 4 loty; o těch pak plátích
Ludvík Veverin z Kranichfeldu a Václav Kavka z Tollenštejna (od Madu
horního a mincovního), též také Ondí'ej Blejsa a Ondi'ej Endrle (z prostÍ'edlw lwnšelúv obce mincÍÍ'ské a pregÝÍ'ské vyslaní, aby na 10 pozor
dávali, pokud by se tu co k obci jich náležícího nacházelo) zprávu činili:
že se takoví plátové pod štoky mincU'sl\;ými, když se jimi hýbá anebo
nové se usazují, nacházejí a ti že vlastně obci mincíi'ské náležejí a tou
pHčinou v opatrování staršího jich pána anebo pl'edního konšela phnáležejí, potom pak jistým časem, když se jich co náleží nachová, pi'ed ně
kterými hody výročními mezi ty, IdeU jaké spravedlnosti na lúních tu
na Vlaském Dvoi'e mají, n a k o 1 á č e (jak se obyčejně m\:á) rozdělo
váni bývají. A takových plátúv že za některými jinými mincí'd více
zústává, a v tom podezi'elosti žádné neníl l)". - Kteral-: se "černé" dělilo
a na co se mimol'ádný pUjem tento obracel, dovídáme se z konšelských
zápisú o platech mincíÍ'ských. Ph neděli Dom. ne longe 1617 se pl'ipomíná,
že odváženo bylo "černýho plátu" grošú bílých i malých a peněz bílých
i malých úhrnem 27 hÍ' 4 lt a po vybílení a zpregování vyčteno summou
41 kp 30 gr; z toho rozděleno na 51 lún, po 30 gr na jeden lún, 25 kp 30 gr,
na dvě šmitny dáno dělníkúm 10 kp, též dáno panu Medníku mince 1 kp,
tovaryšstvu i od prekování 1 kp 22 gr, pH dělení černého utraceno (bezpochyby projedeno a propito) 2 kp 15 gr, též dáno od skel opravování
11) A. K

Kniha

inventářúv

1596-1623. L. 30,

v kostele sv. Jakuba v kaple, jenž slove MaH Magdaleny, 53 gr, též dáno
od kaply mytí 6 gr, zústalo I' e s t u 24 gr.
Počet z pomocí a z restú se v jistém období zavíral a v hromadě
knapúv prohlašoval: léta Páně 1618 na den Hromnic jinak Očištění
P. Marie učinil jest počet slovutný pan Václav Hloušecký z restú a pomoci12) a to pH pHtomnosti pánú knapúv a pánúv kenšelúv obojích a pb
pHtomnosti· pánúv Medníkúv mince Šebestiana Helcle a Pavla Škréty
Šotnovského z Závobc, p. Šultysa z Felsdorfu, p. Mikuláše Dačického
z Heslova, Vojtěcha Kašparového, Jindl'icha Labušky, Václava Labušky,
Václava Nožíl'ového a Jana Prunce písal'e mince. Našlo se pl'íjmu za
pět let, začínaje od léta 1613 Exurge až do léta 1618 zavíraje dominiku
Dum medium úhrnem 202 l{p 14 gr 1 den; naproti tomu též za pět let
vydáno úhrnem 208 kp 31 gr 4, den13). Zachoval se pl'-ehledný výkaz pHjmu
"co se do obce scházelo na roky počítajíc od léta 1582 Justus až do léta
1613 Circumdederunt, jakož i výkaz vydání, I\; tomu pHslušný; pHjmu
z pomocí a z restú (i zústatkú z černého) shledáno cel1~em 1495 kp 5 gr
2 Y2 den - vydání pak jest rozUíděno takto: na lúny rozděleno 680 kp,
útrata do Prahy, na prokuratora a jinam 350 kp 41 gr 1 den, starým pánům
ode dvou šmiten 121 kp, projedeno a propito 95 kp 49 gr 2Y2 den (1'. 1583
se--projedlo a propilo nejvíce, totiž 15 kp), cupusové (na dolování) 31 l<p
40'- gr, rozličné vydání 174 kp 51 gr 3 den14).
V registrech verkových není nikoliv Hdkým vydání za lojové svíce
k dílu15); z toho lze souditi, že často, obzvláště za krátkých dnú zimních
bylo mincll'úm a pregéí'úm pracovati pH světle svic, aby dílo mincovní
bylo včas hotovo. Odtud se i v minci kutnohorské ujal obyčej u různých
l'emesel obvyklý, totiž odměniti chasu za večerní práci hostinou, které
se dostalo pHpadného názvu s ví č k o v é peč e n ě16 ) (lichtgans). Avšak
tento požitek buď ještě neexistoval v době, do které sahají nejstarší registra
verková, anebo byl záhy proměněn v jakési. relutum, totiž ve kvartální
pHplatek o Suchých dnech. PHdavek tento nacházíme poprve pb Reminiscere 1474 "kyseróm a tovaryšóm 1 kp 45 gr Suchých dní z rozkázání
pana mincmistra, aby jim bylo dáváno na každé Suché dni"; a odtud položka ta nevymIzela z register, ještě roku 1544 dáváno tovaryšúm do kysy
(kteH barc:han drží) po 20 gr Suchých dm\. Že dary tyto kvatembrové
12) A, K. hor. odd. Kniha formátu foliového má nový nadpis "MincH'ské
platy 1613"; na vrchu předni desky jest vtlačený do kúže titul starý "Pociet z restú
a pomoci". Zápisy v knize té sahají od 1613 do 1620.
13) lbidem.
14) A. K hor. odd. 5565.
15) 1478 Oculi za svice lojové k dilu 1 kp 26 gr; 1482 Dom. ne longe za svice
lojové k dilu 50 gr; 1486 }udica 8 gr za svice k pregováni; 1491 Circumd. za centnéř
sviec lojov)7ch 1 kp '24 gr; 1503 Respice II. za dva kameny lojových sviec Drábové
Y2 kp" 4 gr; 1516 za 6 centú svic lojových na Dvúr pro poUebu mincováni vydáno
12 kp 25 gr; 1517 Dom, ne longe za svice pregé1-óm, ješto phvstaH, 6 gr. .
16) Zile Winter Dějiny řemesel a obchodU v XIV. a XV, stoleti str, 745.
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a svíčková pečeně byly původu jednoho, dovozujeme z jistého odstavce
posudku o mincovních artikulích z roku 157417); mincmistru praž~kému
a budějovickému bylo totiž vytýkáno, že tovaryšům v gose dávali "zu
ihrem Gieszpraten und Gieszbier" více, než jim pi-íslušelo; Medníci pak
se omlouvali tím, že tovaryši, ktei-í "mit den drey Gulden Quatemberlich"
se spokojiti nechtěli, žádali, aby jim kvartálně na pečeni a pivo bylo dáváno
6 zl jako v Jáchymově 18 ). Kdežto dělníci ph jiných mincovnách zaměst
naní se stále a s ú~pěchem domáhali zlepšení svých platů, byla kutnohorským činěna dosti často ujma citedlná, že stěží prosbami si vymohli
ponechání toho, čeho ode dávna požívali. Roku 1679 bylo kysaru i.strážci
tyglu (Vád. Opatovskému), jakož i oběma barchaníkům (Jifímu Bače
tínskému a VácI. Schr6tterovi) dožadovati se toho, aby jim byl ponechán
kvartální plat Suchých dní, od starodávna obvyklý, totiž prvému 2 fr,
oběma druhým dohromady též 2 fr, neboť 42. artykulem nových instrukcí
jim všem byly vymezeny pouze 2 fr; Medník mince (Krištof Jak. Krahe)
žádosti té podpory neodpíral, neboť se dověl-oval, že dělníci mincíí"ští,
jimž dle instrukce pi-íslušelo svíčkové pečeně každému tovaryši po 1 fr
(úhl11em 14 fr) a učedníkovi po 30 kr (úhrnem 1 fr), tudíž celkem 15 fr,
se uspokojí toliko summou 10 fr, jako za pfedchůdce jeho (Řehofe Leop.
Hackla)19). Poslední zprávu o svíčkové pečeni čt li jsme v kvitanci, jíž
šmitmistr a starší nad mincíh a nad pregýh ztvrzují dne 4. února 1702,
že od Medníka mince "lichtganze ph slavnosti Hromnic za rok 1702 nás
šest osob šest zlatých r. phjali"20).
Starobylá obec minc. a preg. těžce nesla každé rušivé zasáhnutí do
práva zvyklostí svých; velice trapně se obce dotkl pfechod k dílu tolarovému; který v mincovně kutnohorské teprve roku 1543 byl ve skutek
uveden. Obec minc. a preg., jejíž zií,jmy byly reformou touto zle ohroženy, roku 1542 vyslala do Prahy z prostl"edku svého Mikuláše z Práchňan
a JiHka Labušku na opaHení a hájení svých poHeb 21). Nejvyšší mincmistr,
17) A. K. hor. odd. 2486.
18) V instrukci roku 1654 pro Rehor"e Leop. Hackla vydané jest zi'ejmě
podotčeno, že takov)'m způsobem se útrata při lití stHbra nemírně. zveličuje, poněvadž
prý pH lití druhdy "gantze Mahlzeiten gehalten wurden," a proto se naHzuje, aby
dosavadní "Gieszprathen und Trunkh" byl zaměněn kvartalním pHplatkem 2 zl,
lijci cánúv a strážci teglu z mincovní pokladny skytaným. Zároveň se ustanovuje,
aby dle zvyku starodávného bylo o Hromnicích dáváno na svíčkovou pečeni ("jahrliche Lichtgans") tovaryšům mincířským po 1 zl a učedníkům po 30 kl'. A. K.
č. 9992.
19) A. K. hor. odd. kniha zpráv ke komoře fol. 10.
20) A. W. listina.
21) VěHcí list, jejž mužové od obce vyslaní nesli s sebou, zní takto: "Konšelé
mincír"ští a pregéí'ští i všecka obec Dvoru Vlachského na Horách Kutnách známo
činín:e tímto listem vuobe,c všem a zvláště KJMti úízeným raddám komory v království Ceském JMtem služby s'. é vzkazujíce na vědomí dáváme, že jsme vyslali z prosUedku svého urozeného pana Mikuláše z Práchňan a opatrného Jiříka Labušku
ukazatele listu tohoto, jim mocně poručivše na VMt vznésti potřeby naše s strany
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tehdy Šebestian z Vajtmile byl obci minc. a preg. pHznivě nakloněn;
listem datovaným v sobotu post Palmarum 1543 vybízí šepmistry; aby
phjeli do Prahy ke králi a mincíh a pregéE aby také někoho ze sebe vyslali, že se chce za ně phmluviti, "aby byli ph tom (ph starých právech
svých) zůstaveni"22). Avšak obec minc. a preg. v zápase za práva svá
chápala se prosHedků i malicherných, ba dokonce i nechvalných. Neumíme si vysvětliti, proč se vzpírali mincovati sHíbro vyzágrované z mědi
za touž mzdu, jako sHíbro jiné; byla-li oporou tohoto vzdoru snad jakási
mezera v psaných privilegiích jejich? Na to jim byla dána odpovi'dí prostě
pohrůžl<;a: "jestliže by sHíbr, která se z lT"ědí zágrují, mincovati nechtěli
na způsob, jak se na jiných horách mincují, že by ta sUíbra z mědi JMt
král ráčil dáti v J ochmstóle mincovati "23). MincíE a pregéE vidouce bezmocn8st svou poddali se ovšem a vybíjeli "jochmtály" ze sHíbra vyzágrovaného, ale velice nepilně, v sHíži i rázu nedokonale, "takže mnozí,
jirLŽ ta mince v ruce pEjde, domnívají se pE té nevýpravnosti, že by byla
falešná a skrze to pi-íčina se jim dává, že tu minci probují a na ni se velmi,
zvláště sprostní a obecní lidé, urážejí a tu minci pomlúvají." Pročež h;rál
Ferdinand listf'm ze dne 21. srpna 1543 phl,azuje Medníkům mince, aby
mincíí"ům a pregél"ům "obtížnost" královu pi"edložili a takové opaHení
učinili, aby mince tak nepilně zdělaná, "pro niž by obyvatelé tohoto království i jiní pi"espolní sobě obtížnost klásti mohli, nevycházela, ale pilněji
a tak dělána a pregována byla, na níž by se žádný slušně urážeti a ji pomlúvati nemohl '(24).
Za pi"íčinou vybíjení tolarů chystala se pro mincíí-e a pregéí"e nová
naÍ"ízení, a FÍ"Íležitosti této bylo užito k uskrovnění nákladu mincovního
na úkor mincíh\ a pregéh\. Proče.l jich konšelé a všecka obec podala nejvyšš.
mincmistrovi roku 1545 v pondělí den sv. Markéty Panny obšírnéohrazení, v němž dí, že se sahá na jich svobody, privilegie a obdarování, jakoby
mnoho brali od díla, totiž od 1 hí" grošův mincíE 2 gr a pregéE 1 gi", od
peněz malých mincíE 3 gr a pregéh 2 gr, a k tomu mincíí-ům "pomoci"
na jednu šmitnu 2 loty, byť pak i největší verk byl; když jinde na minc07
vání byli, že tam na 100 hhvnách phdávány byly 2 hhvny pomoci, a zde
pak, by Hi sta neb čtyh sta hí"iven byl verk, tehdy pod tou pomocí, totiž
dvěma loty na šmitnu, to všecko se mincuje; prosí, aby zůstaveni byli ph
právech svých, poukazujíce na to, že peněz vydělaných nepodržují k užitku
svému, nýbrž že nakládají na hory; dále prosí, a by jim dopí'áno bylo
mincování etc. Protož VchMtí prosíme, cožbykoli na VMt osoby jmenované vznesly
a jménem naším i na mÍbtě nás všech prosili, že je ráčíte milo~.tivě a laskavě vyslyšeti a v takové potřebě naší opat:l"iti jakožto páni nám milostivě pHznivL Na
svědomí toho pe čet naši přitislmouti jsme dali k tomuto listu, kterýž jest dán na
Horách Kutnách v sobotu před hodem slavným Trojice Svaté léta 1542." A.
K. 851.
22) A. K. hor. odd. kniha 31. fol. 23.
23) Ibid. fol. 9 v.
24) Pam. Archaeol. XVII. 470.
R o z p r a v y: n. I. Čis. 48.
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mincovati jochmtály, O čemž s JMKskou nemají dosud smlouvu upeče
těnu; a poukazuje-li se k tomu, že by velká chudoba při horách byla,
věděti račte, že časův p)"edeslých větší chudoba bývala na těchto horách,
a proto mincování . .. v užívání jsme byli podle práv svých a od toho
jakožto od věci dědičné. .. odtiskováni jsme nebyli; podle výsad svých,
praví, se spravedlnost míti k mincování i z těch sHíbľ, kteľáž z zágrovny
aneb z těchto hOľ i Kaňkovských pEcházejí, neboť i na hOľách Kaňkov
ských mnozí. .. tále mají a náklady na ně znamenité činí; a konečně
dodávají "správu toho jistú máme, kterak nějací mincíři němci cizí k tomu
se strojí, aby zde na HOľách z toho sUíbľa, na kteréž my znamenité náklady z našich chudých statkl1 činíme, mincovali; . .. my za to snažnú
žádostí pľosíme, že toho pľoti našim svobodám a nám ke škodě i posměchu
na nás dopouštěti neľáčíte . .. a protož takové mincování těm němcům
že zastaviti ľáčíte až do pHjezdu šťastného JMKsl<;é do tohoto kľálov
ství"25). Nová ustanovení směl'ovala ještě k dalšímu okleštění svobod obce
minc. a pľeg., neboť dle instrukcí pľO mincování tolarů bylo mincířům
a pľegéřům všecky věci k tomu náležité na svůj košt sobě jednati," totiž
tegle (na ľozpouštění verku) sobě opaHiti, tolikéž od ľytí kolkův platiti
atd. Proti tomu se mincíři a pregéh vzepl'-eli účinně, jak zjevno z dopisú
Medníků mince ľadám komory české. Dne 26. dubna ľoku 1544 píší Medníci takto:
Což se kolkův ľytí a dělání dotýče na Jochumtalské,
častá napomínání mincíí-úm a pľegéřúm činíme, aby časně je sobě zpraviti a nadělati dali, a též k ľozpouštění teglův aby sobě nachystali. Však
naším p),'átelským napomínáním nic pH nich zříditi nemúžem, neb vždy
nám na to, že jest jim toho i jiného od VMti do příjezdu sem na Hory
VMtí odloženo jako k nějakému dalšímu o to jednání, ukazují"26). A opět
dne 27. ,května 1544 podá,vají úředníci zprávu tuto: " ... I bylo jest teglů
drahně l\;rálovských na dvoře, a když sou npměli v čem stříbra rozpouštěti,
dávány jsou jim ti teglové, však na ten konec, jestliže sobě toho ph VMti
nezjednají, aby je zaplatili; tolikéž od ľytí kolků aby platili etc. I pľaví
oni tak, že ste jim VMt pEpověděti ráčili, aby to tak stálo v té míře až
do příjezdu sem na HOľY VMti anebo kohož by JMKská sem vyslati ráčil.
A tak když my je napomínáme za ty tegle a aby sobě jich v čas nachystali
a l\;olkaE aby platili, odbývají nás vždy tou pHpovědí VMti; ješto tím
způsobem oni sobě v čas teglú nenachystají a my jich také již málo koliko
máme, a tak múže v tom hyndľunk škodný pl'-ijíti. Pľotož VMt prosíme, že nám oznámiti ráčíte, tak-li jest jim ten folk (svolení, shovění)
od VMtí puštěn čili nic"27). Radové komory české odpovídají listem v pátek
pí'ed slavným hodem Seslání Ducha sv., že se nemohou pamatovati, aby
mincířúm a pregéřům jakou přípověď a bezpečení byli dali strany teglú,
i"ezání kolků a jiného proti instrukci KJMti, v kteľé zjevně se ,dokládá,

.:že ony všeckny košty sami sobě Hditi mají, a nal'izují "pakli mají jaké
psaní naše o tom, jakž nedržíme, kažte je sobě ukázatÍ a nám jeho přepis
Ddešlete; pakliby toho ukázati nemohli, poněvadž pHpis té instľukcí
i poručení máte, jak byste se měli v tom zachovati, na nic jiného se neohlédajíc toho se dľžte a což by do mince náleželo, zase na nich vyupomí.11ajte neb sražte"28).
Přese všecko úsilí nedodělala se obec minc. a preg. úspěchu: podle
"minckoštu, který se počnúc od soboty po navíľuobľácení sv. Pavla
léta 1548 do dalšího JMKské zjinačení dávati má", jeví se platy nižšími,
než byly potud, a sice takto: od 15 hi" váhy pľažské od mincování a Pľcgo
vání tolaľů 25 gr 5 den vše českých, a pomoci na 100 hl' pět kventíkú;
od grošů od 13 hl- pľažs. 27 gľ 3 den, a pomoci 8 1t na 100 hř; od 10' hl'
peněz bílých 25 gľ 5 den, a pomoci 1 hl- na 100 hl-; od 9 hř malých
peněz 25 gľ 5 den, a pomoci 1 hř na 10) hl- kdežto dHve za 1 h)',
.gľOŠú se platilo 3 gľ, za 1 hř mince drobnější pak 5 gľ. Jediné "pomoc"
byla polepšena a také toho bylo docíleno, že "JKMt podle dotčeného
minckoštu všeclma nádobí mincovní a pregMská na svúj vlastní nálrIad
,držeti ľáČí"29). Avšak výhoda tato posléze dotčená neměla asi dlouhého
tľvání; na sklonku 16. století oznamují konselé mincířští nejvyšš. mincmistru stížnost "stľany nádobí kladiv, noží i jiných věcí" takovouto:
" ... dává se nám na to pomoc z mince každého týhodne 20 gr ... ; když
,dílo menší bylo, jako jeden veľg v týmždni býval, na tom sme přestali;
ale nyní témě)" každého dne se mincuje, . .. více-lise dělá, více se nádobí
.ztluče. My pak nemohouce pl'-i tom státi žádali jsme pánův úředníkúv
nlince, aby nám přidáno bylo, jako pľve před lety dáváno bylo 40 gľ; ...
.za to poníženě pľosíme, že . .. pánúm úředníkům o tom poručiti ráčíte,
aby nám ta milost učiněna byla, abychom majíc dostatek v nádobách
mohli lépe a ozdobněji minci JMKské dělati, neboť ... kováři, zámečníci;
kterýchž potřebujem že nám dělají, týměř dvakrát dľáž jim platíme, nežli
jiných let jim placeno bylo ... "30) Mincovna kľálovská vzala ještě jednou
vydání na nádobí pľegéÍ'ské na svůj řád, jak vysvítá z vyjádÍ'ení, kteľé
bylo listem ze dne 12. listopadu 1597 vedle púhonu konšelů minc. a pľeg.
prohlášeno" ... co se do týče nádobí do pľeghauzu a jiných poHeb, totiž
'kolky, svršky, kladiva, to se vše na náklad JMKské do preghauzu spľavuje,
též světlo času nočního, dHví času zimního ... "31) Napľoti tomu konšelé
mincířští od roku 1600 do 1613 kladou do počtu svého týhodní pomoc
20 gľ, 'z mince královské přijatou na nádobí mincHské a jiné poHeby 32),
a v témž počtu zahrnují též vydání za věci mincířské.

JJ

JJ'"

28) A. K hor. odd. kniha 18.
29) A. M. Vejpis z desk zem.
sv. Havlem 1547.
30) A. K hor. odd. 2959/2.
31) A. K hor. odd. 4030/IV.
32) A. K hor. odd. 5565. Od
vydáno úhrnem 193 kp 82 gr 6 den

"') A. K 983.
20) A. mistodržit. v Praze Kutná Hora 1544/19.
27) Ibidem: Kutná Hora 1544/27.

[

fol. 125.
vydan)' do mince kutnohorské v pátek

před

1600 do 1613 přijato úhrnem 224 kp 40 gr,
(na kladiva, za máslo, tručky, šterce, brusy,
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Pohromou, která před rokem 1550 na doly kutnohorské přikvačila
a po dlouhou řadu let zkázou horám hrozila33), bylo ochromeno též dílo
mincovní: mincovalo se zHdka a mál0 34). Nejvyšší mincmistr tehdejší
Jan z Vítenče (1545-53) nemoha odčiniti hlavních pHčin zla, zaváděl
rúzné malicherné úspory; mimo jiné snížil mzdu od mincování a pregování
a konšelúm minc. a preg. sňal jejich stojecí "s tím doložením, aby do ně
kterého času malé strpení měli, ... že se jim to všeckno navrátí i jin}llUi
milostmi od JlVICské obdaí'eni budou ... "35) Když pak marně čekajíce
do roku 1557 k splnění slibu phjíti nemohli, Vznesli žádost na krále za riavrácení ďHvějších privilegií a obdarování, dovolávajíce se majestátu
krále Vladislava, "jehož datum jest na Horách Kutnách v sobotu po
sv. Mikuláši létha božího 1487" a odúvodňujíce prosbu svou tím, že "z milosti boží na horách mimo pi"edešlá léta pán búh štědrou svou ruku ukazovati ráčí, a netoliko se nás chudých a pracovitých lidí, ale i nenohých
vdov, sirotkúv, škol a chudého záduší ano i některých osob vyššího stavu
... se dot}Tče ... '(36). Prosba tato nebyla asi vyslyšena, neboť roku 1569
konšelé minc. a preg. vznášejí tuto záležitost na radu a místodržící v království Českém, dokládajíce žádost svou dúvody pádnějšími; píší, že "pro
tak skrovné a malé placení dělníci někteH se učiti mincovati nechtí a
kteÍ'Íž imějí, ti takové dílo opustili; ... že bychom nemohli ph tom státi,
neb z toho což těžce vyděláme, ... každého týhodne cupusúv pro vyzdvižení hor drahně grošú dáváme i také jiné věci své obecní: písaÍ'e, uhlHe,
vodáka a jiné chovati a jim peníze dávati musíme. .. A tak my i chudé
vdovy a sirotky pod správou svou majíc nemohli bychme jich podle práv
a privilegií svých slušně opatrovati ... '(37) Nepatrného jakéhosi polepšení
platu dočkali se mincm a pregéh kutnohorští po revisi artikulúv mincovních, l<;terá byla roku 1574 zároveň s pokusným mincováním v Praze
vykonána. Ve zprávě o věcech těcht0 38 ) phpomíná se, že plat v Hoi"e

byl dotud takovýto: za 1 hl" tolarú 12 bíl. peněz čili 17 112 hl" tolarúv dělalo
se za 1 tolar; za 1 hl" bílých grošú 2 bílé groše v časech laciných, teď však
v čase drahém aby se na každou hhvnu 2 bílé peníze phdaly, tak že by
131/8 hl" bíl. grošú se dělalo za tolar; za 1 hl" bílých peněz 18 bíl. peněz
čili 11% hl" za 1 tolar. V ostatních mincovnách: v Praze, v Jáchymově
a v Budějovicích odměňovalo se dílo n1Íncovní platy mnohem vyššími,
jak jest zjevno dle následujícího pi"ehledného seÍ'adění.
Za 1

na
na
na
na

hř

mincovanou

tolary
bílé groše
bílé peníze
malé peníze

mzda v

Hoře

12 bíl. den
2 gr 2 bíl. den
2 gr 4 bíl. den
20 bíl. den

mzda v ostat. minc.

rozdíl

15 bíl. den
3 gr 5 bíl. den
6 grnemincovaly se

3 den
1 gr 3 den
3 gr 3 den

Dle výkazu tohoto poznáváme, že český dělník mincovní v Kutné
byl khklavě poškozován naproti německým dělníkúm ostatních
mincoven; mzda za 100 hÍ' zmincovaných byla v Hoí'e menší: ph tolarech
o 42 gr 6 den, ph bíl. groších o 4 tolary 22 gr 6 den a ph bílých penězích
o II tolarú 12 gr 6 den39)! údiv čtenáÍ'úv proměňuje se ve svrchovaný
úžas, zví-li, kterými dúvody podatelé zprávy o mincovních artikulích
nesrovnalost tuto vysvětlují. Za tento malý plat, dí se ve zprávě německy
psané, pracují prý kutnohorští mi'ncíhjiž od dávných dob a mohou se
platem tak skrovným spokojiti proto, že všichni jsou Í'emeslníky a nemají-li,
co by mincovali, zabývají se Í'emesly svými. Jinde prý takových mincíí'ú
není; němečtí tovaryši mincígtí nebývají vyučení Í'emeslúl11 a živí se
pouze minco:váním; když pak pro nedostatek sHíbra dílo mincovní často
čtrnáct dnúv ano i Hi neděle zahálí, ztráví co vydělali, ba musí často ještě
dosazovati. Proto prý němečtí tovaryši mincovní "auf einen solichen
geringen Lohn niemals gearbait, aueh nochmals nicht dabey wti,rden besten
(bes t ehen) khonnen, derowegen wir ne ben den lVI unzmaistern auf derselben
Guetachten mit den Mtinzergesollen vorigem altem teutschen Gebrauch
nach wiederumb geschloszen, darbey es auch fiirderhin wol wird verbleiben
khunen," aby 14 hl' tolarú mincovali za 1 tolar, avšak cisalie a fracti z~llin
covali za poloviční plat; dále bílých grošú aby v Praze a v Buděj ovicích
8 hl' pražských, v Jáchymově 81/2 hl" erfurtských zpracovali za 1 tolar;
a bílých peněz aby 5 hl, pražských, v Jáchymově 5114 hl" erfurtské zdělali
za 1 tolar 40).
Jakéhosi, avšak nepatrného pÍ'ilepšenJ dostalo se kutnohorským
mincÍi'úm a pregéh'1m roku 1578, když bylo naÍ'Ízeno poprvé raziti malé
groše; tehdy se dotazoval Jii"í Šatný z Olivetu, úředník mince kutnohorské, kolik se platiti má mzdy za zmincování této "neven Muntzsorten,
so zuvor nie gemuntzt worden;" phmlouval se, aby placeno bylo tolik,
jako od bílých peněz, totiž 18 den od 1 hÍ', ačkoliv těchto se razí z sazené
Hoře

koštiště aj.). Roku 1610 pak obec minc. a preg. ztvrzuje, že od Pavla Škréty
z Závohc, úr'edníka mince p' ijala "pomoci na nádobí a rozličné poHeby d o š m i ten
k min c o v á ní každého týhodne po 20 gr, za 52 neděle učiní 17 kp 20 gr.
A. K hor. odd. 5203.
33) Již roku 1543 na sněmě dne 30. dubna z úst králových ozvala se Etižnost,
že na důl Osel a jiné doly k němu pHslušici u HOly Kutny, jakž králem českým
býti ráčí, pH nejmenším sedmdesáte tisic zlatých mimo všecek užitek, který z těch
dohl phcházel, vynaložiti a propavovati ráčil, což řádn)Tm počtem prokázati
může .... " Sněmy České 1. str. 569.
34) Kdežto jindy v 17 šmitnách se pracovalo, "teď (1547) se jen ve čtyr'ech
šmitnách mincuje ... " Sněmy České 1. str. 237.
35) A. K hor. odd. 1306/a. '
36) A. K hor. odd. 4111jVI.
37) A. K. hor. odd. 2486.
38) A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 522. - Ke zprávě této, z roku 1577 pocházející, pdpojena jest poznámka tato: "diese klaine Pfening werdel1 auf den
andern dreien Milntzsteten nicht gemilntzt, derhalben den teutschen Mi.lntzern
khain Lolm gemacht worden."

39) Tolar = 30 bíl. gr, 1 bíl. gr
40) A. K hor. odd. 2486.

,

t

=

7 den.
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hl'ivny 659 kusů, malých gľOŠů však pouze 240 kusů, - tyto prý způso
bují tolik pľáce jako ony41). Na kterýžto dotaz odpověděla komoľa česká
listem ze dne 20. bÍ'ezna t. r. takto: " ... dieweil dieselben Můnzeľ zum
Khuttenperg eurm vermelden nach weniger zu lohn alsz andere haben,
so bewi1ligen . .. wir himit, das Inen das Ion so von den weissen Pfeninggegeben wurdet, alsz von Margkh Achzehen weisz Pfening, von diesen
ldainen groschen eurm guetbedunckhen nach auch geraicht und vierzehen
lott zum furgewicht (pomoc na 100 hHven) gEgeben werden ... "42). Podle
toho jeví se mzda mincíÍ'ů a pregéh"t kutnohorských takto:
ze sazené hl' pražs. bylo
tolaľů

bíl. gľOŠů
mal. grošů
bíL peněz
mal. peněz

zděláno
3

8 /4
127
240
659
743

mzda od 1 hř pražs.

12
16
18
18
20

pomoci na 100 hl-

5 kvtl

den

"
"
"
"

ll1t
14 1t
16 lt
16 1t

Stav tento neuspokojoval obce minc. a preg., tužby její směÍ'ovaly
stále k navrácení poměľů mnohem pÍ'Íznivějších, za kterých pí'edkové
jejich se dílu mincovnímu oddávali. Roku 1589 (dne 31. května) vznesli
mincíh a pregéři na komoru čes. suplikaci novou. Ztěžují si) že pÍ'ed lety
asi Hiceti, když Hory Kutny téměí' ku pádu jsou se nachylovaly, od nejv.
mincmistra Jana z Vítenče byl "pozmenšen" plat pri vilegiemi jim opě
tovně utvrzený, však s tím na místě kľále Ferdinanda učiněným oznámením, aby malé strpení měli, když bůh hojnější požehnání na Horách
Kutnách dáti ráčí, to vše jim vynahľazeno a jak pnre jim placeno býti
má. S důvěrností očekávali; avšak ačkoliv za kľále Maxmiliana toho
hledali, žádné odpovědi dostati nemohli. Což vidouce někteÍ'Í dělníci
takové toho prodlévání a seznávajíce, že na to se uživiti nemohou, od díla
mincování a pregování odstupují a jiní mladí se tomu učiti nechtí; tak že
časem pro nedostatek dělníkův nějaké zhyndrování mince nastati by
mohlo. . .. Protož prosí, aby jim placeno bylo tolik ja1w dHve, a pakli
by to býti nemohlo, aby aspoň s jinými mincíh v tomto království srovnáni byli, totiž jak se pH jiných mince ch) jako v Praze, na Budějovicích
anebo v Jochymtálu od díla a po čem se jim od hhvny platí, tak také
aby se jim platil043). Páni "kamrráti" však i tuto žádost oslyšeli a ponechali platy mincíÍ'ské a pregéÍ'ské na míÍ'e dHvější. Nespokojenost mincíÍ'úv a pregéÍ'ův uldidnila se asi tím, že se v posledním desetiletí 16. století hojně mincovalo. Ale bľzy opět se naskytla vhodná pmežitost k novým
stížnostem a požadavkům; totiž roku 1619, když naÍ'Ízeno bylo raziti
24tikrejcary a 12tikrejcary, minci to novou. Tehdy se mincíH zdráhali
pracovati za mzdu a pomoc dosavadní; a direktol'i stavů a radové svolili
U) A. K. hor. odd. kniha 16. fal. 567.
(2) A. K hor. odd. kniha 21. fal. 94.
43) A. K. hor. odd. 3968/V.
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k tomu, aby mincíh'llu pražským a kutnohoľským placeno bylo za hřivnu
černých plátů na 24kľejcaľY po 7 kr, na 12kľejcaľY po 8 kľ, a pomoci
na 100 hl' 24kľejcaľových cánů po 51t, 12kľejcaľových po 81t44). Roku 1654
ustanovuje Ferdinand III. následující platy mincíÍ'ům: za sazenou hHvnu
na tolaľy 61/ 2 kľ, na groše (Híkrejcaľové) 9 kr, na kľejcary 11 kľ, na tľojníky
14 kľ, na vídeňské pfenigy 12 kľ, - ovšem vyjímaje z toho cisaHe, avšak
za kusy pH zkoušení sHíže vymítěné má býti mincíÍ'ům zaplacen0 45 ).
Ze zpľávy, kteľou Medník mince dne 13. ledna 1597 zaslal komoÍ'e
46
české ), dovídáme se, že peníze za mincování a pľegování phjímali z mince
písaí' mincíÍ'ský a písaí' pregéÍ'ský a phjmouce ihned se o ně rozdělili, což
komu náleželo pak do obce vnesli a podle í'ádu ustáleného rozvrhli. Kterak
se to dělo, poznáváme z pHkladu, též k roh;u 1597 se táhnoucího. Za dílo
mincovní, ve tl'ech nedělích (Adoľate lL, Ciľcumdederunt a Exurge)
vykonané (835 hl' na tolary, 1121/ 2 hÍ' na bílé groše, 1191/ 2 hÍ' na malé
gľoše a 103 hÍ' na bílé denáľY), vyplaceno obci 37 kp 40 gr 5 den:
mincíh pHjali z toho dvě Hetiny, totiž 24 kp 31 gr 3 den, z čehož sňato
pÍ'edevším do gosy za lití cánův 27 gr, písaH mincíÍ'skému 48 gr a knapům
na jich lůny (jichž bylo 51) 2 kp 7 gr 3 den, ostatek 21 kp 9 gr dán mincíí'ům za práci; pregéh. phjali Hetinu, totiž 12 kp 42 gr 2 den, od toho
odrazili písah svému 27 gr a knapům na jich stolice (jichž bylo 26) 4 kp
53 gľ 2 den, dělníkům pregéÍ'ským zbylo pouze 7 kp 22 gl'47).
Ani bychom nevěděli, kolik se těžilo z lůnu mincíÍ'ského. kdyby
Pavel Fugl) poručník sirotků po nebož. Petrovi Draštíkovi, nebyl od
roku 1534 do 1543"do "register pÍ'Íjmu na dva díly lůnu mincíÍ'ského"
svědomitě zapisoval, co každého téhodne pro poručence své pHjal. Nebýval pl-íjem ustálený: někdy pouze 6 den, jindy 12 den, jednou též 8 gr;
dvakráte až Hikráte do roka kmitne se v počtu položka "z černého i na
kolacze" 44 gr) 54 gr, až 1 kp 7 gr. Za celou tu dobu, asi za 91/ 2 roku, phjato summou 58 kp 37 gr. Roku 1543 "tu dominiku In excelso se vdala
Anna dcera Draštíkova" a "tu dominiku Domine ne longe puštěno od
Fugla, aby sobě brali s lůnu sirotci Draštíkovi," - bezpochyby vyspěl
i druhý siľotek, a Fugl pí'estal zapisovati48 ). Tak podrobnou zprávu známe
tuto jedinou; mimo to našli jsme v čeľvených knihách mincíÍ'ských několik'
stručných zápisův o užitku summárním za celý ľok, z nichž vyjímáme
jeden, aby IJoznána byla též výnosnost preg. stolic. Roku 1563 Erhaľt
Doupovec z Doupova na místě Mariany Šenfeldové z Doupova, sestry
své, pHjal12 kp gľ čes. a 25 gr alb. z lůnu celého od Lukáše Labušky z užitkův
44) A. K. hor. odd. 6108.
45) A. K. Č'. 9992. Instrukce pro Rehoře Leop. Hackla.
4G) A. K. hor. odd. 4110/III. - V německém konceptu této zprávy (pro
komoru) jest psáno "die Herrn Knappen oder Inhaber der luny und Pregstiil".
A. K. hor. odd. kniha ll. fol. 433.
(7) A. W. listina.
(8) A. K. 901.
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phšlých od 1562 Vocem jocund. do 1563 Miserere - a z osmého dílu stolice pregér-ské 1 kp a 22 gr alb. od 1562 Quasimodo do 1563 Inclina od Jana
Nešpora49 ) •
Ve stížnostech svých a suplikách mincíh a pregéh rádi ukazují
k dvěma momentúm, do jejichž púsobivého vlivu nemálo dúvěí'ovali:
jednak podněcují obavu, že by dílo mincovní z nespokojenosti dělníkú
mohlo značnou škodu míti, jednak snaží se vzbuditi pro sebe útrpnost,
líčíce živě, jak namáhavá a strastiplná jest práce mincovní, ))jak tento
od prudkosti ohně o zrak, jiný o sluch od násilného na pláty kladivy praní,
jiný na prstech a rukou k chromotě phcházejí "50). Mincír- nebo pregéí',
který ph díle mincovním k sešlosti věku a k ochuravění phšel a za podporu
žádal, nebyl nikdy oslyšen. Na pí', roku 1595 nahzuje komora, aby bývalému pregýh Václavovi Vopendovi byl dosavadní provision každého téhodne
po 12 bíl. gr dáván opět dále, a sice až do vyjití dvou let, ačkoliv zdání
Medníkú bylo, aby se mu dávalo do roka pouze; hledí se k tomu, že do
čtyhceti let v té službě trvaf a skrze tu k schromení na rukou phše151 ).
Roku 1605 dne 17. Hjna král Rudolf nahzuje, aby ))mince pregýl'i Vojtě
chovi Kašparú, který. ph díle mincovním se od mladosti své až jil: do hrubě
sešlosti věku svého. .. pilností svou velmi jest sepoHebovati dal" vyplácen byl týhodní provision 12 gr bíl. 52) A opět1oku 1681 podává Medník
mince nejv. m.incmistru zprávu o JiÍ'Ím Václ, Veselsl<;ém, že od r. 1623
již byl ph minci kutnohorské pregéí'em, že pracoval pilně a věrně, že mnoho
jin,)Tch vyučil,. a že teď, jsa 75tiletým starcem, nem,úže již tal<;ového díla
konati ani jinak na výživu si vydělávati, a proto navlhuje, aby mu byla
týdně vyplácena provise 30 kr 53 ).

7. Spor s

dělníky pregéřskými

o mzdu.

Snížení platú za dílo mincovní (nejv.minc. Janem z Vitenče), kterým
se mělo poněkud pl-ispěti k povznesení výtěžku z mince kutnohorské, táhlo
za sebou dúsledky dosti povážlivé. Od té doby bylo veta po idyllickém
. klidu, v obci minc. a preg. dotud trvajícím. Projevy nespokojenosti z obce
vycházející držely se sice v mezích venkoncem loyalních, ale roztrpčení
púsobilo pod hladinou, zdánlivě klidnou, jakožto kvasidlo pomalu sice, ale
rozhodně rušivě: mincíl"ské lúny a pregéí'ské stolice, jichž cena nápadně
klesala, ociťovaly se namnoze v rukou osob, které na díle l11,incovním pracovati nedovedly anebo pľacovati nechtěly, starší zkušení a dovední mincíi'i
a pregéh dílo opouštěli hledajíce obživu v zaměstnání jiném a privilegovaní
40)
60)
61)
62)
63)

A.
A.
A.
A.
A.

K. Červ. knihy minc, D. 7 (103) v.
K. hor. odd. 4111jV.
K. hor. odd. kniha 24. fol. 92.
K. hor. odd. kniha 4. fol. 53.
K. hor. odd. kniha 13. fol. 45.

majitelé lúnú a stolic na místě svém stavěli k pracl mincovní namnoze
dělníky, kteÍ'Í nemajíce podílu na požitcích obce nephlnuli ovšem také
k zájmúm jejím. Takto se vytváhly poměry, jimiž světle se ukazovalo, že
obec zabíhá do kolejí, odbočujících od intencí pLlvodních, pro které mincíl-i
a pregéh tak hojnými a vzácn,)Tmi výsadami byli obdarováni. Páni knapi
berouce i na dále požitky z lúnú a stolic svých, ač rukou sami k dílu mincovnímu nephkládali, a odměií.ujíce dělníky najaté mzdou ledajakousi, povzbudili mimoděk povážlivé hnutí sociální v obci dosud veskľze konseľva
tivnP). Hlavně pak majitelé stolic pregéí'sk,)Tch se stľanili díla mincovního;
a také z dílny pregéÍ'ské vyšla vzpoura dělníka námezdního pľoti dľžiteli
výsad a kapitálu. Spoľ ten jest samým sebou velice zajímavý; místo, kde
vznikl, jakož í účastníci jeho dodávají mu pak vyššího významu; mimo to
se rúznými podrobnostmi, které v pľúběhu tohoto sporu na jevo vycházejí,
poměry v obci minc. a pľeg, jasně osvětlují. Proto neváháme, vylíčiti vše
zevrubně dle zápisú archivních, vypouštějíce ovšem věci méně dúležité.
Dělníci pregéi'ští na počátku roku 1595 podali konšelúm minc, a pľeg.,
tolikéž lmapúm jakožto držitelúm pregéÍ'ských stolic stížný list spolu s žádostí za polepšení platu pregéí'skéh0 2). Poněvadž se ani po roce nemohli
dočekati odpovědi, obnovili tutb stížnost rokú 1596 v sobotu u vigilií
~v. Matěje (24. února) ))ph společnosti v preghauze'(3). Jádro listu tohoto,
s prvým celkem souhlasného, jest následující. Dělníci pregéÍ'Ští si stěžují,
že se jim za jejich obtížnou práci nedává, co na ně po mincíÍ'Ích ze summy
počtem rozdělené phjde, že jiní, nedělajíce toho díla, z roboty jich bohatnou,
na některé minci jim pr-es polovic jejich výdělku snímají a tak z mozolúv
jejich, z práce jejich, někdy i s kľvavým úľazem spojené, lehce užívají a za nic
z boha zdaľma jejich peníze beľou. .. "A skrze to ..• i dílu pregování
veliká hanba a potupa se učiní, neboť pľO touž pí'íčinu, že se nám dělníkúm
1) Zášť dělnikův minciřsk)Tch 1Tůči majitelúm lúnú, jakož i ř'evnivost jednotlivych mincih\v navzájem trvala zajisté ode dávna a jevila se různym způsobem.
Roku 1580 byl Jan Bzenecky minciř nařknut.Lukášem Labuškou, "že bych neměl
pomáhati dělati, jakž sou se jini páni konšelé chovali, než toliko že vortuji a po'lávám a sobě zpivám," a ohradil se proti tomu nařčeni takto: "že jest to zpráva
omyiná, ... nebo jest sám (Labuška) již mnoho verkú nekvečoval, nevyhHval než
toliko vortoval a když odvortoval, tedy se v plátich př'ebiral a hekoval verk; a já
šetHc jeho starosti a šedin i !ledostatku jeho na zdravi mnohdykráte jsem jeho
domů odpustilo hodinu i někdy o dvě prve, než sme oddělali .... Jakž dokládá,
že bych měl bráti od dila o deset gr alb vyš nad jiné dělniky, toho jsem se nedopouštěl, nybrž sem se s nim v placeni též s panem Lukášem srovnával a on jest
tyž sám byval ph děleni. Nad to V)TŠ jmenovany pan Lukáš Labuška mnohdykráte
chtěl, aby do obce I'ilmje nic se nedostávalo pravic, ne c h t t i p o I š t á ř' nic i
(zaháleči) t a k y děl a ji, ch t ě j i -1 i br á t i; , ale já sem jemu toho dovoliti
nechtěl, a tak tomu mohu rozuměti, že tudy ke mně jest vzal nelá:')ku a kyselost."
A. ,V. listina.
•
2) A. K. 4923/3. Tento list jest otištěn v Českych sněmech IX. na str. 52-55.
PHpomináme, že pregyřovo jméno Zigmund Tvrznej nutno čisti správně Tručnej.
3) A. K. hor. odd. 3958/II.
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od pľegování málo platí, mince JMCské se nepěkně dělá, tak že chce-li kdo
z nás na tom díle sobě kteľÝ peníz vydělati, jeden pi"es dľuhého dělati sobě
pospíšiti musí; a ještě kdyby každý z nás jiných k tomu nějakých obchodúv
a živností sobě nehledal, nemohl by žádný z nás na tak malém placení ph
témž díle setľvati . .. Jestliže jsou pr'edešlých let, když hOľy větší užitek
vynášely a veľkové mincovní mnohemkľáte větší bývali, pl'-edešlí pľegýh,
ač s velikou též obtížností se pH térrž díle zdľžovali, to nic divného není,
nebo těch časú byla léta lacinější, a ti jistí dľžitelové stolic pregýr'ských byli
sami dokonalí pregýH a dílo mincovní sami osobně zastávali a tak, cožkolivěk
jim svědčilo po mincíl-ích z rozdělené summy, to jsou oni všecko sami brali
a žádný jiný člověk v to jim sáhati nesmět tak jako nám ... Protož VMt
za to žádostivě prosíme, že nás v tom laskavě pHchľániti, touž věc k nápravě
phvésti, nám platu pl'-ilepšiti a týž plat všicek tak podle počtu hHven (zmincovaných) zúplna že vydávati ráčíte, poněvadž my jsme ti praví pregýH a ne
někdo jiný, tu nic Jiedělající . . .. A kdyby který z nás dělníkú v nemoc
upadl, se tu ph témž díle zstaral a zpracoval anebo od díla sebe skrze úraz
zchromil, jakož se to i některým pl'-iházelo, tehdy v tom od držitelú stolic
prekýr'ských sprosta žádného opaUení svého nemá; a kdyby nad některými,
ktei"Íž se tu tím dílem zpracovali, pÍ'edně ochrany boží a JMCské nebylo,
pro opatrování držitelúv stolic musel by mnohý bídně hladem zahynouti ...
A na to jsme jakživi žádných majestátú aneb privilegium s pečetěmi visutými, jakž toho obyčej jest, od JMCské nadaných neviděli ani o nich nikdyž
neslyšeli, abychom my tou takovou neslušnou robotou držitelúm stolic pregýřských povinni býti jměli. A by pak - ač nevíme jací - kde byli, tehdy
již jsou se jim dávno v nic obrátili a promlčení svého došli."
Poněvadž ani na tuto "srozumitelnější" stížnost konšelé minc. a preg.
neodpovídali, odhodlali se dělníci pľegél-ští vyhledávati ochrany u instance
nejblíže vyšší; žádost dotčenou podali v pondělí po neděli Letare to jest den
Vtělení Krista Pána (dne 25. bÍ'ezna) 1596 Medníkúm mince, - podepsaní
byli "každý svou vlastní rukou" Jan Litomyšlský, Jeronym Vopenda, Jan
Čejkovský, Zikmund Tručný, Mikuláš Veselský, Václav Vopenda, Adam
Čejkovský a Tobiáš Vodička. Dělníci žalují úi"edníkúm mince, že podíl
pregMský od zdělané hHvny jest za malé peníze 8 den (bíl. pz), za bílé peníze
7 Yz den, za malé groše 6 den, za bílé groše 5 Yz den, za tolary, púlky a orty
4 den, - avšak z toho jim knapové dávají pouze (postupně týmž pofadem)
4Yz den, 3Yz den, 5 den, 4 den, P/4 den. Na rúzných pfíkladech pak dovozují
"jak velikou summu těch neldesťanských užitkúv z práce naší SQU vybrali
a posavad vúči hledíc nám z rukou našich bráti nepl'-estávají, dokudž jim
to od VMtí zastaveno nebude." Dále dějí: "ti páni knapi něktel-í mnozí toho
díla sami jakživi nedělali ani jemu nerozumějí; až teprve nyní vidouce, že
my o svou spravedlnost se domlouváme, na velký posměch a potupu minci
JMCské, aby peníze kazili, let nemající malé své děti, ktel-íž ještě - ráčíte
odpustiti - nosu uUíti neumějí, místo sebe osazovati chtěli u štokú, na kterých pracujeme .... Když se nám někdy to pHtrefilo, ač nevíme jak, že se

nám některého kusu na váze v minci nedostalo, tehdy VlVU páni {úedníci
o to k žádnému jinému neráčíte se domlouvati, nežli k nám, a my se toho
právi býti musili a ne knapi, a ještě když koliv co poUeba i strany díla
pěkného páni knapi za nás toho nic do mince nespravují a za nás z ničeho
právi nikda nejsou. . .. Takměr, na tom díle s nic býti nemúžeme, abychom
se s nimi měli souditi : úfají v to, že my do komory JMCské na chúze, poselstvÍ, k útratám na soudy peněz a dostatkúv ku právu nemáme; a oni pak
pľoti nám mnozí páni knapi, že jsou velmi bohatí" v to doufají, že nás tím
snadno od toho odkr'ikají a od spravedlnosti naší odstraší a pÍ'emohou "4).
V pHpojeném po~tscriptum ohrazují se dělníci proti tomu, že knapi z peněz
jim dělníkúm náležejících na správu záduší strhují, a tvrdí, že žádného
zádu~í nemají, nýbrž toliko kaplana u sv. Barbory ("kaplan neslove záduší
ani kostel") a ten že bere plat z něj aké louky u Hlízova. "Však páni knapi
držitelové stolic JMCské prve, nežli od nás peněz na záduší sobě bráti zamyslili, měli k tomu pr'ed léty své vsi, dvor'áky a dvory kmetcí a platy pozemské rozličné a odtud z toho na záduší měli nakládati vedle zápisú svých
a ne z práce naší. Nyní, když sobě vsi zádušní, dvor'áky a dúchody své
potratili, že jich nemají, co nám potom, my tím vinni býti nemúžeme;
však mají ještě zádušních rolí několik mnoho kop záhonú na Rovni a jiné
platy vybírají sobě, proč odtud z těch platúv, kde se jim líbí, kaplana sobě
nechovají a záduší svých nezpravují, - my kaplana ani záduší žádných
nepoUe buj eme' '5) .
Když ani na tuto suplikaci "ochranné odpovědi" se nedočkali, napsali Medníkúm mince list nový, dútklivější dne 10. měsíce Junii, to jest
v pondělí po památce blahosl. sv. Trojice roku 1596, list dlouhý, četnými
citáty latinskými protkaný, z něhož patrno, že citové rozjiUení nabylo
již pr'evahy nad klidnou rozvahou. "Aby aspoň již pl'-ed lidmi, světem
déleji na neopaUení naše a khvdu tu, kteráž se nám od těch pánúv držitelúv stolic cíSal"ských v preghauze činí, ano nad to výše nad takovou
nepravostí i v ten hrozný poslední den soudný a strašlivý těm, kteHž mzdu
dělníkúm těžce pracujícím nespravedlivě odnímají a zdržují, pfed bohem
nebeským, tím nejspravedlivějším svrchovaným soudcem, aby z těžkého
našeho spravedlivého lamentování a nafíkání sjíti mohlo, etc." "Neb
Duch Boží mluví v Knize Moudrosti: Stabunt justi in magna constantia
adversus eos, qui se (!) angustiaverunt et qui abstulerunt labores illorum,
to jest že stanou spravedliví v veliké stálosti proti těm, ktel-íž jsou je nepravě sužovali a kteříž brali násilím práci jejich ... "6) Takovýmto žalostivým tonem se nese suplika dále a nabývá místy rázu výhružného.
PH Madě mincovním doufali asi, že se záležitost tato doma urovná
a uklidní; když však poznali, že se' spor zle phosUuje, odhodlali se, vznésti
věc na komoru. Obsah zprávy, kterou úr'edník mince (Volf Herolt z Úpy)
4) A. K. hor. odd. 3968.
5) A. K. hor. odd. 3968/III.
6) A. K. hor. odd. 3968/IV.
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dne 19. června 1596 komoÍ"e poslal, poznáváme ze schematického konceptu?),
v němž se naznačuje osnova listu takto: Spor povstal tím, že od královské
komory se dostalo pregýh'tm několikráte domluvy pro nepilnost a pro nepěkný vzhled mincí; načež oni odpověděli) že jejich mzda jest nepatrná a že
na výživu jim nestačí, proto prý musí pracovati spěšně, - jinak pr}T by
chtěli a dovedli dělati minci úhlednější. Dhve se knapi často dovolávali
sV}Tch privilegií, majestátú a svobod, dokladú však stěží mají; má se učiniti
k nim dotaz. A mají-li cosi takového, dotýká se to asi těch majitelú stolic
a lúnú, kteí'í rukou svou vlastní mincují a pregují; ale takových je tec! málo,
mezi pregýh není dokonce žádný, - tím mohli svobod s"\rých pozbýti, tak
jako prenneh sUíbra, kteÍ'Í požívali podobných privilegií.
] akmile se ocitla sporná záležitost pí'ed nejvyšší rozhodčí stolicí, pokoušeli se z držitelúv lúnú minc. a stolic. preg. kde kdo o to, získati pí'ízeú
vlivných činitelú pro zájmy své. Konšelé minc. a preg. uvolili se, ukázati
privilegia svá nejvyššímu mincmistru, až phjede do Hory; zároveú podnítili
jednotlivé osoby vyššího stavu, které neěly lúny a stolice na Vlaském DvoÍ"e,
k společnému obhajování starobylých práv 8 ). Osoby tyto sjely se v Praze
a spolu se radily, - na čem se společně snesly, napsala paní Anna Kutovcová a na Hlubočerpích v sobotu den památný sv. Matouše 1596 Fridrichovi Šlikovi z Holejše, nejvyššímu mincmistru, takto: "Zprávu toho mám
od konšelúv minc. a preg. Dvoru Vlaského na Horách Kutnách, kterakby
někteÍ'Í dělníci pregýf'ští do osob těch, které by jisté zápisy na stolicích
a lúních sobě pojištěné měly, mezi kterými i osoba má jest, nás o spravedlnost našiphpraviti chtěli a mínili; což zajisté všetečnosti těch lidí se ni7
kderakž nadiviti nemohu, a s radou pana manžela mého a jiných pámlv
a pí'átel k tomu se phčiniti a tu, kdež náleží, to pí'ednésti chci, aby takové
pÍ'edsevzetí jich netoliko pÍ'etrženo bylo, ale i oni, kteÍ'Ížto o vy~ší stavy
tak se otírati smějí a což od mnoha let i pl'es sto let stálo, to zrušiti u~ilují,
jiným ku pl'íldadu ztrestáni byli. Protož VlVIti za to žádám, že týmiž osobami se zbytečně zaneprazdúovati a úákému suplikování jich místa dávati
neráčíte. Abychom my pak jim jakými majestáty ukázáním povinni býti
měli, jsouce oni od pánúv konšelúv minc. a preg. do vúle v ta místa podaní,
nám se toho učiniti nevidí. Než jsem té naděje, k VMti od osoby své vedle
jiných pánúv společníkúv, že ph spravedlnostech' 'našich ... pozústaveni
budeme. Poněvadž pak z těch míst k záduší se něco toho vydává, ]MCská
jakožto pán ldesťanský cožkolivěk z mince kterému záduší co vydati poroučeti ráčí, ph tom n1ilostivě toho zanechati ráčí, ... jest ku podivu,' že
se (tito lidé) o to, což od mnoha let v dobrém Í'ádu stálo a bylo, zrušiti pokoušeti smějí. Aby pak časně k pÍ'etržení těm všetečným lidem V pÍ'edse\'zetí jich cesta obrácena byla, jest společné snesení, aby na místo těch
púvodúv, k úáké roztržitosti směí'ujících, jiné osoby obrány byly)
tak aby dílo ]MCské hyndrováno nebylo a pí'i pÍ'edešlém od starodávna
') A. K hor. odd. 3968fVII.
8) A. K hor. odd. Kopiáí' listú

komoře
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dobrém l"ádu a svornosti to vše pozústávalo"9). Manžel její Benjamin
Kutovec z Aurazu phpojil zvláštní list téhož datum, v němž píše takto:
" ... Ph tom se k VlVIti phmlouvám za manželku mou a za to služebně žádám, že jí v žádosti její ... oslyšeti neráčíte ani dopustiti, aby dělníci pregýí'ští lrěli to, co od mnoha let bylo, zrušiti a změniti. Nic méně VlVIti tajiti
nemohu, že tyto dni někteÍ'Í páni společníci, kteÍ'Í také své llmy a stolice
na Vlaském Dvoí'e.mají, pospolu byli a, co VMti manželka má píše, na toni.
se společně snesli. ] akž pak i pan Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běru
lúčkách pí'ed vyslanými od Hory Kutny sem do Prahy, že k této žádosti
manželky mé na VMt vlcžené phstupuje. se phznal"lO).
Ohrožení zájmú společných vzbudilo ovšem též společný odpor; nedovedeme Hci, kolik podobných listú bylo nejv. mincmistru phjmouti
a čísti, - známe ještě jeden list takový, téhož datum, jejž napsala paní
Lidmila Hložková z Vodolína a v Nuslích; otiskujeme také tento list, poněvadž se z něho dovídáme, že "por pokročil k určité fasi. totiž k sročení.
Paní Lidmila píše takto:" ... Dnešního dne dali jsou mi zprávu vyslaní od
pánúv Horníkúv, kterakby někteÍ'Í dělníci, kteÍ'íž na Vlaském Dvoí'e na
Horách Kutnách od pánl'1v konšelúv mine. a preg. na díla ta zjednáni a zpú·
sobeni jsou a někteí'í se snad i vprosili, na ty osoby, kteréž jisté zápisy na
lúny minc. a stolice preg. na témž Vl. Dvol"e mají, kdež se ty spravedlivosti
jejich obzvláštním právem vysazeným ... hdí a spravují - mezi kterýmiž
já také na stolici i lúnu jisté díly ph témž právě vysazeném po pl"edcích
svých) kdeÍ'Íž toho snad víceji než od sta let užívali, mám -) sobě něco
smyšleného ztěžovali a úákého sročení pl"ed osobú VMti jakožto najvyššího
mincn~ejstra král. Čes. se dožádali, smýšlejíce o to, aby též osoby vš'echny
a taky mne o ty spravedlnosti naše phpravili; a k témuz sročení že jste den
a rok pondělí nejprve pÍ'Íští ráčili položiti, i také se na to, jaké by na to
majestáty a privilegia měli, vy}ltávati, dokládajíce tiž páni Horníci i toho,
poněvadž se tu také mne dotýkati bude, abych se k tomu najiti dala. Čehož
sem se a zvláště takového náhlého a neobyčejného sročení o takovou svou
starodávní, po pl"edcích svých nápady posloupnými na mne pl'išlou spravedlnost nenadála, aby měla od těch dělníkúv, lidí všetečných a poběhlých,
kteí'íž snad ani práva městského, nad to pak tu na tom právě nic žádných
lúnú a stolic zapsaných nemají a o to se nic domlouvati spravedlivě 9) A. K hor. odd. 3984. - Otcem Anny Kutovcové byl bohatý Hornik
Kašpar Fifek. Rezek-Dačický II. 7. 12. a KoHnek Paměti kutnohor. 165.
10) A. K. hor. odd. 3984/II. - Benjamin Kutovec držel Íll'ad hofrychté1'e
měst králové a zemí'el roku 1599 v městě Solnici. Rezek-Dačický I. 312. - V červe
ných knihách minciřsk}7ch na str. F. 8 (136) jest pH roce 1596 zapsáno toto: Pan
Krištof Václava pan Zikmund braUi vlastni Kapounové z Svojkova a na Hlušicich
a v Janovičkách sou listem mocným dali stolici pregýřskou celou na Vlaském Dvoře,
kteráž jest jim nápadem a kš aftem po panu Albrechtovi Kapounovi z Svojkova
a na Hlušicich, purkrabi kraje hradeckého, pHšla, uroz. pánu Hendrychovi Kapounovi
z Svojkova a na BěroniC'kách, k jměni a uživáni. Stalo se ve čtvrtek den sv. Petra
v ol(ovech.
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poněvadž

se jim to, což s nimi za práci jich smluveno a k čemu dobrovolně
platí - nemohou, tak náhlým sročenÍm od své osoby ztižena
býti ... Pro tož, poněvadž se tu nemalé věci dotýče, kteráž od mnoha set
let, a snad jakž ta mince se tam na Horách Kutnách mincuje, v pokoji a v té
správě bez přetrže a pr'ekážky jednoho každého člověka zůstávala a JMCská
i předešlí králové Čeští toho pr'i tom vždycky zůstavovati ričili, jsem já
od své osoby nestatečné ženské a od své spravedlivosti, kteráž mi tu náleZí,
té naděje, že při své spravedlivosti bez pr'ekážky jednoho každého zůstavena
budu"ll).
Soudíme, že ph roku ustanoveném nebylo docíleno žádoucího narovnání; obě strany trvaly asi houževnatě každá na svém. A již na začátku
roku 1597 (dne 13. ledna) posílají z úřadu mincovního nejvyššímu mincmistrovi "na stížné suplikování mince pregýřů" nové vysvětlení, "co by
se tu za spůsob drželo, že se snímá těm pregýh"tm z jejich díla", a konečně
připomínají: "odkud pak takové lůny minc. a stolice preg. i to vše ~vůj
začátek vzalo, toho se doptati nikdez nemúžeme, ... ani ti držitelé těch
lúnú a stolic nic pověděti neumějí; toliko jakési domnění po straně o tom
se mluví, že by spočátku ti, IdeH lůny měli, sami také mincovali, a kteH
. stolice pregýfské jměli, ti také sami prekovati povinni byli. Ale v tak
dlouhém čase v tom jest se velká proměna stala skrze mnohé odoumrtí těch
starých mincířú a pregýfů, tak že nyní ti, kteH stolice pregýr'ské drží, žádný
z nich sám neprekuje, ale jiné osoby k tomu na místě jejich připuštěny
jsou, - a ty nyničko suplikují dokládajíce: poněvadž ti držitelé stolic sami
neprekují ani, by chtěli, neumějí, že jsou se již z svého starozvyklého obyčeje ... vyvedli; ale že juž ten plat, kterýž se z mince od mincování a pregování vydává, náleží těm, kteH by se toho sami dotejkali a prekovali'(12).
Dělníci pregýřští konečně se odvážili stížnost svou vznésti na krále;
pročež konšelé minc. a preg., vidouce sebe i všicku obec minc. a preg. nedů
vodně zlehčenu, přednesli králi proti takovémuto svévolnému jednání
omluvy své se žádostí, aby ph pofadu práva zůstaveni byli; král omluvy
jich uznal a k vyslyšení odporů mezi knapy a jich dělníky naHdil nejv. mincmistra a jiné osoby za komisary. Těmto naHzeným komisarúm pak pr'edložili konšelé obšírné~vysvět1ení o právu a spravedlnosti obce mincíh"tv a pregéřův toto:
VMti oznamujeme, že tito dělníci naši pregýgtí jsou buď
z své drzosti anebo z něčího návodu a ponuknutí sobě k pozdvižení a bouření
příčinu vzali, ze by se jim to všeckno, jež se z mince JMCské od pregování
. dává, neodvozovalo, nýbrž se v společnosti obce zadržovalo. Ale od nás nic
proti žádnému nového naHzeno a začato není, nýbrž týž a takový řád od
starodávna jest se zachovával a až dosavad se drží, tak že co se vedle váhy
a počtu hdven od mincování konšeh"tm svěr'eného sHíbra platí, to se na Hi
díly rozdělí a z toho dva dí.ly na lúny mincí1-ské, Hetí pak díl na stolice prepřistoupili,

)J'
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ll) A. K. hor. odd. 3983.
12) A. K. hor. odd. 4110/III. fol. 433.

Totéž německy A. K. hor. odd. kniha ll.

gýr'ské pHcháZÍ, to opět zase na ni díly se dělí: dva díly na dělníky toho
vychází a třetí, již sotva devátý díl toho, což z mince se platí, k obci a společnosti naší zůstává. a z toho mnohá rozličná vydání i na opatrování zádušních věcí se činí".
"Pro vyrozumění pak VMti, jaký r-ád a právo hned po těch roztržilostech a vypálení a zkažení Hory Kutné, v kteréžto zkáze tolikéž starobylé
právo a spravedlnosti vší obce mincHské a pregýr-ské měli, pád jest vzalo,
:zase skrze majestát císafe Zikmunda vší obCi minc. a preg. milostivě propuštěno a dědičně dáno jest, a potom také v jistém čase od nejv. lnincmejstra
tehdy pana J ana13). knihy obce naší založeny a do nich, co kdo z pr'edkův
našich buď na lůních neb stolicích odvedl a jaké tu právo a spravedlnost
měl, zase zapisováno jest a tím se až posavad tyž lůny a stolice Hdí a spravují, jak pak pHležitě ku přečtení VMti pr'edkládáme vedle registHku.
Z těchto hodnověrných vidimusú to dostatečně ukazujeme, kterak a jakým
právem knihy naše por'ádně založené v své podstatě tak mocně a nepoľUši
tedlně, jako dcky zemské a všelijaké knihy pH všech výsadních právích od
147 leth vyzdvižené zůstávají, nimi všickni pr'edkové dědičné lůny, stolice
a všecky spravedlnosti své sobě pojišťovali, prodávali a odevzdávali; tak
také i my posloupně někdeH po pr'edcích svých dědičné spravedlnosti své
držíme a někdel-í sme za drahé peníze je sobě koupili, jich v užívání mnohonásobná létha vydrželi a vedle dědičného práva také o takových lúních
a stolicích jsou mocné kšafty mnoZÍ činili, jakž se vedle regisHíku No 4.
a No 5. předkládá ... Nad to vedle našeho starobylého a chvalitebného
dědičného práva mincHského a pregýřského jak dluhové na týchž spravedlnostech našich na lůních a stolicích rovně, jako na jiném svobodném dědictví,
těmiž knihami našimi por'ádnými pojišťováni a zapisováni byli (ješto kdyby
takové ~pravedlnosti nebyly jistá a pravá dědictví, nikoliv by takoví velicí
dluhové - do pěti set toliko na půl stolice pregýřské - zapisováni býti
nemohli), tak také soudem ty spravedlnosti na týchž lůních a stolicích rozeznávány bývaly, ortely nižšího i vyššího práva se pHsuzovaly, jakž páni
milostiví vyrozuměti ráčíte z zápisů vidimusu No 7. register".
I toho milostivě povážiti ráčíte, kdyby pr'edkové naší nevěděli
o takovém podstatném a dědičném právu a někderých - ač dosti jiz nyní
těchto časů proti starým a pr'edešlým chatrných - pHcházejících užitcích,
zdali by tak veliké peníze za lůny minc. i stolice preg. dávali, ano i zdaliby
na duchovní věci, vychování kaplanův a jiných nákladů na kostely. kaply
)J

13) Podle rozlohy časové 147 let, jak niže vytčeno, soudíme, že je tu miněn
Jan Čabelický z Soutic, který byl 1444-55 v Hoře mincmistrem. Nejstarší, z této
doby pocházejicí knihy obce mine. a preg. existovaly zajisté ještě na sklonku
16. stoleti. Drahocenné doklady tyto zmizely beze stopy; zbyla nám toliko nepatrná zminka o nich ve zprávě, kterou konšelé mine. a preg. dodatkem k obširné
omluvě své podávají nejv. mincmistru a ostatnim komisařům ustanoveným; dotčená
zminka jest následující: " ... majestát císaře Zikmunda jest cele do nejstaršich
knih in folio v deštkách bilo u koži potažených, svázan)Tch zapsán; za to žádáme,
že do něho nahlédnouti a jej sobě pi'ečisti dáti ráčite." A. K 4923.
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a záduší, kdel'-íž nikderakž zn:ěňovati se nemohou, díly své dědičné jak na
tak na stolicích odkazovali a dědičně odevzdávali?"
KdeH jsou sami ... dělati chtěli, to ph vůli jich zůs távalo; kdeH pak
nechtěli, t~hdy jiné dělníky, kdeH robenci slovou, bud k mincování aneb
k pregování jsou na takové starodávní placení phkládali, - proti kderémužto starobylému a chvalitebnému r'ádu nikda žádný jest se nezdvihal
ani proti tomu nepovstával, jako tito ted někdeH ... od nás k témuž pregování p6puštění a phložení dělníci, kdeHž žádných spravedlností ph právě
našem nemají, jsou se pozdvihovali .. a že pak ani žádní pregj'rh nejsou,
to se teď ukáže, nechť se čte podle rejsHíku No II ... Z instrukcí od dobré
palLěti pana Vlléma z Oprštorfu pod pečetí to se vysvětluje, jaký i"ád od nás
konšelův pb těch phložených dělnících se chovati má, kderéž hned zejména
toliko za dělníky nazývá. Tolikéž i jejich vlastní podpis k nám konšelům (na),
suplikací podané to utvrzuje, že toliko dělníci naší jsou. Nad to ráčíte toho
milostivě povážiti, že za tou pHčinou tito dělníci k dílům phpuštění urukují,
aby věrnost ph díle zachovali. Nebo kdyby jaká stráta a nedostatek zase
ph odvažování zdělaných peněz do mince JMCské se našel, tu jistě ne
k těmto dělníkům ... by hleděno bylo, ale my konšelé, knapi a všecka obec
musili bychme ... to vše vynahraditi povinni býti."
"Protož VMt ve vší uctivosti žádáme, že ... skrze relaci svou k JMCské
se phmluviti ráčíte, aby JMCská nad právem a dědičními spravedlnostmi
našimi a vší obce naší milostivú ochranú ruku držeti ... ráčil a skrze takové
neprávní boul'"livé spuntování těchto dělníkův našich pregýi"ských obce
naší chudých sirotků, vdova několikerých záduší k zkáze phjíti dopouštěti
neráčil. Neb jestliže by tito někdel'í dělníci, kdeH z nich někdel'í 1'emeslníci
jsou a l'emesly svými doMe se ... živiti mohou, na takové placení vedle
starobylého spůsobu a l'ádu práva našeho pí'estati nechtěli, tehdy my, poněvadž mezi sebou ještě ty lidi, ktehž to dílo pregýí'ské dobl'e Uly_ějí, jmáme,
takové dílo pregýl'"ské ... dostatečně opaHiti i, cokoliv které jaké mince
bude, hodně a náležitě beL našeho hyndrování spregovati chceme"1<1).
Komise, l<:terá pro vyhzení sporu dělníků pregél'ských s knapy minc.
a preg. byla nal"ízena, zahájila činnost svou teprve na začátku měsíce í'íjna
roku 1597; v pOlldělí den památky sv. Michala archanděla (29. zál"í) Medník
mince oznamuje, že pl'edstoupivše pí'ed něj pregýh ohlásili, "kterak by se
tuto stl'edu nejprv pÍ"Íští k soudu zemskému většímu na hrad pražský pro
pilné poHeby své najíti a postaviti jměli. Ale poněvadž všichni vypraviti
se nemohou za pHčinon pregování mince JMCské, z nich někteH doma
zůstati musejí; avšak tíž pregýh z prosHedku svého vysílají a sIllnomocňují
tyto dvě osoby: Jana Litomyšlského a Jana staršího Čejkovského, kteHž
na m.ístě jich vše, co J?oti"eba ukazuje, vyl:'íditi budou moci ... '(15). Později,
totiž v pátek po sv. Linhartu (dne 8. listopadu) byli "pí'ed pány komisaÍ'Í
)< tomu naHzenými" slyšáni též konšelé minc .. a preg. K tomuto slyšání
lůních
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14) A. K 4923/1. Listina nedatovaná.
1ó) A. K. hor. odd. 3968/VIII.

snesli nové argumenty a v některých pHčinách se táhli na pamět a zprávu
Madu mincovního. Poněvadž jim bylo naHzeno} aby zprávu takovou si
opaHi1i} poslali ihned následujícího dne Volfovi Heroltovi, Medníku mince,
ceduli se žádostí za dotvrzení některých fakt, kromě jiného také, ))že od
pánův Medníků mince k dílu pregýí'skému a mincíl:'skému žádný robenec
neb učedník nikda pHjímán ani zapisován nebyl, než od konšelů minc.
a preg., a ti učedníci potom, když v díle trvali, nikda za mincíře a pre{Jýi"e
jmenováni nebyli než za dělníky", dále .,že ph vážení jak plátů lorovaných
tak i pregovaných písai" náš pHsežný (obce minc. a preg.) na místě našem
bývá} klíč od truhly, kde se verk schovává, jeden a dělníci druhý vedle
naHzení VMti že vždycky jmá a to opatruje a potom zase dělníkům odvírá
a verk vydává ... '(16).
Rozsudku ve ph své dočekaly se rozvaděné strany teprve po roce.
Roku 1599 v pátek po sv. Blažeji (dne 5. února) obdržel nejv. mincmistr
od krále Rudolfa list následující: "Urozený věrný náš milý. PHležící výpověd, kterouž jsme mezi některými dělníky pregýl:'skými s jedné, a konšely
mincHskými a pregýl:'skými i vší obce dvoru Vlaského našeho na Horách
Kutnách s strany druhé, podle dobrého zdání tvého a jiných kommisafův
cd nás podle tebe k vyslyšení jich v těch odpoHch, které mezi nimi vznikly,
naHzených, oblíbivše sobě též dobré zdání, sepsati dali, tobě odsílati a ph tom
milostivě poroučeti ráčíme, aby, pokudž se tobě za poti"ebné viděti bude,
dva nebo Hi z nadepsaných kommisa:h~lV, tu u Hory Kutné anebo nejblížeji
odtud obývající, dožádajíc se jich, k sobě obeslal a sročíc k tomu napl:'ed psané
strany, jichž se dotýče, naší výpovědi již ruku ochrannou a skutečnou držel.
Na tom jistou a milostivou vůli naši císaí'skou naplníš ... "17). Z resoluce
královské vyjímáme jádro, totiž toto:
chtíc JMCská v: to spravedlivě
nahlédnouti a tomu vyrozuměti, ráčil jest k vyslyšení nadepsaných stran
nejvyššího mincmejstra král.íčes. a některé jisté a k tomu hodné osoby za
kommisai"e naHditi, ktel'-íž jsou je v tom ve všem i ve všech průvodích do·,
statečně a bedlivě vyslyšeli a k JMCské odeslavše acta též rozepl:'e se všemi
průvody a odvody správu a relaci o tom všem učinili. Čemuž jest všemU
JMCská s nejvyššími Medníky a raddami svými vyrozuměti a, v spravedli)J'

••

16) A. K Červené knihy mincil'ské F. 12 (140) V.
17) Ibidem F. II (130) v. a násl. - A. K hOl". odd. 4110. - K opisu této
výpovědi v Červ. knihách mine. jest připsána poznámka tato: "Tato resoluci jest
stvrzená pod pečeti ]MCské, objednána a: dána skrze urozeného pana Natanaele
Hložka z Byslavic pánům konšelům mine. a prek., v domě, jenž slove "u bakalářů",
jest odvedena; tu se má chovati v truhle minciřské a .prekéřské, dobře opaHena
býti má. Jest panu Natanaelovi dáno za jeho práci 5 kp čes. a za poctu 51 gr
3 den. Stalo se v úterý masopustni Anno 1600 (15. února) za spravováni pana Jana
Pečetského ~ pana Tomáše Klábala." Hostinský dům Bakalál'ovský, který býva1
asi hospodou obce minciřů a pregéřů, náležel za doby dotčené Janovi Rotlebovi
z Žab oklik, minciři, a manželce jeho Sabině. Dúm tento, který měl posléze čis. p. 149"
byl pobořen r. 1892 za přičinou zbudováni domu nového pro okresni hospodát-skou záložnu.

Rozpravy:

n.

I. Čis. 48.
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vém svém uvážení tu všecku věc majíc, takto o tom mezi týmiž stľanami
nalézati a vypovídati ráčí. Poněvadž se to z pľúvodúv nadepsaných konše1úv minc. a pľeg. a Pl'edkem z majestátu cís. Zikmunda, jakožto na onen
čas krále Českého, městu a obci Hor Kutten daného mezi jiným, nachází,
že po vypálení a zkáze od někdy Jana Žižky téhož města a spuštění těch
hOľ tejž cíSal' Zikmund jim mincíh'lm a pľegýí-úm i pľejnarúm jich lúny
a právo navrátil, od kteréhožto času a léta 1437 pOl'ádná ľejstľa na takové
lúny a ty stolice dľže1i i pľávem nápadním, jak po rodičích tak i jiných pfátelích kľevnÍch a pHbuzných jedni po dľuhých zdědili, celé, púl i čtvrti,
ty lůny a stolice sobě bez pi'ekážky prodávali, pújčky a dluhy jisté sobě
na nich pojišťovali, ano i k záduším a jiným službám Božím každý svobodně
vedle své líbezné a dobré vúle odkazovali a posloupně jeden druhému od
tak mnoha leth beze všech pí-ekážek jakožto dědičnou spravedlivost postupovali a toho sobě odevzdávali, jakož se pak velmi mnozí a rozdílní prodajové, též odkazové i mnohá odevzdávání v týchž rejsHích nacházejí, ano
i ubľmanské výpovědi skľz někdy Viléma z N edcztin a Jana z Súticz, tehdáž
nejvyššího mincmejstľa kľálovství českého, v pHtomnosti tehdáž kľále
českého též pl'edka JMCské se činívaly, nad to pak i soudy pOl'ádné jakž
ph domácím pľávě tak i ph vrchním ľaddách JMCské nad appellacemi
naHzených berouce appellací mezi sebou vedly. Pľotož z těch ze všech
pHčin dává se jim konšelům minc. a pľeg. i na místě vší obce Pľoti druhé
stľaně jim odporné, těm jich dělníkůmpľejgýi'ským, za pľávo tak, že jim tím
ničímž, což sou sobě do nich stížili, povinni nejsou, nýbľž se ph týchž lúních
a stolicích, aby se tak v tom ve vsem, jakž od staľodávna bývalo, i'ídili
a spľavovali, zústavují. Však Pľoti tomu mají býti povinni a jsou, ph dělání
mincí a pregování z prosUedku jejich někteH zápisníci a dľžitelé těch
lůnův a stolic bývati a to mincování a pľegování, sami svými osobami podle
jin}Tch dě1níkúv pľacujíc, zastupovati, takového díla s pilností a užitečně
vyhledávati a to tak opatrovati, aby se tu JMCské žádná škoda a ublížení
nedálo. Decľetum peľ impeľatoriam Majestatem in consilio Bohemico in
Aľce Pragensi 5. die Februaľii anno 1599."
Resolucí touto, kteľá vyznívala rozhodně ve pľospěch knapú minc.
a pľeg., nebyli dělníci pregéľští upokojeni: stýskali si dále. Napsali stížnost
novou a pominuvše konšelú minc. a preg., nejbližších to pi'edstavených
svých, podali ji pHmo Madu mincovnímu. Neznáme obsahu stížnosti této,
ale z omluvy konšelů minc. a pľeg. se dovídáme, že dělníci pľegél'ští mimo
jiné se domáhali také toho, aby plat jejich se pOľovnal s platem mhlcíi'ův.
Konšelé minc. a preg., jimž stížnost tato byla Madem mincovním odevzdána, odpovídají takto: " .... nyní to těžce nésti musíme, že oni děl
níci pľegéfští, správou naší se Hditi povinni jsouce, od Hinácti let spuntov<lvše se spokojiti nechtí, nýbľž každého téměr roku jinou a jinou supplikací
podávají, proti pHsnému jich na onen čas od pa Viléma Opprštorfa, nejv.
pa míncmejstra vězením, že z téhož vězení v pantách k dílu choditi musili,
trestání ano i proti jisté nedávno od JMCské vynesené výpovědi a resolucí,

. jíž actum 5. dne měsíce února 1599, se postavují, čtyři věci a spravedlnosti
lidské žádají a nás k velkým outratám i obec chudou zúmyslně phvozují ...
Jest pak k smíchu podobno a tím svou velikou všetečnost pľonášejí, že
placení takového, jaké se mincífLlm platí, žádati ::-mějí. Ješto dělníkův
mincíi'ských do Uiceti osob jest a býti musí, ... za tu svou práCI ptední
dělníci sotva někdy 7 gr bíl. na drobné minci a jiní po 3 neb po 2 gl za týden
vezmou, ph tom od tolarův pi'ední také dělníci nejvíceji 10, mladší po
7 a 5 gr čes. dostávají. Jich pak dělníkův pregMských nemnoho pi'es
šest nebo sedm osob jest, a za dva dni i dfíve ještě, někdy půl dne sotva
pľacujíce, všechno to sdělají a mnohem víceji za to nežli mincíh vezmou.
K tomu ... jejich pľáce menší jest nežli dělníkův mincÍÍ'ských a tudy
v placení jedni s druhými srovnáni býti nemohou. A kdyby tak po vú1i
těchto dělníkův pregéi'ských jíti mělo, jest se obávati, že by potom s mincíi'skými dělníky velké zaneprázdnění býti mohlo ... Že pak nyní tak malý
počet dělníkův pregMských jest, to jest proto, jedno že nyní malí verkové
bývají, druhé že oni dělníci pregél'ští divnou svou praktiku vedou a mladým dělníkům, pH témž díle se osazujícím, jak mohou, to dílo oškliví, jim
nejhorší kolky dávají a na nejhorší štoky nespravené jim ukazují, někdy
i kolek mastnými věcIÍli namaží, aby nic udělati nemohli, a tak jak mohou,
je od toho díla odhánějí a zatím sebe tak velebí, jakoby žádných jiných
dělníkúv a učedlníkův nebylo, a proto tak zpurně proti nám konšelům se
postavují a na větší placení se derou, ješto již jim z toho skrovného platu,
z mince co se platí, kolikráte jejich placení s velikou obtížností chudé té
obce a na škodu chudých záduší, vdova sirotkův zlepšeno jest ... Co se pak
zlepšení platu od obojího díla tkne, v milostivé paměti Vaší zůstane, že jsme
to Pl'edešle na VMt vznášeli, že ph takovém díle obojí dělníci, zvláště když
tak malí verkové jsou a vždycky na větším díle toliko velká mince se dělá,
by státi nemohli. Pročež jsme za to žádali, ... aby takové placení vedle
pi'edešlého spůsobu dělníkům zlepšeno bylo, abyste k tomu laskavě nakloniti a k JMCské pHmluviti ráčili ... 18).
Když takto spor v obci minc. a preg. nijak se k utišení svému neschyloval, ba neustále s urputnou vytrvalostí znova rozdmychován byl, nastala
vážná obava, že by královská mince tím poškozena býti mohla. Pročež král
Rudolf, hledě k náležitému prospěchu mince, rozhodnul, že pľegéh mají
zatím do jisté míry býti uspokojeni, než věc bude jinou resolucí do konce
a k místu phvedena, a J1stem ze qne 12. záH 1603 naHdil, aby pregéfům z V}Tdělku mincíi'ského od híwny tolarů 3 Yz den, od bíl. grošů 5 den, od mal. gľOŠů
6 den od bíl. peněz 6 den, a od mal. peněz 7 den vydáváno bylo. Poněvadž pak
mincíh jistý peníz za sebou zanechávali "s tím oznámením, jakoby těm,
kteH lůny mají, i na jiné velké a důležité poUeby vydávati museli, ale od
nich toho nic dokázáno není," ustanovuje král, aby mincíh "od desíti let
minulých z pHjmu a vydání poÍ'ádný počet učiniti povinni byli ... "19)
18) A. K hor. odd. 4l11fV.
19) A.' K hor. odd. kniha 4. fol. 15 a 33. -

Též A. K hor. odd. 4555.
1~*
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Dle této resoluce byla pregéřům zlepšena mzda od hřivny biL grošŮ'
o 1 den, od mal. grošú o 1 den, od bíl. peněz o 1% den, od mal. peněz o 1 %'
den; ale pregéři se bour"ili dále. Nemajíce zatím žádného jiného podnětu
k stížení sobě, začali odpírati peníz, který dle zvyklosti ustálené bylo jim
dávati do obce na poUeby společné; pH díle tolarú a bílých grošú snímáno,
jim na každou hřivnu se mzdy půl denáru (čili 1 peníz malý), při díle mince
drobnějši celý denár. Konšelé minc. a preg. vznesli proto na dělníky pregél:'ské žalobu pfed nejv. mincmistra a Medníky horní a mincovní; tito pak
"toho, aby ta věc k dlouhým odporům, nesnázím a práva i jich stran zaneprazdňování a zatím díla JMKské meškání pHcházeti jměla, dopouštěti
nemohouce" a uznávajíce, že jim "nad královskou a v svou moc vešlol"l'
výpovědí, jakožto jistou a právní nepohnutedlnou regulí, ruku ochrannou
držeti náleží", o tom nalezli a vypověděli takto: ,,'..... aby nadepsaná
JMCské výpověď zjinačena býti jměla, toho od nich dělníkúv poručením
tím JMCísafe Rudolfa létha 1603, kteréž toliko na zlepšení platúv za práci
dělníkúv se vztahuje a pH tom i z něho, že jeden peníz z celého dílu lúnúv
jich s každé hhvny za týmiž konšely zůstával, patrně znáti se dává, ani
ničímž jiným ukázáno a odvedeno není, nýbrž dále z některých správ hodnověrných lidí pHsežných i z register nadepsaných konšelúv k této pH složených, do nichž p1"íjmy a vydání zapisují, se to nachází, že i po tom oznámeném poručení JMC Rudolfa, létha 1603 vyšlém, kterýmž se dělníci zastírají, za dlouhý čas takový peníz mincířům od dělníkú pregýr"ských vy-dáván byl, až teď nedávno teprve od nich svévolně zastaven jest, . . . z těch
pHčin páni místodržící a páni Medníci horní a mincovní oznámeným konšelům minc. a preg. za právo dávati a je pij všech jejich starobylých privilegiích, právích, spravedlnostech, řádích a zvyklostech zouplna zůstavovati
ráčí, tak že nadepsaní dělníci i ten peníz jim konšelúm k ruce vší obce
odvozovati mají a povinni budou nyní i na časy budoucí. Oni pak konšelé
•••• Z příjmů všech i dúchodú časy jistými počet pofádný činiti a odtud
svým zápisníkúm, jakož i dělníhlm, též gysařúm a barchaníkům, což komu
spravedlivě náleží, ... platiti povinni budou. Co s,e pak té všetečnosti děl
níkův z strany zdvihání, ... též proti konšelům zde pH právě dosti neslušného a spurného chování dotýče, ačkoliv páni místodržící a páni Medníci
k vytrestání jí náležitému pH činu nemalou jmíti ráčí, však toho nyní pomí-jejíce k jinému času odkládají ... "20).
20) A. K hor. odd. 4111" též A. K 6131. Nedatovanou výpověď tuto klademedo roku 1620; doba jejiho vzniku jest dosti blizce vymezena tim, že byla vyd ána. 1
"pány mistodržicimi"; určitěji pak jest doba stanovena poznámkou zapsanou.
v Minciřských platech při 1620 Circumdederunt "odtud se začalo do obce prekýl:-ské'
snimat p o ve e p o věd i," totiž od každé hřivny grošův 24tikrejcarových po,
polovičnim denáru; konečně v odpovědi na suplikaci ze dne 17. února 1622, ve
které se dělnici pregéřšti u nejv. mincmistra znova dožaduji pomoci pro odpor
svúj proti snimáni "prekýřského penizu," ukazuje se na "vejpověď", která jest_
zapsána v Memorabiliich Ao 1620 f. 3. Adorate IV.

Tím ukončujeme bouřlivou tuto kapitolu. Prudké a urputné útoky
na práva obce minc. a preg. minuly se s cílem útočících. Marně se pokoušeli
'úklestiti strom, jejž slavní králové čeští zasadili a .vypěstovali pro dobto
obecné. Avšak marna byla na dále též pHchrana mocných strážcú práva:
strom chřadnul pozvolna, neboť míza živící v cévách jeho vysýchala;
konečně pak byl přívalem novot z kořene vyvrácen a tím životu jeho konec
učiněn.

8. Nepořádky a nepravosti při díle mincovním.
Dílo mincovní bylo stále sUeženo konšely mincífskými a pregéfskými;
mimo to pHcházeli do dílen pfes tu chvíli Medníci mince, kvardejn a písah
mince: vážili, zkoušeli, počítali a k bedlivé práci napomínali. Častým
a pilným, dozorem měla býti každému nepor"ádku pHtrž učiněna již ve vzniku.
PHhazovalo se tu asi leccos nenáležitého, co nezasluhovalo pochvaly; avšak
pH poklesku nezávažném uznáno zajisté dostatečným, byl-li vinník ztrestán
slovy. domluvou. Zlá toliko provinění byla vznášena na instanci vyšší:
na hofmistra horního, mincmistra nebo rady komory české; pouze o takových se dochovaly zprávy až na naše doby.
Mincíf i pregéí", když k dílu pHstupoval, měl míti mysl klidnou,
:střízlivou. Již v majestátě krále Václava IV. z roku 1408 se zakazuje, že
"zvláště, když kvečují, nemají mieti žádného piva ani starého ani mladého
v šmitnách, kromě samé čisté vody"l). Z doby starší neznáme pHpadu, že
ny dělníci zákazu toho nebyli dbali. Roku 1552 Respice II. Sabato ph
,obnoveni úr"adllv mincíl'"ských a pregéi'"ských konšelé vznášeli na nejv. mincmistra, "že jim cány z mince časně dávány nebývají, druhdy o nešpoHch
an~bo po obědích a druhdy v sobotu, v pátek, že pospíchati musejí ani rovně
Jezu ani plátúv dělati nemohou, a dělníci, když k víčerou dělati počínají,
ožralí do šmitny chodí"; konšelé, nemohouce nel:"ádu toho pfetrhnouti,
žádají, aby taková věc k nápravě pHvedena byla2). - Výtržnost neslýchanou
zpúsobili zpití mincíH na Vlaském Dvor"e dne 18. srpna 1681. Krištof
Krah, tehdejší Medník mince v pHpise (něm.) komor"e české vylíčil toto
bohopusté fádění takto: dne 18. t. m. byl celé dopoledne na Turkaňku, když
pak se po poledni vrátil do svého bytu, uslyšel pustý khk ze šmiten; vzkázal
mincíhlm, aby se utišili, oni však nedbali toho, a proto šel do šmiten
a tam shledal, že všichni mincíH, kteH dělají černé pláty, byli zpiti vínem
tak, že nebyli schopni práce. Dále vyzvěděl, že Řehol:" Schrotter a Tobiáš
Labuška "spasweisz mit dem Tesakenfechten sich exerciert", ale že pak
začali krntě na sebe dorážeti, až Jm Lomnický uznal vhodným, je upokojiti;
ti však oba se zle na něj obofili, načež on zlostně mrštil sklenicí, z níž pili.
po Řehol"ovi Schrotterovi a jej do krve zranil. Úí"edník jim domlouval, že
pH tak významné práci se oddali pití vína, čímž jednak urazili cís. kr. mal) Jar. Čelakovský Sbirka pramenů práva měst. II. str. 1097.
2) A. K. hor. odd. kniha 5. fol. 429. - Též A. K. hor. odd. Protokoly Z, 7.
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jestát a též jej úí-edníka, za poí-ádek V minci zodpovědného, do značných
nesnází uvedli; do budoucna jim důtklivě zakázal pití vína a hoí-kého piva
pH práci a pro ten den další práci ve šmitnách zarazil. Dotčení Hi mincíH .
••
v
'
)1mZ se dostalo pHsné důtky, nechtěli se však upokojiti, nýbrž dále si bitím
vyhr~žovali; proto povolal Medník mince rychtáí"e městského, aby je
vsadIl do vězení ("in die Schachtley"), aby tam do druhého dne pobyli
a se uklidnili. Od pregéí"e Jana Trnky zvěděl pak Medník mince, jak posměšně o něm (Medníku mince) mluveno: že on jemu (Labuškovi) není roven,
neboť není prý měšťanem jako on, a že by každý pes chtěl jím (Labuškou)
šatlavu vymetati a pod. Úi"edník prosí komoru, aby jej chránila proti
takovému zlehčování 3 ). - Tobiáš Labuška byl za výtržnost tuto po čtrnácte
dnů v tuhém vězení (" Frohnfeste ") držán a pak z díla mincovního propuštěn4 ). Po pěti létech pak žádal za opětné phjetí do mince; žádosti jeho
bylo rozhodnutím ze dne 10. července 1686 vyhověno, ale učiněna mu pohrůžka, že bude propuštěn na vždy, nebude-li pilný, proMeší-li se slovem
nebo skutkem a nevystHhá-li se opilství5).
Nepodivujeme se tomu, že dělníci pH díle mincovním se navzájem
škorpívali; ale s nemalou ošklivostí čtli jsme zprávu o tom, že dělníci
mladší posměchem trýzniti směli mincHe starého, aniž byli pHtomnými
konšely okhkáni. Toho zakusil Štěpán mincíi" z Hloušek a trpce si proto
stěžoval kmotru svému JiHkovi Šatnému, Medníku mince. ,,,Tuto sUedu
minulou," píše v stížnosti své, "když se tolary dělaly, chtěli mi podávati,
abych kvečoval; oni nedali, pravíc, abych sobě hověl, že sem starej, a tak
mi se posmívali celé dílo ... a Lukášů syn vždy poštipoval, jedny abych
já nětco í-ekl. Já sem to všecko snesl, a páni konšeli tu byli, žádnej slova
neí-ekl; protož ja V:Mt poníženě žádám, pane kmoHe můj milý, aby juž
k starosti posměchu mi nedělali, neb mně se posmívají, jako ňákému
bláznu, ... a prosím, že jim ráčíte oznámiti, ať mne oni nechají, což sem
prve dělal, abych ještě dělal, ... neb sem sobě spravedlnost pro to koupil,
če:nu~ sem se z mládí učil, abych tu s dítkami se živil a s manželkou; a kdyby
ml mIlý pán Bůh ráčil dáti jakou živnůstku, chtěl bych se jí držeti, na Dvůr
~ych dokud živ nemyslil ... "6) - Dělníci vedli si druhdy neuctivě a troufale
1 vůči konšelům. Roku 1568 f. 6. Dum medium projednával se v rejtunku
pí:ed hofmistrem horním spor konšelů mincíl"ských s Matějem Lukášovým,
mll1cíí"em, který vznesl na nejv. mincmistra stížnost následující: úvodem
pi"ipomíná, že jest na Horách Kutnách zrodilý, že ph otci svém (Lukášovi
Labuskovi) zde od mnoha let ph mincíí-ství dělá, že ve šmitně svou sílu
k práci vynakládal, až mu "pot oči zalíval", a že se vždycky věrně choval;
když se však "o svou spravedlnost domlouval na pány konšely mincíl"ské",
že mu neplatí tak, jakž by měli platiti, a že mu s práce jeho snímají, páni
3)
4)
•)
B)

A. K. hor. odd. Kniha zpráv komol:"e fol. 41 a násl.
Ibidem fol. 311 a 323 .
A. K. hor. odd. kniha 28. fol. 248.
A. Vl. Listina nedatovaná z konce 16. stoleti.

konšelé že k němu "nelibku vzali" a z díla na tolaHch jej složili; žaluje dále
"tady ke mně pH činy berou, se mnou se obsílají pí"ed pány šepmistry a tak
i vězení - zboha darma - sem trpěti musil na Hi neděle; konečně prosí,
"poněvadž se tu věci mincíi"ské dotýče a páni šepfmisHi, co jest o mincíí"ské
věci, nemají souditi," aby pí"ed nejv. mincmistrem a Medníky mince slyšán
byl. Také konšelé mincíi"ští podali nejvyššímu mincmistrovi stížnou zprávu,
že se jim stala těžkost veliká "od nějakého Matěje jinak Macka, syna Lukášova, na poctivostech", že ne málo ale velice bd něho núčeni byli "že konšelé
na Vlaském Dvoí"e jsou zvyjebení zloději a že kradou nepamatujíc na své
závazky, kteréž sou učinili Pánu Bohu a JMCské"; a prosí za milostivé
opaHení. Svědkové proti Matěji vypovídající tvrdili, že pHcházel do práce
nepoi"ádně "kdy chtěl", mnohdykráte pHšel i "vožralý" a zavazoval si
hlavu, nevěděli "zúmysla-li to činil čili z poHeby", vadíval se a škorpil
s ostatními dělníky, z čehož jej otec jeho trestával (plísnil), ano i pi"ed konšely se proto dostal; několikráte odešel od půl ve rku pryč a seděl proto
v šatlavě; pracoval ve šmitně otce svého Lukáše, později pak pomáhal též
strýci svému Jakubovi Labuškovi, když šmitny obou byly v jedno spojeny;
mzdu za práci mu vyplácel otec jeho, jakožto "starý pán" čili pi"edstavený
šmitny. Kdož svědčili ve prospěch Matějův, vypovídali, že dijvější knapové
platili "kvecZÍi"ům" více; Jan Zahrádka pak, který byl zaměstnán v šmitně
Jakuba Labušky, vede si všetečně, jako Matěj Lukášův svadil prý se se
svým starým pánem, že mu platí málo, a ten že mu í"e1d "chceš-li dělej,
nechceš-li nechej", načež on mu odvětil "poněvadž nechcete platiti, dělejte
sobě sami," odešel ze smitny a od Velikonocí nedělal. Pr"e byla odložena;
roku 1569 f. 6. Adorate ll. pak oznámeno konselům, že Matěj "jest všecken
zHeštěný a 'ph paměti není ", a proto se vidí, aby ta pí"e opět do dvou neděl
byla odložena; "mezi tím časem snad on ku paměti pfijde a zdravějšího
rozumu nabude." Proti tomu konšelé "stížili sobě, že by snad on, zhaněvši
je tak vysoce na poctivostech, chtěl by se z toho vyblázniti." Když pak byla
f. 3. Invocavit pi"e obnovena, oznámil hofmistr všem vůli nejv. mincmistra,
aby obě strany "pi"átelským spůsobem" spokojeny býti mohly. Matěj,
svolil a dal všecko v plnou moc úi"adu hornímu a mincovnímu; konšelé se
vzpírali "vědouce, že on se nespokojí a oni pí"ed ním pokoje jmíti nebudou",
- na obšírné pi"edložení však "také sou naposledy povolili". Na to prohlášena "ubrmanská výpověď": Matějovi bylo uloženo, aby prohlásil, že
má konšely mincíí"ské za dobré lidi a že o nich neví a nepraví nic zlého; mimo
to bylo mu podstoupiti trest "vězení týden poí"ád zběhlý, Hi dny za kládou
a ostatek prost, o chlebě a vodě toliko", a učiněna mu pohrůžka, jestliže
by Se kdy co tomu podobného dopustil. Vyšed z vězení f. 3. Reminiscere
byl Matěj opět phjat na dílo mincovní, ale dáno mu pHsné napomenutí,
aby vůči konšelům "se všelijak pokorně i"ečí i skutkem choval, pi"Íčin
žádných nedával, jakž obyčej má, když hlava jest načepena"7).
7) A. K. hor. odd. kniha 6. fol. 323, 366 v., 371 v., 375, 384.
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Ani dozor bedlivý, ani pohrůžka pokutami krutými nedovedla d~l
nepoctivým brániti krádeže. Roku 1472 Stašek Semenkův pokrad
cány"ke škodě a k hanbě mincífóm a jsa dán do vazby panské nai"e1d byl
Kykryce služebníka páně mincmajstrova Hm, že by ty cány měl od něho.
Potom prost jsa vazby seznal pi"ed pány na rathúze pod pHsahú, že jej nepravě nafekl a lhal naň, chtě sám z toho vyjíti, a že tiem Kykrycz radú ani
skutkem vinen není, než že sám Stašek je pokradl, netoliko ty což u něho
nalezeno, ale i více což prve kradl. A páni z plné rady pro ten hanebný
skutek rozkázali sú jemu, města i obce této prázdnu býti. A jsa tázán, proč
to učinil, p'ravil, že z núze, že když se naň Semenek rozhněval, že jemu ve
Uech dnech jísti nic nedal, a já nemaje kde vzíti musil jsem to činiti, Actum
1472 f. 2. ante Simonis et Jude". Robence ubohého ke krádeži svedl hlad S).
- Roku 1501 Exurge ph díle mincovním odevzdáno bylo pregéi"ům plátův
470 hi" 2 ft) oni však vrátili toliko 461 M 3 ft P/2lt; schodek tak značný nelze
ovšem vysvětliti jinak než krádeží. Avšak Mad mincovní nepátral po zloději: mincífům zaplaceno za dílo peněz 25 kp 2 gr, pregéfům však pouze
3 kp 44 gr a v reg. verkových poznamenáno "tím jim málo dáne od díla, neb
jim strženo 12 kp 8 gr, ješto ztraceno v preghauzu a nedovážili se 8 hf 2 ft
21/ 2 It, a jest jim sraženo tak, jakž má počet k dílu vyjíti, mandato domini
mincmagister." Obci pregéfské bylo pak vyhledati vinníka a k ztrestání jej
vydati právu. - Jak úskočně si druhdy vedl mincíl" nepoctivý, poznáváme
z phpadu následujícího. Roku 1580 ph díle tolarovém čast~ji se nedovážili,
a konšelé mincÍÍ"ští ten nedostatek platiti musili; pHčiny dlouho nedovedli
vypátrati "zdaJi vahou neb nějakým omylem ph váze aneb která osoba ph
témž díle co toho sobě pl"ivlastňovati chtěla". A~ tu některého dne Jmk
Satný, Medník mince, poslal pro Jana Koryčanského, prvního konšela mincíi"ského, a ukázal mu půltolar, kterýž jako nedostatečný v minci byl
"zkažen a proťat" a zase do šmitny k pi"edělání dodán; oznámil, že jej dostal
mezi jinými penězi, a jindy prý mezi jin}rmi penězi mu byly od Jifí1m Háši
položeny dva takové zkažené tolary; i dotazoval se konšela, kterak by
taková mince zkažená ze šmitny mezi lidi vycházela. Konšel nedovedl
Hci, a proto mu Medník mince poručil, aby nad tím pozor měl, jestliže ty
zkažené, které z mince do šmitny k pfedělání phcházejí, všecky zúplna se
pi"esUihují a pí"edělávají. Pi"oto konšel bedlivě k tomu phhlíŽ2l, když se
tolary dělaly, zdali po úezání cánů tolarových také tolary zkažené, které
vždycky Pavel Hutníček sám pi"eí"ezuje, jsou pí"esUihnuty. A tu se nenacházelo jednoho celého tolaru úezaného a jedné půlky; Pavel Hutníček
od díla rychle vstal a chtěl ze šmitny jíti, - avšak konšel oznámil, aby
žádný z šmitny nevycházel a všichni aby prohledáni byli. Tu Pavel Hutníček stranou odešel k jámě, kdež se "na poUebu s vodou chodí tu ve šmitně,
a navrátivše se odtud teprve se prohledávati dal, jako i jiní všickni. Ale
ph žádném není nic nalezeno; než od některých oznámeno, že Hutníček u té
níkům

8) A. K Lib. memorab. 1462-78. K 2.

.,

jámy jsouce něco by z šátku do té jámy vyUásati měl. Když tam slezeno
bylo, takového půl druhého tolaru zkaženého a neúezaného bylo tam nalezeno." Všichni dělníci tu společně žádali, aby v té věci byli opaUeni:
posláno pro městského rychtáfe a Pavel Hutníček, že v takovém podeúení
zůstává, byl opaUen vězením 9 ). - Také známe pHpad, že mincíí" s pregéfem
se smluvil, aby ve spolku způsobem podvodným se domohli mimoi"ádného
zisku. Roku 1682 Samuel Lomnický, staršínad mincíh, oznámil úředníku
mince, že o pregéh Adamovi Kinetovi druhové jeho si vypravují, jakoby
tajně pro sebe vybíjel groše, - pregéf Václav Chmel prý to pozoroval. Tento,
byv povolán, aby o tom vydal svědectví, pravil, že v pregovně sedí vedle
Kineta a že posti"ehl, když Kinet některé groše skrytě vsunoval "in den
Gapsen 10)"; nedávno právě pfed svátkem sv. Václava, když mělo býti procesí do Prahy a mincíh se chystali, jíti s sebou, tehdy prý, když všecky ražené peníze byly již do mince odevzdány, spaUil Chmel na stolici Kinetově
vedle štoku asi 20 grošů vybitých. Téhož roku kdysi, když vybitá mince
staršímu nad pregéh se odevzdávala, nedostávalo se Kinetovi asi 4 lotů
nebo více; když mu pak ostatní pregeh domlouvali, že by musili s ním za
scházející stříbro dosazovati, začal jednou rukou na stolici své hledati, druhou pak vsunul do kapsy, z ní tajně mincí několik vyndal a na váhu je phložil; ale pi"es to se nedostávalo ještě asi 3lotů. PregéE soudili, že nedostatek
tento se zjeví, až Medník mince bude vše pi"evažovati; ale nescházelo nic,
ba ještě bylo o 3 groše více. Pf"ekvapující zjev tento vysvětlovali pregéE
tím, že Kinet asi tehdy, když všickni u váhy stáli odevzdávajíce peníze,
k otevi"ene kase, v níž mince vybitá byla uložena, se phb1ížil a hrst grošů do
ní hodil. Chmel dosvědčoval dále, že po léta již dosti často se jevil schodek
někdy až 10 grošů a více, i jiných peněz a že se pak všem pregéi"ům strhovalo
na mzdě, tak že nevinní trpěli s vinníkem, a nad to, že úi"edníci mince, neznajíce zloděje, mohli je všechny míti za nepoctivce. Obviněný Kinet na dotazy neodpovídal a žalobám odpíral; jediné doznal, že tehdy pi"ed sv. Václavem starší nad mincíh Václav Schrotter mu dal tajně 6 plátů grošových;
ty že vybil, ale jediný toliko podržel, ostatní Schrotterovi prý vrátil. Jm
Veselský, starší nad pregMi, jakožto svědek oznamuje, že roku 1679, když
tu byla návštěvou císaÍ"ovna vdova, Kinet v pregovně z kapsy vyndal šátek
,,facinetl" a tím vytrousil z kapsy 10 neb 12 bílých plátů grošových; když
mu pak Veselský domlouval a pohrozil, že o tom učiní Medníku mince oznámení, omlouval se Kinet, že ty pláty dostal od Schrottra, a prosil probůh,
aby Veselský nikomu ničeho neHkal. Schrotter pi"ed Medníkem mince nezapíral, že dal Kinetovi několik plátů, aby je vybil; ale tvrdil, že to bylo
z nádavku, který se mincífům propouští. Když mu bylo vytčeno, že nádavku nedostávají ,mincíh z plátů, nýbrž z osthžků (cisur) a z grece a nádavek že se nevydává jednotlivci, nýbrž všem mincíh'lm v hromadu,
9) A. K hor. odd. 2959.
10) Dle německé zprávy, kterou úr"ednik mince podával vyšší instanci. A. lL
hor. odděl. kniha 14. fal. 105, 111 a 113.
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omlouval se Schrotter nejapnými vytáčkami. Oba usvědčení vinníci byli
odevzdáni městskému rychtáh, aby je opaHil vězením; ale nad Schrottrem
se ustrnuli, když mu umí'elo děcko a manželka jeho se rozstonala, a z vězení
jej propustili, když dva poctiví měšťané zaň se zaručili. Vrchní perkmistr
tehdejší Antonín J aninall uvěí'il omluvě obžalovaných, že pláty byly z nádavku, a soudil že dostatečným trestem bude vypovězení obou z práce
mincovní na postrach jiným. Ale dalším šeHením vyšly na jevo věci velice
vážné. Schrotter býval barchaníkem, a již po dvě léta se jevil pE lití cánúv
neobyčejně veliký schodek až 21/ 2 hí' (proti pÍ'Ípustnému 8lotú z sta hEven).
Domněnka, že púvodcem značné ztráty této byl Schrotter, potvrdila se, když
pE 15. verlcu, jemuz jiný již barchaník pEsluhoval, byl schodek docela
nepatrný proti 13. ve rku (tehdy pí'ed sv. Václavem). A proto navrhuje
úí'edník mince, aby Schrotter byl opět vězením opaHen 2 další vyšeHování
aby bylo svěí'eno královskému rychtáh; kteréžto oba návrhy byly vrchním
perkmistrem schválenyll). Stkvělým svědectvím pro poctivost mincíh\
kutnohorských jest fakt, že úÍ'edník mince, pátraje v protokolech Medních
po pÍ'Ípadě podobném, našel jediný toliko zápis o skutku podvodném, jehož
se roku 1593 dopustil Jakub Tručný pH bílení plátú12), pro kterýžto skutek
byl stíhán" per procuratorem criminaliter"; mimo to dotazoval se Medník
mince perkmistra Dačického (Václava Vojtěcha), zdaliž cosi podobného v zápisech starých se vynachází, - ale Dačický nenašel ničeho.
Konšelé mincíÍ'Ští a pregéÍ'Ští konali dozorčí svúj úkol v dílnách mincovních velice svědomitě: nepominuli žádného poklesku, ani takového, kde zlý
úmysl nebyl docela světle prokázán. Když roku 1571 robenec Zikmund Labuška na tolaHch dělal, stala se phhoda ta, že mu plát desítikrejcarový za
sHevíc zapadl; když pak doma jej našel a ukázal, otec jeho Lukáš Labuška
s matkou Markytou "jeho trescíc z takové nebedlivosti, aby ho pánúm konšelúm dodal, poručili; což když se také vykonalo, tolikýž od pánúv konšelúv
domluvu jest měl, a když pospolu byli, ráčili sou jeho pí'ed sebe povolati
a jemu oznámiti, aby potud díla na tolaÍ'Ích zanechal." Rodiče Zikmundovi
prosí Medníky mince za pÍ'Ímluvu, aby "páni konšelé mu tu pí'íhodu laskavě
vážiti a toho díla a živnosti zase pi'íti ráčili13 )". Konšelé úí'edníkům mince za
odpověď dali, že Zikmund "ten plát aneb těch deset krejcarů za sebou měl
do Hetího dne a o tom žádnému z konšelúv jest neoznámil, . . .. vpondělí
teprv když bylo po díle, nenalezši své toboličky neb váčku, v čemž ta desátka
byla, teprv ptal se na svůj váček a pravíc "ale byla tam desátka". Dále pak
kdež p. Lukáš VlVItí žádá za pHmluvu ... i jest s nemalým podivením, že
toho na konšely a pány knapy jest nevznesl, než na VMti a daremní zanell) A. K hor. odd. kniha 42. fol. 303, 305.
12) Zprávy o tomto pHpadě jsou zapsány na fol. 333 a 342 knihy ll. v hor.
odděl. A. K, J almb Tručny byl tehdy vězněn a byla mu také učiněna pohrúžka
katem; ale podobá se pravdě, že on i domněle spoluvinny Zigmund Tručny dovedli
podezl'eni se sebe setřásti a pH obrátiti ve svúj prospěch.
13) A, K hor. odd. 2179.

práznění

tím VMtem činí, ješto kdyby byl p. Lukáš toho hledal pi"i konšelích a páních knapích, byl by mohl jeho syn k takovému dílu za~e p'Í'iložen býti14)".
Hrozný trest upálení, který byl stanoven pro falešníka, totiž pro
toho, komu by se zachtělo minci porušovati15 ), konal postrašný úkol svůj
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velice vydatně. Kdo pí'ece měl dosti odvahy, zabývati se ialešnictvím,
zalézal do úkrytu tajného a bezpečného. Jest na snadě domněnka, že místo,
kde byla královská mince, bylo úrodnou půdou pro falešnictví: byloť tu
dosti osob, znalých díla mincovního, a ty všechny nebyly dokonale poctivé
a zákonúv poslušné. Ale pHpad z pí'edu vytčený, Kineta pregéi"e se dotýkající, dokazuje, že nebylo snadno, páchati falešnictví v pregovně na
Vlaskén{Dvoí'e, totiž pE pregování mince i"ádné vybíjeti ráz též na plíšcích
méně ce'imých: oči robenců phdávajících a pregéÍ'ů v nejbližším sousedstvu pracujících byly nepohodlnými strážci každého pohybu falešníkova.
Jakub Turnovský roku 1549 proti obvinění, jakoby v preghauze byl malé
peníze podvodně pi"edělával na peníze bílé, se hájil hlavně tím, "že pregél'i,
jsouce s ním ve spolku a v jednom zavÍ'ení, by něco viděli, kdyby se jináče
choval, než se na dobrého sluší". A podobně 1551 Jan Škola pregéÍ', jsa
uvězněn a vyslýchán proto, že se v oběhu vyskytly tolary falešné ražené
týmž i"ádnj'Tm kolkem, na němž on v preghauze tolary vybíjel, vymlouval
se z podezi'ení tím, že dělá společně se čtyí'mi jinými a že "spolu sedí a na
se hledí"; kterážto výmluva byla mincmistrem v pochybnost brána, neb
"se jistota nachází, že jest on (Jan Škola) na ty kolky pregoval a k tomu
se jest sám phznal, a že jest mohl míti v tobolce něco těch plátův falešných
a tak vyraziti, což by chtěl'(16). Jaké bylo zakončení pí'ípadú dotčených,
Hci nedovedeme, toliko víme, že oba obvinění pregéí~i, postavivše rukojmúv
dostatek, byli z vězení propuštěni; soudíme, že vina jejich nebyla prokázána. Ze zápisův archivních zvěděli jsme o Hech mincíHch, kteÍ'Í pro falešnictví byli ztrestáni ohněm; v reg. verkových z roku 1504 našli jsme zprávu
14) A, VY. listina nedatovaná.
16) Podle Práv městsk}rch Mistra Pavla Kryst. z Koldina dopoušti se skutku
falešnktvi, nejen lldo minci falšuje totiž falešnou vybiji, nybrž také, kdo minci
střiže ujímá, do šádvoseru ji dává i všelijak ustruhuje a jakýmž pak koli způsobem
a chytrosti zlehčovánim ji ujmu čini aneb falešné mince odbejvati pomáhá. Pokuta
na tento čas na takové vztahuje se upáleni. Avšak dosti často asi spokojilo se právo
pouhou pohrúžkou. PH právě kutnohorském bylo 1563 f. 2. post Respice 1. usouzeno,
že Anna Chocholatá taškáH<a z Páchu z poručeni vrchnosti má města prázdna
byti a to proto, že jest cifry z tolarú vystruhovala; a bude-li bliže pH městě pěti
mil postižena, že má býti vohněm spálena. - Roku 1587 rada nad appellacemi píše
šephmistrúm a radě města Hor Kuten z strany falešné mince, aby JiHka Tkadlce
z Nové Vsi a Jana Jedličku "spúsobem právním přestrašiti dali, tak že postavice
pl'ed mistra popravniho se všemi nástroji, jakoby je tu hned bráti a trápiti měl,
však ještě se jich nedotykajíce, strach na ně pustili; a pH tom se vši pilností
a bedlivosti na každém zvláště aby věrnou pravdu o té falešné minci, odkud a kterak
jest se tu vzala, a co jest s ni spúsobeno bylo, pověděli." A, K. 3971.
16) Památky archaeol. XIV. 388. 390. dle A, K Libri memOl. 1529-51.
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tuto: rychtáři horskému s jinými, kteříž s ním jezdili do Náchodu o mincíře,
kterýž tam upálen pro faleš, dáno jim na ztravu 4 kp 1 gr. O případě druhém
čteme v registrech verkových z roku 1516 zápis tento: Jakubovi písaři
rychtál:'ovu od mincíí'e, kteréhož upálili, a od vševědy dáno jeho práva
% kp gr. PHpad Uetí jest v Manuale práva útrpného při roce 1523 vylíčen
takto: Václav Vlašťovička rodič zdajší vyznal v svém trápení, že skoval
jsem kleště a kolky, ale rázu jsem nedělal, Stankovi a Janovi Loreckého;
Staněk ráz dělal na kolky. Item vyznal, že jest chodíval ke mně Vítek
šenkél:', který byl u Mědínkúv, abych mu klíče falešné dělal. Item seznal
se, že jsem vědělo tom, že faleš dělali Jan Loreckého a Hudček, Staněk
a Vaněk v té zahradě, a Jakub Polák ručnikáí', který zde býval, udělal jim
dvoje kleště a sekáč a také Hudček dělal jim také kolky na Hrádku zde.
Item pravil toto pánúm v úterý, když jsú u něho dole byli: když jsem byl
v Suchdole, phšel jest ke mně Albrecht syn Žákové odsud a mluvil ke mně,
uměl-li bych kolek udělati, dalť bych 3 kp gr; a já rekl, že tomu nerozumím,
i neudělal jsem jemu. A potom kúpil jej od zlatníka nějakého starého z Nového města17 ) proti Červenkové zde, měl ženu mladú, za 3 kp gr; potom phšel
jest ke llmě a í"eld mi: Nu, již já mám, chceš-li se mnú dělati; i nechtěl jsem,
i dělal jest je sám z malých veliké. Potom udělal jsem sám sobě kolek v Suchdole a udělal jsem jich za 10 gr, i ztlúkl jsem jej. Item seznal: když jsem
v Praze byl, prišel ke mně Jan Mydláí'úv, který dům zde jměl tu u mostku
u fortný Rúžkové, a phnesl mi kolek hotový, i dělali jsme je v mém krámě
tu v kuchyních a naďělali jsme jich asi za % kp gr a Jan jest je loroval.
Item pravil, že jest prišel k němu Hudček s Janem Loreckého po jarmarce
zdejším pí'i sv. Martině a mluvili se mnú, chtěl-li bych to v tajnosti jměti,
že by mi se nětčeho sv.ěřiti chtěli; i zavázali mě i feldi, abych jim skoval
nádobí; i skoval jsem dvě kladivě pregé{-ská, a Hudček pravil, že má
nádobí dosti a že jest je v šmitně pobral a odmekl sobě zámek ráno; a mluvil
se mnú abych mu pomohl sto aneb dvě udělati a že mi dá sukni hned
a k tomu některú kopu. I pomohl jsem jemu asi po čtyrykrát dělati v té
šachtě a byl s nimi Staněk, Vaněk Kuklové, Jan Loreckého a Hudček je
loroval a udělali jich za dvě stě kop neb zlatých; i jal s nimi Hudček dolúv
a nedali jemu (Vlašťovičkovi) nic víc než sukni. Item potom phšel ke mně
Staněk s Janem a mluvili se mnú, abych opět s nimi dělal; i nechtěl jsem,
poněvadž mi prve nic nedali; ci udělal jsem jim kleště a kolek, a Jan jej
vyryl, i dali mi 13 gr po 12 penězích; a potom phšel ke mně Staněk podruhé,
i pomohl jsem jim opět dělati, a dali mi takových groMv 10 po 12 penězích.
Item ph popravě seznal se Vlašťovička, že jest nádobí pobral na šmitně
páně Chotusického, a na tom všem umí'el jest v uohni. Actum f. 4. post convers. S. Pauli 152318).
17) Část města za h)'-bitovem Námětským.
18) A. K Manuale práva útrpného, bez pag. - Roku 1523 jmenují se vreg. verlrov)feh tito mincíři: Skřivan, Melhauzský, Vávra, Petr, Pavel, Mathuš, Popelka, Martin,
Vondi'ej, Chotusiek)', Bnrian, Lysý, Poklúpek, Koblasa, Vietorin, Volf, Ptáček,

9. Obecní majetek

mincířův

a

pregéřův.

Z "rest-úv", totiž z pí'ebytkú po vyplacení mzdy dělníkúm, po zapravení poplatku do gosy za lití cánúv a po rozvržení podílú majitelúm
mincífských lúnúv a pregéfských stolic vyrústaly každého roku jisté summy
dosti značné; i bylo konšeh'lm starati se o í'ádné jich umístění a zužitkování.
Nejvhodnějš'hn k tomu zpúsobem vidělo b'y se snad kupování lúnú minc.
a stolic preg. pro obec; ale pHležitost taková vyskytala se zHdka kdy, a mimo
to nebylo by se srovnávalo s prospěchem obce, kdyby počet knapú se byl
zmenšoval, vždyť obec byla právě sborem knapú. Od roku 1582 do 1612
skoupila obec pět celých a jednu Uetinu lúnu, ale vše opět prodala1). Výnosným, avšak poněkud nestálým, nedosti zabezpečeným, bylo umístění
nasUádaných peněz v dolování čili pavování; také prosUedku tohoto okusili
mincíri a pregéh, aby zvýšili dúchod svúj, a kdykoliv supliku jakousi vysílali ke králi nebo úřadúm, pokaždé se honosili účastenstvím na podnicích
těžařských. Z míry chlubně vedli si konšelé minc. a preg, okolo roku 1520
počínajíce list, psaný šepmistrúm kutnohorským, slovy těmito: "My jakožto
pí'ední nákladníci po králi JMti ... '(2) Obec minc. a preg. držela podíly též
v pověstném dolu Oslu; čtemeť v "Červených knihách mincíl'ských" zprávu
tuto: ,,1523 Ecce Deus. Znamenáme, jakož z vúle a rozkázání osvíc. knížete
Karla JMti, najvyššího hajtmana krále Mti' dúl Rousy Mladé sspolčený
s dolem Oslem a jakož páni mincíri a páni pregéri na tom dole Osle měli
jsú patnádct Uidcátých, dáno jest jim na těch obú dolech po tom spolčení
osm Uidcátých, aby drželi a ujali; kdež jsú páni konšelé obojí se pány knapy
obojími toho se zbraňujíc otpor činili a v tom se opovídali, jestliže by skrze
to spolčení jaké škody na ty doly vzešly, že by tím povinni býti nechtěli,
pravíc tak, že na tom žádného užitku krále JMti neznají; všakž mimoto
všecko jsúc k tomu pÍ'Ínuceni to jsú spolčení podnikli a osm Uidcátých na
těch obú dolech ujali'(3). Také v jiných dolech pavovali: roku 1499 vyplácela
královská pokladna mincíl:'úm zvláštní pomoci mdto dom. mincm. a má se
dávati až do dobytí vody v Kryku" a sice od neděle Da pacem až do neděle
Populus a k tomu phdáváno v některých nedělích mimoí"ádné pomoci sUídavě 1 %kp 6 gr a 3 kp 12 gr. Roku 1514 dne 16. července kverci dolu Plutkryně aneb Bláznice oznamují Madu hornímu, že spouštějí tento dúl, poněvadž jim byl odepí'en od JMKské štaur (na pomoc), uradivše se dHve
"s pány pregéH, kteH sú tu také znamenitý náklad učini1i'(4); roku 1560
pÍ'Ípomínají se mezi nákladníky (vedle cechú rúzných r'emesel) ve Fungrubu
1) A. K hor. odd. 5565. Roku 1602 v sobotu po nalezeni sv. Křiže páni
konšelé a páni knapi sešli jsou se do prekhauzu a ujali jsou' čtvrt lůnu mine. od
Jana Pečetského v osmi kopách gr čes, porážejíe na tom.dluhu, kterýž zůstal k obci
mineHské. A. K Červ. lm. mine. 146.
2) A. K. 1306/a.
3) A. K. Červené knihy mine. pg. 41 v.
4) Archiv Český xn. 461,
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dolu obecního mincíh se 2 kuksy a pregéh s 1 kuksE'm 5); roku 1588 měli
mincíh a pregéh 2 kukusy na dole Ruthartu na couku Rejzském 6 ) a 1596
drželi 2 kukusy v dole "Obecním požehnání" na couku Rovenském 7); 1608
jmenují se mincíU a pregéh mezi kverky štoly Hloušecké.
Obec mincÍÍ"ú a pregél-ú měla též své "pozemské zboží", - bylať jí
poddána vesnice Poličany, asi Hi čtvrti hodiny směrem jihozápadním od
Hory vzdálená. Že páni konš~lé hájili práv, která obci jakožto vrchnosti
pHslušela, poznáváme z následujících zápisú, jež byly vyňaty z "Červených
knih mincíl-ských".
1528 konselé minc. a preg. nazývají Václava rychtáfe z Poličan
"svým člověkem". A. 17 (54) v.
1523 Páni konšelé dvoru Vlaského pustili jsú a prodali dvúr v Poličanech Jírovi, muži Anny Hrubé, ve stu kopách a 30 kp gr českých ...
Actum in Curia sabbato ... A. 3 (41).
1523 Vaněk z Peček koupil sobě, dědic. a bud. svým dvůr v Poličanech od Václava Heflického jmenovitě za půl druhého sta kop a za 15 kp
grosúv vše českých i s těmito svršky a nábytky: koně 4 s orudím, krávy
čtyh, telat čtvero, ovec 44, sviní 20, ovsa 46 korcův, žita pět korcúv, vozy
dva, pluhy dva, brány jedny a šaty čelední vsecky. Actum in Curia sabbato ... A. 2 (40).
1540 Václav bratr Matúše z PHtoky s povolením pánúv konšelův
dvoru Vlachského a pánův knapův obojích koupil sobě, děd. a bud. svým
dvúr v Poličanech od Vaňka starého rychtár"e se vším tím, což k tomu
dvoru od starodávna pHsluší, pod týž úrok a plat i povinnost, jakž sám
Vaněk držel, krom toho lánu dědiny od Perštajnce, s kteréhož panu Janovi
Salavovi úrok platí se, ten lán se vymíňuje, a to za 300 kp grošův a 20 kp
grošův vše českých. . . Dálo se na dvor"e Vlachském v sobotu pr"ed
Svatým Vítem ... S těmito svrchšky a nábytky týž Václav koupil: 3 koně
a sedlo, ovsa 15 korcúv, 3 chomouty dva s orudím a jeden s opratí, šle 4,
2 vozy se všemi poHebami co k vozu náleží, r"etěz a provaz, vídly dvoje
podávací sena a dvoje rohaté, sekera, kladna a kopáč, pluh se všemi poti"ebami co k tomu náleží, váhy čtvery, brány troje nabité a jedny nenabité,
šest krav dojných a pět jalových, ovec 1~ kopy, sviní 10, husí 10, item
se všemi slepicemi co jich koli jest, toliko sobě vymiňuje 20 i s kapouny,
lnlÍ"at 10, díže a necky, na kterých se chleb válé, almary 3 jedna v síni
a druhá v světnici, 3 sýry, pecina jedna, kádi všecky, item v stodole s tím
se vším cožkoli v ní jest víc pr"es 2~ korce, lnu záhon, obilé cožkoli k tomu
dvoru náleží, dědin což pán húh ráčil naděliti, s tím se vším a ostatek
cožkoli v tom dvol'"e Mebíkem phbito jest B. 19 (76) v.
1533 Matěj' Novák prodal Václavovi Vlčkovi s povolením pánův
konšelův mine. a preg. dvůr Bendovský v Poličanech se vším pHslušen6) A. K hor. odd. Kniha náldadnikův hor
6) A. W. Kniha kverků.
7) A. čes. mistodrž. fasc. kut.

střibrných

i

kaňkovských.

st vím, jakž sám držal pod týž úrok a plat jmenovitě za 200 kp gr a za 8 kop
grošův vše českých. Stalo se v Novém domě v pondělí den Božíhokrtění ... 8)
B. 6 (63).
1533 Martin Žehlík člověk pánův mincífův z Poličan ujal sobě, dědic.
a bud. svým dvůr v Poličanech od pánův konšelův a pánův knapúv obojích
dvoru Vlachského po někdy Ondfejovi Plástenském ve stu kopách grošův
a devadesáti pěti kopách grošú vše českých. Actum. f. 2.... B. 9 (66) v.
1546 Brož Plástovský koupil dvůr v Poličanech po někdy Martinovi
Plástovském náměstku svém s povolením pánův konšelúv i pánův knapův
obojích od poručníkův nebožtíka Martina Plástovského za 197 kp gr čes.
Dálo se na dvol-e Vlaském v sobotu po pl-enesení sv. Václava ... C. 8 (85).
1533 Jan Vrbový z Bilan koupil sobě, děd. a bud. svým dvůr v Poličanech od On&eje Libáka za 110 kp gr českých. .. Item s těmito svršky
a nábytky týž Jan koupil: koně 3 s tím se vším, což k nim náleží, sedmero
dobytka, sviní osmero, ovec 30 a berany, slepic 10 Cl, kohút, hus s houserem
a mladé což jich jest, vůz se všemi poHebami, pluh, brány Hi. Item toto
sobě Ondi"ej Libák vymínil: honce žita a honce pšenice, hrachu 4 záhony
od meze, ovsa 10 záhonúv, lnu záhon a konopě nad lnem od meze, zelé 2
záhony, mák v zahradě, l:"epy dva záhony, ječmen, kterýž za humny jest.
Actum in Curia f TI. die dimissionis apostoloIUm ...
Páni konšelé obojí dvoru Vlaského pustili jsú Jana Vrbového v dvůr
a grunt svrchupsaný na takový spúsob, aby dobrým hospodái"em byl, za
grunt platil, dvůr opravoval a opatroval, sirotkóm aby khvdy žádné nečinil, je ph sobě aby choval. A tomu všemu zadosti učinění týž Jan Vrbový
postavil rukojmě. Actum sabbato die Omnium sanctorum ... A. 15 (52) v.
1543 Stal se jest frajmark a trh s povolením pánúv konšelúv a pánúv
lmapúv obojích dvoru Vlachského celý, dokonalý a dobrovolný mezi Janem
a Mištíkem v Poličanech s jedné a Janem Vrbou s strany druhé takový, že
týž Jan Vrba ujal jest dvůr Mrštíkovský v summě 206 kp grošův vše českých
a zase postúpil týž Jan Vrba Janovi Mrštíkovi dvoru svého ve 140 kp grošův
vše českých ... Actum in Curia sabbato ante Georgii. C. 3 (80).
1532 Vaněk rychtál- z Poličan pUznal se pfed pány konšely dvoru
Vlaského, že jest vypůjčil 20 kp groš. českých od paní Marty Klikové,
kterúžto summu zaplatiti a vyplniti má ... na roky rozdílně a to takto:
totiž vlnu každú sHíž, počna najprv pl-íští, dávati má ... kámen počítajíc
po 1 kp gr českých vlny té až právě do vyplnění summy 20 kp gr českých
svrchupsaných,a jinému žádnému žádnú stí"íž týž Vaněk rychtáf vlny prodávati nemá, pokudžby summy svrchupsané ... zúplna nevyrazil. Dálo
se na dvor"e Vlaském v úterý pl:"ed Svatým Valerianem. .. B. 4 (61).
B) Zápisy do knih minciřských děly se zpravidla v sobotu, někdy též v pondělí,
velice zf1dka v jiné dny; zápis o prodeji dvoru BendovsMho roku 1533 ukazuje
k tomu, že konšelé mine. a preg. zasedali tenkráte, totiž v ponděli den Božiho
kl"těni, mimo Vlaský Dvůr, a sice v Novém domě (nyni Č. p. 167.), který patřil
tehdy Pavlovi z Podivic, úředniku mince.
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1532 Vaněk rychtář z Poličan s povolením pánův konšelův, pánův
svých, koupil peníze grunetní na dvoře svém v Poličanech od Elšky šenkéřky,
jmenovitě 70 kp grošův českých za 31 kp gr čes .... zúplna a docela splně
ných a zaplacených penězi hotovými ... Actum in Curia sabbato ante Filippi et Jacobi apostolorum. B. 5 (62).
1536 Stala se smlúva mezi Martinem Hurychem z Čáslavě s jedné
a Janem Synkem krčmáÍ'em, člověkem pánův mincíhlv z Poličan s strany
druhé taková: jakož týž Jan Synek pozůstal témuž Martinovi Hurychovi
spravedlivého dluhu za pivo II kp gr čes., i zaplatiti má tu summu Martinovi
Hurychovi na tyto roky rozdílně: ... a za to jsú rukojmě .... súsedé
z Poličan slíbili rukú společní a nerozdílnú, že se tomu všemu Martinovi
Hurychovi neb jeho dědicóm dosti státi má tak, jako se nahoÍ'e píše. Dálo
se ve čtvrtek na den sv. Tomáše apostola páně ...... B. 14 (71) v.
1539 Jan Mrštík z Poličan pl-iznal se dlužen býti. . . za kůň panu
Pavlovi Sviňákovi pět kop grošův českých, kte! úžto summu ... slíbil
vyplniti a dáti pod vězením témuž panu Pavlovi neb jeho dědicům o Svatém
Václavě najprv pÍ'Íštím po dání zápisu tohoto. .. Dálo se v pátek pí-ed
Svatým Vítem ... B. 16. (73) v.
1540 Jan Mrštík z Poličan učinil smlúvu s panem Vaví-incem Rúží
z Sionu o dluh spravedlivý témuž panu Vavhncovi za pivo pozůstalý jmenovitě 20 kp grošúv českých, zaplatiti a vyplniti maje na tyto roky nížepsané rozdílně, totiž na Sv. Václava po zápisu tomto najprv příštího 24
korců v pšenice panu Vavl'incovi, počemžby tehdáž v trhu pšenice sladová
platila, má svézti a tak potom každý Svatý Václav poí'ád čtúc po 24 korcích
pšenice, počemžby času toho platila, svézti má až do té summy 20ti kop
grošúv českých vyplnění; a Jan Mrštík od pana Vavi'ince pí'edse pivo bráti
a hotovými penězi platiti má. Pakliby tomu dosti nečinil a pšenicí dluhu
sVl'chupsaného neplatil tak a na ty roky, jakož se svrchu píše, tehdy páni
konšelé Jana Mrštíka k tomu pl'idržeti mají, aby se tomu panu Vaví'incovi
Růžovi neb jeho dědicům dosti stalo. Dálo se na dvoí'e Vlachském ...
B. 18 (75).
.
K obci minc. a preg. paUil též ďvúr v Klucích, kterážto ves leží na
jihovýchod od Hory asi pět čtvrtí hodiny vzdálená; o dvorci tomto vypsali
jsme dvě zajímavé zprávy z Červených knih mincíÍ'ských.
1524 Martin z PucMe koupil sobě, děd. a bud. svým dvůr v Klucích
ode pánův konšelúv obojích dvoru Vlaského i všech pánúv knapúv obojích
za summu 250 kp a 25 kp gr českých; zavdal hned pánům konšelóm 8 kop
gr českých hotových a každého roku na každý masopust po 12 kp gr
českých pí'ed pány konšely klásti má až do zaplacení té vší summy svrchupsané. A pi:-i tom týž Martin žádal panův konšelúv, jestli by mu pán bůh
dítky pojíti ráčil a jaké obtížení naň pÍ'išlo, aby ho z gruntův, kdyžby osadil,
páni propustiti ráčili. Tu páni konšelé se všemi pány knapy témuž Martinovi
pl'ipověděti ráčili, jestli by jemu dítky pán bůh pojíti ráčil a on grunt osadil
člověkem dobrým, hodným a pánům pHjemným, že jeho páni propustiti
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chtějí ... A tu ph tom hned týž Martin slíbil pánům konšelóm věrnost,
poddanost a pravé člověčenstvÍ a páni konšelé pi'ed každým jeho opatrovati
mají jakožto člověka svého. A pl-i tom týž Martin uručil po závdavku 100
kp gr čes. a rukojmě postavil: ... Actum in Curia sabbato ... A. 7 (44).
1548 Stal se trh dobrovolný s povolením pánúv konšel úv i vší obce
mincíHlV a pregéb"lV o dvúr v Klucích ... takový, že koupil Jan Michálkú
dvúr v Klucích od pana Jana z PucMe, kterýž se jemu· dědičně dostal po
otcneho, nezávadný, toliko s platem úročním nají. ustanoveným od starodávna, s tím se vším, což k tomu dvoru náležÍ, s těmi dědinami, lukami,
zahradami, se vším tím pHslušenstvím, jakž on pan Jan i pi'edkové jeho
držali a užívali, ... a to za summu pět set kop grošúv českých. .. Item
tyto nábytky má jemu pl'idati: pět koní Ui brúny, jeden plavý, jeden uhí'ík,
1 kp ovec starých, 1 kp jehňat, 12 dobytka hovězího, koně se vším orudím,
což k těm pěti koním n<'\.leží, slepic 30, kohúty dva, vozy Ui, na dva vozy
po i'etězu a po stěži, v každém vozu zavírku, pluhy dva a železa co k nim
náleží a brány i což k tomu náleží, Ui kopy korcú ovsa, 20 korců žita, deset
korcú ječmene, Ui korce pšenice l1a koláče, 4 korce hrachu. Item na to
VŠE'cko Jan Dvol'ák z Druhanic rukojmím postavil se jest za Jana Michálkova zetě svého, jestližeby ten grunt hynouti a hospodářství se mahti mělo,
že on sám to zpraviti má, slíbil pi'ed pány konšely Dvoru Vlaského. Dálo
se na dvoře Vlaském ph pHtomnosti pámlv konšelúv i panúv knapúv
obojích v sobotu pi'ed pi'enesením Sv. Václava ... Jan z Puchl'e pokaždé
pi'ed-pány konšely seznání učinil, kdykoliv phjal peníze od Jana DvoÍ'áka
z Klllkú. C. 10 (87) v.
Mimo pozemské statky již dotcené držela obec mine. a preg. také
lázni, "na písku" Í'ečenou, která jí byla dána roku 1454 Petrem Vidlákem,
zámožným Horníkem 9), podle zápisu následujícího: "Petr Vidlák ...
odevzdal jest a dal mocně a dobrovolně lázni sVll dědičnú ležící na Páchu,
jenž slove na Piesku, konšelóm mincÍÍ'ským a pregéí'ským na Vlaském DvoÍ'e
a jich obci nynějším a budúcím věčně, sobě i svým budúcím tu více ižádného
práva zvláštního nepozústavuje, pod takovúto však výmluvú: tak že svrchupsaní konšelé a jich obec nynější i budúcí věčně tu lázni majíc a držíce tal<
to úídili, aby věčně v té lázni vždy na každé Suché dny zádušní lázně
c1wdině topena byla a jí hodně slúženo bylo pro pána boha mytím, holením
i jinými všemi poUebami, a dále.oni tu lázni mohú sobě a budú moci zvésti
ku požitku, což najdále a najvýše moci budú, jakožto své vlastní dědictví;
a z těch požitkóv věčně jinam oni i jich budúcí ižádných peněz neb požitkóv
odtud phcházejících nemají obraceti, jedině na opravu a na okrasu kaply
mincíi'ské, u svaté panny Barbory tudíž u Hory blíž zdí městských ležící,
a jinam :nic. Actum f. 2. post navi1:a1:em domini anno 1454>'10) Obec minc.
9) Petr Vidlák byl také mezi rudokupci; roku 1460 koupil huť nad rybníkem
u Jošta erckafél'e za 300 kp gr "zaplativ úplně a docela penězi hotovými". A. K.
Reg. hered. 1442-98. O. 7.
10) A. K. Liber antiquus hered. O. 5 v.
R o z p r a v y: Tř. 1. Čis. 48.
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a preg. odevzdala lázeň ihned lazebníkovi, kteréhožto odevzdání podmínky.
velice zajímavé, poznáváme ze zápisu následujícího: "Prokop Alder, Jan
Trčka, Jan Melškrubský, Petr Krupka, konšelé mlncíí'ští, Mikuláš Libák,
Pavel Písek a Prokop Bílý, konšelé pregéi'ští toho léta ... oznámili sú
jménem svým i vší obce své, že tu lázni svú, kterúž mají "na písku" dědičnú,
dali sú a odevzdali též dědičně a věčně Vankovi lazebníku z Mezeí'íče a J 0hancE' manželce jeho i jich budúcím pod takovú touto úmluvú: že Vaněk
svrchupsaný i jeho budúcí věčně zavázáni a dlužni tu lázeň topiti budú n~
každé suché dny, počnúce nyní v pústě, všem, ktož sie pro pána boha mýtI
budú chtieti, a těm mytelóm hodně slúžiti holením, mytím i jinými všemi
poUebami a hlavy mýdlem mýti benátským, a sud piva horského mladého
týmž mytelóm na každé topení lázně aby dali ku pití; pakli by kdy Vaněk
již psaný neb jeho budúcí pí'i tom topení v čem shledáni byli, že by tak
nečinili těm mytelóm právě jakož se svrchu píše, tehdy pravé pokuty spravedlivé propadne onneb jeho budúcí k svrchupsaným konšelóm a jich obci
i jich bndúcím pět hř'iven grošóv, kolikrátby sie to koli pl'ihodilo; dále již
psaný Vaněk i jeho budúcí mají s té lázně vydávati platu ročního a věčného
dvě kopě gr počna nyní na svatý JiH jednu kopu a na svatý Havel druhú
kopu častopsaným konšelóm a obci jich a tak věčně v budoucích časích po
všechna léta; a kdy to tak Vaněk neb jeho budúcí jakož svrchu psáno stojí
činiti bude bez obmeškávání, tehdy dále oni na něho i na jeho budúcí o nic
výše sahati nemají i jich budúcí. Actum f. 2. die Epiphanie dom. anno
1455'(11).
Později z lázně té obec žádného úplatku nebrala, ba ani pÍ'Íslušníkúm
svým mytí zdarma nevymínila; bylať obec spíše jenom opatrovníkem
statku tohoto, pro dobro chudých určeného, - což patrno z následujícího
zápisu, jímž obec lazebníka nového v lázní osazuje. "My Matěj Bukáč,
Jakub Holesso, Ondra Rema. Ondl"ej Psovrha konšelé mincíi'ští, a my Jan
Hertvík, Jan Zevald, konšelé pregéí'ští, i všechna obec minc. a preg. známo
činíme .. " že jakož máme lázni SVll vlastní dědičnú na Páchu ležící jménem
"na písku" nám od Petra Vidláka pregéí'e a tovaryše našeho mocně danú,
odevzdanú a dědicky zap:oanú. tu lázni dali jsme a zápisu tohoto mocí
dáváme Pavlovi lazebníku, zeti Suchého a manželce jeho, jich dědicóm
a budúcím ku pravému dědictví, k jmění, držení, požívání a jakož svým
vlastním a dědickým, což se jemu líbí, učinění a to pod úmluvami dole
psanými: N ajprvé aby on Pavel i jeho budúcí dp.dicové nebo náměstkové
lázně té na každéhO púlléta jednu zádušnici nebo zádušní lázni pb suchých
dnech chudým lidem pro pána boha topili věčně a je, jakož obyčej a právo
jest, doMe myli a to hlavy benáckým mýdlem, a sud piva dobrého mladého
aby jim na každú lázni od něho i jeho budoucích dáván byl počnúc najprvnie
suché dni po zápisu tomto najprv pÍ'Íštie .. , Také tuto zvláštní vymienku
páni mincéh a pregéH učinili: jestliže by lázně na čem scházela, ješto by to
11) Ibidem O. 6.

hospodál'em bylo, moc sobě pozuostavlljí, aby hospodái' Pavel bylnapomenut k opravování, kdež by toho poHeba kázala. Také jestližeby kterému
s tOValyŠóv v lázni slušná potí-eba nedála se, ten aby toho dobrú vúoli měl,
mJ'rti se, kde se jemu líbí. A mimo ty úmluvy již ani Pavel ani jeho dědici
ani budúcí nebudú povinni mincéhlOm a pregéi'uom žádného úplatku z té
lázně. A jakož byl obyčej od dávna, že byla dávána 2 gr bielá z každé šmitny
hospodáh lázně od mytie a to každý týdeú, tak i ještě aby dáváno bylo
tomuto Pavlovi a nad to nic více ani on ani jeho budúcí náměstkové sahati
maj í .... Actum feria 2. ante Dionisii beati 1487'(12).
Pavel v lázni dlouho nehospodahl: již 1'. 1488 f. 4. ante Stanislai koupil
ji od něho Jan í'ečený Suchý, lazebník, za 50 kp gr č,13). Po smrti dotčeného
Jana roku 1505 f. 2. ante Antonii manželka jeho Marta prodala lázni tu na
písku Borešovi, mytedlníku z téže lázně. H)
Nebyliť asi všichni hospodáh lázně "na písku" stejnou měrou dbalí
a vúči obci minc. a preg. dosti ochotní; kdož lépe dbali a větší ochotu projevovali, těm prokazovala obec milostí mimoi'ádných. Když roku 1535
Václav lazebník koupillázeú na písku od "paní Anny vdovy" za 90 kp gr čes.
na lhúty po 5 kp gr zavdav ihned 10 kp gr, vznesl ph tom žádost na pány
konšely, "aby milosti té, k;teráž paní Anně od pánúv mincíř'úv činěna byla,
ot něho neráčili otjímati a jeho též ph tom aby ráčili zachovati, a což paní
Anna pánúm mincíhlm činila, že to též rád činiti a pilně toho vyhledávati
chce". Povědíno mu, "že páni konšelé Vaclavovi lazebníku trhu toho
pÍ'ejí, ale vsak milosti té, kterúž paní An,ně činili, v své moci sobě pozústavují; a bude-li se Václav ku pánúm mincÍÍ'úm zachovávati a živnosti
hleděti, páni konšelé jemu milosti té nad jiné p1'íti ráčí'(15).
Obec minc. a preg. stavěla se na roveú s obcí městskou také tím. že se
domohla svého kostela, nad nímž vykonávala veskerá práva patronátní.
Byl to starožitný kostelíček sv. Václava na Rovni (naproti chrámu sv. Barbory) stojící16), k němuž náležel dosti slušný stateček zádušní: roku 1581
12) A. Z. Lib. hered. rubeus major E. 7. - O lázni této hovoři již listina
ze dne 2'2. bi'ezna 1323, jíž rychtár- s pr-isežními v Kutn~ Hoi'e dosvědčuji, že soused
jich Mikuláš Puš koupil 4 kp gr pražs. "regii pagamenti" od Frenolina Rutharda
jakožto věčn)T dúchod z lázně na písku ("super balneo in arena sito"); úrok ten
držel clHve otec Frenclinúv. Lázeň tato již tehdy sloužila chudině ("nichilominus
in balneJ jam dicto viginti quatuor pauperes debent septimanis singulis balneari").
Emler Regesta Boh. et Mor. III. pg. 339. - Petr Vidlák koupi! touž lázeň roku 1451
II Hanuše lazebnika z Hoi'epnika za 67 kp gr zaplativ úplně a docela penězi hotov}'mi. A. K. Lib. antiquus here-1. N. 7. - Roku 1477 byla lázeň na pisku tak dobře
opati-ena, že i král Vladislav si ji oblibil: podle register verkových vydáno pH neděli
Deus in 10 co "od lázně 1 kp. kdy JMt byl v lázni na písku".
13) A. Z. Lib. hered. rub. maj. E. 16 v.
14) Ibidem M. 15 v.
10) A. K Červené knihy mine. B. II (67).
16) V museu archaeol. sboru "Wocela" v Kutné HOl'e ukazuji ozdobnou
hlavici z kamene vytesanou. která byla vykopána na pozemku, na němž stával
kdysi kostel sv, Václava na Rovni; dle vzhledu hlavice lze soudiii, že kostel
17*
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bylo tu rolí 10 kop záhonúv a 20 záhonúv17 ) (směrem k Perštýnci, ke Kfeseticúm a Poličanúm), zahrady a jiné grunty; roku 1593 dne 23. a 24. února
konšelé minc. a preg. k obci kutnohorské v pí-íčině váejné hotovosti se phpojujíce - vyznávajt že mají statku na dědinách k záduší sv ..Václava za
100 kp gr čes. lB) Pro záduší kostela svého zjednávala obec ml11c. a preg,
drobné pHjmy rúzným zpúsobem: na pí'. roku 1600 Ecce Deus "Páni konšelé mincíHlV a prekéí-ů všecka obec Dvora Vlaského na Horách Kutnách
koupili jsou celý Hm mincíÍ'ský čistý, svobodný a žádnému nezávadný
k záduší k opatrování chrámu sv. Václava na Rovni ležící(ho) od Jana Valy,
ponocného Vlaského Dvora za 6 kp gr čes., kteroužto ~umml: peněz kosv~el=
níci sv. Václava zúplna odvedli a zaplatili '(19); roku 1491 Martm z Lorce Cl11e
odkazy rúzným kostelúm na opravu (v Hofe, na Kaňku, v Malíně a na hradě
pražském) poroučí též jistou summu na opravu k sv. Václavu na Rovni20).
Dúchody obce minc. a preg. nestačily asi na výživu faráfe; aby pak
zboží k prebendě farál"ské patHcí neleželo ladem, prodali je pod úrok, jak
vypra"ují následující zápisy:
.
.
1490 Tobiáš THska koupil od pánúv minc. a preg. púl čtvrtI dědl11y
na Rovni vedle Zelené, kterouž jim dal slovutný Jan Smíšek k záduší jich,
za 7 kp gr hotových; z dědiny té býval úrok k obci 7% gr. A. Z. Lib. her.
rub. major F. 18.
1531 Páni konšelé obojí dvoru Vlachského s povolením všech pánúv
knapúv obojích pustili jsú a dali panu Arnoštovi z Drasova, KJMti probéh
na Horách Kutnách rybníček a městiště, na kterémž někdy farhof byl
u Svatého Václava na Rovni, pod úrok a plat ... každého roku šest grošúv
českých ... A ten lybníček s městištěm výše dotčeným pan Arnošt nadepSan}T ... bude moci s vědomím pánův konšelův plodati, zastaviti, směniti
a jakžto s svfrm vlastním učiniti pod týž úrok a plat, jakž sám držel a užíval,
všakž na takový zpúsob, kdyžby koli tu ph tom kostele a záduší kněz za
farái"e byl a gruntu toho zase k témuž záduší poHeboval, tehdy týž pan
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dotčen)' byl zbudován ve slohu románském. Jiné památky se ze starobylého
lwstelika toho nezachovaly. Roku 1787 dne 13. listopadu byl i se hí"bitovem
a ohradou v dražbě prodán: koupil jej Jan Schnitzar za 100 zl od administrace
státních statků. List. úř. Kniha kontrakt. 1790, str. 203. Záhy byl asi srovnán se
zemí, neboť již roku 1803 hovoH knihy o "roli zpúsobené z bývalého chrámu
sv. Václava a hřbitova na Rovni." List. úř. Kniha kontr. 1824 str. 495. - Na
věži kostelní ještě roku 1725 visely dva zvony a v lucerně nad pHlehlou kaplí
sv. archand. Michala zavěšen byl zvonec. A. K. Počty zádušní sv. Václava. Kostel
byl obemknutý hřbitovem ohrazeným, na němž při zdi stála kostnice. Cenné drobné
věci kostelní \paramenta) přechovávaly se ve městě (na Vl. Dvoí"e a
v chrámě
sv. Jakuba) a byly k sv. Václavu donášeny pokaždé, kdykoliv se strojily služby
boži (den sv. Marka, o kí"ížových dnech, den sv. Václava a pod.); den takový
llfminul nikdy bez obvyklé sbírky (žebroty, peticí u stolečka) na potřeby zádušn~,
17) A. K. Kniha s nadpisem "Chrám sv. Václava A. 2.
18) Sněmy české. VIII. str. 2'20.
") A. K. Červené knihy mine. F. 16 (144).
20) A. K. Lib. testam. 1488-1541. A ~.
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Arnošt s dědici a budúcími svými téhož gruntu držiteli zase toho rybníčku
a městiště hned beze vší výplaty postúpiti mají bez otpornosti všelikteraké.
Dálo se v sobotu den Svatého Kiliána mučedlníka. A. K. Červ. knihy minc.
B. 3. (60).
1538 Václava Jeronym brati"í vlastní z Drasova s povolením pánův
konšelův a pánův knapúv obojích dvoru Vlachského pustili jsú farhofiště
ph kostele sv. Václava na Rovni k vzdělání zahrady aneb dědiny JiÍ'Íkovi
Šmacovi i jeho dědicúm a budúcím po samý rybníček, kterýž nadepsaní
bratH drží ... pod úrok, tak že Jii"ík Šmac ... má a povinen bude platiti
s téhož farhofiště k záduší tomu Svatého Václava dva groše česká, a nadepsaní braUí neb jich dědicové a budúcí držitelé téhož rybníčka toliko čtyři
groše k témuž záduší také platiti mají. Aetum in Curia sabbato ante Marie
Magdalene.
1540 Jeronym Arnoštúv na místě Václava a Tomáše braHí svých
pi"ed pány konšely oznámil, že jsú prodali Jifíkovi Šmacovi rybníček u sv.
Václava na Rovni ... pod týž úrok čtyh groše české, jakž sami drželi. Actum
in Curia sabbato ante Seti Venceslai Boemorum gloriosi patroni. lbid. B.
16. (73).
Kollátorské právo obce minc. a preg. nebylo nikdy nikým v pochybnost uváděno, ani nijak rušeno, až roku 1581, kdy konšelé kus role zádušní
Václavovi Libotovskému pod úrok odevzdali a Janovi Rotlebovi část zahrady zádušní k zahradě jeho pod jistý plat phdali, náhle se šepmisUi proti
tomu ozvali dokládajíce, že bez jich vědomí a na ně vznesení se to státi
nemělo, neboť oni že jsou zde ph Horách Kutných vrchní kollátol"ové. Současně pak jeden ze sousedú kutnohorských, totiž Jeronym Vopenda, kterýž
něco těch rolí zádušních držel, nechtěl z ničehož konšelům minc. a preg.
práv býti a všelijak zpurně si vedl; nad to zosobil sobě místo zádušní ph
samém kostele a z něho sobě zahradu učinil, nemaje k tomu práva ani spravedlnosti, a pozemku toho na zkrácení dotčeného záduší užíval. Konšelé
minc. a preg. byvše od šepmistrúv obesláni napsali následující omluvu:
" ... : J VMtem oznamujeme, že jsme nikda na tom nebyli a nejsme a ještě
býti nemíníme, abychom co toho proti VMtem a této obci Pl"ed sebe bráti
měli. Než poněvadž jsou pí"edkové naší vždycky toho záduší sv. Václava
kollátorové a správcové byli a my tolikéž až posavad toho v držení jsme,
a což tak užitkúv k témuž záduší phcházelo a přichází, kdož jsou toho od
konšelúv za správce voleni bývali a bývají, jim konšelúm a knapúm a té vší
obci minc. a preg. sou počty činívali a až posavad činívají, a z toho ten
chrám opravujem, a když jaké berně JMKské svoleny bývaly a bývají,
ty jsou vyplňovali a vyplňujem jakožto z statku pozemského; ... ano také
když jací mustrunkové držeti se měli a držívají, vždycky jsou se ph pánech
šephmisUích phznávali a phznávají, - a nikdy jsou se páni šephmisth
pi"edešle a až posavad " takové, aby nad tím záduším jaké vrchní kollátorství pravili se míti, nepotahovali, poněvadž pod šos k městu Horám
Kutnám nikda jest nebylo a není, ale ph takovém starobylém takového
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spravování kollátorství jsou ph~dkúv našich nechali. " Té dúvěrnosti JSI! e
k VMtem, že až P9savad se chovati ráčíte tak, bychme takové kollátorství
pl'-edně ke cti a k chvále pána Boha a potom k obecnému dobrému l'-íditi
a spravovati a potomkúm našim, jak nám od pí'edkúv našich pozústaveno,
tolikéž v takové celosti jiným po sobě zanechati mohli '(21). Konšelé minc.
a preg. utíkají se v záležitosti této i k nejvyššímu mincmistrovi, žádajíce za
opaUení V tom a za ochranu pOÍ'ádku mincíl'ského; oznamují, že od st arodávna dotčený pOl'ádek těch rolí v držení zústával, nejsa v tom od nikoho
llaÍ'Íkán, a z toho i berně a sbírky zemské dával a co tak pi'es platy stálé
z těch rolí vychází, to k témuž záduší náležitě vypravoval; také sobě stíží
do některých sousedův horských, že strhše se knih minchských a starobylého
poi'ádku mincíl'-ského, některé pozemky téhož pol'-ádku sobě pod šosovní
městské právo zapisovati dali 22). Ve sporu tomto bylo beze vší pochybnosti rozhodnuto pro pol'-ádek mincíÍ'ský, neboť věci týkající se zádušních
pozemkú kostela sv. Václava zapisovaly se 'nepÍ'etržitě až do začátku 18.
století do knih mincíl"ských 23) a ještě roku 1720 koupila obec minc. a preg.
k záduší sv. Václava ornát červený a bílý tykytový za 14 zlatých a roku 1721
pOÍ'Ídila k témuž záduší opět nový ornát modrý pro ldížové dny a na
sv. Marka z odkazu neb Kal'la Kubína, dáno za něj 22 z12 4 ). Avšak roku 1725
pí'ed samotným skonem poí'ádku mincíl'-ského vznikl spor o jus patronatus
ph kostele sv. Václava znova: magistrát obeslal s pohrúžkou tehdejšího
kostelníka čili správce kostela sv. Václava Václava Elsnice, mincíÍ'e, na radnici, kdež mu klíče,kostelní násilně odňali a jej uvěznili. Elsnic, muž sedn'desátník, tehdy již 49 let ve službě mincovní trvající, Irěl právě rozdělanfr
veIk mincovní 67 hhven, kteréžto dílo bylo uvězněním jeho zle ohrožen0 25 ).
, úÍ'edník mince podal ihned komol'-e zprávu o násilném tom skutku a žádal,
aby bylo magistrátu naÍ'Ízeno bezodkladné propuštění uvězněného šmitmistra Václava Elsnice, poněvadž nepÍ'Ítomností jeho práce mincovní nemálo jest ohrožena, neboť mladí dva nezkušení dosud mincíh nedovedou
plátů stejně Í'ezati; ku zprávě své phložil ÚÍ'edník německý pÍ'ekladmajestátu, jímž král Ludvík mincíí'ům a pregéh\m jich privilegia, mezi jinými
i kollátorství dotčeného kostela tvrdí, a pí'ipojil vyjádí'ení, že počet zádušní
kostela sv. Václava nebyl nikdy nikomu jinému, než toliko ÚÍ'adu mincovnímu skládán26 ). Sekretál'- komory české Frant. Mat. Strahl dopsal místodržitel úm a ti naÍ'Ídili krajskfrm hejtmanúm, aby magistrátu vytkli hrubé
21) A. K. Červené knihy minc. A. 3 (l7) v.
22) A. K. hor. odd. 143.
23) Často citované "Červené knihy mincířské" doplňují se rejsUíkem, ktel)'
má uvniU nad indexem nadpis "Registrum zápisův na lůny mincH'ské Dvoru
Vlaského na Horách Kutnách od létha 1581," na hi'betě však byl opaUen novým
titulem "Chrám sv. Václava na Rovni" z té asi pEřiny, že mnoho zápisů v reisti'íl,u
tom obsažených, hledí k z~duší dotčeného kostela.
24) A. K. Kniha "Chrám s\'. Václava na Rovni" A. 2 (16),
2&) A. K. 15228.
26) A. K. hor. odd. kniha 45, fol. 222 a násl.

násilnictví, aby vymohli propuštění VácI. Elsnice z vazby a aby zahájili
věcné projednání pÍ'edmětu sporného. Jednání toto vleklo se po celé Hi
roky; obec n'ěstská hájila jednání své tím, že král. Leopold reskriptem
z roku 1668 vrátil jí patronát nade všemi kostely horskými, který jí Ferdinandem II. byl odňat, dále tím, že kostelníci sv. Václava společně se správci
kosteIúv ostatních konali pl'-ísahu šepmistrům a že ÚÍ'ad kostelníkú, zejména
též sv. Václava, byl v knihách n,čstských odedávna zapisován pod titulem
"povinnosti městské". Roku 1728 místodržící král. čes. listem ze dne 25.
záh phsoudili patronát nad kostelem sv. Václava městu, jakožto annex
kutnohorského arciděkanství 27 ). Tehdy byl již spečetěn konec obce mincíl'-ské a pregéí'ské a proto ani. jinak rozhodnuto býti nemohlo. Odevzdání
práva patronátního městu nebylo asi ihned v skutek uvedeno; teprve roku
175 O dne 4. listopadu žádali šepmisHi za vydání všech zádušních věcí (klenotúv a paranlentúv), které dosud uloženy byly v minci na Vlaském Dvol'-e;
bylyť to věci následující: kalich sHíbrný pozlacený ke mši svaté I, kalich sUí~
brnfr pro oblaty I, ldížky sUíbrné a pozlacené 3, sVÍcnúv cínových 14, lampy
3, pár konviček a jeden šálek ke mši svaté, misály malé a za mrtvé 2, ornát
modrfr a červený cajkový 2, štuly 4, misály velké ke l i ši I, šátky na kalich
2, antipendium prokátové a krondrašové 2, antipendium kožené I, alba
s páskem I, lnmceral I, podušky na oltál'- modrá a červená 2, evangelium I,
ručníky 1 velkfT, 3 menší, šátkúv rozličných 7, ručníky na kancelly 2,
ubrousek na stoleček I, ubrousek černý I, feldzeig na kruciíix I, feldzeig na
kadedru PS). Chudičký tento inventáí' obci městské vydán nebyl; odpor
svúj proti vydání dotčenfTch věcí opírá tehdejší mincmistr J. N. svob. pán
Mitrovský dúvody následujícími: bývalá obec mincÍÍ'ú a pregéh\ zbudovala
kostel sv. Václava "ex proprio" a za svúj náklad jej opaUila rúznými paramenty, a věci tyto se po všecky časy pl'echovávaly a opatrovaly na Vlaském
DvoÍ'e, - a tam nechť zústanou i pro budoucnost pod ochranou starších
nad hutník y 29).
Cesta ke kostelu sv. Václava na Rovni byla dosti daleká a místy
strn,á a neschúdná, a proto se nehodil kostel tento pro veškeré úkony bohoslužebné; bylť bezpochyby hlavně kostelem Mbitovním pro obec minc.
a preg. a mimo to nabfTval významu jakéhosi o dnech ldížových, v den
sv. Marka, sv. Václava, sv. Michala a pod. Aby i jiným náboženským poUebám pi'íslušníkúv obce bylo hověno a ovšem též pro jakousi honosnou
okázalost drželi mincíh a pregéh v obou hlavních chrámech uvniH města
své kaple a chovali ph nich své kaplany. Ve Vysokém kostele (sv. Jakuba)
pathla mincíh"un a pi'egéh'hn ode dávna kaple sv. Máh Magdaleny s oltáí'em
P. Marie a Vš. SvatfTch, - v chrámě sv. Barbory pak mincíh a pregéh ujali
roku 1463 kapli zl'íf.íenou ke cti sv. Ti'í králúv, Uemi oltáh vyzdobenou.
2') A. K, 15301.
28) A. K. Kniha "Chrám sv. Václava".
29) Ibidem opis listu datovaného v Jáchymově dne 12. května 1751.
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Nejstarší zápisy o mincíi-ské kapli ve Vysokém kostele ukazují k tomu,
že kapli tuto obec minc. a preg. pro sebe úídila krátce pí'ed rokem 1370.
Podle listiny ze dne 4. července 1370 darovali konšelé minc. a preg. 5 kp
úroku, který za 50 kp gr koupili na dvoí'e v Šintlochu od Štěpána kdysi
Thomlinova, měšťana německobrodského, k oltáh P. Marie a V. Svatých
v Vysokém kostele, aby u tohoto oltáÍ'e "altare ... per nos et praedecessores ... consttuctum" byla jedna mše sloužena30). PHpojujeme listinu z téhož
roku 1370 ze dne 12. července: Ad presentacionem discr. virorum Stephani
Hofman, Hermanni Prager. Nicolai Aldar, Henslini Mechel juratorum
monetariorum de fabrids, Nicolai Pekl Jirke Resch, Wenczeslai Pewer juratorum ex caractorio, quod dicitur preghaus, de Montibus Cuthnis, ad capellam et altare S. Virginis et Onmium sanctorum in superiori ecclesia in Montibus Cuthnis de novo per prefatos monetarios fundatum et dotatum et per
nos erectum, cujus altaris et capelle presentacio ad prefatos monetarios dinoscitur pertinere, discr. dom. Henricum de Tokczaw presbyterum Prag.
dioc. rectorem legitimum instituimus31).
Téhož datum jest listina, dle níž pražský arcibiskup Jan Očko z Vlaslmě phznává konšelúm minc. a prég. právo patronátní k dotčenému
oltáh32) •
1371 dne 3. prosince Ad presentacionem Alberti Glaczerii,'Michaelis
Lankschenkel, Nicolai Dominici, Theodrici Kuewil, Haymanni de Wolkenstayn juratorum de Karactorio quod preghaus dicitur, ad capellam et altare
S. Marie Virginis et Omnium Sanctorum in superiori ecclesia in Montibus
Cuthnis per mortem Henrici vacantem, Procopium de Montibus Chutnis
clericum rectorem instituimus et ministrum33).
Po roce 1420 byl oltáí'níkem v mincíi-ské kapli sv. MaH Magdaleny
jak)TSi Hodík, bývalý farál' uhl-i něvesk ý34) .
Roku 1581 ve čtvrtek den sv. Nikodema stal se invent a popis klinotúv
i také jiných věcí církevních v kostele sv. Jakuba Velkého jinak Vysokého
kostela v kaple, kteréž k obci mincÍÍ'ské a pregéí'ské k správě pánúv konšelúv phnáležejí; bylo shledáno toto: dva mšály l. velký pargamenový
:]J) Borovy Libri erect. I. 77 a násl.
31) Tingl Libri confinuat. II. pg. 32. - Zpráva jesuity KoHnka (Staré paměti
l,utnohor. str. 303 a násl.), že mincih a pregéh v kaple sv. MaH u sv. Jakuba "od
svych pt'edků vyzdvižené" byli již roku 1358 kaplana ustanovili, není nijak doložem, a není věrohodna proto, že v zápise o dosazení kněze JindHcha roku 1370
není jmenován předchúdce jeho, jak bývá zvykem v zápisech těchto; mimo to
zpráva KoÍ'Ínkova obsahuje tvrzení, jakoby mincih již pi'ed rokem 1358 byli kaplu
tu ujali, kdežto zápis z roku 1370 t01l11ito tvrz ení pÍ'Ímo v odpor oznamuje, že
dotčen)T oltář byl "d e n o vo per prefatos monetarios fundatum et dotatum." _
Kaple tato byla totožna s Ílynější kapli černou pod věží jižní. Jan J. Řehák Hora
Kutná 1879, stl. 114.
r'
kA
32) Čelakovský Sbírka pram. práva měst. II. str. 630 a Borov)' Libri crect.
1. str. 77.
33) Ibidem II. pg. 66.
34) Tomek Dějepis Prahy V. str. 137 a násl.
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pSan)T, 2. papírov)T imprimovaný; Ui ornáty: l. zlatohlavový s krumplovaným krucifixem, 2. z zlatohlavu bílého, 3. zlý damaškový; Ui humiraly:
1. na axamitě červeném perlov)', 2. s slovy sUíbrnými pozlacen}Tmi, 3. z axa-.
mitu červeného s slovy zlatými krumplovaný; Ui korporaly velké, čtYl'i
korporaly malé; t.h kazile: dvě kmentové, jedna plátěná; dvě n,anipulce;
jedna štula z červeného axamitu; jedno pouzdro korporalní iaxamitu brunátného: pět kalichúv: čtyh sUíbrné s patinami sUíbrným( jeden všecek
pozlacen}T i patina; dvě ampulky sUíbrné n:a díle pozlacené v pouzdí'e; dvě
lžičky stb brné v korporale zavinuté 35 ).
Kapli Sv. Tí-í Králúvzalož-il·rolHl14O"} Petr z Píslw, nádherně- jl vyzdo bil a vúbec bohatým nadáním opath136); v kutnohorské listině ze dne
1. ledna 1392 pÍ'ipomÍná se Petľ z Piesku jakožto "mincmajgstr ty chvíle '(37).
l{apli tuto, která podle zakladatele slula též kaplí Píseckou, postoupil Pavel
z Písku, synovec Petrúv, roku 1463 mincíh:un a pregér-ům "vida a znmr.enaje
nedostatek svój k tomu, by on tu kaplu mohl tak opraviti a zdělati, ješto
by ke cti a chvále boží napr-ed i ťudíž na památku jeho pÍ'edkuov služba
boží mohla se dieti v ní." Mincíh a pregéH tuto kapli phpojili ke kapli
vedlejší, kterou již v držení měli .. 'Pavel Písek však pozústavil sobě v též
lmpli oltál' jeden, ktelýž "jest byl podle piléí'e proti oknóm38), ale jiná dva
pánóm mincíí'óm a pregél:'om pHslušeti budú. A také cožkoliv platuov pÍ'Íslušelo jest a phsluší též kaple často psané neboli klejnotúv, jichž by sic
.doptáno býti mohlo, těch společně páni mincíh a pregéh i s Pavlem dob)Tvati mají, a čehož by koli dobyli neb vysúdili, toho dva díly slušeti mají
l( těm dvěma oltái-oma, mincíl'óm a pregél"óm odstúpeným, a Uetí díl oltáh
:Pavlovu v tajž kaple. Toto také Pavel vymínil jest sobě i sV)71n budúcím,
jcstližeby kakúkoli pí'ekážkú phhodilo sie to, že by platové k té kaple pÍ'Íslušní dobyti a vysúzeni býti nemohli, že Pavel i jeho buc1úcí bezděčně
l( tomu tištěni býti nemají, aby pi-i tom Uetím oltáh sobě pozůstavcn6m
lmplana zvláštního chovali a držali, ale ph týchž kaplanech zústati mají,
.kteréž neb kteréhož páni mincíh a pregéh svú obcí míti budú. Actum f. 2.
post Epiphaniam Dominl anno 1463'(39).
Kaple Tř"í Králúv byla částí jižní vnější lodi (nynější kaple sv. Františka Xav.), s ní pak sousedila dále na západ v téže lodi kaple, jejíž držiteli
byli mincíH a pregéh již pÍ'ed rokem 1463; roku dotáného pak; byly obě
lmple sloučeny v jedno, tak že kaple mincÍÍ'ú a pregéh\ odtud zaujímala
-celý rozsah jižní vnější lodi, totiž sest klenkov)Tch oddílú (se šesti velikými
.okny) .. Na stěně, která uzavírala kapli mine. a preg. na straně západní, byl
36)
30)
37)
38)
I). 7 v.
39)

A. K. Červené knihy mine. A. 1 v. a 9. (15 v. a 16) ..
Památky archaeolog. III. 86. a Libri erect. IX. H. 4.
Čelakovsky Sbírka pram. práva měst. II. str. 1099.
Oltá{' tento roku 1516 držel Václav Krása z Vlkanova. A. K. Lib. testa11l
A. K. Registrum rubeulll B. 15. a Liber antiquus hered. P. II v.
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Mikuláše Dačického,IQ);- erby ty však roku 1602 byly nešetrně nátčrem vápen:ným zakryty. K ozdobě kaple této troufáme si čítati též stolice umělou
í'ezbou krášlené, a sice větší, osmisedadlov~T oddíl nádherných stolic gotick~Tch, které dosud se zachovaly, avšak, dvakráte již místo své změnivše,
nyní vedle vchodu do sakristie postaveny jsou,n). Nová úprava obou kaplí
v jedno spojených vyžadovala ovšem nemalého nákladu, a proto soudíme,
že s pÍ'evzetím kaple Pískovy souvisí zápis z roku 1464 v registrech obecních
městských, jehož nadpis jest "Peníze špitálští mincÍÍ'óm pójčeni ", tento:
"Páni konšelé s pány obecními pójčili jsú peněz špitálských obci mincíÍ'ské
a pregéí'ské 40 kp gr, a když jim dadí 4 neděle napi'ed věděti, aby je pánóm
zase položili. Rukojmě za to ... (Hi), Actum f. 4. ante Laurencii ... "42).
Na konec klademe zprávu, že roku 1514 zemÍ'el kněz Mikuláš, kaplan
mincíí'ský a pregéÍ'sk~T u sv. Barbory a poručillún mjncíÍ'sk~T k záduší k obci
mincífské, kalich kostelu sv. Barbory, ornát do Hofepníka a zvon doKošetic J3 ). Známe ještě Matúše Pelhhmovského jakožto kaplana mincíÍ'ského, ale nedovedeme hci, v kterém kostele roku 1493 phsluhoval M ).
Obě kaple bývaly občas obmyšleny rúznými dary a odkazy, na pÍ'.
1521 poručil Jan Bzenecký každé kapli po 10 kp gr J5 ) ,

roku 1879 objeven velik~T obraz na omítce malovaný, jehož spodní část jest
úejm~Tm a nezvratným dokladem, Ž<' až k této stěně sáhala kaple minc.

10. Pád obce
.

0:)1', 50, Nástčnn)' obraz v mincH'ské kapli u sv, Barbory.

a prcg.: spaHujel1',e tu mincH'e zaměstnaného kvečováním plátú černých
a proti nl"mu pregéi'e ráz na plátech vybíjejícího (obr. 50.). Že kaple byla
vyzdobena té(malovanými erby mincíÍ'úv a pregéh\v, dovídáme se z Pamětí

"

mincířův

a

pregéřův .

Zdar obce minc. a preg. byl podmlněn náležitým prospíváním dolú,
které sk:Vtaly kov mincovní. Dokud se těžilo hojně hmoty mincovní, daí'ilo se
4") Rezek-Dačick)' II. str. 86.
41) Domněnku, že stolice tyto byly púvodně pro kapli mine. a preg. poHzeny,
projevil Jan J. Rehák a na dotvrzení domněnky té snesl hojně dúvodú. Počet
sedadel shoduje se zajisté s počtem sedmi konšelúv mine. a preg. s nejvyšším mincmistrem nebo jeho zástupcem v čele.
,42) A. K. Reg. rub. parvumD. 12.
4:1) A. K. Liber testam. 1488~1544. é. 28 v. Nedovedeme Hci, byl-li tento
kněz totožn)' s Mikulášem "de ,Varssowia," kter)' byl roku 1462 již kaplanemmincíí'ú
a pregéhl a jehož formát jest vtělen v Lib. antiquus hered. P. ll.
41) A. K. Registrum flav. min. lVI. 10.
15) A. K. Lib. testam. E. 27. ~ Zmínivše se o odkazech, které ve prospěch
obce mine. a preg. byly učiněny, phpojujeme v)'ňatek z poručenství, poHzel~élio
roku 1586 v stí-edu pí-ed památkou svatých Filipa a Jakuba apoštolú páně. "Já.
Anna pozú8talá 'vdova po dobré paměti panu Jakubovi Robínkovi sousedu na
Horách Kutnách a nyní v městě Brodě Českém z žádné kOÍ'Ísti, ale své dobré vúle
a pro čest a slávu pána boha všemohouciho a pro mrtvá těla, totiž chrámy ducha
svatého, k hrobu provození a pro památku svou, též dobré pa.měti pana otce 5vého
pana Davida postbhače, mincH'e, i také pro syna svého :lVIikuláše, vnuka nebožtíka
otce mého, těchto šest perky tlí pánúm mincihlm daruji, aby jich v potí-ebách, jakž.
nahoÍ'e oznámeno, ve zdraví živi užili, to sobě vymiňujíc i paní Salomina sestra.
má, kdyby koho pán búh z nás aneb z pí'átel našich prostí-edkem smrti z tohoto
světa povolati ráčil, aby páni mincih tím povinni byli, nám k provození těla mrtvého
jich propújčiti, tím sou se zámluvna učinili; a oni zase povinni budou hned po
pohl'bu zase takové perkytle pinúm mincií-lllll navrátiti." A. K. Červ. knihy mine. F. 6.
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té~.di~u minco~~ímu; když pak v dolech některých se začala jeviti chudoba,

tesal' a pod., práce v gose pak že by vyžadovala dvou osob (rozpouštění
ve rku, lití cánú, bílení plátú) a náklad na těch deset osob že by do roka nepÍ'esahoval jednoho tisíce zlatých; Medníka mince, gvardejna a písaÍ'e mince
neUeba do rozpočtu vztahovati, poněvadž bez nich není ani taková mincovna, která pracuje dle zpúsobu dÍ'ÍvějŠího. V odstavci "Nutz und Profit
bei diesem Werkh" vychvaluje se znamenitá výkonnost stroje tohoto
a hbitý postup práce, když za půl hodiny lze ulíti cánú ze 300 hÍ'iven a doroka možno zmincovati 40000 až 50000 hí'iven stHbra, a sice ph nákladu
1000 zl toliko (na síly pracovní); vadou prý jest to jediné, že ph minci
hrubé se zjevuje mnoho cisur (totiž Uetina, kdežto ph práci dosavadní bývá
pouze pětina), tak že ph opětném rozpouštění těchto osUižkú nastává
jakýsi větší schodek, ale ten prý se úplně kryje ziskem, plynoucím z rychlébo
postupu práce---ph lití cánúv3 ).
Nelze nel1Znati, že mincování tolarú dútkHvě vybízelo k tomu, aby
dosavadní zpúsob mincovního díla byl od koí'ene pozměněn, hlavně ovšem,
pro usnadnění a urychlení práce, i proto, aby docíleno 'bylo kusú pokud
možno dokonalých. Novotu ph lití cánú, totiž záměnu barchánu za kadlub
železný (infundibulum) phjali mincíh klidně, bez odporu, neboť změna tato
nesahala na jejich práva. Ale všecky ostatní části navržené reformy měly
hrot směi'ující pHmo do srdce starobylé obce mincíi'-t'ív a pregéh\ kutnohorskych; záměrem čelícím ku úízení stroj úv na válení cánúv, na vykrajování plátů a na tlačení anebo vyrážení obrazu mincovního byla zle ohrožena privilegia kutnohorských mincíHlV a pregéHlV. Avšak právě tato privilegia, krály českými opětovně obnovovaná a tvrzená, byla mocnou baštou.
o kterou se útoky novotál'ských návrhú a záměrú, stále se opakující, Hí:'
štily a odrážely. Mohutný pí-íboj pokroku byl by konečně snad pJ:'ece i tuto
tuhou obranu pJ:'ekonal, kdyby nebyly rozhodly jisté nesnáze finanční a ně
které pÍ'ekážky lokální, - jak poznáváme z posudku, jímž Medníci mince
kutnohorské návrh na úízení strojního mincování doprovodili. ÚÍ'edníci
mince činí různé vážné námitky, zejména v listě ze dne 19. dubna 15774)
vytýkají, že je Heba stroj hnáti vodou a té že se v RoÍ'e nedostává, tak že
i v hutech se -užívá hybné síly koňské místo vody, a koní těch že smradem
a prachem mnoho hyne a zmírá, což jest prvním nedostatkem. Dále prý
mají pregéh 26 výsadních stolic pregéÍ'ských, které po sobě dědí i jiným
osobám prodávají, a jich nedají, jak nyní horám se daH, pod 100 tolarú;
mincíh pak drží 52 lůny mincíl'ské též výsadní, jež mají cenu jednotlivě
po 60 až 70 tolaHch; tyto stolice a lúny musily by se vykoupiti, což by vyžadovalo asi 6000 tolan\. Mincování v Kutné ROÍ'e jest prý dosti úsporně
zaÍ'Ízeno, neboť pH díle tolarovém se mincuje hhvna o krejcar levněji) než
v ostatních mincovnách, hHvna bílých grosúvo 3 kl' 1 den, hhvna bílých
peněz o 8 kr, - proto se nezdá, že by se ph mincování strojním ušeUilo
mnoho. Nad to prý tolary tlačené byly shledány velice nestejnými: ně-

v?nych pak zlly bohaté vodou byly zatopeny, vázlo nutně též vybíjení
mmce a tím se u~krovňovaly pHjmy obce minc. a preg; nezdarem díla dolev~ho byli mincm a pregér-i poškozováni též jakožto podílníci hor. Vzápětí
nasledovalo znehodnocení lůnll mincířských a stolic pregéí-sk}Tch a odchod
I-ádn}Tch dělníkův od díla mincovního.
,
Avšak hlavní pohroma obci hrozila z novot, které zdokonalením techniky vl::incovní si klestily cestu do jednotlivých mincoven, zprvu nesmě1,e,
pozdeJI pak rázně mocí neodolatelnou. Od té chvíle, kdy objeven byl nový
způsob mincování, ph němž úhoz kladiv těžkých měl býti nahrazen tlakem
válcú proti sobě se točících (ph úpravě cám\ a plátú i ph vybíjení rázu),
,opětovaly se častěji pokusy k tomu smHující, aby i do mincovny kutnohorské byl uveden tento způsob modelní1). Roku 1577 dne 17. dubna žádala
komora čes. od mincovního úí'adu kutnohorského obšírné zprávy o tom,
lderak by v Kutné Roí'e stroj na lisování mince výhodně mohl býti zaÍ'Ízen
:~. jak veliké úspory by tím bylo docíleno na osobách pracujících, jakož i na
~l~~ch vútratá:~l minco,vních2). Strůjce takového "Miinzkunstwerku" ujisťuJe~. ze s bOZI pomOCI by mohl býti nový stroj zÍ'Ízen, dokonale upraven
a v cmnost uveden proběhem pololetí; pak se vypočítávají pod záhlavím
"Stukh und lnstrumenten zu ainem volkhumen Werkh" všecky poUeby
k tomu nutné, zejména dvě pece železné na tavení stÍ'Íbra, dvanáct kadlubú
na lití cánúv, čtyh železné lisy a dvacet čtyř'i průbojníky na vykrajování
plátú, válce na úpravu cánů, šest pál ú válcú rytých na tlačení rázu, soust::lh, s pÍ'Í:luše,nstvím na. obrábění válcú H:-i vodní kola s kolostrojem
a Jme, - coz pry se za dva tIsíce zlatých poÍ'Íditi múže. Pod nadpisem, Was
fiir Personen bei ainem solichen Werkh sein 11lussen" dočítáme se zprávy,
že na obsloužení stroj úv těch stačí osm osob: ryjec kolků, kováJ:', zámečníci,
• 1) S~roj na váleni cánův, jejž zhotovil okolo roku 1552 francouzsk)' l'ezáč
Bruhe.r (ane~o snad truhlál' Olivier?), byl nedokonalý a proto nebyl obHben)';
u)a~ se v mlllcovnach francouzských a jin. teprve, když byl Warinem zdokonalen
(aSI roku 1640). Také pHstroj na vykrajováni střížků prošel různými fasenii: jeden
druh byl tak opatřen, že dělnik pracoval na páce nohou, do jakéhosi třmenu do,šlapujicí; jiný opět podobal se šroubovému lisu. Nejstarši stroje na vybijení rázu
byly. úhozné: púvodně se působilo beranem, který se zdvihal na páce nohou asi
-tak, Jako u staršího přistroje vykrajovacího; potom se uživalo k témuž účelu strojú
p~dob~ých šroubovému l~su, ji~hž vynál~zcem byl bezpochyby Ant. Brucher. Stroj
valc~vy (Jan Vogler, Mlle Bnot, Wann) byl tak opatřen, že mezi dvěma válci
proh sobě se otáčejícími se protahoval cán a na něm se vytlačovala na vrchu
i vespod řada mincovních líců a rubú, které na obvodě obou válcú byly i'adou
vyryty souhl:sně tak, ~e líc se ocitnul pokaždé přesně proti rubu; z cánu pak se
teprve kotouuky vykrajovaly. Podrobnějšich zpráv lze se dočísti v Ottově Slovuiku naučném v článku "Mince" od Ed. Fialy, v Karmarschově Techn. vVorterbuch
v článku "M ilnze" od Karla von Ernsta, v pojednáni téhož spisovatele Die Kunst
des. Milnzem," 1880 a v objemném, hlavně moderni mincovnictvi probÍI~jicím spise
"Dle Milnztechnik" od E. Schlossera 1884.
2) A. K hor. odd. kniha 21. fol. 17.
k~lku

3) A. K hor. odd. kniha 16. fol. 624; též hor. odd. Č. 6719/I1.
J) A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 521-525.
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které z té míry lehkými, jiné opět těžkými, "weliches ain gutter Handel Hir
die Juden were, dass sie díe schweren daraus schissen und mit guttem Nutz
pagamentiren khendten und die geringen im Landt pleiben mussten";
mincíh prý za tak mírnou mzdu mohou pracovati proto, že vedle mincování se zabývají ještě jinými živnostmi, jsou prý to na111noze lidé zámožní,
"die man zu Ratspersonen und anderen Emptern gebraucht und nicht dem
lVI untzvverkg wie andere nachziehen und wandern, sondern stets hie bleiben."
Domníváme se, že dúvodúm těmto se podal-ilo zažehnati pohromu, která
obci minc. a preg. hrozila. Pokud se týče vzhledu mince, nelekali s~ mincíí-i
horští ani nejpí-ísnějšího posudku; vždyť se ani Madmincovní netajil s nejchvalnějším uznáním, když roku 1574 odpovídaje na nové artikule mincovní hájil zájmy kutnohorských mincH\"tv a vynášel vysoko jich dovednost
slovy: "wie sie denn ohne Ruhl11 zu l11elden (welches die andere Mi.inzl11eister
selbst bekhent) das schonest gelt im Landt rnachen'(5). Nemalý podíl na této
.chvále pHslušel ovšem tehdejšímu í-ezáči kolkúv Jihkovi staršímu z Řásné.
Sotva se obec mincíÍ"ská poněkud uklidnila, již byla opět znovu znepokojena, když roku 1604 král Rudolf listem ze dne 23. bl'-ezna6 ) Davidovi
Endrlovi, Medníku mince v Kutné Hoí-e, Hanušovi Erkrovi, gvardejnovi
mince pražské, a J achymovi lVIollerovi z Rundeku, puchhalterovi komory
-české, oznámil, že Hanuš UiS3,l1Z nabízí svúj vynález "eines Zíehwerkhs",
jímž prý se ušeUí plahl mincíÍ"ského a z něhož prý vycházejí sUížky m\~nější
.ft úhlednější. Poněvadž se dosud nestala rozhodná zkouška, z níž by bylo
lze úsporu posouditi, ustanovil král pokusné mincování na den 29. bí-ezna
.ft l1al-ídil jmenovaným úí-edníkúm, aby zkoušky té se zúčastnili, vše od
začátku do konce bedlivě pozorovali a o výsledcích svědomitě uvažovali.
Ph zkoušce té mělo býti současně zmincováno 100 hhven sUíbra kutno11orského zpúsobem novým (strojem) a 100 hí-iven zpúsobem dHvějším
(kladivem) na groše bílé a malé a pro každý zpúsob měla se pÍ"esně zaznamenávati spoti-eba uhlí, vinného kamene, soli, železa a j., jakož i velikost
schodku, platu mincíí-ského a všeho jiného vydání. Domníváme se, že i tentokráte obec minc. a preg. šťastně vyvázla z hrozícího nebezpečí; neboť
11emohla pÍ"ece ještě z paměti vymizeti resoluce ze dne 5. Února 1599 (viz
str. 242), jíž král Rudolf mincíhim a pregéhhn kutnohorským (proti jich
dělníkúm pregéí-ským) práva jich starobylá potvrdil.
Neblahé dúsledky bitvy bělohorské, zejména éra dlouhé mince a konfiskací, odchod četných rodin nekatolických do ciziny, pusté Í"ádění vojsk
nepí-átelských i domácích, - to vše bylo zdrojem mocných otí-esú a trvalého rozrušení společenských poměrú také v Kutné Hoí-e; životní podmínky
všech vrstev obyvatelstva v tomto městě byly ožehnuty mrazivým dechem
Tozvratu, účast na dolování značně ochabla a hluboko sklesla pod úroveíí.
pi-úměrnou - tím také práce mincovní se ocitla na blízku mrtvého bodu.
ú) Ibidem fol. 372-374.

") A. K. hor. odd. kniha 4. fol. 42. Na proužku pbloženém k tomuto l1lalldatu
jsou vytisknuty pečeti dotčen:\Tch Hí úředníkův, snad na dúkaz, že mandat četli?

Po roce 1640 dokonce se vyskytl návrh, aby mince kutnohorská byla zrušena aspoň dočasně a sUíbro, které tamější doly skýtaly, aby se dováželo
každého měsíce do mince pražské. Avšak na odpor tomu ozvaly se vážné
dúvody tyto: 1. dovoz sUíbra do Prahy a vybité mince zpět do Hory vyžadoval by pro velikou nejistotu na cestách vojenského prúvodu 7-8
mušketýrú, a čítalo-li by se pro každého denně po 15 kr, byla by útrata
pokaždé (dva dny cesty sem a tam, dva dny čekání v Praze) aspoň 14 zl
.ft za celý rok 168 zl, ph nedostatečné ochraúě dávala by se v šanc celá
zásilka, zpravidla asi 1000 zl; 2. kdyby sUíbro zústalo v HoÍ"e, ušethl by
se p~platek za tavení v Praze (ze 100 hí- 3 zl 20 krl, jakož i poplatek za
prozkoušení sUíbra v Praze (pokaždé 10 kr a 1 lot sti-íbra "na pro bu "),
kteréžto oba poplatky do roka by dosahovaly 50 zl; 3. ponechá-li se sUíbro
v minci kutnohorské, nemusí se zrniti, nýbrž se múže pÍ"epálené ihned prozkoušeti a saditi,čímž se llšeUí schodek v ohni pí-i opětném tavení v Pľaze
na 100 hhven asi 6 lotů, totiž na penězích 5 zl, a ročně asi 60 zl; 4. jestliže
mince kutnohorská zanikne, ochabne též dolování; 5. m.ince kutnohorská
jest mnohem starší než pražská a má starobylá krásná ("uralte schone")
privilegia, proto má trvati dále 7 ). Ale pí-es tyto pádné námitky bylo dílo
mincovní v K ut né HOÍ"e pl'-erušeno; soudíme, že p1-erusení se nestalo pí-ed
rokem 1646 - jinak bychom se nemálo podivovali tomu, že obec pregéÍ"ská
roku dotčeného sob!' poHc1ila novou pečeť (str. 218.). Neumíme Hci, jak
dlouhou dobu mincíh a pregél-i kutnohoršti byli (proti své vúli) na zahálce,
víme toliko, že teprve roku 1653 nejvyšší mincmistr lVIikulás z Schonfeldu
se ujal Kutné Hory proti komo1-e české, která nechtěla již mince kutnol10rské obnoviti, poněvadž se jí nezdálo, aby pro tak malé množství sUíbra
do mince plynoucího mělo býti nakládáno na Medníky a na rúzné jiné poHeby mincovní. Nejv. mincmistr uznával, že jest tu dotýkáno starobylých
výsad Kutné Hory, a chtěje býti ochráncem výsad těchto vyžádal si rozpočtu, kolik by asi opětné zaHzení mince stálo, a projevil pak dokonce
ochotu, že by ze sáčku svého nahradil, čeho by se lledostával0 8 ). Ale komora k tomu svoliti nechtěla, leda by "die Herren Schopuneistern die abgehende 1\1 i.inzbedi.irftigkeiten auf ihre eigene Spesen hinzuschaffen thiiten"9).
Nehodláme záležitost dále stopovati; toliko pdpomínáme, že roku 1654 byl
do Hory ustanoven novým správcem mince :Řehoí- Leop. Hackl s obšírnou
') A. K.

Doplňkú

i-ada 1. 2257.

8) A. K hor. odd.lmiha 32. fol. 79, 81 a 83. V jednom listě syém_ píše nliknlM
z Seh6nfeldu takto; " ..... weil ich sehe, dasz keine sonderliche groBe Kosten darzll
vonn6then und die 16bliehe Cammer sich allein \wie zu vcnnuthen) der erforclerten
Expensen verweigert, also ... habe ich geschrieben, da s nmb Erhaltung dcr Klltlenbergisehen Privilegien ich solehe Un!,6sten aus meinem Seckhel darlegen will. Derahalben werdet lhr die einkhol1ll1lellden Blickh Silbe!' allda behalten uncl nich t
nachher Prag schicken, mit dcm l\Hinzell aber bis Zll meiner Anknnrt uichts vornelllneu."
V) Ibidem fol. 95.
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insirukcí ze dne 2l. července téhož roku10) a že od rC~n1 .l0ó9 začínaje bylo
bez pi"etržení na Vl. Dvoí"e mincováno až do roku 1702 dosti čile: na pL
1659 vykonáno asi 30 verkú a zmincováno asi 10000 hl"iven sazeného
sHíbra11 ). Mnoho peněz cizích bylo zde pl'"emincováno, zejména 1668
rúzné druhy peněz polských za 8402 zl 30 kr, které sem byly poslány
z panství pardubického, kolínského- a poděbradského; roku 1674 a 1675
opět dodány jakožto pagament jakési "niedersachsische Plechatschen"
a "niedersachsische Guetgroschen". Dokonce se na Vl. DvoÍ"e razily
i dukáty: 1669 pH kvartalu Crucis bylo jich vybito 920, Luciae 37'l,
roku 1670 Reminiscere 1035, Trinitatis 406, Crucis 884; od práce placeno
mincíhlm za každý dukát Yz kr12). Patrně se tu jeví snaha, zjednati mincíh'im práci a jakýsi výdělek, když sUíbra domácího bylo posklOvnu. Rolm
1698 platilo se mincířům za zmincovápí 1 hHvny sazeného sHíbra: na groše
43/ 4 kr, na krejcary 6Yz kr, na púlkrejcary 10 kr; pod titulem "svíčkové
pečeně" dostávalo se jim ročně 10 ZP3). Témě!- až do sklonku 17. století bylo
mincíh'un kutnohorským dovoleno konati dílo mincovní podle zpúsobu
od starodávna obvyklého. totiž kladivem; teprve asi roku 1595 bylo za·"
vedeno výhradně válcování cánú14 ). Výsady mincíhlv byly zlomeny mocnou
snahou k úsporám čelící: bylo zjištěno. že na vyválcování 1 hhvny sUíbra
10) A. K Č. 999'2. V instrukci této nacházíme doklad, že pregéH tehdy ještě
vybíjeli ráz na minci kla:livem: 31. artikul hovoři totiž o pregél-skych železech
"Stockh und Obereisen," které jest úřednilm mince pečlivě opatrovati a ve zvláštní
truhle pí"echovávati.
") A. K

hor. odd. Dva

rejstříky

mincovní (Us. invent. 583).

12) Ibidem.
13) A. K

hor. odd. kniha 44. fol. 379.

14) A. K. hor. odd. Registra mincovní (<'1s. invent, 583). Písaí" mince JiH
:Martin Krah pHpomíná, že odcházeje z úřadu svého nahradil dodatkem mincířům,
"was ihnen an ihrEm Mi.intzerlohn ... sowohl in Zeit der noc. h g e w e h l' ten
Ham mel' a l' b e i t, als auch nachmahls ... in Zeit der Streckwercksarbeit bisher
rlicksta,ndig verblieben," a sice od roku 1694 do 1700. - Že mincovna kutnohorsl,á
byla opatřena různymi stroji tehdy moderními, dokládáme inventál-em z roku 1778
"liber die Mobilien und Gera,thschaften, welche skh in dem konié,l. Kuttenberger
iVIi.lnz-Hause befinden." Nebylo toho mnoho, a vše bylo ze šmiten a z pregovny
pí"eneseno do komory, v níž se jin ly chovaly tegle ("tiegelgewolb"); byly to zejména
věci následující: ,,3 Durchschnitt auf 1 und Yz Kr, 1 Durchschnitt auf Groschen,
2 Durc.hschnitt auf Gantz- und halbe Thaler, ... 2 Pra,gwerk auf kleine Mlintz,
2 dergleichen unbrau~hbar, ... 1 neue doch unbrauc.hbare Masc.hine oder Stoszwerk
von Eisen ... " V témž inventáH zapsány jsou též stroje, kterych tu již nebylo, totiž~
,,1 messingenes Streck- oder Justirwerk, welches in der konigl. Prager Mlintz be
findlich ist, ... 2 Pra,gwerk auf ganz und halbe Thaler, welche aber nac.h Sistirung
der hiesigen in die konigl. Prager Mi.\ntz abgegeben wurden." A. K. hor. odd. 9453.
DoUadem jsou též některé položky v počtu z peněz vydanych roku 1702; "fi\r
Baumol, so die Mlinzer beim Zainstrec.ken, Plattendurchschneiden und Pregeľl
verbraucht haben, 3 fl lil kr; 1 (6 lnselt zum Einschmieren des Wasserrad-'Vellzapfens beim Streckwerk in der SchmolzhiHte 8 kl' 2 den." A. 'vY.

stačilo uhlí za 3 denálY, kdežto vytepání kladivem vyžadovalo dHve uhlí
za 2 krej car y 15).
Dalsí trvání obce mincíí-ův a pregéí-úv bylo pouhým živoÍ"ením a pozvolným odumíráním. SUíbra phnášeno do mince týdně nemnoho přes
30 hl'"iven. Vybíjení grošúv a dvougrošúv, z něhcž mincU"úm a pregéUhn
kynul ještě jakýs takýs zisk, komora č'eská zákazem roku 1712 a opět roku
1715 zastavila1G) namítajíc, že do mince kutnohorské žádné chudší sUíbro
(pagament) nephchází, že sléváním sUíbra l~a fajn páleného (kutnohorského
a vľchlabského) s mědí na zrno šestilotové se sUíbro čisté zbytečně opět
znečišťuje (" nnniitzbar versudlet ") a tím že marná práce se phdělává
a útraty se zvyšují, a že vybíjením drobné mince vúbec pHchází na zmar
mnoho práce, času i také užitku. A proto naHdila komOl a, aby v Hol'"e byly
raženy toliko tolary a zlatníky. Konečně bylo Meclníkúm mince clútklivě
vytýkáno, že v uplynulých dvou létech dali v Hol'-e o své vúli, ba proti
zákazu čes. komory vybíti gwšú za 6084 zl, z čehož se jim bude ještě zodpovídati; neboť výn:luva, jakoby drobné rdnce bylo Ueba k výplatě děl
níkú atd., není správna) poněvadž tak velkého množ'ství výplata nevyžaduje
a nad to obíhá v zemi dostatek nebo spíše pl'-ebytek mince drobné. Na
upokojení mincH-úv a pregél'"úv žalujících, že by z té malé mzdy nemohli
živiti rodin svých a že se nenadáli takového příkoří, když 30 až 40 let konali
věrně a pilně práci svou, svolila komora česká listem ze dne 7. záH 171617 ),
a by mhlcíl'-úm phdáno bylo na dílo 1 hhvny celých Hšských tolarú a Plllek
Yz kl' a pregél'-úm 11/4 kľ dotud) dokud nebude dovoleno raziti minci drobnou.
Potom vybíjela se mince v Kutné HoÍ"e ještě deset let. Relací ze dne
5. února 172718) oznamuje horní hofmistr) že k poslednímu sezení Mednímu
do rejtunku pcvolal bývalého šmitmistra Václava Elsnice, jakož i ostatní
bývalé mincH-e a pregél'-e a že jim pl'-ečetl reskript) kterým se prohlašuje
"Sistirung der allhiesigen lVIuntz." Dle reskriptu toho dostalo se Václavovi
Elsnicovi stipendia týnodního 1 zl; ostatním se pHslíbilo) že o ně také bude
postaráno. Stranu mincovního zámečníka lVIatesa Stabla a též Jana Smahlo
navrhoval hofmistr, aby byli phjati za mincH-e do pražské mince, po pl'-ípadě
aby Jan Smahlo, kdyby v Praze pro něj místa nebylo, byl ustanoven šmelcíl"em ve zdejších hutích. V "registl u zápisúv na lúny mincířské Dvoru
Vlaského na Horách Kutnách" na vnití-ní straně pl'"ední desky poznamenáno
pÍsly_em neumělým toto: "Léta Páně 1727 mince se od Hory Kutny do
Prahy vzala; však ... sUíbro tam mincují a do Hory peníze pHvážejí na
havU"e, na hutníky a na vydání; stalo se dne 18. Januarii." - "Václav
František Elznic z Prajznu 52 léta 13 dní pH té práci byl, za to každou sobotu
1 zl rejn. z kancelál'-e mincovního až do smrti má bráti."

15) A. W. Mlintz-Gefa,l1e und Ausgaben z roku 1702.
16) A. K hor. odd. kniha 29. fol. 176 a 278; první list jest datován dne ll. března
1712, druhy dne 10. května 1715.
17) Ibidem fol. 293.
18) A. K hor. odd. kniha 45. fol. 366 a násl.
18
R o z P I' a v y: Tf. 1. Cls. 48.
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ll.

Závěrek.

Mezi útvary společenskými, které v Kutné Hol:"e (j ako i v jiných
a vúbec v lidnatějších sídlech) povstaly sdružením a těsným semlmutím jedincú, majících společné cíle a zájmy, jakož jsou cechové a por'ádky, měla obec mincíl:-ův a pregér'ú význam nad jiné vynikající a od jiných
značně se odlišující. Ona jediná směla užívati honosného názvu "obce",
ona byla po drahný čas jediná vedle obce městské vyznamenávána tím, že
její konšelé byli sazeni nejvyšším mincmistrem nebo jeho zástupcem, ona
konala pravidelné schúze své na Vlaském Dvol:"e, v budově královské, buď
v preghauzu anebo dokonce i v rejtunku, ona se těšila obzvláštní pHzni
a milosti králově, s nímž se dokonce i dělila jaksi o užitek z mince plynoucí,
ve věcech týkajících se lúnúv a stolic (representujících druhdy summy
značné) rozhodovala zcela samostatně a nezávisle. To vše vybízí k phrovnání obce mincíhlv a pregéřúv kutnohorských k instituci tovaryšstev mincíl:"ských, která v 13. 14. a 15. století se vyskytala v četných městech ně
meckých, zejména ve 'Vídni, v Augšburku, Bamberku, Basileji, Kolíně
nad Rýnem, Řezně, Štrasburku a jinde a tam nazývána byla "Munzerhausgenossenschaft" nebo prostě "Hausgenossenschaft" (societas monetariorum, consortium campsorum). Pro účel, jemuž stať tato jest věnována,
stačí stručné vysvětlení, kterak velezajímavá instituce tato vznikla*).
Stopujíce mincovnictví v r'íši německé od 9. století začínaje pJznáváme,
že všecky výhody práva mincovního, které púvodně pHslušelo nezkráceně
toliko císah, znenáhla během necelých snad 300 let pl:"ešla v moc jednotlivých Hšských velmožú, zejména duchovních knížat, četných opatství
a městských obcí. Právo mincovní udílel cíSal- štědl'-e a hojně v plném rozsahu, tak že obdarovaný byl účasten požitkú, jichž mince (hlavně směna)
poskytovala, směl označovati minci jménem svým a mohl dokonce samostatně určovati jakost mince své třeba i odchylně od mince Hšské, poněvadž
l:"ádné dohlédání vrchním pánem mince na pr'ečetné, po celé rozsáhlé l:-íši roztroušené mincovny bylo téměř nemožné. Že púvodní účel takovýchto obdarování, totiž povznesení obchodního ruchu a zvelebení blahobytu, byl
hamižností jednotlivcú zle poškozován, jest nepochybno. Ale také nelze
neuznati, že tato decentralisační politika finanční táhla za sebou nutně
ještě další vlivy Uíštivé, z nichž se vyvíjely následky po stránce sociální
velice významné, zejména pokud se týče národohospodářského a politického
vývoje měst. Jestliže majitel a vykonavatel práva mincovního ať z nedostatku hmotných pomúcek pro zásobování mince materiálem mincovním,
ať z pHčin jiných se stal závislým na faktorech obchodních a na kapitalistech, tehdy dovedli lidé tito na mnoze minci na sebe strhnouti, a tak
povstala mincÍÍ'ská sdružení čili konsorcia zámožných občanú jakožto samostatných podnikatelú, jichž členové na mnohých místech nabyli tak svrchoměstech

*) Dr. K. Th. Eheberg napsalo těchto věcech obsažnou knihu Ueber das altere
deutsche Miinzwesen und die Hausgenossenschaften 1879.

vané moci, že si usurpovali dokonce právo, i mincmistra si voliti ze stl-edu
svého, a tím veškerého cizího, dozorčího zasahování do záležitostí mincovních se zbavili. Takovíto "Hausgenossen" dovedli državu svou rúznými
prostředky upevniti a sobě zabezpečiti, zejména tím, že počet účastníků
v jednom sdružení udržovali na určité míl'e (na pf. v Bamberku smělo býti
pouze 24 členú) a že volbu členúv nových na místa uprázdněná vyhradili
sobě jakožto právo nezadatelné. Vídeňský "Hausgenossenschaft" phpouští
však dědičnost práva člen~kého a dovoluje dokonce, aby smělo býti prodáno
nebo zastaveno. Ph volbě členú nových obracen zl-etel hlavně k osobám
zámožným, pHslušníkům vynikajících rodú patricijských, čímž finanční
zdatnost konsortia, jakož i věhlas a moc jeho znamenitě se posilovala.
Příznivým vývojem věcí domohla se tato Sdl užení ještě rúzných pozoruhodných privilegií: jejich dozoru podrobeny všechny váhy a míry v obvodu
mince; mincmistru s jistým počtem (12) pHsežných členú phHmuto právo,
rozsuzovati ve věcech, které se dotýkaly pHslušníkú konsorcia, budova
mincovní prohlášena (podobně jako kostel) útočištěm pronásledovaných.
Dostatečná a nikdy nemizící zásoba kovu mincovního byla existenční podmínkou každé mince; tím se vysvětluje zcela prostě nápadný fakt, že takový
"Hausgenossenschaft" se mohl v obci vyšinouti na tak vysoký stupeň
finanční i politické moci. V městě, kde nebylo obchodu čilého ani hojného
obratu peněžního, anebo tam, kde blízké bohaté doly zbavovaly držitele
mince starostí o zásobování materiálem mincovním, tam nebylo příčiny,
aby se zl-izovalo tovaryšstvo, jako byl "Hausgenossenschaft."
Mincovní zl-ízení státu českého nebylo pHznivo vzniku takovýchto
institucí; proto také neznáme českých družstev mincovních. Král česky
neudílel práva mincovního, nýbrž toliko pronajímal požitky, z vybíjení
mince královské vyplývající; s nájmem mince pak nebyla ještě nutně spojena práva jiná, na př, právo rychtál:"ské aj. - práva taková pronajímal
král opět zvláště. Poznavše pak vznik kutnohorské obce mincíÍ'ú a pregél:-ú
a původ jejich výsad, snadno pochopujeme, že obec tato nemá ničeho společného s institucí npmeckých "Hausgenossenschaften".

1&*

277

jsme odtud také Mad horního hofmistra, neboť ingerence jeho na věci mincovní byla nepatrná. Nejvyšší mincmistr byl ovšem rádcem královým
v záležitostech mincovních a byl též prosUedníkem mezi králem jakožto
svrchovaným držitelem mincovního regálu a Madem mincovním; avšak
~esluší se, vtěsnávati význam tohoto vysokého, všecky země koruny
Ceské vlivem svým obemykajícího Madu do úzkého rámce, jímž pojednání
toto jest omezeno.

V. Úřednictvo při mInCI kutnohorské.
Správu mince své v Kutné Hoí-e svěí-oval král lLužům schopným,
k Madu ton-;.u nejlépe dcporučeným; jim bylo starati se o to, aby z mince
královské vycházel peníz obsahem dobrý a formou pěkný, jim bylo dbáti
toho, aby všecky potí"eby mincovní v čas byly opaUeny, aby rudokupcům,
uhmům i jiným se dostávalo pí-esně z~platy, aby tím práce v dolech a hutích
byla fedrována, aby dílo mincovní postupovalo bez pí-ekážek a bez pí"erušení, aby konečně v pokladně mincovní udržována byla náležitá rovnováha; oni měli míti péči též o to, aby lY.ezi osobami výkonnými (mincíh,
prEgéh a j.) zachováván byl r-ád a kázeň.
Nejvyšším správcem mince byl mincmistr, jejž za nepHtomnosti jeho
zastupoval horní hofmistr; k dílu mincovnímu stále pÍ"ihlédali a cenný
materiál n-;.incovní v ochraně své drželi Medníci mince, gvardejn a písaí"
mince, kterým bylo též spravovati pokl8dnu rLÍncovní; péči míti c drobné
poUeby díla lL.incovního, o oekonomickou stránku Vl. Dvora a pod. pHslušelo šafáH čili hospudáí"i dvorskélT'.u; k Mednictvu minccvnímu byl pHdružen též í-ezáč kolkův, jakož i kolkáf, totiž ochránce týchž kolkův; vážný
úkol pH minci měli ovšem též vrátný a ponocní.
V nejstarší fasi mincovny kutnohorské nazývali mincmistrem (magister monetae) osobu, která nechť již jakožto Medník královský anebo jako
nájemce dílo mincovní skutečně ve všech podrobnostech í-ídila a veškeru
zodpovědnost jediné na bedrách svých nesla. Když pak byl úízen Mad
nejvyššího mincmistra, jdlOŽ těžiště leželo ve věcech horních, zrušen název
mincmistrů a nahrazen titulem Medníkův mince; takto ly.ěly býti zamezeny
zmatky, které snadno mchly vzniknouti, pcněvadž nejvyšší mincmistr sídlo
své n-;.ěl v Hoí-e. Jestliže v mincovnách jiných titul mincmistrů se zachoval,
nelze v tom hledati nižádného vyznamenání anebo vyvýšení nad minci
kutnchorskou; vždyť jest pí-ece s dostatek známo, že mince kutnohorská
bývala vzorem ostatním. V minci pražské nebylo pHčiny, proč by název
od starodávna obvyklý lY.ěl býti zn-;.ěněn; v minci jáchymovské a budějo
vické, které pozdřji vznikly, zaveden prostě název, ve všech mincovnách
cizích, zejména německých, obyčejný, neboť i tam byl vyloučen jakýkoliv
omyl. Objasnění toto podáváme, soudíce, že by v oddělení tomto mchla
býti poMešována stať, k Madu nejvyššího mincmistra hledící. Vyloučili

Obl'. 51.

Pečeť Madu m,incovního
Za Vladislava II.

Obl'. 52.

Pečeť Madu mincovního
za Ferdinanda 1.

Mincovní Mad měl ovšem také svou pečeť; tou ověí"ovali Medníci
mince veškeré důležitější listiny své, na pL kvitance, dlužní úpisy, listy
průvodní a pod. Svrchovanost krále jakožto pána mincovního zračila se
na pečeti pokaždé tím, Ú uprosUed pečeti se stkvěl korunovaný mono-

Obr. 53a.
Pečeti úřadu

Obl' .. 53b
mincovního za Maxmiliána.

gram jména králova: za krále Vladislava W, za Ferdinanda F atd., jak
poznati lze z phpojených vyobrazení. Pečeť Madu mincovního z doby krále
Vladislava známe jedinou dosti úetelnou na listě, jímž Medníci mince podávají nejv. mincmistru zprávu o vydání z mince roku 14951). Průměr
pečeti jest 21 mm; jest vtlačena do vosku černého; nápis na stuze švižně
vržené není čitelný (obr. 51.). Jasné otisky pečeti mincovní z doby krále
Ferdinanda 1. našli jsme na dvou listinách z roku 1540 a 15632). Pečeť

I
i

"

1) A. K hol'. odd. kniha 10. fol. 14.
2) A. K hol'. odd. 606 a 1318. - A.

čes.

místodrž. 1527

č.

7 a 8.
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tato jest poněkud větší (průměr 25 mm); stuha s nápisem vine se vkusnými
záhyby kolem štítu, v němž korunovaný monogram jména královského
jest rozmnožen o českého lva (obr. 52.). Nápis na bláně, málo úetelný, byl
srovnáním otisků několika rozluštěn takto: "R(ex) PRIMVS o B08MI8".
Na pečeti z doby krále Maxmiliána běží opis (titulatura králova) podle
okraje v pravidelném okruhu kolem štítu, vedle něhož jest vyznačen
letopočet 15-6~ 3) (obr. 53. a. b.); pečeti této známe dvě velikosti: průměr
jedné jest 25 mm, druhé 45 mm. Po Maxmiliánovi nepoHdili si již nového
pečetidla: týmž pečetidlem s korunovaným M pečetili nejen za Rudolfa
a Matyáše, nýbrž i za Ferdinanda II.4)

1. Úředníci mince.
Úí"edník mince byl duší veškeré agendy na Vl. Dvd"c l ), zejména
nebylo jediného výkonu ph díle mincovním, který by nevyžadoval jeho
3) A. K. hor. odd. 3179. Listina z roku 1584.
4) A. K. hor. Odd. 6216 aj.
1) Byla jistá doba, kdy nikoliv nejvyšší mincmistři, nýbrž úředníci mince
byli pravými správci a strážci mince. Fakt tento doložiti lze dvěma vážnými a vysoce
významnými událostmi, při nichž běželo o důležité zájmy mince kutnohorské: při
prvé bylo nejvyššího mincmistra vůbec opominuto, ph druhé postavili se úřednici
mince dokonce proti nejvyš. mincmistrovi, neuznávajice jeho právomoci a zasthajice se závazl<em, který učinili pánům zemským. Jednání v obou případech
jest svrchovaně zajímavé, a proto neváháme, podati zápisy jeho se týkající v původním
znění, toliko nepatrně zkrácené.
1471 " ..... po smrti krále Jiřího hned v sobotu ldne 23. března) sšedše se
společně páni šepmistři a conšelé s obecními a staršími vzemše to před se, že jsú
město královské svobodn8 a žádnému jinému krom hále že nejsú zavázáni aniž
byli, poněvadž blÍh krále neuchoval, znamenavše, že oni sami a obec a ne jiní s pomocí boží náklady svými s obcí hory sú vyzdvihli, i šli sú do mince hodinu téměř
první na noc a přivolavše úředníkův mince ocl krále usazených Oldřicha z Thušeně,
Petra Kluckého a Prokopa Aldera z Lošan a předloživše jim věci svrchu psané nehnuli sú jimi s úřadův, zmocněvše se spolu s nimi mince rozkázali sú jim i probéřóm,
aby bez vůle obecní nepočínali nic než pokudž ze spolka namluví, přidavše k nim
osoby z obce, z conšel, z obecních i z staršlch a to sú tím úmyslem učinili, nebo
statkův svých znamenitě pójčovali sú králi milosti za živnosti jeho pro obranu
koruny české a nemajíce odkud jinud sobě navrátiti i hleděli sú k minci, aby odtud
důchody královské berúce lidem i sobě opravovali, jakož sú ii pak drželi až do toho
sněmu, kterýž .se poc pisuje (27. května) ... " A. K. Lib. sentent. A. 8 a násL
"Tehda (když byl snE'mem kníže JindHch za hejtmana království Českého vyzdvižen) pan Vilém Rábsk)T učiniv slyšení mluvil jest pl:-ede všemi, ktož nahoře v pokoji
(nad preghauzem) vydáni jsúc od valní ho sněmu seděli, k nám Um: Páni Horníci,
již vás teď tajno není, kterak kníže JMt zvolen jest ode vší zem<- za najvyššího
hajtmana království česluho. Vy jste klenot země České hned po koruně druhý;
i vidí se všem pánům, rytíistvu i městém, poněvadž' JMt koruny této hájiti má,
aby JlVIti mince byla postúpena, aby z těch dúchodův JMt na potřeby zemské zdvihaje
k obecnímu dobrému nakládal ... Páni Horníci to slyšíce žádali sú, aby jim pl:-áno
bylo, aby to na stalší z obce vznesli, a šedše dolův, obeslavše starší a žádost svrchu-

dozoru, ph kterém by nebylo Ucba jeho zasáhnutí a souhlasu. Proto se
funkce jeho na mnoze kryjí s povinnostmi gvardejna, písaJ:-e mince a šafáí"e
ml11ce.
psaných jim předloživše na tomto sú zůstali: Chce-li Jich Milost, aby jim mince
byla postúpena, tehdy aby je při tomto zachovali, jakož se teď podpisuje: Najprv:
jakož sú zjednali žoldnMe jízdné na čtvrt leta, těm aby napí"ed z mince každý
týden placeno bylo až do toho času vedle toho .zjednání, neb sú byli k obhajování
toho města a hor zjednáni. Druhé: kteréž pěší zjednali sú ku potřebě obecní, těm
také aby každý týden z mince placeno bylo vede toho, jakž páni s nimi namluvili,
po čem každému má placeno býti. Třeti: jakož súsedé a obyvatelé zdejší pójčovali
sú statkův svých králi milosti k obecnímu všeho království dobrému a JMt byl
ukázal, aby z mince bylo placeno na ty dluhy každý týden, nemůž-li býti sto
kop, ale najméň padesát kp aby vydáváno bylo a páni aby přijímajíce to i poplacovali súsedům. Item jakož z povolení krále milosti slavné paměti obec počala
jest valy dělati k ohradě města tohoto k obecnímu dobrému, aby ku pomoci toho
nákladu z mince pánům a obci každý týden vydáváno bylo deset kop gr. - Tehda
páni vysláni jsúce od obecních i od staršich z obce předložili sú svrchupsané kusy
před kníže a radu jeho milosti, kteráž s ním byla v králově světničce nahol"e, zejména
před panem Vilémem Rá bským, panem Mikulášem maršálkem a panem Mikulášem
HoHck)Tm hofmistrem, v přítomnosti pana Ople; a když kníže jeho milost s svú
radú svrchupsanú pány vyslané vyslyšavše řekli, pány a obec tuto pH těch všech
věcech zachovati a ty věci. tak z mince vydávati až do zaplacení dluhův, tehda
dány sú ldíče od Medníkův mince lmížeti. a jeho milost zmocněn jsa kličův i poručil
je zase týmž Medníkóm do dalšího opatřenÍ. Actum f. 3. post Urbani(dne 28. května)."
lbid. A. II a násl.
1516 "když jest žalostná a smutná novina přišla o smrti najjasnějšího knížete
a pána pana Vladislava, Uherského a Českého etc. krále ... , tehdy vedle povinnosti páni šephmisth a páni jakožto hospodáři i také, že po smrti slavné paměti
luále Jiřího hned páni Horníci v minci krále JMti na Dvoře Vlaském se uvázali tak,
jal\ž tu na ten čas phpomenuti od lidí starých učiněno, pro obhájení hor, i na témž
byli jsú chtic se v minci krále JMti uvázati, jE úc k ldomu napomenuti od obecnich
a staršich. A o tom s panem mincmajstrem tehdáž panem Vilémem Kostkú z Postu pic na Litomyšli mluvili, dostatečně předloživše příčiny předepsané i také, že
jsú nákladové jich tu v minci, chtic to opathti tak, aby z pánův osoby některé při
hlédaly k ktomu, což se do mince krále JMti schází a co jest v minci, aby vědomost
pHjmu i vydání jměli, však tak, aby úřednici mince při svém Madu jsúc toho pilni
zůstali a tak se zachovali, aby nikam nic bezpotřebně a jinam mimo potřebu ho mi
vydáváno nebylo ani nikterak ustiráno, než poněvadž král JMt Ludvík dědic a král
korunovaný, aby JMti to dochováno a zachováno bylo, což by jmělo zachováno
býti' Epravedlivě a věrně.
Tu pan mincmajstr JMt ráčil jest (připomenouti) napřed závazek svůj,
kterýž jest učinil též a jednostajně, jakž králi Vladislavovi pobožné paměti, tak i králi
Ludvíkovi ]Mti, a poněvadž JMt král pán živý jest, žádaie ]Mt pan mincmajstr,
aby toho zanechali, JMt phHkaje, že nikam na žádné dluhy mimo poHeby horní
nikterakž vydávati neráři ani na dluhy své JMt v minci porážeti nerái'í a nejmá,
ani úředníci mince jal\ých dluhův sobě vyvěřovati ani půjčovati sobě nejmaji., a nikam
žádná vydávání nebyla nez, což by lm potřebě hor[m bylo; a pán že se podle závazku svého, jako na ctného pána náleží, upřimě a věrně zachovati ráři a JMKské
králi LudvíkGvi v tom Lpbn'ě jako lm pánu svÉmu vedle pH:oaby zacho,ati i pilnost
o všech důchodech mince ráčí jmíti tak, aby žádné v tom ujmy nebylo ani jaké
domněni.
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Ph díle mincovním byla nutna stálá účast Medníka mince: jemu bylo
pro sazení verku pokaždé stanoviti rozpočtem množství sUíbra a mědi;
jemu bylo dozírati v gJse, aby ph lití cánův bylo uvarováno škod, ve
šmitnách, aby cány byly do i'ádné tlouštky roztepány a náležitě vyMáty,
aby jich sUíhání mohlo býti pi'esně a rychle konáno a cisur aby nebylo pi'es
míru; jemu bylo dohlédati pilně na pregéi'e a k vybíjení čistého a jasného
rázu je pobádati. Úi'edník mince musil ovšem také toho dbáti, aby kolky
byly i'ezány správně, o pHpustnosti kolku nově i'ezaného však rozhodovati
mu nepi'íslušelo; approbací kolkúv ponechal sobě král sám, a proto byly
kolky i ukázky mince jimi ražené zasílány za králem, po pHpadě za mincmistrem: 1482 Judica dáno Medníkům na ztravu 7 kp 6 gr, ješto jezdili
do pfahy k králi JMti s probú peněz, všickni Medníci mince i hdmistr
i probéh; 1516 In excelso poslu do Prahy, který nosil kolky panu mincmistrovi, 8 gr; 1577 žádá komora česká listem ze dne 21. února vedle poručení císai'ova, aby jí poslány byly svršky a spodky na tolary, púlky
a čtvrtky a zároveň též každého druhu kus již ražený na ukázku2); 1624
dáno Bastlovi Trogerovi cd nošení kolkův v Praze 3 z13).
PHsahu kladl Medník mince do rukou nejvyšš~ho mincmistra; roku
1542 dělo se to následujícími slovy: "PHsahám pánu Bohu a najjasnějšímu
Tu páni šephmistři a páni vážíce závazek, kteryž jednostajně a rovně k králi
Ludvikovi JMt jako králi Vladislavovi se vztahuje, a že oddílnějši věc jest času
tohoto nežli za krále Jiřiho, kdež žádny král ani dědic nebyl koruno vany a králujici
jako král Ludvik ]:Mt jest král a pán korunovany a dědic, a že pan mincmajstr
znamenitě závazkem phrčeni učinil, že o tom pilnost jmiti ráči, aby nikam nic
jinam mimo potřeby horni vydáváno nebylo, i tak při tom a na to přirčeni, které
učinil pán JMt, důvěrně k vůli a žádosti učinili a na to se netáhli, aby při minci
zpravovali a v minci se uvázali; však tak od toho pustili z dobré vůle, aby napotomni
časy tím aby honěni nebyli .... Tato všicka věc, pokudž se jest dála, zapsána
jest k zprávě na časy potomni, až by z dopuštění božího král JMt neb potomci bez
dědice a krále korunovaného z světa sešli, aby, jakž od starodávna byvalo, a (sic)
mince od pánův šephmistrův jako hospodářův opatřena byla. Actum feria 3. et 5.
post pas cha 1516 ... "
"Potom uveden (mincmistr) do domu pana mincmajstrova... Nazajtři
pak v pondělí v světnici rajtunkóv přísaha (mu) dána... skrz pana Slavatu
(Michala Slavatu z Chlumu a na Kostelci) .... Potom do mince když jměl uveden
by ti, tehdy úředníl~ův mince nebylo, a potom když přišli, žádného slibu panu IIlincmajstrovi učiniti nechtěli ani v minci vpustiti ani klíčův dáti, pHčinu toho kladúc,
že jsú závazek učinili pánům zemskym vysoky, a nejsúc z toho propuštěni, že učiniti
toho nemohú ani panu mincmajstrovi slibovati a proti slibu svému co činiti, žádajíce
toho, aby jim toho prótah dán byl, že to na krále JMt vznésti chtí. Jakož jim ten
prótah dán jest, aby do 4 neděl to na místě postavili a z toho se slibu vyprosili
a panu mincmajstrovi učinili, což učiniti jmají, však vždy k tomu povolení dali
a pana mincmajstra do mince vpustili, a aby JMt při vážení stříbr, placeni, sazeni
verkův ráčil byvati a jim pl'ekážky nečiniti, aby hory řízeny byti mohly. A úředníci
peněz z mince postranně ven žádny vydávati nejmají a pan mincmajstr do času
vyš psaného nejmá žádnych peněz vydávati ... " A. K. Lib. decretorum A. 25 a násl.
2) A. K. hor. odd. kniha 21. fol. 5.
3) A. W. Reg. šafáře minc.
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knížeti a pánu panu Ferdinandovi, Hmskému, uherskému, českému etc.
králi a markrabí moravskému, páilll mému najmilostivějšímu, vedle tcho
urozenému pánu panu Albrechtovi hraběti z Guttnštejna a na Kolíně, najvyššímu mincmistru království českého, na místě Jeho královské milosti,
tento Mad v minci od Jeho královské milosti mně poručený a daný věrně,
právě a spravedlivě zpravovati a vyhledávati, ve všech věcech tomu pi'íslušejících tajnost ph minci ve všem zachovávati, než jestliže bych co
škodlivého znal a věděl, to na Jeho milost královskú neb na pana mincmejstra, kterýmž se spravovati mám, vznésti i tcho jinak nečiniti pro strach,
pro pHzeň, pro nepHzeň, pro dary ani pro kterú jinú věc jináč nečiniti.
Tak mi pán Bůh pomahej! Amen"4). Vedle pHsahy bylo Medníku mince
postaviti za sebe rukojmě 5).
Z doby starší neznáme žádného naHzení, jímž by povinnosti Medníka
mincovního byly vymezeny. Avšak v době pozdější, totiž roku 1593 byly
králem Rudolfem vydány instrukce ze dne 14. května, jimiž jest vytčeno
vše zevrubně, co jest Medníku mince konati a čeho se sUíci. Z instrukcí
těchto (jazykem německým psaných pro Wolfa Herolta, tehdejšího mince
Medníka) podáváme stati závážnější 6 ). Pokud se týče s t i' í br a pí' epá 1 e n é h o, které do mince bylo phneseno, nahzuje se, aby bylo Medníkem mince za pHtomnosti gvardejna, obou písaí'ů mincovních a písaí'e
nebo správce hutního pi'esně až do kventlú zváženo a do knihy sUíber
zapsáno Medníkem mince i gvardejnem. Účastenství {úedníka mince
ph s a z e ní a r o z p o uš t ě n í ve r k u bylo vytlmuto již na str. 21 a 22.
Byl-li verk v tygli gvardejnem uznán správným anebo byl-li po pHpadě
napraven ("nachbeschickt"), rozkáže Medník mince neprodleně, aby bylo
začato 1 í t i c á n y, a ph tom jest mu dozírati a pilně toho dbáti, aby
nebylo mnoho grece naděláno; potom se gosa pečlivě uzamkne a klíč phjme
Medník mince do ochrany své. Dne následujícího, když pec i tygl vychladly
vpustí Medník mince do gosy gysery, aby za pHtomnosti gvardejna a jednoho písaí'e mince se brali grec ("aufgrunden "); Medník pak phpíše grec
k verku a dle toho vypočítá, kolik sešlo v chni. Praskl-li tygl snad nenadále,
musil býti ihned povolán Medník mince, aby za jeho účasti byl všechen
grec "mit allem getreue111 Vleisz" sebrán a verk z n o v a s a z e n; poněvadž pak verle podruhé rozpuštěný se jeví zpravidla na prúbě bchatším,
nutno, aby gvardejnem byl opět zkoušen a skrze Medníka mince vhodnou
4) A. K. hor. odd. č. 622/II. Pod titulem "Juramenta" shrnuty jsou přísahy
pro úředníky horní a mincovní od nejv. mincmistra začínaje až do vrátného dvorského. V čele tohoto formuláře položeny jsou případné dva citáty následující: V pátych
knihách Možíšov)rch v VI. kapitole "Pána Boha tvého báti se budeš a jemu samému
sloužiti a skrze jméno jeho přísahati budeš"; svaty Matouš v V. kapitole "Nebudeš
křivě přísahati, ale plniti budeš Pánu pHsahy své."
. ú) A. W. listina ne datovaná (asi z r. 1603).
6) A. K. hor. odd. 3829. - Podobná instrukci vydaná 1610 pro Pavla Škrétu
jest uložena v archivě Zemského musea v Praze.
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pHsadou lT_ědi n ap r a ven; nový schodek v ohni jest Medníku mince
do register vložiti s poznámkou, že tygl praskl anebo pl'etekl. Ulité cány
odevzdá Medník mince až do kventHkú pl'esně zvážené d o š m i ten
k z min c o v á n í. Úfedník nesmí dopustiti, aby l' e med i u m 7 ), pro
zrno mince zákonem povolené, bylo pl'ekročeno; kdyby gvardejnem byl na
průbě plátů mincovních shledán rozdíl v zrnu nad remedium pHpustné,
nesmí Medník minci propustiti, nýbrž musí naHditi, aby opět byla sazena
a znovu mincována, a sice na škodu toho, kdo chybu zavinil: stala-li se
chyba sazením ve rku, na škodu Medníka mince (anebo obou písa1'"ú a gvardejna, nebyl-li Medník pn sazení verku), byla-li prúba zmýlená, na škodu
gvardejna, a bylo-li pochybeno pn fezání plátú, na škodu mincíÍ""LlV. Dále
se ukládá Medníku mince s gvardejnem a oběma písah mince, aby plá t Y
n a l' e z a n é p 1'" i jal i od mincíl'ú, a sice pláty tolarové dle počtu, pláty
mince drobnější dle váhy. Úl'edníku mince jest phhlížeti k tomu, aby pÍ' i
bíl e ní nebyly pláty páleny ani málo ani mncho, aby schodek v loru byl
uveden na míru nejmenší; a schcdek tento budiž Medníkem p1'esně zjištěn.
Ode v zdá va jev y bíl e n é plá typ l' eg é f ú m musí Medník
mince váhu jich stanoviti do kventlíkú a potom hleděti k tomu, aby mince
hrubá i drobná bez rozdílu byla vybíjena čistě a úhledně; kusy nepěkné
mají býti vymítány, gvardejnem ZÍ'ezány a v pHštím verku mezi frakty
znOVa zmincovány. Dále se nabzuje v instrukcí, aby Medník mince za
pHtonmosti puchha1tera ))als seines zugeordneten Gegenhandlers ", gvardejna a obou písaí'ú hotovou minci dle váhy pbjal, její s um m u s p očít a 1 a peněžitou hodnotu její s puchha1terem fádně súčtoval; povinností
jich obou dále bylo, aby pod společným uzavl'ením každý svým klíčem ve
zvláštní schránce p Í' ech o v á val i v z o l' e k: z každého díla tolarů
jednu púlku a z každého díla mi~ce drobné peněz za Hi bílé gfOše, každé
zvláště v papírku zabalené s poznamenáním dne, váhy a jakosti. Na minci
7) Nepřipouštěla se tehdy ani u hrubých ani u drobných peněz větši odchylka
na zrnu, než nejvýše 1 denar (dle váhy) na hřivně; mělo býti uvarováno, aby ani
výsost královská nebyla zlehčena ani regál královský aby nebyl poškozen. Stavové
zemšti, jimž bylo hájiti zájmy obecné, vynasnažovali se ovšem, aby do řádů mincovnich vkládána byla přisná ustanoveni proti zlehčováni mince; řád augšburský
z roku 1566 obsahuje ostrachu tuto: ůčini-li mincmistr verle pHliš chudým o několik
grénů anebo poškodi-li minci na střiži přilišným přeřezánim, budiž považován za
nepoctivého a budiž od stavů potrestán. V minci kutnohorské pohybovala se chyba
asi stále v mezich dovoleného remedia. Ve zprávě z roku 1561 čteme, "že zde na
Horách Kutnách tolary hřivna na 14 lt 1 qtl 1 den se sadi a mincuji; než časem
se to přihazuje, že některý verle o peniz, ale zřidka kdy o dva penize lehčejši se vydař!; a když se jednim verkem co takového, však zřidka, ulehči a najde, druhým
verkem zase se to nahrazuje a to pro remedium, neb i při minci zdejši, majicí staré
instrukcí, jak by v tom zachováno býti jmělo, jest vyměřeno." A. K. hor. odd. 1080.
V druhé polovici 16. stoleti bývá pokaždé poznamenáno, oč verk byl při průbě
z tyglu vzaté shledán pHliš bohatým anebo chud)'m; na pl'. 1580 byl tolarovýverk
jeden nalezen bohatým o 1 den, několik jin)'ch též bohat)'mi o půl denáru a jiné
dokonce pouze o čtvrt denáru bohatými.
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má býti vyražena značka ("Mark- und Beizeichen ") toho kterého ú1'"edníka
mince, aby nebylo žádné pochybnosti o tom, kOl11U náleží zodpovědnost za
vydanou minci. Všechen min c o v n í g l' e c, zejména tygle, v nichž
verk byl rozpouštěn, jakož i upoHebený vinný kámen má býti bedlivě
Medníkem mince sHádán a sUíbro z něho dobyté fádně súčtováno. Kdykoliv pfísežný ryjec kolků zhotoví žel e z a min c o vn í, má je Medník
s gvardejnem prozkoumati, byla-li dle král. naí'ízení upravena, vyhovují-li,
má je phjmouti a u kasy ve zvláštní truhlici uložiti, a od truhlice té má
míti jeden klíč Medník mince a druhý klíč gvardejn, aby j~den bez druhého
k těm železúm dostati se nemchl; želez těch nemají vydávati než k pregavání
a sice jednotlivě odpočítané a tak také je zpět phjímati. Konečně se v in- .
strukci Medníku mince ukládá p é č e o veš ker é pot l' e b y m i ne o v n í (olovo na p1'epalování sHíbra, vinný kámen, sůl, tygle tavěcí i naběrací a jiné), pokud jich Heba, aby v čas byly objednávány a kupovány.
Uvážíme-li, jakou námahu ukládaly instrukce Medníku mince p1'i
jediném verku, uvážíme-li dále, že na konci 15. a na začátku 16. století dosti
často se mincovalo dvakráte i Hikráte v témdni a sice v sedmnácti šmitnách
a v Hinácti pregél'ských stolicích, uvážíme-li konečně, že Medníku mince
bylo mimo to podávati obšírné relace vyšším Madům, zasedati pn poradách
v rejtllnku, účastniti seschúzek obce mincífské a pregéfské atd., zjeví se
nám práce, kterou bylo konati úÍ'edníku mince, býti úmornou a vědomí
veliké zodpovědnosti nesmírně tíživým. Od té ~hvíle, kdy Medník sHíbro
z prenárny pnjal, byl za ně zodpověden; proto musil množství cenné této
hmoty obeZÍ'etně sledovati a pokaždé znova je vahami stanoviti, kdykoliv
z jedné dílny je pHjímal a do jiné dílny vydával: opětovné a velice opatrné
vážen) bylo jedním z Pl'edních úkolú pro Medníka mince. Instrukce svrchu
dotčené nabzují Medníku mince a gvardejnovi, aby užívali vah správných,
ovšem též správného závaží, dle pražské váhy 1'ádně cimentovaného; poně
vadž pak upoHebením stanou se závaží nesprávnými, mají býti častěji _
aspoň jednou do roka - znova cimentovány dle pražské hnvny (orlíčkem
označené). Takovéto nOlmální závaží zasílali z Prahy do Hory; na pÍ'.
roku 1566 oznamuje komora česká, že Tobiáš Gebhal t, vardejn pražský,
phjede do Hory, aby vyšeUil, kterak závaží kutnohorské se jeví proti pražskému, neboť prý mají zprávu, že váha kutnohorská poněkud tíže)) táhne' '8).
Avšak roku 1557 byla váha horská považována za vzor pro minci pražskou;
v listě datovaném ve čtvrtek p1'ed sv. Antonínem píše komora česká Medníkům mince v Kutné HOl'e takto: "Teď Vám odsíláme závaŽí a ph tom
poroučíme, abyšte je s vahou, na kterou se na Horách Kutnách mincuje,
s pilností tak, aby o nic těžší ani lehcejší nebylo, srovnali a zapečetěné zase
sem odeslali, nebo n a též z á važ í zde min c o vat i dát i
che e m e'(9).
8) A. K. hor. odd. kniha 18. fol. 369.
9) Ibid. fol. 146.
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Jak veliké bylo stojecí (týhodní stálý plat) Medníka mince, pověděti
nedovedeme, neboť v registrech verkových bývá pokaždé vytčen toliko
úhrnný st2ns pro všechno úřednictvo z mince vydaný. Ze zápisů v reg. verkových dovídáme se toliko, fe Medníkům mince dostávalo se o každých
Such:)Tch dnech zvláštního pHplatku: 1482 Letare "Meduíkóm Hem 3 kp
54 gr suchých dní na polepšení stause, každému 1 kp 18 gr, aby měli po 12
kp sr čes. stans". z čehož lze s jakousi pravděpodobností souditi, že týhodně
plat úl"edníka n ince tehdy byl 48 gr, totiž 1 kop 18 gr s phleršením kvatembrov}'m půl kopy; 1491 Invocavit Zachaí'ovi suchých dní 2 kp, Konrádovi 1 kp, Johanesovi 1 kp; 1510 Spiritus dom. Medníkómmince Sankturinovi, Bohuslavovi a Samsonovi suchých dní 3 kp; 1520 Inclina Medníkům
mince panu Andělovi 1 kp gr, panu Bon'1ovi 1 kp gr, panu Janovi 1 kp gr
such. dnů; 1538 Invocavit suchých dní Medníkům mince panu Běšíno"i
a panu P vlovi 2 kp gr; 1554 Spiritus dom. suchých dní Medníkům mince
dvěma panu Matesovi a panu Pavlovi 2 kp gr. Teprve specifikace platů
z konce 16. stol: prozrazuje, že úředník mince JiH Šatný měl týhodního
platu 3 kp 50 gr 5 den. lO) Na útratu při častých jízdách ke králi nebo k nejv.
mincmistrovi s penězi, kolky, registry, průbami a j. dávány Medníkům
summy vhodné podle toho, jak daleký byl cíl jízdy; o tom nacházíme hojnost
zpráv, z nichž některé tuto podáváme: 1474 Memento na ztravu 3 kp, jEŠto
groše vozili JMti Kské dominica Gaudete Semenek s Zachařem a ph sobě
jsú měli žoldnéře pro nebezpečenství na cestě; 1477 Deus in loco Semenkovi
na ztravu 44- gr, ješto jezdil do Prahy králi Mti a dovezl groše; 1478 Dom. ne
longe na ztravu 212 kp úředníkóm, ješto jezdili ln"áli Mti v některých pilných
poUebáchl l); 1505 Johanesovi úí'edníku 111ince 10 kp a 20 zlatých uherských
a 4 gr facit 21 kp 4 gr, když jezdil do Budína k KlVIti z obeslání JMKské
f. 3. post S. Mathie appostoli1 2); 1506 Sankturinovi Medníku mince na
ztravu do Prahy 1 kp 35 gr, ješto jezdil upomínat kupců; 1506 Sankturinovi
úr'. mince na ztravu, když vozil panu z Pernštajna sHíbro na Pardubice,
1 kp 8 gr. Za práci mimoi'ádnou brali úředníci odměnu zvláštní: na pi'. za
mincování sUíbra prengrecního (viz str. 122.) placeno Medníkům mince třem
roku 1510 po 8 kp, 1511 po 10 kp, 1512 a 1513 po 12 kp, 1514 dáno panu
Andělovi 12 kp, panu Piramovi Kapúnovi 12 Iq:" panu Sankturinovi 1~ kp,
1515 brali dokonce po 14 kp atd. Někdy bylo úředníkům na důkaz zvláštní
milosti dovoleno, aby sobě dali vybiti několik tlustých grošův: 1480 Omnia
"') A. K. Miscellanea.
11) A. K Reg. cupri pg. 175.
12) Některé toho druhu zprávy byly vytčeny již ve stati "Výnosnost mince."
Roku 1505 bylo Martinovi, Medníku mince, vypláceti v Kolíně větší summu peněz
a za tou i jinou snad ještě pÍ'ičinou tam prodlel několik dnů. Odtud psal druhým
úředníkům mince, že výplata pokračuje pomálu, neboť prý oni opatrně přihlížejí,
"když z nich jeden táhne, tehdy dva stojíc hledí, plně-li Čtem." Bude nám snad
prominuto, citujeme-li z listu dotčeného ještě zdařilou slovní hříčku Martinovu
tuto: "račte mi poslati dobrého vína, již kolika po kolínském pivě mě trápí, - tak
jest dobré." A. K hor. odd. 240.

285

~~'edn~kóm ~a tlusté gro~e 1 hi', jakož uprosili na panu mincmistrovi pro
~re~mky kralovské. Zvláště zasloužilí úí'edníci mince bývali pak obmys~:11l dary 111imoi'ádnými. Od té doby asi) kdy pro úi'edníka r ince byl
zľl~en byt na Vl. Dvoi'e, bylo mu dopráno též jiných požitkův naturUních,
~ot~ž dHvÍ a svíček, a sice pauš~lně povoleno mu pro jeho poUebu, pro
smItny, na bílení flát-ů černých a pod. n8 dHvÍ ročně 20 kp anebo 23 zl 20 kr,
na..svíčk~ €ak pro jeho soukromou i služební poHebu, do šmiten, do gosy
a J111, rocne 8 kp anebo 9 zl 20 kro Dle instrukce pro RehoÍ'e Leopolda
Hackla 1654l3). Roku 1698 byl pHjem MedDíka mince takov:)TtO: 300 zl
platu ročního, 42 zl paušálu na dí'íví, s\ ětlo a kanceláí' a 52 zl n8. pár l\01'1í14).
Nechybujeme asi, soudíme-li, že jádro instrukcí vydaných na sklonku
16. století pro Medníky mince se kryje dokonale s povinnostmi, které se
~kládaly správcúm mince kutnohorské ihned od začátku jejího trvání:
111strukce byly prostě určitým slovným vyjádi'ením toho, co odedávna se
v minci vykonávalo. Správce mince slul jindy "magister monetae" a měl
zajisté jednoho nebo více pi'Íručí; když pak byl zÍ'Ízen Mad nejvyššího mincm~stra15) ~uálovství českého, jehož hlavní péčí právě nebylo, Hditi vybíjení
m111ce kralovské, odevzdána starost o minci několika Medníkům z nichž
jednoho nutno pokaždé považovati za pi'edního v Madě čili z~ správce
mince 16). Mince kutnohorská, jejíž činnost pi'esahuje pi'es čtyi'i století,
vykazuje dlouhou r'adu Medníkú mincovních; pi'ední členové v í-adě té
(od vzniku mince až asi do roku 1460) jsou ti správcové mince, kteH v starých zápisech se jmenují mincmistry. Sled jich téměi' nepi'etržitý podává
prof. Jos. Smolík ve spise svém "Pražské groše" a neskrblí zprávami o jednotlivcích. Stopujíce í-adu správcú ph minci kutnohorské, vybíráme ze spisu
dotčeného pouze jména jich a dobu púsobení, phčiňujíce poznámky další
a činíce změny jen tehdy, dovedeme-li zprávy již tištěné jimi doplniti anebo
opraviti. Od té doby, kdy nastoupil na trůn král Vladislav, objevují se
zprávy již dosti hojné, určité a podrobné, tak že odtud lze zaznamenati nepi'etržitý sled Medníkúv až do posledních dnúv mince kutnohorské, ba lze
podati i mnoho zajímavých detailů, které se týkají soukromých a rodinných jejich poměn't. Z těchto zápisú dovídáme se, že na sklonku 15. a v první
polovici 16. století místa úí'edníků mince byla obsazována na mnoze pHslušníky zámožných rodú z drobné šlechty, v Kutné Hoí'e nebo v okolí
usedlé; ale v době pozdějšÍ domáhali se dúležitých těchto míst cizinci
(z Jihlavy, z Jáchymova a j.), z nichž mnohým se zdahlo, do bohatých
rodin kutnohorských se ph ženiti, tak že nejen statku nemalého, nýbrž
tím i vážného významu v obci nabývali.
13) A. K. Č. 9992.
14) A. K hor. odd. kniha 44. fol. 384.
") Prof. JOi>. Smolík klade vznik tohoto Madu do roku 1462. Pražské groše
str. 67.
16) Na adresách listů, z kanceláí'e královské do mince kutno horské docháze
jících, bývají jmenováni všichni úi-edníci mince a sice důs ledně určit'$m F.ladcffi
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Za krále Vladislava a syna jeho Ludvíka bývali tři Medníci mince;
později (od roku 1530) byl Medník Uetí uznán zbytečným a konečně
uskrovněn počet jich na jednoho (od 1575), ale jemu byli pH dáni na pomoc
dva písaH mince. Poněvadž mince kutnohorská bývala často ve 14. století
(zvláště za krále Jana) a to obyčejně zároveň s urburou pronajímána (viz
Summa Gerh. č. 9. a 229.), nesmí každý, kdo v listinách vytčen jest, tu jakožto
magister monetae, tam jakožto reetor čili provisor monetae anebo opět
jakožto urburarius, býti považován za Medníka královského. Nad to nutno
uvážiti, že správa mince bývala často se správou urbury sloučena v rukou
osoby jediné.
Kdo za krále Václava II. držel Mad mincmistrovský, není dosud
známo.
Mi cha 1 pHpomíná se jakožto ))urborarius regni Bohemie et magister monete" v listině kutnohorské ze dne 28. června 131117).
M i k ul á š z P i s y (Nicolaus de Pisis) a jeho bratr Fr a nt i šek
rovněž z P i s y (Franciscus de Pisis) byli 1334, 1335 a 1336 správci urbury
a mince kutnohorské18). ))Nicolaus regni Bohemie urborarius et magister
monete", který jest uveden v jisté formuli19), jest beze vší pochyby totožný
s Mikulášem z Pisy. Původ formule této nutno klásti pÍ'ed 28. listopad
1337, kdy JindHch z Lipé tam pHpomínaný zemÍ'el.
Ve r i u s deM a t z i i s se společníky, mezi nimiž byl František
z Pisy, byli správci mince kutnohorské podle listu vydaného markrabím
Karlem ))Nicolao de Lucelburg notario, Francisco et Veyo reetoribus nostrarum urborae et monetae in Chutnis"20). Verius se společníky svými
držel neprávem část ostrova pod mostem Pražským; zmocnil se této části
kdysi před 3. červencem 1329, kdy biskup pražský Jan z Dražic z dlouhého,
nuceného pobytu při dvoře papežském do sídla svého se vrátil; avšak král
Jan odcizený majetek tento listem ze dne 12. června 1336 biskupovi opět
navrátil21). Byl-li Verius tehdy již správcem (nájemcem?) mince kutnohorské, z listu dotčeného nevysvítá. ))Verius de Mattis de Florencia" jmenuje se jakožto mincmistr kutnohorský ještě v několika formulích v Summě
Gerhardi obsažených22).
Joh 1 i n (Jan) J a k u b ů v ))civis pragensis, magister urbore et
monete in Chuttis23 )" byl členem pověstného pražského rodu Velflinů24 ).
účast jeho ve správě urbury a mince kutnohorské klásti lze do doby asi
1339~1342; p'Hpomíná se ještě v listině ze dne 23. října 1341 slovy" ... in
presencia ... Johelini Jacobi de Praga urborarii ... 25)". Že druh jeho (con17) Sternberg Urkundenbuch str. 64.
lB) Palacký Formelbucher I. str. 354-356. Č.

19) Tadra Summa Gerhardi

13.

20) Pal. Formelb. I. č. 156 h) na str. 355. Veyus čteno mylně místo Verius.21) Emler Reg. IV. č. 303. - 22) Tadra Summa Gerhardi č. 13, 15 a 20.
23) Sum. Gerh. č. 9 a 229. - 24) Tomek Děj. Prahy II. str. 433 a násl,26) Emler Reg. IV. str. 413.

socius) Bor s u t a26 ) byl účasten také Hzení urbury a mince kutnohorské,
jest velice pravděpodobno.
T h oml i n (Tomáš) Vel fl i n ů v byl ))magister monete Chutnensis" asi již od roku 134327 ); urburu kutnohorskou spravoval společně
s Heinlinem Euloweri již na začátku roku 134228).
E n drl i n jmenuje se v listině z roku 1363 ))tunc temporis magister
monete'(29). Téhož roku král Karel listem ze dne 3. listopadu zastavuje
"Endrlino dieto Vorsucher, magistro monete nostre in Montibus Chuttis"
a dědicům jeho rychtáÍ'ství kutnohorské v 600 kopách grse všemi pokutami,
vinami, důchody a právy dotud, dokud summa ta nebude zaplacena30).
Tento Endrlin a ))Andreas dietus examinator de Monte Cuthna", o němž
hovoH listina archivu vatikánského ze dne 18. srpna 1353, jest beze vší
pochyby táž osoba. (Monum. Boh. Vaticana II. str. 57.) V jiné listině vatikánské p1"ipomíná se "Andreas de Monte Kutnis magister monete regni
Boemie, familiaris Karoli imp. et uxor eius (Elizabeth)" ještě roku 1365
pH dnu 3. června.
Joh e 1 (Johlín, Jan) R o tle v (též Rotleb) byl již 1370 (6. Í'íjna)
"urburarius Montis Cuthni'(31) a téhož roku 3. března mincmistrem tamtéž32).
V listinách z let následujících nacházíme jméno jeho často, obyčejně s označením "munczmeister uf dem Berge zun Kutten (czu den Chutten)33)",
a ještě 1375 dne 12. května byl mu poslán rozkaz královský pod titulem
)) urborario seu magistro monete nostre in montibus Chuttensibus'(34).
Manželka jeho Markéta pHpomíná se 1376 "Margareta relieta Johlini
Rotleb'(35) .
M art i n Rot 1 e v ujal mincmistrství bezpochyby ihned po smrti
otce svého Jana a držel je asi do 138436). Koupí získal některé zboží v kraji
Čáslavském (ve Smrčné a j.) a manželka jeho Dorota měla v jmění svém
čtvrtinu šmitny ~ minci kutnohorské37 ).
K u n r á t K ap 1 í 1" z S u 1 e v i c 1384-138838). O Katehně
z Vrabí, vdově po něm pozůstalé, najíti lze četné zprávy v Pozůst. desk
zemských39) a jinde, z nichž se dovídáme mimo jiné, že Jan a Aleš byli
braUí její.
26) Sum. Gerh. č. 229.
27) Sum. Gerh. č. 4, 89. - 28) Emler Reg. IV. str. 432.'
29) Čelakovský Sbírka pram. pl'. měst. II. str. 495. - 30) Ibid. II. str. 592.
31) Lib. erect. II. 182. - 32) Zycha B6hm. Bergrecht II. 363. - Tomek Děj.
Prahy II. 469, III. 9, V. 45. - 33) Sternberg Vrkund. str. 90, 91. - Huber Reg.
Karl IV. č. 2514. - Pelzel Karl IV. č. 232, 233. - 34) Codex dipl. Moraviae X.
str. 264-265. - 36) Reliq. tab. tel'. I. str. 450.
36) Tomek Děj. Pro II. - Soud. akta kons. pl'. I. 249. - A. Z. Colinensis lib.
contractuum II. fol. 36. - 37) Tomek Děj. Pl'. II. 469.
38) Tomek II. 363, III. 9, - Lib. tran;1 mpt. civ. Lun. f. II a. - PelcI Leb.
K. Wenceslaus I. Url<. LXI. - Palacký Formelb. str. 140. - 39) Rel. tab. tel'. I.
559, 570, 588, 600 a j. - Lib. erect. V. 26, 43.
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Pe t r z Pí s k u byl mincmistrem již roku 1392, neboť na listě ze
dne 1. ledna 1392 mezi svědky jistého ujednání v hromadě knapúv mincíl-ských a pregéí-ských jn.enuje se "Petr z Piesku mincmajgsteľ ty chvíle'(40);
ještě ľoku 1399 se "Petľus de Pyesk" zapisuje jakožto "provisor et magisteľ
'Montis Kuthnis'(41). Již 1370 zúčastnil se "Petiľ vom Pyeske" dolování
v Hoi-e (Zycha Bohm. Beľgr. II. 363.) a v ľoce 1382 (dne 27. srpna) pEpomíná
se "Petrus dictus de Plesk" jakožto "civis in Montibus Cutnis" a "patronus
ecclesiae in Vissoca" (Vyseká u Kutné HOľy)42); roku 1405 založil Petľ kapli
sv. Tr-í králúv v kostele sv. Baľbory (viz str. 265); měl dům v ulici jdouce
z Tarmaľku ke kostelu sv. BarboľY, kterážto ulice podle něho se nazývala
Pískovou (později ;Mincít-skou)43). O rodinných poměľech vynikajícího muže
tc hoto umíme pověděti jedinou toliko zprávu, týkající se syna jeho: 1406
"Hanco natus Petri Piessk de Montibus Chuttis'(44).
F I' i d o u š K u n e 1 1400 15). Se synem svým Petrem držel Fridúš
Kunel dvůľ "menší" v Církvici v Čáslavském kraji u mostku (pey deľ pruken) a roku 1397 pľodali 30 kp gr věčného platu na dotčeném dvoi-e a na
všech jeho požitcích i pr-íslušnostech Konradovi Nazovi za 300 kp gr, penězi
hotovýn.i úplně zaplacených; v listině, jíž se trh tento dne 3. května ztvrzuje
skrze rychtát-e, šepmistry a starší obce kutnohorské46 ), nazývají Friduše
Kunela "unsr liber mitpurger".
K o n I' á d z Ve ch t y, ľodilý z Vestfálska, jsa hodnostái-em duchovním byl učiněn mincmistrem v Kutné Hot-e roku 140147 ) a vytrval
V úr-adě tom s krátkou
pí-etržkou (způsobenou zavezením krále
Václava do zajetí vídeňského) až do 140548 ), kdy po Sigmundovi Hulerovi
(popraveném dne 23. čeľvna 1405) byl jmenován kľálovským podkomoi-ím 49 ) .
Ol d t- i ch (Vavák?) z Hra d c e spravoval minci 14035°), když
kľál Václav byl držen v zajetí ve Vídni.
K o nI' á d z Ve c h t y. Šťastně vyváznuv ze zajetí vídeňského
osazoval kľál Václav důležitá místa opět svými věrnými pi-ívrženci; zejména
listem datovaným v Pľaze vyzývá kľál někteľé důvěrníky své, mezi nimi
též "Nicolaen von Prage, undercamerer unseľs konigreichs CLU Beheim"
(byl jím od měsíce pľosince 1403 asi do polovice 1404), aby do HOľY uvedli
"den erwirdigen Cunraten, erwelten bischoff zu Verden, unseren rat zu
40) Čelakovský- Sbírka pram. Pl'. měst. II. str. 1009. - 41) A. K. - 42) Soud.
akta konsist. praž. II. 154. - 43) A. K. Lib. antiquus hered. P. 8. - H) Soud.
akta V. 193.
46) Sternberg Urkund. str. ll8 a Zycha Das bčihm. Bergrecht II. 328. Listina
tato, v obou dotčený-ch pramenech nesprávně vročená, náleží dle Oto Lemingra
do roku 1400; tehdy dlel král Václav dne 3. dubna v K. Hoj-e (Tomek V. 14).-46) A. K. Lib. ant. her. O. 6 V.
47) A. kapit. pražs. XXI. 26. Laskavě sdělil dr. Jar. Čelakovský. - 48) Tomek
Děj. Pr. III. na různ. místech. - A. státní v Drážďanech č. 5303. - (0) Čelakovský
Sb. pram. Pl'. měst. II. 1020.
60) Tomek III. 9. - PelcI Leben K. '\Venceslaus II. Urk. str. 92.
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mUnczmeister seczen ... der doselbst unsre muncz und urbor ... verwesen
... sol" (Univ. lm. pľaž. Kopiái- pr-emyšelský fol. 114).
Pe t r Z m I' zlí k z S voj šín a býval "obrister m iinzverweser~'
(1400)51) čili "supľemus thesaurarius regis Wenceslai" (1401)52); od roku
1405 (sic hned od začátku) držel Mad mincmistra v Kutné HOt-e 53) až p.o
ľoku 1419. K němu se táhnou četné zápisy54), z nichž vyjímáme pouze
následující: 1412 podal společně s Mikulášem z Egerbeľku, nejvyšším p~_
sai-em (urbury) na Horách Kutnách, králi Václavovi počet, 'Zl něhož bylo
zjevno, že král jim zústává dlužen 8705 Miven a 24 gr 55). Petr z Svojšín?
měl 1416 dům v Pľaze V ľohu proti klášteru sv. Jakuba a pt-ebýval v něm 56).
Zápisy v knihách konfirmačních z let 1409, 1410, 1415 a 1417, dle nichž
poznáváme, že Petr Zmrzlík byl patronem kostela v ChotěboE, jmenují jej
stále ,.magisteľ monete57)". Dne 16. sľpna 1421 zeml-el v Pľaze5 8). O manželce jeho Anně z Fridmburka hovoi-í desky zemské59). Petľ z Svojšína
nesmí býti nikoliv stotožňován s Petrem z Písku.
Jan e k z e S mil k o v a a z K o s tel c e, jinak z e S m r ž o V a,
III. 10.) jmenuje se jakožto "magister
monete Moncium Chuttensium" v listu kr. Václava IV. ze dne 25. února
1419 (Codex diplom. Silesiae XI. pg 177. č. 36.).
M i k e š D i v ú č e k z Je mni š ť 1420-14216°).
Han u š z Pol e n s k a byl mincmistrem v Kutné HOl-e zajisté
na začátku roku 1421; mandátem ze dne 5. bl-ezna t. r. kr. Sigmund jemu
"Hans von Polenczk, munczmeyster uf dem berge zum Chutten" udílí
znova léno, které držel již od kl'. Václava IV. (Neues Lausitz. Magaz. LXX.
pg. 148.)
Petr Zmrzlík z Svoj šína 142161 ) (od konce dubna do 16. srpna).
Ol d f i ch Va v á k z Hra d c e 1421 od 4. zár-í (skončení sněmu
v Kutné HOl-e) do 22. zái-í, kdy zemi-el zachvácen byv ľanou mOľovou62).
Mikuláš 142163).
D i ony s i u s z e S I' b č e 1422 dne 15. ledna obnovil radu v Kutné
HOl-e jakožto "pľotunc magister monete". (Mat. Meissnera Kronika kutnohOľská v aľchivu jindHchohrad.).
l-ečený S á dl o (Tomek Děj. Pr.

H a šek O str o v s k Ý z Val d š t e j n a 1422-1424 (dle Mat.
Meissnera Kroniky kutnohor.).
61) Sternberg Urkund. str. ll8. - 62) A. kapit. pražs. XXI. 26. Laskavě
. sdělil dr. Jar. Čelakovský. - 63) Zycha Bčihm. Bergr. II. 388. - Tomaschek d.
alte Bergrecht V. Iglau str. 92 a 93. - Arch. Čes. TI. pg 186. - 54) Tomek Děj.
Pl'. III., N. - Arch. Čes. 1., II., VL, XV. - Lib. confirm. VI. L. 16 a VII. A. 3. 66) Arch. Čes. II. 186. - 68) Ibid. I. 198. - 67) Lib. confirm. VI. str. 274 a VII.
str. 3, 147, 218. - 68) Tomek Děj. Pl'. N. 197. - .0) Reliq. tab. terrae I. 555 a 556.
60) Tomek Děj. Pl'. N. na různých mistech.
Sl) Tomek Děj. Pl'. N. 149.
S2) Ibid. IV. 200, 201.
S3) Ibid. IV. 201.
R o z p r a v y: Roč. 1. Čls. 48.
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nad městskou zdí proti dotčenému domu ))pocnuce od Šimona Exla až do
fortny aneb do té brány k sv. BarboÍ'e 75 )". Mincmistrem byl Mikulášek do
roku 1435. Mikulášek žil ještě 1457, kteréhožto roku (12. plOsince) dal zapsati dům svůj se vším pHslušenstvím i ložním rúchem i jin. paní Margrétě,
mf1.nželce své vlastní 76 ); v zápise tomto phpomíná se syn jeho Václav.
Ra c e k z K o j š i c byl v Kutné HOÍ'e mincmistrem roku 1435,
což vysvítá ze zápisů následujících; 1435 sabato in die Processi (2. čer
vence) magister civium, consules jurati domum in foro equorum in
acie eundo super eundem formu cum orto ejusdem domui pertinentem domino Rackoni protunc magistro monete ... asignaverunt ... , quiae mit erga
Hanuškonem dictum Bikanský pro 16 sexagenis gr solut. pecunia77 ); opět
1435 f 5. post Lucie virg. (15. prosince) purkmistr a kOl}šelé kázali vepsati
do knih městských ))dóm i s zahradú na Konském trhu, někdy J akúbkóv,
Velislavovi pHteli páně Rackovu a Janovi písar'ovi ... , neb pan Racek
z Koješic tehdy mincmajstr na Horách Kuthnách kúpiv ty zdi vyhoÍ'alé
u Hanuška Bikanského za 16 kp gr a zaplativ odevzdal jest a kázal jest nadepsaným v knihy vložiti a vepsati 78 )" . Posloupnost mincmistrův kutnohorských, která pro dobu 1435-3.6 se jevila pí'etrženou, členem tímto nově
zjištěným se doplňuje a sceluje. Z doby pozdější, kdy Racek z Kojšic nebyl
již mincmistrem, nacházíme o něm zprávy v různých pl amenech: 1445 pH
věsil pečeť svou jakožto svědek na listinu ze dne 8. května 79); 1448 dne 4.
dubna byl rozhodčím ve pH o jakousi vinici (u Prahy?)80); 1436 vydali
Medníci menších desk zemských listinu postupní ze dne 1. května téhož
roku ))sub sigillo Raczkonis de Koyssicz'(81).

Am b r o ž z Prah y byl mincmistrem již 1427, kteréhoHo roku f. 2.
ante transl. S. Wenceslai (3. bí'ezna) jemu ))tunc temporis magistro monete" vepsali do knih městských dům někdy Hanmana Aldera64); v týchž
knihách měst. našli jsme zmínku o tomto mincmistrovi ph roce 1427 ještě
dvakráte, a sice v zápise ph f 2. ante 11 mill. virg. (20. Hjna) a f 4. proxima
ante circmncis. dom. (31. prosince)65). Velice zajímavý jest zápis pH f 4.
post innocentium (29. prosince) 1428, jímž se odevzdává dům "quondam
Nazonis Ambrosio de Praga tunc temporis magistro monete et Wenceslao
dictus (!) Wodička ... quia per capitaneos et fratres pro lege dei zelantibus
et ab ista comunitate Montana illa domus ... est eis condonata66 ) ... "
Ambrož jest vytčen jakožto mincmistr ještě v zápise z roku 1432 ph f 3.
ante S. Nicolai (3. prosince): tehdy ujal zahradu pod kaplú a pod školú
jdúce do kostela k sv. BarboÍ'e, kterou mu odkázal ))mistr školní mistr
JindHch chtě do Bazi1í jeti67 )". V Kutné Hoí'e žil ještě v roce 1433, tehdy
f 5. ante Stanislai (7. května) koupil sobě ))hut v té huntě pod Bielany68)".
O t í k z L o z í Hdil minci kutnohorskou společně s Ambrožem
nahoÍ'epsaným v létech 1427 a 1428: dokladem pro 1427 jest zápis následující: f 2. ante 11 mill. virg. (20. Hjna) ))stalo se jest věí'ení a nález slovutným Janem Í'ečeným Koczuje z Liběnic a Ambrožem, tehdy mincmistrem
na Horách Kutnách, ubrmany od obcí Tháborských a Sirotčích vydanými
a k tomu slovutným Otíkem z LozÍ mincmajstrem" o odvedení vody z dolu69 );
a roku 1428, když zahrada nad Novým mlýnem, někdy Krajserova, byla
Tómovi mlynár'i pEpsána ))neb jest jemu od hauptmanóv a od obcí polních
dána týmž právem, jakož jsú jiným domy a zahrady rozdávány ... a když
dlužníci ... sáhli k Tómovi na tu zahradu pro dluhy toho Krajsara, konšelé
podali jsú obú stranu k rozsúzení polním braHím, a tak Ambrož a Otík
tehdy mincmajstrové na Horách mezi nimi jsú vypověděli ... " f 2. ante
Epiphaniam (5. ledna)7°).
M i k u I á š (Mikulášek) z S uch d o I a byl ))magister monete ex
parte fratrum Thaboriorum 71)", zprvu vedle mincmistra Ambrože: 1430
ve sporu o duršlák (průlom) z dolu Mauru do Purglenu propálený a proražený
Hdili soud společně a vyHdi rozhodnutí f 2. post festum S. Martini (13. listopadu)72) a také v zápise z roku 1432 ten týden po sv. Jiljí (po 1. záH) jmenují
se oba současně jakožto ))tehdy mincmajstrové od obojích vojsk Sirotčích
a Táborských na Horách Kuthnách 73)". Mikulášek byl v HoÍ'e usedlý od
1431; tehdy (dne 23. května) trhem získal dům v ulici jdouce k sv. Barbor'e,
který býval kdysi Jakuba Kaufmana, od Kr'íže (erga Crucem) í'ečeného Posthhače za20 kp gr 74) a k tomu pEdali mu páni 1433 (12. května) městištka.

Jan Č a bel i c k Ý z S ú t i c byl mincmistrem 1437 (30. záH dle
Mat. Meissnera Kroniky kutnohor.); sabato immediate post festum beate
Lucie virg. (14. prosince) sadil konšely obce městské, a v zápisu o tomto
výkonu čteme plný jeho titul ))Johanes de Sútic alias de Čabelic protunc
magister monete Moncium Cuthnis" 82) .
V i I é mNe ctí n z e S ú ti c 1437 (A. K. hor. odd. č. 4.).
Hy n ceP t á č e k z Pi r k š t e j na 1437-H44?
Jan Č a bel i c k Ý z S ú t i c 1444-1455.
Z by n ě k z e S obě šín a 1456 (1. ledna) ))vicem monete magistri
gerens" (Mat. Meis::.nera Kronika kutnohorská).
Jan Ca 1t a z K a m.e n n é Hor y 1457-1458 83 ).
76) Ibid. F. 7. - 76) Ibid. P. 4. V zápise tomto určuje se poloha domu
Mikuláškova takto: dům ležíci v Miuciřské ulici ua rohu vedle Vršové vdovy a mezi
ulicemi, z uichž jedna jde k sv. Barboi'e a druhá ua Konský trh.
77) A. K LIb. ant. her. H. 9. V nadpise vytčeno "Raczek de Coyssicz".78) Ibid. J. 1. - 79) Arch. Čes. vn. str. 641. - 80) Ibid. XV. str. 537. - 81) Ibid.
XN. str. 67.
.
82) A. K Lib. ant. her.' K 1.
83) Zprávy o těchto třech mincmistrech (Ptáčkovi, Čabelickém a Caltoví)
jsou vyňaty z Tomkových Děj. Pl'. IX. 259.

6i) A. K Lib. aut. her. A. 3. - 65) Ibid. A. 8, 9. - 66) Ibid. B. 9. - 67) Ibid.
F. 4 v. - 6B) Ibid. F. 6 v.
69) A. K. Lib. aut. her. A. 8.
70) Ibid. B. 9.
71) A. K Líb. aut. her. D. 10. 72) Ibid. D. 6. - 73) Ibid. F. 4. "') Ibid. D. 10.
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Kostka z Postupic 1458-146284).
Ol d i' i ch Br a d á č z Tú š n ě (Tauš ně, Thušeně) nazývá se
úr-edníkem mince již roku 1467 ve smlouvě trhové, dle které koupil polovici
huti od poručníkův statku nebožce Vanka Skriby zaplativ úplně penězi
hotovými 85); Mad ph minci zastával bezpochyby nepi-etržitě do roku 14 7L
Neustálené tehdy ještě poměry majetkové v Kutné Hoi-e jsou toho pi-íčinou,
že " staré knize pozemkové častěji se setkáváme s mužem tímto, jehož
jméno bychom v listinách Madu mincovního hledali marně. Roku 1467
prodal zahradu a dům u Kolínské fortny za 95 kp86) a koupil sobě i~n:~
jiný dům, někdy Kučovský od Martina Hamerníka za 60 kp a zaplatil JeJ
úplně penězi hotovými 87 ). Roku 1468 opět koupil dům, a sice někdy Jcštův
na Rosmarkuza 70 kp od Matěje zetě Joštova a zaplatil jej88), avšak téhož
roku ještě jej prodal Zivaldovi erckaféh za 100 kp 89). Nejcennější pi-edměty nemovitého majecku svého odprodal 1'. 1473, totiž dům Pískovský
Jil-ílTU Hluckému za půl páta sta zlatých hotových JJa za kůň 90),
jakož i hut někdy Preklovskou nad Joštovým lezofem ležící Ondrákovi
Prokšové za 490 kp docela zaplacených 91)".
P e t r K 1 u c k Ý z S o 1 o p i s k (seděním na Klucích) phpomíná se
již roku 1460 vedle Prokopa Aldera a Jana Kuče jakožto Medník dvorský92);.
a' šak teprve 1471 jest jmenován zřejmě jakožto Medník mince: poprvé
v listině datované tu sUedu po Novém létě (2. ledna)93), později pak ph
zplávě o opaUeních v Hoře chystaných ihned po smrti krále Jir-íh094).
Zprávy o npm jsou velice skrovné; víme toliko, že 14:63 Petr ,,I\]uczkého"
koupil dům ležící pod S. Janem u Peštovy (Beštovy?) dcery za 42 kp gr
hotových 95).
Pro k o pAl der z L o š a n byl 1471 již úi-edníkem mince
zároveň s oběma výše jmenovanými; avšak dříve již byl ve službě na Vl.
Dvoře: v jistém zápise z r. 1460 jest vyznačen jakožto JJté chvíle hofmistr
(horní)" a dále v témž zápise jako "Medník dvorský96)". Jeho jméno vyskýtá se často v stalých knihách pozemkových ve spojení s různými transZdeněk

84) Do seznamu mincmistrův kutnohorských
bývají druhdy pojaty osoby,
které s minci neměly ničeho společného, zejména Mikuláš Ruthardův a Jan z Peček;
že by Mikuláš Ruthardův byl spravoval minci kutnohorskou, z Jistiny (1330) Tadrou
v Summa Gerhardi (str. 335-336) otištěné nevysvítá, a Jan z Peček jest v Pozůstat
cích desk II. 290 úejmě vytčen jakožto "magister m on t i u m Cuthnensium."
Obě osoby tyto nutno v seznamu mincmistrův škrtnouti.
86) A. K
Reg. hered. T. 16. - 86) lb. T. 17. - 87) lb. T. 17. - 88) lb.
T. 28. - 89) lb. T. 29. - 00) lb. V. 63. (Viz Tcm,ek VII. 342.) - 01) lb. V. 62.
02) A. K. Lib. ant. her. P. 6 v. 93) "Petr z Solopisk a na Klucích ty časy
úředník mince královské na Vlaském Dvoře" pHvěsil pečet svou na Jist šepmistrů,
konšelů i vší obce na Horách Kutnách, jímž od Prokopa Aldera z Lošan přijímaji
dar 50 kop grošův "českých stHbrných, kteréž ty časy sto kop grošů na penězích
jsú vážily." A. K Lib. ant. her. P. 23. - 04) A. K Lib. sentent. A. 8. - 96) A. K
Reg. hered. S. 1.
06) A. K. Lib. ant. hered. P. 6 v.

akcemi majetkovými, o nichž tuto podáváme stručnou zprávu dle postupu
1445 P. A. koupil dům ležící na rohu vedle Jana Doška a proti
Mazurcp pí'es ulici a louku j dúce k klášteru po Provaznici u Jakuba hutmana
PurglénskÉho za 16 kp 22 gr 97); 1446 P. A. dostal městiště pusté v Pekai-ské
ulici "pod 2 gr lozunku a to v témž právě, jakož jsou i prve jiným městiště
pustá od obce byla rozdávána'(98). 1446 prodal dllm na rohu jdúce do ulice
Pekařské a k tomu městiště ležící v též ulici PekaJské za 19 kp gr 99); 1447
koupil dům vedle Jana Ptáčka bedná1'e za 16 kp gr od Duchka z Strážnice lOO);
1449 prodal louku konec Provaznice ležící jdouce k klášteru za 6 kp bez
10 gr Váchovi z Koí-enic lOJ ); 1449 koupil dům ležící proti masným krámům,
jenž slove u "černé růže", u paní Margrety Onomyšlské za 63 kp gr102); 1450
prodal dům na Solném trhu Matěji Peštovi103); 1456 koupil jest zahrádku
za svým domem ležící podle dvor-iště Jičínského za 100 grošůvl04); 1460
ujal od Hanuše z Vídně všecko právo dědické k dědinám v Krúntlíku za
56 kp gr105); 1461 koupil pivovar a sladovni ležící nad Páchem dolejším
po sirotcích neboha Ondľáka Haldové za 120 kp gľ hotově zaplacených JOS );
1461 koupil půl huti ležící JJna té gruntě pod Bielany nad Prokšovými
hutmi" za 150 kp gr107); 1461 opět prodal pivovar nad Páchem dolejším
Burianu mincíh za 150 kp grl08); 1461 prodal dům ležící v Mincířské ulici,
někdy Pískové, Mikuláši Libákovi za 24 kp gr peněz hotových l09 ); 1464
prodal svou polovici huti pod Bielany Martinovi Kršňákovi za 150 kp gr llO);
1464 prodal chmelničku Haldeckou na Rovni Valšovi za kopu grošův111);
1467 koupil stodolu s průjezdem za Panenským domem od Onše Tluxy1l2).
Prokop Adler býval častěji poctěn důstojenstvím šepmistrským, zejména
1460, 61, 65 a jindy. Rod Alderovský byl ode dávna v H01'e usedlý; jednotlivé členy tohoto rodu nacházíme již v 2. polovici 14. století a na začátku
15. století mezi mincíři a pregéři: 1370 byl Mikuláš Alder konšelem minCÍi-ským, 1413 Tomáš Alder konšelem pregél-ským, nevšední pak vážnosti
požíval Heiman Alder, který pi-i roce 1392 se jmenuje mezi radnými
lidmi obce minc. a preg., roku 1412 a 1116 byl konšelem pregéí-ským
a roku 1410 byl jedním z úmluvců pr-i narovnání mezi obcí města Nového Kolína nad Labem a konventem kláštera Sedleckého o právo k vesnicím Brankovicím a Mnichovicím113). Ph roce 1442 pr-ipomíná se Jirek
Alderóv jakožto JJněkdy" majitel domu v položení nárožním blízko od
kostela M. Boií u Náměti 1J4). Pí-ídomek JJZ Lošan" nasli jsme poprvé
u Tomáše pr-i roce 1445 v úmluvě o dluh na domě jeh0115). Prokop AlderJ
kterýž byl bezpcchyby synem Tomášovým, umi-el jakožto Medník mince
1472 v pátek pi-ed sv. Prokopem116). Katei-ina pozůstalá vdova, žena zbožná
časového:

07) A. K Reg. hered. C. 4. 98) lb. D. 4. 00) lb. D. 7. 100) lb. D.
lb. E. 9. - 102) lb. F. 2. - 103) lb. F. 9. - 104) lb. K 9. - 106) lb. O.
106) lb. O. 8. - 107) lb. O. 9. 108) lb. P. 1. 109) A. K Lib. ant. her. P.
110) A. K Reg. hered. R. 14. _111) lb. R. 17. - 112) A. K Lib. ant. her. P. 18
113) Čelakovský Sb. pram. Pl'. měst. II. 1099 a 1093. - 114) A. K. Reg. hered. A.
116) lb. C. 5. - 116) Rezek-Dačický 1. 42 .
101)
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a dobrodějná, projevila 1475 v posledním pořízení svém 117) zvláštní pnchylnost k chudině špitálův horských t;m, že "na polehčení a spasení duše
své a manžela svého i pÍ"edkův a příbuzných svých" znamenajíc, kterak
statkem nebožce Mikuláše Libáka zboží Lipoltické, k špitálům týmž koupené,
zaplaceno býti nemohlo, odkázala jest k témuž záduší 216 zlatých uherských }Odluhu od krále JiÍ"Ího jí dlužných a na cle ukázaných u váhy obecní
od mědi", by tím dotčené již zboží Lipoltické bylo doplaceno118). KateHna
v~ova umÍ"ela 1493 v sUedu na sv. Dorotu1l9). Syn Jan byl 1483 šepmlstrem120) a 1497 zeml"el; dcera KateHna byla od 1479 provdána121).
S i m e o n Sem é n e k z V r c h o v i š ť byl Medníkem mince od
1472 do 1483; registra verková často o něm hovoH: vozíval "groše" králi do
Prahy, začež mu dávali na ztravu 39-44 gr; 1480 vyplatili mu z mince 3 kp
za dům, který král dal JiHkovi štajgéři. Roku 1475 dal pHjemné122) a téhož
roku koupil di'nn od Jana Rúpovského, ty časy hofmistra dvoru král.
a Bierky z N z. silé, komorníka královského za 200 zlatých uherských 123) ;
~emu náležel též dům Vencelíkovský (později Havíl'ský zvaný)124L jakož
1 dva domky s zahradou někdy Šimkovskou v městě u zdi125). Roku 1478
nakládal na důl Haken; ale někteH mu v důl ten vsedli, pročež se dožadoval
pomoci u samotného krále 126). Roku 1483 Semenek projevoval v úřadě
svém bezpochyby nápadnou nedbanlivost, a nejvyšší mincmistr seznal
a králi oznámit "že by se Seménkovi zdálo obtížné, v minci býti", pročež
král naHdil, aby jemu stojecího žádný týden již nevydávali (listem datovaným na Hrádku dominica post convers. S. Pauli)127).
P a vel V i dl á k byl mezi ÚÍ"edníky mince od 1472 do 1476, kdy
toto místo opustil a stal se šafáfem královské huti. Přišel z Meziříče a byl
bezpochyby náměstkem zámožného erckafél'-e Petra Vidláka, jehož vdovu
asi pojal za manželku mezi léty 1460 a 1466: 1460 byl Petr Vidlák ještě
živ128) a 1466 zápisem v knihách129) se dotvrzuje, že "Pavel V i d 1 á k o v é
muž koupil dům větší někdy Slonův ob ulici, kdež ptáky prodávají", od
Prokopa Aldera za 128 kp gr; ale dlouho domu toho nedržel, již následujícího roku 1467 jej prodal Hanušovi Štraskytlovi za 165 kp gr130). Povahu
Pavla Vidláka osvětlují zajímavým Zpllsobem dvě pÍ"e, které byly rozsuzovány pl"ed šepmistry a plnou radou. Roku 1472 znesnadil se s :Říhou zlatníkem o jakýsi statek (dědictví?), totiž lůn pregél'-ský(!), dům aj.; výpověď
panská učiněna ovšem tak, že statek byl rozdělen spravedlivě, a píSa!"
radní s uspokojením zapsal do knih, že "Daniel Sudlice v plné radě smířil
117) A. K. Lib. ant. her. P. 28. - 118) lb. P. 24. - 119) Rez. Dač. 1. 47. _
lb. 1. 46. - 121) A. Z. Lib. her. rub. major A. 8.
122) A. K. Reg. rubeum L. 25. 123) A. K. Reg. hered. V. 86. 124) A. K
Reg. flav. minus O. 1. - 125) A. K Reg. rub. L. 12 a Reg. hered. V. 75. _ 126) A.
K hor. odd. kniha 1. fol. 290. - 127) lbid. fol. 225.
128) Dotčeného roku Petr Vidlák koupil jest huť nad rybnikem u Jošta erckaféře za 300 kp gr zaplativ úplně penězi hotovými. A. K Reg. her. O. 7. _
129) lbidem T. 6. 130) lbid. T. 19.
.
120)
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jest je právě a hJesťansky, aby byli svoji dobH pl"átelé131); avsak 1476 Pavel
Vidlák vstúpiv pÍ"ed pány oznámil, "poněvadž :Říha zlatník uhodil s ním
o stolici, že také pro tu dobrú vůli Vidlák postúpil jemu stodúlky", která
mu byla zprvu phsouzena. 132) Ve druhé pH však se nejeví povaha Pavla
Vidláka tak passivní a podajnou, nýbrž spíše nerozvážnou a útočící. Roku
1482 Pavel Vidlák "stoje v radě nal'ekl pana Mikuláše, ty časy šepmistra
a hofmistra, že by jemu Štraskytl dal štuk kmentu za to, aby jemu Uetí sto
zlatých bylo vydáno; kteréžto věci Štraskyt1 jsa pHtomen odepi'el, i,e nikdy
nedal jemu žádného kusu kmentu leč za peníze, a pan hofmistr odpíraje
Í"eČi Pavlově prosil pro bůh a pro právo, aby naň Vidlák to provedl, což
prol'ekl, proše, bude-li to dovedeno naň, aby hrdlo hned ztratil bez milosti,
pak-li nebude dovedeno, aby se též Vidlákovi stalo, proše uručení. A když
Vidlákovi nezdálo se uručiti, ten vsazen jsa potom dal se vinen panu hofmistrovi a odprosil pro bůh, pro Matku boží, pro vše svaté, aby jemu to
hofmistr odpustil ... A když jemu odpuštěno a smÍÍ'eni s panem hofmistrem
a ŠtraskytIem, páni také k prosbě mnoho dobrých lidí odpustili jemu, aby
se téhož potom varoval, a zapsati to rozkázali, dopustí-li se kdy čeho
Vidlák, aby jemu i toto novo bylo133)". P. V. měl dvě dcery, z nichž jedna
byla provdána za Sixta kramál"e, druhá za Klamral34). Dům svůj na
Rytném trIm proti Vl. Dvoru vedle Ferdyanky, kterýž koupil 1473 od paní
Dusky za 110 kp gr135), poručil pH posledním pol-ízení 1496 Hanykéfovi,
mimo to odkázal několik kp gr záduším kostelů kutnohorských a 15 kp gr
na lázně, "aby topeny byly chlldým'(136).
G a br i e 1 z N y m b u r k a zaujal v masopustě 1473 místo Medníka
mince po Prokopovi Alderovi, které od měsíce července 1472 bylo uprázdněno; v Reg. verkových čteme o tom pÍ"i neděli Eslo mi chi zprávu tuto:
"hic est aplicatus officialis tercius nomine Gabriel de Nimburga." Poručili
tu pěstění zahrady kozlovi; neboť Bartoš z Pr8.chňan v Pamětech svých
phpomíná pH roce 1474 toto: "ve čtvrtek po Novém létě postižen a měl
býti oběšen Gabriel {lÍ'edník mince, že kradl v minci, ale král mu odpustil(137).
Zachar- z Božetína ujal ÚÍ"ad v minci roku 1474; v Reg.
verkových jest zápis k tomu se táhnoucí tento: Omnes gentes "hic presente Zacharia officio suo inceptum est reistrum circa accesum sui"; v ÚÍ"adě
vytrval 25 let. Mezi obecními staršími zasedal asi 20 let. Roku 1478 koupil
zahradu vedle Beneše za pHkopy II Trojana za 80 kp gr138). Zacha!' držel
dvůr Ovčáry; avšak 1483 jej prodal Mikulášovi hofmistrovi, Ambrožovi
frzat;cherovi a Jir-íkovi Vognarovi, jimž král Vladislav učinil obdal'ení, aby
131) Ibid. V. 48. 132) lbidem. - 133) A. K. Reg. flav. min. B. 17. 134) A. Z
Lib. hered. rub. maj. M. 6. - 135) A. K Reg. her. V. 64. _136) A. K. Lib. testam.
A.23.
137) Rez. Dač. 1. 42. V reg. verk. z roku 1474 pH Adorate III. jest vytknut
schodek 2 kp v počtech a pHpojena k tomu poznámka "v ten týden jest pHstižen
úí'ednik v krádeži."
138) A. K. Reg. flav. min. vzadu.
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při dvoře tom postaviti mohli hut k úgrování mědi, starých slakóv a rošt-

verkóv i také rud ze všeho cechu Grejfetského; postoupil jim všeho dvoru
se vším nábytkem, obilím i se vším nádobím a hospodářstvím, což k koňóm
a vozům pl'-ísluší, za 900 zlatých uherských než s tou výměnkou, aby sobě,
když rybník větší spuštěn bude, ryb všech polovici vzal,I39) Barbora Za~
chal'ova manželka koupila 1496 sobě k své ruce důin s zahradou vedle
Kolínské brány mezi valy a zdmi městskými od Vávry havél'e140). Zachar"
na začátku měsíce srpna 1498 od Madu v minci odstoupil, bezpochyby pro
churavost, neboť král listem ze dne 8. srpna svoluje, aby mu dáváno bylo
každý týden 48 gr "a to bez Madu, na kterémž jest byl, až do jeho živnosti"l41). Umřel 1499; den úmrtní jest zjištěn zápisem v Reg. verkových:
Zachai" officialis monete obiit f. 6. post dom. Exurge, sepultus ad S. Barbaram (dne 8. února) souhlasně se zprávou v Pamětech Bartoše z Práchňan142).
Z kšaftu, který dělal v úmrtním roce f. 2. post Blasii, dovídáme se, že měl
tále v ŠafaHch, v Šmitně, ve F1ašaHch, Rousích, Staré hlubině a Osle 143).
Jan C.h a r vát z O str o v a byl Medníkem mince 1476-82.
V knihách pozemkových setkáváme se s jménem jeho již 1470: tohoto roku
Janek Charvát koupil zahradu Rakovskou za Kouhmskou branou od
Hynka hofmistra za 50 kp gr bílých iap1ativ Úplně, téhož roku koupil grunt
a dům Nazovský za 120 kp gr bíl. a phkoupi1 k domu svému druhý domek
od Toníka ševce za 25 kp gr čes širokých zaplativ docela144). Roku 1472
koupil zahradu Joštovskou vedle své zahrady na Kryfě ležící145 ); jemu
náležel též dům Rezkovský. J. Ch. byl muž velice podnikavý: od 1474
nacházímE. jej mezi rudokupci; za Madování !"vého ph minci poznal, kterými
cestami se nesl prodej mědi, tak důkladně, že složiv Mad mohl obchod
tento do svých rukou vzíti a s úspěchem na účet svůj vlastní provozovati.
Mědi černé sHíbronosné v HOl'e ukoupené prodával faktorům Norimberským, kteH mu poskytovali znamenitých záloh, jak patrno z následujících
zápisův. Roku 1483 "seznal se býti dlužen Zivoltovi Puxlorffovi z Nonnberta a Mikulášovi Heroltovi Ze Chba 1828 zlatých uherských na zlatě
i na váze dobrých a to jim splniti slíbil mpdí horskú rozdílně ... tak aby
cent méně nedržal Hi hí'iven sHíbra, ale vke; a věhtelé jeho mají počítati
za 1 hř ::tříbra 5 zl uher. dolóv z té summy svrchupsané ... A v tom místo
rukojmí týž Charvát zapsati rozkázal dobrovolně věí"itelům svým dvě huti
své: jednu, kteráž leží nad Bielany, a druhú velikú ležící pod tú hutí proti
Bielanóm i se vším k těm hutem příslušenstvím ...146) A opět 1484 učinil
podobnou smlouvu s týmiž faktory; zálohu 2000 zl uher. pojistil domem
svým velikým, "v kterém nyní sedím, se vším právem k němu pÍ'íležícím
II se všemi krunty ... ", jakož i hutí velikou pod Bielany147). Roku 1486
dal Nik10vi Heroltovi a Ziva1dovi Pokštorfarovi do Normberka v moc 24
139) Ibid. C. 16. 140) A. Z. Lib. her. rub. maj. J. 14. 141) Arch. Čes.
XVIII. 54. - 142) Rez. Dač. I. 52. - 143) A. K Lib. testam. B. 4.
144) A. K
Reg. hered. V. 15 a 21. - Hli) Ibid. V. 59. - 146) A. K Reg.
flav. min. C. 8. - 147) Ibid. D. 8.
'
'

centnéÍ'e mědi, která držela sHíbra každý centnél" 1Y2 Mivny a dva loty,
a také "tu zVonovinu toho velkého zvonu, kterouž jemu páni horníci popří1i
prodati"; půjčku 1000 zl pojistil jim zapsav jim dům svůj Svadbovský
v 500 zl, ostatních 500 zl pak ujistil na ObOll hutích u Bie1an s rybníky
i s tím vším, což k těm hutem pí'ís1ušelo148). J. Ch. seděl několik rokll. mezi
staršími o1::ce; 1478 byl šepmistrem. V Pamětech Bartoše z Práchňan byl
nazván "horníkem ctným", kterémužto posudku rádi důvěřujeme čtouce
v knihách městských pH roce 1481 zápis následující: "páni s obecními
a staršími sšedše se na rathúz o poHebě obecní vážili mezi tím dobrodiní
což Jan Charvát obci ke cti činil, zvláštp že nákladem svým sko1u u S.
Barbory postaviv, zvon veliký udělati kázal; tudí.l i zůstali na tom, ackoli
na každý dům, jichžto pět skúpi1, uložen jest lozuňk pro odprodání, aby
však od Charváta nyní ani potom 10zuňkl'lV k obci žádáno nebylo po vše
časy života jeho a pokudž těch domú bude v držení"J 49). Upadnuv v těžkou
nemoc 1486 začal majetek svůj urovnávati: zejména prodal dům Rezkovský
Mikulášovi P1eskácovi 150) a huť pod S. Václavem ležící OrloviJ51). Když pak
téhož roku ve sHedu po Památce Nanebevzetí P. Marie umi"eF52), shledalo
se, že některým dělníkúm na dolech svýchnezap1ati1, z čehož povstaly
nemalé nesnáze; "i jest ta věc urovnána skrze pana mincmejstra" tak, že
pan Samuel, nový držitel těch dolilY, "ne z práva ale z dobré vůle svolil jest,
že díl těch d1uhú zaplatiti má, totižto k Švábům šmeléh a hutmanu 20 kp,
druhému šmelíh 20 kp, do Šafar 50 kp, do Nyf1e 15 kp a to každý týden
má jim zapraviti na to Yz kp'(153). V zápisech se pbpomíná Machna manželka
Charvátoval54); syn Mikuláš byl 1486 již tak vyspělý, že mohl churavého
otce svého na rathúze zastupovati155).
K u :tl r á t Š v a j k a l' z V r c h o v i š ť byl úr'edníkem mince od
roku 1483; osvpdčil se již pÍ'ed tím jakožto velice čilý jednatel mince horské,
z Prahy a z jiných míst r-Hváže1 mnoho pagamentu do Hory na zmincování,
vykonával v Praze různé výplaty na účet mince kutnohorské a byl skoro
neu:tále na cestách v záležitostech téže mince156). Král uznávaje věrné
služby jeho daroval mu 20 kp gr z milosti, když 1495 nemocen 1eže]l57).
Konrád byl ve svazku pHbuzenském (snad sešvagřen) s Pavlem Vidlákem
a s Janem Korábem z Prahy158,; tento Jan Koráb roku 1493 jim oběma
148) Ibid.E.8, 9._ 149 ) Ibid.A.19.- 15o ) Ibid.D.I0.·_ 151) Ibid. F. 4._ 152) Rez.
1. 46. - 153) A. K Reg. flav. min. F. 13. - 154) Ibid. G. 4. -- 155) Ibid. F. 6.
166) Obzvláště často nacházíme jméno jeho v Reg. verkových z roku 1486
a 1487; přikladem podáváme toto: Vocem. jocun. formanu 20 gr, ješto připr'ahal
koně do vozu, kdy Konrad jel do Prahy na veksl sem i tam; Exaudi I. dodal
Conradus ex Praga argentum fulminatum 85 hl' 3 frt 2 lt 3 qtl, idem latos 54 hř
1 frt (argentum 30 111' 2 frt 1 qtl) , idem grošú mečových 17 hř (argent. 5 hr' 1 frt
3 lt 1 qtl), idem clenodiale purum 2 hl' 3 frt 2 lt; Exurge Stankovi zlatníku od dila
lžice, kterúž JMKské dělal, Yz kp Conradus dedit Prage; Hasíkovi maléH 4 kp
od malování saněk JMKské Couadus dedit P~'age. - 157) Ad relac. dom. mincm.
per scedulam ex Buda ad festa Pascalia. - 158) Jan Koráb z Prahy "a z Frýberka
od Jičína a z Moravy." A. K. Reg. flav. min. N. 4.
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poručil všechen statek svůj v Praze159). Kunrát ocitnuv se 1495 v kázni

boží učinil po:Hzení o statku svém; z kš aftu jeho dovídáme se, že byl mě
šťanem Starého města Pražského, kdež měl dům za Sv. Mikulášem; dluhy
pojistil z části na tomto domě, z části na tálech i na mlýnech a na dědinách
ph týchž mlýnech v Jílovém "těch se doMe doptají v knihách Jílovských";
synu svému Václavovi poručil půl stolice pregéi-ské, kterouž měl od Pavla
Píska zapsanou, s pHpomenutím "jestliže by pán bůh ráčil dáti druhého
syna, to mějta spolu"; "což se týče děveček Ančky a Mandy, těm aby dáno
bylo, jestliže k letům p'6jdou, po 50 kp grmíš"; takobmyslilKunrat~dC'~rky
své160). Z kš aftu tohoto poznáváme, že strýcem mu byl Hanus SvaJkar
z Mostu. Zemi-el 1495 v pondělí po sv. Jil"p61). PH roce 1492 v listě psaném
ten pondělí po sv. Ambroži jest vytčen Konrád s příjmím "z Hartan" jakožto
druhý Medník mince mezi Zachai-em z Božetína a Janem z Skalic(162).
Jan z Nič o v a, který se jmenuje mezi úl"edníky mince v létech
1482-85, jest zjevem episodickým, o němž ničeho podrobnějšího pověděti
nedoveden1e ..
Jan z e Z i žel i c býval písal:-em mince; Medníkem mince pak byl
1486-94 a opět 1499-1510; v mezel"e časové tuto vytčerié zastával Mad
horního hofmistra163). Když roku 1474 poj al za manželku Mandu164), dceru
Mikuláše z Skalice, horního hofmistra, dostalo se mu též jména Jan a
z S k a 1 i c e. Ovdověv oženil se opět 1482 s Katel-inou dcerkou Víta písai-e,
kterou otec obvěnil summou 100 z1165 ); a ovdověv znovu pojal k manželství
Martu z Hork y166). Neznáme pi-íčiny, pro kterou byl 1510 z úi-adu propuštěn;
pHzně královské nepozbyl, jak patrno z listu, který Medníkům mince 1511
napsal král in Broda Hungaricali f 6. post circumcis. dom.", z něhož vyjímáme tot;; ,,' .. jakož jest nám dlužen pozústal slovutný Jan z Skalice
na Horách Kuthnách věrný ná13 milý do mince 200 kp gr čes žádaje nás,
abychom jemu v tom prodlení dáti ráčili) aby nám ten dluh povolně bez
svého obtížení vyplniti mohl a tím nejsa od nás obtížen aby mohl tím dostatečněji a snažněji svúj obchod vésti v pořádku erckaféi-ském a nám
užitky pl-ivozovati, jakož jest jiná léta nám to činil a dmtečně ukazo.val
a také v minci naší tu na H. K. mnoho leth nám sloužil, kdež my zhlédaJíce
na takové jeho služby, pro kteréžto k něnlu náchylni jsúce v úmyslu jsme
jmělj, jemu jinú v tom milost okáza.ti, aby on mohl za sv.é služby na. nás
poznati pána milostivého; ale z některých slušných pHčm v tom Jsme
159) Tomek v Děj. Prahy X. 152 zmiňuje se o Konrádovi kupci, řeč. Šwajgerovi, jenž 1470 koupil dům v rynku na Star. městě Pražském. Shod~ obou osob
je tu zi-ejma. - 160) A. K. Lib. testam. A. 14 v. - 161) Rez. Dac. I. 50. 162) A. K. hor. odd. 34.
163) Rez. Dač. I. 50 a 52. 16J) A. K. Reg. hered. V. 117 a lístek vzadu
vložený. Prvním manželem paní Mandy byl Matěj Čáslavský. Ibidem V. 57. 165) A. K. Reg. flav. min. 1. 166) A. K
Reg. album (kniha smluv) H. 21 v.,
G. 14, E. 12, E. 20.

úmysl ~vúj změnili; než pH Lom jej zůstavujeme a tu milost jemu tímto
listem činíme, aby z těch dvú set kop gr čes do Hí let po datum listu tohoto
napomínán nebyl od nás a našich dědicův a budoucích králův českých
a chceme jemu i dědicům jeho to vsí milostí královskou zpomínati ... '(167)
Vedle horlivého púsobení v minci královské projevoval J. z Sk. též nemalou
účinnost, k rozhojnělú majetku svého směl-ující, čehož dokladem jsou časté
zápisy v knihách městských, zejména tyto: 1474 Johannes Žiželický koupil
dům Poderovský na Koňském trhu vedle Joba ležící za 130 kp gr čes. 168 );
1478 Joh. Žiž. koupil dům nárožní na Koňském trhu od Joba Ze valdova
za 78 kp gr čes. 169); 1481 Johanes z mince, hofmistrův Mikulášův zeť, koupil
mlfrn Štolec s jeho pl"íslušenstvím od Matěje Rožďála za 175 kp gr čes170);
1487 Johannes Žiželický Medník z mince koupil dvůr v Pňově na Rovni
u sv. Václava ležící od Důry Srsové za 80 kp gr čes s lukami, s dědinami
i se vším p.t-íslušenstvím17l); téhož roku dotčený dvůr prodal krom luk
Václavovi Heflickémn za 70 kp gr čes172); 1487 Johanes Medník mince
koupil louku nad Što1cem mlýnem ležící od Marty Zelené s Rovně za 25 kp
gr čes zap1ativ penězi hotovými173); 1488 Joh. M. m. konpil10ukn i s paloučkem ležící nad Što1cem u splavidla od Jakuba Holestína za 18 kp gr
hotových174); 1488 Joh. M. m. koupil u Válka riělderou chvíli po Velice noci
vrch dědiny za 10 kp gr175); 1491 Jan Skalice, Medník mince, koupil dům
na Rybném trhu od Martina Hamerníka jeho polovici za 120 kp gr176); 1492
Joh. úL m. prodal dům na Koňském trhu lež'Ící Václavovi Prenarovi za 300
kp gr peněz hotových177); 1500 koupil Joh. úL m. dvůr Trkounovský od
Prokopa z Ko1marku za 55 kp gr178); 1502 J ohanes z Skalice Úl". m. koupil
dům Pokšichovský nárožní od záduší kostela sv. Jakuba za 200 kp gr179);
1506 Joh. z Skalice M. m. koupil jest Vaňkovi synu svému dům na Koň
ském trhu ležící, kterýž byl Nekše nebožtíka a Marty manželky jeho, za
185 kp gr180). Jan z Skalice zaSedal mezi staršími obce bez pí-etržení od roku
1488 až do své smrti a býval též šepmistr~m. Roku 1510 v ten ctvrtek Pl"ed
Sv. Trojicí učinil "poslední rozkázání a poroučenství" o statku svém: vše
odkázal Martě manželce své a dítkám svým "aby toho společně užíva1i18l)" .
Dítky jeho byly: Václav z Skalice (manželka jeho Dorota Smíšková),
Jan z Skalice, hofmistr horní (manželka Apolena z Žitenic), Jmk z Skalice,
Anna provdaná za Sankturina z Nedvojovic (tehdy již mrtvá) a Lidmila
provdaná za Hynka H ugvice z Biskupic182). Roku 1511 byJ Jan z Skalice
úl"edník mince již mrtev183).

z

167) A. K.· hor. odd. 272. 16B) A. K
Reg. her. V. 77. - 169) A. Z. Lib.
her. rub. major A. 2. - 170) Ibid. B. 14. - 171) Ibid. E. 3. - 172) Ibid. E. 10.173) Ibid. E. 6. 174) Ibid. E. 18. _175) A. K Reg. her. vzadu B. 7. 176) A. Z.
Lib. her. rub. major G. 7. - 177) Ibid. G. 16. - 17B) A. K Reg. her. vzadu B. 8. 179) A. Z. Lib. her. rub. major L. 15. - lBO) Ibid. N. 5. - lBl) A. K. Lib. testam.
C. 14 v. -" lB2) A. K Reg. album G. 14. - lB3) A. K Reg. flav. majus H. 27, kdež
pH f. 2. post Andree (1. prosince) čteme zápis "Marta, ne b o ž ti k a pana }ohanesa
úí"edníka mince manželka ... "
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R e hoř z Dor o t i c byl Meďlúkem· mince 1495--99. Zprávy
jeho se dotýkající jsou velice skrovné; jedna z nich jest však nemálo pozoruhodná, neboť jest důkazem, jak král Vladislav pečovalo to, aby na pověst
jeho úl-edníkúv nebylo utrhačně saháno. Oč tu běží, poznáváme z listu,
jejf 1499 v stí-edu pí-ed Hromnicemi poslal král z Budína šepmistrúm a radě
na Horách Kutnách; tento list zní takto:
což se dotýče slovutného
Rehoí-e z Dorotic, úředníka mince, věrného naseho milého, došlo jest nás,
že by nějaký Prokop z mincmejstrova domu po krčmách i jinde o něm í-eč~
útržné a úštipné jemu k lehkosti mluvil, i žena jeho, vo kteréž slyšíme, am
duchovních ani světských s pokojem nechati nemúže. A protož my to Vám
s pilností poroučíme, abyste vy témuž Prokopovi žen~ jeh? pí-í~.ně, ~í!káz~li,
aby všech í-ečí o něm pl-esta1i, nebo my na téhož Rehore am na ]lne uredmky
naše a zvláště na ty, kteí-Íž se proti nám věrně a upr-ímně zachovávají, žádné
lehkosti dopustiti nemíníme. Ač chtěli jej z čeho viniti, na t~;n místě, kd:~
taková věc 1\ soudu pr-ísluší, to se žádnému nezavírá. I zna]lce v vtom vulI
a rozkázání naše tak se zachovajte, jakž Vám píšem'(184). Jméno Rehoí-ovo
našli jsme ještě ph roce 1505: tehdy koupil dům někdy páně Markúv na
Ovesném trhu ležící od Jana Zigele za 80 kp gr čes 185).
M art i n V r a b e c (P a s ser) z N e d voj o v i c trval v Madě
mincovním od 1496 do 1510; dl-íve byl písaí-em v minci a povýšení své na
úí-edníka mince zapsal do Reg. verkových ph roce 1496 slovy těmito:
sbto ante Reminiscere (dne 27. února) Martinus scriptor monetae factus
~fficialis monetae hor. post. 16." Táž registr a hovoH o jeho častých dojíždkách k nejvyš. mincmistrovi (s registry na Litomyšl, do Chlumce aj.) ane~
s mincmistrem ke králi do Budína; z týchž register i z jiných zápisů zvěděl!
jsme, že král mu byl pHznivě nakloněn: 1503 Leta~e M.art~novi Med.ník~
mince 60 kp z milosti krále JMti dány; 1506 Mart1l10Vl úr. m. z mIlosh
JMKské dáno 150 kp (částečně hotových, částečně půjčeno a pak z registr
vymazáno); 1506 Mart. M. m. dáno na čubu 20 kp m~to regi: mtis 186): 15~0
Martinovi Vrabcovi odpustěno 10 kp, kteréž byl do m1l1ce dluzen, mdto regle
mtis. Roku 1510 pr-isel o Mad v minci zároveň s Janem z Ska1i~eI87), nevíme proč. Majetkové poměry jeho byly dosti utěšené: 1487 Mart1l1 Passer
koupil dúm ležící na Vinné ulici od Matúse písal-e Vencelíkova za 115 k?
gr188); 1488 dal suscepcionalesI89); 1502 Martin z Nedvoj.ovic úL m kOUpIl
dům někdy Majšnarovský na Vinné ulici od Marty Ma]šnarky za 320 kp
gr I90); 1503 prodal dúm proti domu Majsnarovu ležící Václwov~ synu .~ar
bory Porybné za 80 kp g1 191); 1504 k~upil dům za dome1;1 svym Ma]sna7'.
rovským ležící od Václava a Barbory Celaté za 80 kp gr I9 "). Od roku 1496
zaCínaje byl obecním starším skoro nepí-etržitě až do smrti své; často se mu
dostávalo též hodnosti šepmistrské. Avšak pohany ušetl-en pr-ece nebyl:
)J'

••

!

1500 bylo mu hájiti čest svou proti Václavovi Nešlechtovi a Petru Opavskému, ktdí jej byli nařkli rozšiřujíce o něm řeči hanlivé, žp by byl "panJ\art"
a jiné; oba byli trestáni dútkou a musili odprositi193). Roku 1534 byl již
nf boztíkem 194); na sklonku života svého odtl se bezpochyby v tísni peněžní,
neboť 1526 zapsal pú] stolice pregéřské Mikulášovi kramál-i v dluhu 180 kp
gr195), a po smrti jeho roku 1535 šepmistři a páni radní 118 místě vší obce
jakožto rukojmí za něj a za Lukáše Volfova. prodali dúm Majšnarovský
pí-edn1 i zadní někdy jeho Martina Vrabce z Nedvojovic za 250 l,p gr Matě
jovi Mášovi erckafér-i196).
S a n k tur i n z N e d voj o v i c stal se úředníkem mince roku
1499, což jest zřejmě vyjádřeno v Reg. verkových z dotčeného roku ph
neděli Letare zápisem ))za almaru novú Sankturinovi novému úr-edníku
24 gr"; Medníkem byl do roku 1520, kdy on společně s úředníkem druhým
se vzepr-eli rozkazu nejv. mincmistra a byli proto úr-adll svého zbaveni197).
Také tomuto Medníku svému projevoval král Vladislav milost svc u okázalým způsobem: 1500 král Vladislav dluh svůj, kterýž mu neboHík
Zachař, někdy úředník mince, zůstal dlužen, jmenovitě 107 kp g1', "hledě
na věrné slu7by slovutného Sancturina tehdáž ú1-edpíka mince stúpiti
a dáti jest ráčil témuž Sandurinovi tak aby na domu téhož Zachaře zapsány byl y198)" ; 1fi03 Sancturinovi Medníku mince 50 kp z milosti JMti
dány; 1510 Sancturinovi M. m. král JlVIt ráčil odpustiti 86 kp 48 gr, které
byl do mince dlužen, k pHmluvě pánúv zprávcí. Anobrž i po nedobrovolném
odchodu jeho z mince provázela jej přízeň králova; 1521 d' psal král Ludvík
šepmistrům a konšelům kutnohorským takto:
vzneseno jest na nás,
kterakby slovutný Sancturin z Nedvojovic, Medník v minci naší, věrný
náš milý, skrz uroz. Viléma Kostku z Postupic z Madu, kterýž mu skrze
otce našeho nejmilostivějšího ... v minci dán jest, stržen i k tomu zbit býti
měl. Ješto jsme to neradi uslyšeli, i poroučíme Vám pbkazujíc, abyste vy
na místě našem jeho Sancturina v ochranu svou vzali a jemu mocí khvdy
ani pí-ekážky žádné nečinili ani činiti nedopouštěli a zvláště proti těm,
kteHžby koli jakou všetečností jej chtěli obtěžovati ... až do našeho búhdá
šťastného pHjezdu do království tohoto ... 199)" Roku 1503 koupil dúm
někdy Beneše zlatníka na Obilném trhu ležícÍ, též i cihelnu u hlinišť na
Kolmarku ležící od Jana Krajsy měštěnína StaL města Pražského a Beneše
koníí-e měšt. na Horách za 200 kp gr čes. 200); téhož roku dal suscepcionales
a byl od 1504 začínaje po řadu let obecním starším. V úterý před sv. Martinem 1502 pojal Annu dceru Jana z Skalice úř. mince 201 ); druhá manželka
jeho byla Potenciana, dcera Jii-íka Maslníka, s níž vedle pí-átelské smlouvy
s bratrem jejím Janem Maslníkem, urburér-em, se mu dostalo v pí-ínosu poloviční stolice pregér-ské, domu Maslníkovského v Rynku vedle domu Lexové
)J'

A. K Reg. flav. majus E. 7. - 191) A. K Lib. sentent. O. 1. - 195) A.
červ. minciř. A. ll. - 196) A. K Lib. her. niger M. 57.
197) Rez. Dač. 1. 123. 198) A. K. Reg. flav. maj. E. 12. 199) A. K.
209. - 200) A. Z. L. h. r. m,. M. 2. - 201) Rez. Dač. 1. 55.
193)

A. K. Č. 286. - 18Ď) A. Z. Lib. her. rub. major. M. 20.
186) A. K. hor. odd. 242. 187) Rez. Dač. 1. 117. 188) A. Z. L. h. r. m.
E. 9. - 189) A. K. Reg. flav. min. J. I. - 190) A. Z. L. h. r. m. L. 16. - 191) Ibid.
L. 17. - 192) Ibid. M. 13.
18')

K. Knihy
Č.
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a louky Boršovny202). Sankturin byl vrchovatě svárlivý: s Janem z Skalice,
tchánem svým, znesnadil se o věno manželské a hněvem zaslepený téhož
tchána svého 1507 slovy nectnými zplundroval i"ka, že jest "zvyjedený
zloděj královský203) a že jest hoden výše oběšení než jiný zloděj"; hanlivé
l"eči tyto vedl Sankturin vel"ejně na rynku pl"ed Crkaní (nyní dúm č. p. 104.)
pl"ed svědky Havlem Škrovadem, JiHkem Kunšem a knězem Jakubem
z Vl. Dvora; musil odprositi a byl vzat do kázně panské20~). Roku 1511
opět o panu Jandovi mluvil "bodej zabit byl, bodej tě také psi jedli, jako
tohoto koně"; bylo mu pHkázáno, aby "na Hol'"e zústal a bez vúle JMti
pána a pánú s Rúry nechodil"205). A opět 1520 se vzepl"el rozkazu nejv.
mÍT.cmistra, a byl mu vzat Mad mince a klíče od též mince 206). Roku 1540
dělal kšaft: dceH své Dorotě z Nedvojovic a dětem jejím poručil dúm
"v kterém sedím", stolici pregéi'skou, louku Boršovnu a šafránici; sirotkúm
po dceH Anně z Nedvojovic Jindhchovi, Sigmundovi a Johance odkázal
cihelnu na Koln~arce207). Téhož roku uml'"el208).
B o h u s 1 a-v Jan o v s k Ý z S uch otl e s k držel úhd mince
1510~13; obecním starším byl1509~12. Jméno jeho pHpomíná se v Hol'e
již 1495, kteréhožto roku prodal dúm s věží "u studnice" na Koňském trhu
J andovi e~ckaféH za 70 kp gr hotových 209); téhož roku pújčil Martinovi
Kršňákovi 180 kp gr 210 ). Bohuslav Janovský byl velice zámožný; světlým
toho dokladem jest svatební smlouva, kterou 1505 uČinil s nevěstou svou
Annou MiránkovQu, někdy manželkou Jana Pokšucha; Anna phpověděla
Bohuslavovi 250 kp gr čes a púl mlýna ležícího na svrchním Páchu, kterýž
jest sloul někdy Komoráčúv, a cenil se tehdy asi v summě 1200 zlatých
uherských; sobě pozůstavila v moci druhou polovici toho mlýnu, stolici
pregél'"skou na Vl. Dvol'e a dům v Rynku, který jest sloul někdy Matěje
Bilejovského; za to měl Bohuslav jí položiti 500 kp gr z svého dluhu na Janovičkách, dva člověky Vávru v Dědicích a Pavlatu pod Konticí, lesy
Habhnu a Skály za Lomcem, na dvol"e u Hory pod Kouhmskou branou
300 kp gr a jiné211). Majetek svůj nemovitý B. J. stále rozmnožoval: 1507
koupil domek Fanho1covský vedle krámu ph domu svém ležící za 83 kp gr
od Prokopa krejčího 212), 1510 mlýnec nad S. Barborou ležící od KaJcehny
Cvikové za 27 kp gr 213), 1513 dům na baště pod Vl. Dvorem od Jana Ahnika
za 11 kp gr 214 ). Ohyzdnou skvrnu na povaze Bohuslavově odhaluje žaloba,
kterou 1513 Katehna, sestra paní Elšky Jandové z Toušeně, vznesla na
něj Bohuslava Janovského, na Jana z Vratu a JiHka Hášu z újezda, že
oni, byvše paní Elškou ustanoveni poručníky jejího majetku, důvěry její
,zneužili a kšaft podvodně dle své vúle sepsali, aby všecken statek její na sebe
202)

Snad hříčka slovná, neboť dle výpototiž kov čistý,
B. 15 a 16. - 206) A. K, č. 724. - 206) Rez. Dač.
208) Rez. Dač. 1. 104.
3. - 210) A. K Reg. flav. maj. A. 6. - 211) lbid.
N. 10. - 213) Ibid. O. 3. - 214) lbid. O. 28.

A. K Reg. flav. maj. K 6. -

203)

'vědi jednoho svědka vinil Sankturin Jana, že jest kradl krá 1 e,

ryzí. - 204) A. K Lib. sentent.
1. 123. - 20') A. K č. 787. 209) A. Z. L. h. r. m. J.
G. 25. - 212) A. Z. L. h. r. m.

strhli; svědky bylo dotvrzeno, že Boh. Janovský nedovolil, aby kšaft byl
čten, nýbrž žádal, aby byl prostě potvrzen a pečetmi opaHen215). Nevíme,
byl-li B. J. usvědčen z podvodného skutku tohoto; avšak po jeho smrti 1514
ukázalo se, že on mnoho peněz cizích, zejména sirotčkh za sebou ponechaJ216), to vše i dluh 100 kp gr do mince Anna vdova po něm pozústalá
byla nucena nahraditi. K tomu podotýkáme, že Bartoš a Mikuláš z Pr; chňan ke zprávě o úmrtí Brikcí Janovského urburéi'e (1505), kterýž byl bezpochyby bratrem Bhuslavovým, phpojuje poznámku "byl lotr, psota"217).
Syn Bohuslavův Petr z Suchotlesk a na Horách Kutnách činil poslední
poHzení o statku svém roku 1521 a sice trojí: na statek městský,na ~tatek
zemský a na 500 kp gr čes; vše poručil paní Anně, máteh své218 ). Anna Miránková, mlynáHm, manželka někdy Bohuslava Janovského, v kš aftu svém
1539 pamatovala na oHál" sv. Petra a Pavla u M. Boží u Náměti, na Jakuba
z Vorlova domu, "pHtele svého" atd; statek pozůstavený byl značný219).
S a m s o n z Fu 1š t e j n a220) a na Dob l' e n i byl Medníkem mince od
roku 1510 do 1520, kdy zároveň se Sankturinem byl sesazen; avšak 1523
byl opět učiněn Medníkem v minci a zůstal jím do 1526. Manželkou jeho
byla Dorota z Dubenek,vlastní sestra Anny a KateHny z Vilimovce; Dorota
z Dubenek byla 1556 ještě živa221 ).
Pi r a m u s K a p ú n z S voj k o v a, byl jmenován Medníkem
mince 1514 po smrti Bohuslava Janovského a vytrval v Madě tom pouze
dobu kratičkou. Obšírnějších zpráv o něm podává Paprocký ve stati
"o stavu rytíl'"ském (str. 67~69) a MiHner ve spise svém "die bOhm. Privatmunzen etc" (str. 214). Odtud se dovídáme, že byl synem Jana Kapúna
z Svojkova222) a že se narodil 1481 v sti'edu pl"ed obrácením sv. Pavla na
víru; manželkou jeho druhou byla Katehna z Trojanovic; měl jedenácte
synúv. Pirmu a braHí jeho Jindhch a Jaroslav učinili 1[;23 mezi sebou
bratrské porovnání o statek po matce zděděný, k němuž náležel též dům
, Kapúnovský mezi reflíi'i s zahradou 223 ); 1545 Piram dům dotčený, v němž
býval' bratr jeho Jindhch, prodal Janovi z Podivic synu Pavla odtudž
z Podivic, Medníka mince, za 105 kp gr peněz hotových 224 ). Roku 1528 byl
ustanoven nad cly královskými v kraji chrudimském. Za válek tureckých
sloužil velice prospěšně a záslužně jakožto vrchní col mistr vojsk českých.
Zemi'el v Praze dne 12. června 1547.
216) A. K Lib. sentent. B. 6-16. 2lG) A. K. Reg. flav. maj. L. 8, 12,26.217) Rez. Dač. 1. 56. - 2 1 8) A. K Lib. testam. E. 15, 16. - 219) lbid. 1. 21-23.
220) Ve spise "die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300" od Pavla Pfotenhauera připomíná se při roce 1288 Herbord de Fullstein, summus camerarius Moraviae
(na str. 38) a při roce 1296 rytiř Ekricus de Wllsteyn (na str. 28); a znak tohoto
popisuje se takto: "drei in Form eines Schii.cherkreuzes in einem, Apfel (oder Ball)
steckende Dolche," což se shoduje s pečeti na listině Č. 195 v A. K. chované,
z roku 1519 pocházející. - 221) A. K hor. odd. 358, 768.
222) Jan Kapún z Svojkova byl dobrodincem kostela P. Marie na Náměti,
kdež byl 1499 pochován. - 223) A. K Lib. her. niger F. 27. - 224) A. K hor.
odd. 696.
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dvůr na Kolmarku ležící se vším pHslušenstvím i s tím půllánem svobodným Prokopovi Lukaveckému z Lukavce za 300 kp gr242); 1544 bylo mu
zajistiti Lorencovi Gořanskému z GOl'anic dluh 25 kp gr na domě svém
a ponechati mu jej téměř celý k obývání243). Téhož roku zemr-et neporučiv
manželce své Kateřině Novodomské, která mu pi"inesla pr-ece 1500 kp gr
míš, ničeho než toliko 25 kp "na opaUení"; vše odkázal synu svému Vilémovi. Ve pH z toho vzniklé mluveno z jedné strány, že prý "nechtěla muže
svého poslouchati"; na odpor tomu tvrdila strana druhá: "i také dobrým
lidem jest vědomo, že jest ji na řetěze choval a pHčinu jí k zbláznění dal,
a kdyby jí ona Anni' I"'~str:l ;nií Anna Mladečková kramáí'ka z Prahy)
k sobě nephjala a l ' iJcltruvala, Mhala by po ulicích co hovado." Páni
rozhodli ve prospěch vdovy Katehny "nemúdré" (pomatené); ovšem
nejdr-íve se měly zaplatiti dluhy, "poněvadž právo jest, že věr-itelé jsou první
a svrchovaní dědicové", po těch dluzích měl Katehně nad 100 kp gr čes.,
lderé sobě ve svatební smlouvě vymínila, pozústati třetí díl veškerého
statku a Vilémovi jakožto dědici dva díly náležeti měly244).
Jan J e pti š k a z B ě šín a n a Běl č i c í c h, byl učiněn úr-edníkem mince v měsíci červenci 1522245) a zústal jím a7. do smrti své 1539246).
Manželka jeho Anna z Liboslavě, dcera Klementa zlatníka z Liboslavě,
lwupila 15;>,fi, .l.im Jobovský u Náměti podle Brože kloboučníka ležící od
Jana Hanykyí-ezníka za 75 kp gr čes. 247 ), avšak po smrti manžela svého ten
<;lúm 1540 opět prodala Kunešovi Bohdaneckému z Hodkova za 100 kp
gr čes hotových248). Anna z Liboslavě vykročila z tohoto světa roku 1546.
PHpojujeme úryvek listu (z archivu čes. místodrž. fasc. kutnohorský
1529 čís. 5.), jímž rodinné poměry Jana z Běšín i jeho povaba Sf
·ozar-ují. "Na VMt, páni milí, toto vznáším" píše Jan z Běšín radám komory
české ve čtvrtek po sv. Vítě 1529: "tak jakž sem ústně v pondělí minulý
vznesl, že úmyslu sem toho, vypraviti se a jeti k JMti králové Mariji, paní
mé najmilostivější, poněvadž tak blízko jest od Hory Kutny, a také abych
na dcerku svú, kterúž u JMti mám, pohleděl, avšak zase najdéle ve dvú
nedělí, dá-li Pán Buoh, navrátil bych se. A protož VMtí prosím, že k tomu
své svolení dáti a mne odpustiti ráčíte a k tomu že ráčíte rozkázati psaním
svým, aby mi na tu cestu 10 kp gr z mince puojčeno bylo, neb i já v čas poHeby pro dobré a užitečné krále JMti to sem mnoho času činil, peníze objednávaje, minci sem zakládal, i té sem naděje že tomu odporni býti neráčíte.
- Tohoto pak nezdálo mi se slušné pominúti, což jest v komor'e JMti krále
mne od p. Jana Šofkoče potkalo, když sem phjel chtěje oznámiti některé
věci horní etc. Tu p. Jan jazykem německým promluvil jest tak, že na

Z i g m u n d And ě I z R o n o v c e byl ve službě královské již
1502 a sice v Praze225); 1514 mense aprili pak přinesl ldovní poručení od
krále panu mincmistrovi, aby témuž Angelovi dán byl Mad v minci tu
na K. H.; p. mincmistr se toho zpěčoval učiniti, ale na radu pa kancléře
a pa z Pernštejna jest v ten Mad uveden226)" a zústal ph minci do roku
1522; roku 1526 vrátil se opět do mince a opllstil Mad roku 1529. Manželka
jeho Johanka z Vr'esovic koupila 1523 rrJýn Komoráčovský od Jana Zygele
z Choce" ic a Jiříka syna jeho za 85 Okp gr čes 227 ). Zigmund Anděl z Ronovce
umr-el 1535 v Praze228). Zigmund Anděl mladší z Ronovce a na Heřmanově
Městci bývá jmenován mezi pr-edními účastníky sněmů českých 1541~47,
jakož i mezi pány českými, kteH byli 1547 stíháni pokutami.
Jan z P r ách ň a n n a Lib e nic í c h byl povolán k Madu
mince roku 1520229), ale již 1521 v měsíci srpnu zemr'e1 230). Anna z Sútic,
dcera Jana Janovského z Sútic, byla (od listopadu 1511) jeho manželkou231).
Statek po nebo otci jeho Bartošovi z Práchňan, o nějž se 1512 s bratřími
svými Mikulášem a Petrem dělil, byl velice značný: za část podílu svého,
kterou Jan 1513 prodal Kunšovi Bohdaneckému z Hodkova, utržil půl
dvacáta sta kop grošú232).
Bor e ň 1éž Bor y ň (ze Lhoty?) byl Medníkem mince 1520-22233 ).
Jan S u s z Jež o v a byl Medníkem mince dle Reg. prengrecních
již 1520; avšak 1522 v měsíci červenci byl mu Mad mince vzat234). Zprávy
o něm v knihách městských jsou dosti hojné. Roku 1506 koupil dúm u sv.
Bartolon__ ěje ležící od Štěpána ladér-e za 58 kp gr235) a téhož roku dal pHjemné236). Od 1508 do 1514 nacházíme jej mezi staršími obce; 15t)9-14 byl
písařem Oselským237 ). Roku 1517 koupil dům pod sv. Janem od Havla
Škrovada za 50 kp gr238 ), ale 1522 již jej prodal Mikulášovi z Pr<'chňan
za 50 kp gr 239). Roku 1526 koupil dva. dvory ležící pod Sankturinovou
cihelnou, jeden kterýž slul Bernartovský a druhý Klimšovský a to s~ všemi
dědinami poplatnými i svobodnými a se všemi svršky a nábytky od Jil'ílm
Jirky erckafér-e za 462 kp gr čes 240). Avšak na sklonku života jeho nastávaly
mu různé nesnáze. 1540 byl nucen zastaviti pregé1-skou stolici svou ve
100 kp gr Matějovi jinak Mášovi z Hornosína erckaféi'i241); 1543 prodal
225} V Reg. verkových zapsáno jest pH 1502: "toto v Praze vydáno z rozkázáni krále JMti: Sigm'll'dovi Andělovi na ~ lužbu 16 kp." - 226} Rez. Dač. 1. 119. 227) A. K. Lib. her. niger G. 2. Tento mlýn zove se jinak též "Nové mlýny". 228) Rez. Dač. 1. 69.
229} Rez. Dač. 1. 123. 23") Ibid.
339.'- 231} Ibid. 117. - 232} Ibid. 338.
233} V kostele pod hradem Lipnickým (u Něm. Brodu) jest náhrobek, jehož
nápis hlásá, že "Letha Boziiho MDXXX w strzedl1 przed promienienim Pana Krista
umrzel urozeny p. p. vVaclaw Borin ze Lhoty a tuto pochován smilui se pan buh
nad dussi." Jest pravděpodobno, že Václav B. tuto pochovaný jest totožný s Borněm.
který býval úřednikem mince.
234) Rez. Dař. 1. 124. - 235) A. Z. L. h. r. m. M. 26. 236) A. K. Reg. flav.
maj. fl. 8. - 237} Ibid. fl. 28. - 238) A. K. lib. her. niger C. 15. - 239) Jbid.
F. 12. - 24"} Jbid. fl. 18 v. - 2'1) A. K. Červ. knihy mmcíř. B. 20.

242) A. K. Lib. hered. G. 14. - 243) A. K. Kniha smluvni A. 13. - 244) A. K.
Lib. sentent. B. 27. - Zpráva o úmrti Jana Susa, kterou zapsalOndí-ej Křivoláček
]Jh neděli Exaudi II. 1544, doplněna jest poznámkou "multisque annis claris ocellis
nihil videbat." Pam. archaeol, XIX. 270.
2tá} Rez. Dač. 1. 124. - 246) Ibid. 1. 103. - 217) A. K. Lib. her. niger K. 10. -2!8) A. K. Lib. hered. C. 5.
R o z p r a v y: n. I. Či,. 48.
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Horách Kutnách všickni kradou a zloději jsú etc. Já ač bych byl uměl na
to. hned panu Janovi odpověď dáti, však v tom místě to sem strpěl, jakož
ml se za slušné zdálo ten čas v pHtomnosti p.p. Albrechta Guttenštajna JMti.
J VMt, páni milí, poněvadž pan Jan bez vajmienky to jest promluvil s outržkou ajá poněvadž na ten čas krále JMti úi'edníkem i také obyvatel na
Horách Kutnách jsem a choval sem se a chovám chvalitebně, jako na ctného
a dobtého člověka rytířského náleží, nic jemu v tom napi'ed nedada, co se
mé dobré pověsti dotýče, i za to žádám, že neráčíte o mé osobě těch řečí
věřiti, dokudž by toho na mne spravedlivě neukázal. A i to račte povážiti,
měl-li jest mi v tom místě, poněvadž sem též ÚÍ'edník krále JMti, mluviti
a mne bez vajminky haněti. Však poněvadž z rozkázání krále JMti VMtmi
spravovati se mám, prosímť v tom VMtí za spravedlivé opaHení."
P a vel Pod i v i c k Ý z Pod i v i c, té.l Pavel z Lipnice zvaný, byl
zprvu písal'em v mincí: pÍ'Ístěhoval se 1503 z Litomyšle 249 ) a vytrval do
1523 při písai:"st:,í v mincí. Roku 1505 koupil dúm na Ovesném trhu, někdy
Markovský od Rehoře z Dorotic za 70 kp gr250) a dal příjemné251); 1513 dúm
dotčený prodal Janovi z VladoÍ'Íc za 105 kp gr 252) a koupil dům Hruškovský,
jenž "věže" slul, ležící na Koňském trhu proti masným krámům s zahradou
příležitou od Vávry Hrušky za 115 kp gr 253 ). Roku 1534 prodal dům někdy
Hanusmurčin podle Jana Pláteníka za 35 kp gr Martě Lukšové254) 8 koupil
dva domy jeden J andovský, druhý Pražákovský v MincíÍ'ské ulicí jdúc
ksv. Barbol'e za 36 kp gr hotových od Maxima Doubravského z Doubravy255).
Dům J andovský hOl'ejší znova vystavěl a prodal 1537 Kubíkovi mlynáh za
92Yz kp gr256). Pavlův syn Václav z Podivic koupil 1546 dům Benešovský
na Koňském trhu na rohu proti Zigelovskému ležící od Katel'iny z Dl'eník
za 140 kp gr257 ) a 1549 odevzdal všecko právo své na tom domě otci svému,
který mu za to koupil statek od Jana Pei'iny258) a dotčený dům Benešovský
prodal 1551 Janu Balhoňovi zeti svému za 135 kp gr259 ). V knize smluvní
čteme zápis pH roce 1544, jímž Volf šenkýl' phznává se, býti dlužen Pavlovi
z Podivic 100 kp gr "dobrých sHíbrných rázu pražského" a zajišťuje dluh
ten na hutí a mlýnu svém 260). Pavel z Podivic byl dosti zámožný; roku
1531 byl dokonce komorou čes. požádán, aby pro poHebu královskou pújčil
-ze svého 80 kp gr261). Úí'edníkem v mincí byl od roku 1523 až do smrti své
1555; zprávu o úmrtí jeho vložil písař do knihy, určené pro zápisy o placeni
kyzův nákladníkům hor, slovy těmiio: 1555 Laetare obiit generosus dom.
P. a P. offícialis monetae, die Jovis hora vesperarum sepultus, qui per multos
annos in eodem offícío perduravit262 ). Dítky s manželkou Joannou zplozené
.
249) V Reg. verk. zapsáno jest pi'i 1503 vydání: Pavlovi písaři v minci na fůrku,
když se stěhoval z Litole, pomoci 1 kp. - 250) A. Z. L. her. rub. maj. M. 22. 261) A. K
Reg. fl. maj. G. 29. - 252) A. Z. L. h. r. m. P. 14.- 253) lbid. P. 7.2M) A. K Lib her. niger M. 35. - 255) lbid. M. 37. - 256) A. K L. her. A. 15.257) lbid. H. 6. 258) A. K. Lib. memor. D. 37. 259) A. K
Lib. her. J. 15.-·
260) A. K. Kniha smluv A. 19. - 261) A. K. hor. odd. kniha 18. fol. ll. 262) Tím
se opravuje omyl v Pamětech Ondřeje Dačického v Rez. Dač. I. 141; úmrtní rok jest

byly: Jan (první manželka Ludmila z Práchllan, druhá Dorota Pilgramová 263)
Václav, Marta (manž. Abraham z Nového domu), Anežka (manž. JiHk
Libotovský)264) a Katel'ina (manž. Šimon Machkú mincH)265). Do obou
synův matka kšaftující 1556 stíží, že nejsou se k ní chovali ani jí neopatrovali, jakž by synům opatrovati mátel' náležel0 266).
J a k u b Hub á č e k z O I i vet u byl uveden v ÚÍ'ad· mince
!540267 ) a vytrval do 1545. Jakubovo jméno posHehli jsme poprvé v kšaftu
Simona Hubáčka, bratra Jakubova, pÍ'Í roce 1525. Šimon měl rozsáhlý
~bcho~: kupoval a prodával 010:'0, železo, slané ryby a jiné; obchodní styky
Jeho sahaly do Salcpurku, do Stýru, do Frankfurtu a j. Posledním poi'ízením svým odkázal vše manželce své Anně a dě1em svým s tím toliko
vedlejším ustanovením: "manželka má vydaj bratru mému Jakubovi
5 kp gr čes k jeho chudobě, a syn jeho bude-li se chtíti i'emeslu učiti jakémužkolí, manželka má 2 kp gr od učení Í'emeslu jemu vydaj'(268). Jakub
vedle odkazu bratrova pi'ijal též ruku ovdovělé švagrové Anny, matky
čtyr' nebo pěti dítek, a byl jí pH obchodě nápomocen; vedle toho držel též
písal'ství dolu Šafar, k němuž mu půjčil Jindhch z Chocemic 150 kp gr.
Roku 1530 koupil dúm někdy Petra sedlál'e proti Kroupovskému vedle
Pyšnicovského domu na rohu ležící od Jana syna téhož nebo Petra sedláí'e
za 16 Yz kp gr 269) a prodal jej 1533 Jeronymovi. jinak Jarošovi kloboučníku
za 40 kp gr 270). Roku 1534 koupil Jak. H. zahradu nad štamprochem lEožící
od Ordřeje IGivoláčka za 27 kp gr 271) a druhou zahradu od Ha.vla kameníka
hlásného za 4 kp gr 272 ). Roku 1535 prodal dům Korábovský proti Hrádku
ležící Janovi Perochovi za 50 kp gr273) a 1536 dúm u Náměti Kroužkovský
na rohu ležící Regjně Pacovské za 40 kp gr 274). Jakub Hubáček byl bezpochyby povahy prudké: 1541 v radní světnicí Ha rathouze se svadil s nejv.
mincmistrem a ten jej chtěl zabíti 275), a pÍ'Í roce 1543 Protector čteme v knize
nákladníků hor zprávu tuto: "Hubáček vulneratus a Cristofo Guttnštejn
in regali tramite (na král. stezce)"; zsekaný ležel pak v Kolíně u Škopka276),
nemohl ruky klásti ani psáti, a když komora žádala za poslání účhl pro krále,
prosil za protah do Nového léta277 ). Zranění způsobilo Jaknbovi neduh
trvalý, vleklý; 1545 píše z Prahy v středu pÍ'ed sv. RehoÍ'em "pán bůh všemohúcí mne ráčil na zdraví obtížiti, a z Brodu jsem se zase pro ochranu
téhož zdraví svého do Prahy vrátiti musil", v témž listě prosí, aby jakési
ostatně

v témž spise na str. 346 udán správně a sprovázen poznámkou, že Pavel
z Podivic byl pochován v kostele Barborském v kapli riiincí1'ské. - 263) Matriky sv:.
Barborské v arch. arciděk. - 26<) Rez. Dař. I. 91, 93. - 2G5) A. K. Červ. kn. minciř.
B. 6. - 266) A. Z. Lib. testam. D. 25, 26.
267) Rez. Dač. 1. 103; že byl tehdy již úředníkem mince, dotvrzuje se též
jinými zprávami, na př. zápisem kšaftu Jiříka Háši z Újezda, kteryž byl do knih
měst. vložen "za šepmistrstvi pana Jakuba Hubáčka, krále JMti mince úřednika
ve čtvrtek přeneseni sv. Václava (dne 4. března) 1540." A. K Lib. testam. J. 26."8) A. K Lib. testam. G. 1. - 2St) A. K Lib. her. niger K 28. - 270) lb. M. 8. 271) lb. M. 35. - 272) Jb. M. 34. - '73) lb. M. 55. - 274) lb. N. 35. - 270) Rez.
Dač. 1. 106. '70) A. K Lib, sentent. B. 40 a násl. - 277) A. K. hor. odd. 667.
20*
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peníze "lidské" odevzdány byly J ohanesovi písah mince 278); téhož .roku
v Praze zemřel, jak zjevno ze zápisu ph neděli Laetare "J. H. a Ohveth
regalis monetae officialis Prahe mortuus est inter horam 8 et 9 et apud
divum Gallum sepultus est 279)". Manželka Anna l1ásledovala ho na věčnost
1547; pozůstalý po ní statek byl dosti hojný: dúm proti Undrlá1n~ s obcho~
dem kramářským a značnou zásobou rúzného zbožt dům vedleJší řečený
Mlejnkovský (byl prodán Severinovi z KamsnštejnaL dům Stroužkovský,
stolice pregél-ská, tále v Plimli, louka k Kolínu náležitá, dvúr {'ečený ,.u oí'echa" a peníze purkrechtní na prodaném domě Ovsíkovském280).
.
Mat e s Lid I z Mys lov a. Roku 1535 JiHk Frank Alder koupIl
jest sobě a tovaryšům svým mlýn s huti někdy z]atničí od Jana zetě Kačerov
ského za 160 kp gr čes; mezi tovaryši Frankovými byl beze vší pochyby
také Mates LidI z Jihlavy, který skrze VencI8 poručníka svého 1541-43
kladl peníze za tuto huť a mlýn 281). Roku 1545 držel "huť a puchÝl-e pod
sv. Trojicí ležící, kteráž sloula Zlatničina", Mates LidI z lVI Y s lov a
a v Jih 1 a v ě s Jochymem Frankem z Ran'3tejna a prodali ji "s~ všemi nádobami, které ph tom jsou", Prokopovi Čermákovi a Petrovi Fixusovi za
210 kp gr282). Tím způsobem zahájil činnost svou v Hoí'e Mates LidI, 'pÍ'Íchozí z Jihlavy. Domníváme se, že Mates LidI byl učiněn Medníkem nunce
ihned po smrti Jakuba Hubáčka; avšak první zprávu, v níž jest titulován
Medníkem mince, známe teprve z roku 1548: Mates LidI z Myslova, krále
JMti mince Medník, koupil dům někdy Viktorina z Krsovic jinak Trubačovský od Jana Bartošova, souseda Starého města Pražského, za 66 kp gr hotových zúplna zaplacených. 283) Že nebyl Mates LidI v Madě mince teprve
od roku 1548 činný, toho dokladem jest list krále Ferdinanda z roku 1549,
který hovOl-í s nevšedním uznáním o zásluhách dotčeného úředníka královského takto: " .... poněvadž nám týž Ma1hys LidI netoliko ph tom Madu
v minci, ale všudy jinde, kde sme ho posílati a poHebovati ráčili, věrně, pilně
a užitečně sloužil a sloužiti bude moci, protož sme jemu z milosti naší královské obzvláště mimo službu mince, kterou až posavad měl a má, ...
každého roku sto zlatých rénských, totiž čtyhceti kop grošův českých,
dokud v službě naší tu v minci bude, dávati pÍ'ipověděti ráčili a tímto listem
dáváme, chtíce tomu, aby od začátku léta tohoto čtyÍ'Ícátého devátého
počnúc těch 40 kp gr čes on LidI sobě z důchodf1V našich bral"284). Avšak
není bezdůvodna domněnka, že zásluhy jeho byly pl-eceňovány: Ondřej
Dačický ke zprávě o pokutování těch, kteÍ'Í 1561 strojili "neužitečné a šl~od
livé šmelcování", PÍ'ipojuje poznámku, že "Mates Lidl jS8 Medníkem mmce
vyšel z toho co čáp z konopí'(285); a při roce 1564 v týchž pamětech nacházíme zprávu, že "M. Lidlovi statek zapečetěn"283). Ale vyšel ze všeho
toho očištěný, provisi bral dále, získal novou doživotní provisi 200 tolarů
ročně od 7. května 1565 začínaje a nad to, když dne 4. srpna 1566 úřadu
278)
281)

H. 27.

~

Ibid. 698. - 279) Pam. archaeol. XIX. 271. -- 280) A. K. Lib. sent. C. ~o.
A. K Lib. her. niger N. 4. - m) A. K. Lib. hered. G. 6. - 283) Ibld.
284) A. K hol'. odd. 724. 285) Rez. Dač. I. 143. 286) lb. 1. 144.

v minci se vzdal. byl milostivě propuštěn a dostalo se mu darem 1000 kp
gr míšo které po 100 kopách ročně až do úplného zaplacení z mince kutnohorské vybírati mě]287). Že v soukromém životě byla poctivost jeho v pochybnost brána, patrilO z případu následujícího: 1551 Suscepimus f 2. Mates
z Myslova krále JMti Medník vinil Juliana uzdáÍ'e z toho, že jest mluvil
o něm, žeby měl u ni"ho v zástavě prsten zlata čistého a při výplatě zase
že by mu podvrhl jiný prsten; a když k němu bylo promluveno, kterak by
on to udělal, povědět že pan Mates jest zlatník dobrý a v Jihlavě že jest mt'l
sklep a v nt'm vercajk a že on s tím umí dobře ... "288). Pl'i roce 1551 pl'ipomíná se jakožto manželka M. Lidla Hemma z Jandorfu289). Dítek měl ně
kolik; z nich známe dle jména syna lVIarka doktora z Lidlova v Praze bydlícího
(1577L Pavla Lidle z Myslova, Josefa a Daniela a dceru Mandalenu provdanou Škorničkovou, která, 1565 činíc poslední pO:Í'Ízení, muže svého z řady
dědiců vyloučila s poznámkou "také mne sobě málo vážíc nemanželsky se
mnou nakládal"290). Roku 1570 prodal M. L. dům svůj "u jednorožce" proti
starému rathouzu (nynější č. p. 42.L v kterém bydlel, Ondřejovi Kotkovi
konváři za 200 kp gr čes, vymíniv. sobě do života svého pokoj s některými
komorami 291). Doplatek na dům ten pl'ijímal 1577 Marek doktor z Lidlova,
z čehož soudíme, že lVI. LidI byl tehdy jii mrtev.
L II d v í k K are 1 z :Ř á s n é byl v úl'admince uveden dne 8. června
1562292 ); roku 1568 pak učiněn hofmistrem horním 293), z kteréhožto Madu
však byl 1586 vytlačen Zigmundem Kozlem, "který se na to Hel a jiné
sočil294)". L. K. byl s bratrem svým Jii"íkem, proslulým později ryjcem
kolkúv mincovních, vyučen Í'emeslu zlatnickému u otce svého Hanuše
z :Řásné; avšak od tohoto původně mu určeného povolání záhy odbočil;
1560 byl písařem štoly Krejfské 295). Zápisy v knihách pozemkových, táhnoucí se k jeho jménu, známe tyto: 1554 koupil dům Mlýnkovský od Apoleny z J eHichovic za 40 kp gr 296); 1559 koupil dům" u kurvy máteí'e" od
Lipolta za 330 kp gr a místo závdavku dal jest dům svůj lVIlýnkovský
v 80 kp gr 297 ); 1560 dům Mlýnkovský prodal Jakubovi Hebnštreitovi za
100 kp gr 298); 1565 byl mu zapsán dúm s zahrádkou v ulici k Klášterské bráně
jdouce, který od Víta Cihelníka, bývalého (1523-25) horního hofmistra,
v dluhu do mince pÍ'ipadl299 ); 1578 koupil dům nárožní na Rybném trhu
od Václava Podhradského z Vlčí Hory za 200 kp gr hotových300), ale téhož
28') A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 59. 2BB) A. K. Lib. memorab. lVI. 12. _
289) lbid. O. 19. - 290) A. K. Č. 1989. - 291) Vymínil sobě "také jestliže by synové
mojí nebo některý z mých ke mně přijeli, aby sobě v těch marštalich koně svobodně
postaviti mohli, však proti záplatě obroku, také u mne v mých nynějšich pokojich
odpočinutí míti budou moci ... " A. K. Lib. hered. II. G. 5 v.
292) Mates Lidl píše dne 9. června 1562 komoÍ'e čes .. že Lud. Karel byl "den
Montag vrgangen zum Milnzamptman neben mich eingefirdt und die Pflicht than."
A. M. 203) R,;z. Dač. 1. 147. - 294) Jb. II. 20. - 295) A. K. hor. odd. 883.296) A. K. Lib. hered. K 16 v. - 29') lbid. N. 26. - 298) A. K. Lib. hered. II.
A. 14 v. - 299) lbid. D. 22. - 30") lb. L. 12.
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roku dům ten za touž summu prodal Alexandrovi Podhradskému z Vlčí
Rory a na Těchobuzi301); 1580 koupil dům s zahrádkou, kterýž slove "u panen", od Katehny Košťálky za 55 kp gr 302); 1581 dúm JJ u panen" prodal
Fridrichovi Rakerovi za 68 kp gr303); 1587 1. K. z R. "ly časy primator
obce této" koupil dům Samsonovský vedle Koul-imské brány s zahradou
mezi valy a zdmi městskými od obce za 405 kp gr 304). L. K. byl též majitelem domu Kroupovského, jemuž v době novější se í-íká Kamenný dům,
koupil jej 1560 od Jana Bednáře a pl'ebýval v něm až do smrti305). První
manželka jeho byla Sabina z Vítenče 306); jakožto druhou man~elku jeho
jmenuje Dačický Annu Podhradskou z Vlčí H ory307),. po jejíž smrti 1578
vstoupil v stav manželský s Annou Zigelkou z Chocemic vdovou po Samuelovi Vodolínském z Vodo1ína308); po její smrti (1582 ranou morovou309))
pojal Johanku z Vopí-etic, která mu phnesla 200 kp gr věna. L. K. umí'el
1588 a pohl-ben u chrám u N ámětskéh0 310). Z kš aftu, který učinil téhož
roku, poznáváme jména jeho dítek, byli to: Jan Václav, JiHk, Mikuláš
a J udita311).
J i l' í Šat n Ý z O 1i vet u jest v listině ze dne 25. zál'í 1566 vytknut
jakožto l.Wedník mince vedle Ludvíka Karla312); dle toho nastoupil téhož
roku na místo po Matesovi Lídlovi uprázdněné. Byl synem Jana Šatného
z Olivetu "bakaláí-e z Hradce" písaí-e radního v Kutné HOl'e (zemřel 1557)
a Man.daleny Šatné z Újezda 313). Roku 1571 dal pí-íjemné; vládl dosti slušným statečkem: 1573 koupil dům s zahradou u sv. Bartoloměje ležící i'ečený
Popelkovský od Jana Podivického z Podivic za 175 kp gr peněz hotových314);
1577 prodal dům na Tarmarce Janovi Benešovskému za 200 kp gr315); 1578
koupil zahradu u KouEmské brány vedle světnice branného ležící od Melchisedecha BOI'lm Dohalského z Dohalic a na SHežeticích a Jana Bořka staršího
Dohalského z Dohalic a na Veselí a Dohalicích za 65 kp gr peněz hotových316).
V Madě byl pilný a povinností svých dbalý. Zprvu byla správa pokladny
mincovní svěí-ena jemu jedinému; avšak listem ze dne 2. srpna 1577 naUdila mu komora, aby jeden klíč od pokladny hotových peněz odevzdal
nově ustanOVenému puchha1terovi Tobiášovi Šaffrovi, který má býti jakýmsi
"Gegenhaendlerem"; králův rozkaz tento nechť prý JiHk nepovažuje za
projev nedůvěry, takové opaHení bylo prý učiněno u jiných mincí také317 ).
Roku 1563 pojal k manželství pannu Johanku dceru Jana z Podivic a Lud301) lb. L. 13 v. - 302) lb. M. 7 v. - 303 ) lb. M. 25 v. - 30!) A. K. Lib.
hered. III. B. 23. - 306) A. K. Lib. hered. II. A. 7 v. - 306) A. K. Lib. hered.
N. 26. - 307) Rez. Dař. II. 26. - 30S) lb. II. 3. - 309) lb. II. 10. - 310) lb. II.
25. - 311) O všecken statek měly se ditky děliti dilem rovným; avšak čeho se již
dostalo Jil'ikovi (500 tol.) a Juditě (s výpravou 400 tol.), to se mělo při děleni poraziti; synu nejmladšimu Mikulášovi zapsati dal zvláště dům Kroupovský, v němž
obydli své měl, a k tomu truhličku malou okovanou a zapečetěnou i s tím všim,
co v ní bylo; při děleni o zahrady a dům Koničkovsk)T neměl míti Mikuláš již dilu
žádného. A. Z. Lib. testam. D. 16. - 312) A. K. hor. odd. 1610. - 313) A. Z. Lib.
testam. D. ll. - 314) A. K. Lib. hered. II. J. ll. - 315) lb. L. 10. - 310) lb. L,
17 v. - 317) A. K. hor. odd. kniha 21. fol. 41.
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mily z Práchňan318 ). Dítky jeho byly: Jan, Václav, Mikuláš, Karlíček,
Anna, Mandalena a Ludmila319). Zem1'el 1592 v úterý po neděli smrtelné320).
S a m u e 1 Vod o 1 í n s k Ý z Vod o 1 í n a učiněn Medníkem mince
321
1568 ) a držel ÚÍ'ad ten do 1575. Byl synem Pavla Vodolínského z Vodolína
"slavného učení Pražského mistra'(322). Od 1562 do 1567 držel ÚÍ'ad cís:
rych~áí-e v. K~t~é Hoře~23),' Do majetkových poměrů jeho dovolují nám
nahled,noub .zaplsy v kmhach městských tyto: 1559 prodal dům Nebozízkov:~\y meZI domem HavíÍ'ským a Vaškovským ležící Šebestianovi Esovi
starslDm za 210 kp gr 324); 1560 koupil zahradu Doušovskou za dolem
~r~šk~u ležící od Vavl'ince Fanty za 16 kp gr 325); 1563 koupil dům veliký
z~~lsny ~a Rybném trhu.s pivovarem, s druhým menším domkem VarhaDlckovskym, s orkafem pIVovarským, pšenicí, slady, dHvím atd od sester
svých (Lidmily Hložkové z Bislavic a Anežky) a bratra svého (JindhcilCl.) za
400 kp gr Cl 1<,. tomu Hetí domek v LeflíHch za 7 Y2 kp gr 326); 1571 koupil zahradu ved~e Zižkovy brány ph zdi městské u Páchu spodního ležící327).
1572 kOUpIl dům v LeflíÍ'Ích Í'ečený Nebe na lOllU ležící od J oachima for~
mana za 40 kp gr 328). První manželka jeho byla Mariana z Hradiště
(1559)329), druhá Anna Zigelka z Chocemic330); z dítek jeho známe Matyáše
.
a Sam uele 331).
Vol f Her olt z O u p y býval písaÍ'em mince (od 1578), potom
~uch~~1ter;m332) (?d 1587) a 1592 v sU'edu po pam. sv. Martina učiněn
Jes~ ~redml~em mmce333). Roku 1579 vstoupil v manželství s pannou
Knshnou Zlgelkou z Chocemic334); když tato 1582 morem zemí-ela oženil
se 1585 s Annou vdovou po Danielovi Stejškovi Freisíchselbstovi z Freídenpachu, kteráž byla dcerou Mandaleny apatykáí-ky (po Pavlovi Rodinovském
apatykáh); s touto druhou manželkou dostalo se mu věnem domu na Tarmarku vedle domu Kotkova na rohu proti starému rathouzu ležícího (nyní
Č. p. 41.) v sumě 300 kp gr 335). Roku 1582 V. R. koupil dům vedle domu
Hanykýřovského od Volfa Rába za 37 kp 30 gr 336); 1585 koupil dům Houskovský vedle domu Hanykýí'ovského od Daniela Lehnara za 150 kp gr hoto337
vých ); 1585 prodal dům Houskovský a druhý menší vedle něho ph domě
H~nykýr'ovs~ém .Adamov~ mladšímu Maternovi z Květnice za 187 Y2 kp gr 338).
Dltek bylo.nekolIk, ale zmlraly postupně: Anna 1582, II. Anna 1593, Anyška
1594, D~l1l~l (Volfů~ pastorek) 1595339), Rozina 1599340). Když dělal kšaft
(1597), Jlmz odkazuJe všechen statek manželce své a dítkám svým, žily
II. 37~lS) Rez. Dař. 1. 144. -

319) A. Z. Li.b. testam. L. 19-22. -

320) Rez. Dač'

331) Rez. Dač. I. 147. - 3a,) A. Z. Lib. testam. D. 9, 10. _ 323) Rez. Dač.
J. 144. - sul A. K. Lib. hered. N. 18. - S25) A. K. Lib. her. II. A. 4. _ 326) lb.
e., 5. - 317) lb. H. 26. - S2S) lb. H. 13. - m) A. K. Lib. hered. N. 18. _ S30) A. K.
Llb. her. II. M. 2 v. - 331) A. K. č: 3803/2.
3SI) Rez. Dač. II. 25. - 333) lb. II. 39. - 33i) lb. II. 4. _ 335) A. K. Lib.
her. III. A. 30 v. - 336) A. K. Lib. her. II. N. 17 v. - 337) A. K. Lib. her. III.
A. 21. - 338) lb. A. 23 v. - 338) Arch. arcid. matriky Sv. Barborské. _ 340) Rez.
Pač. II. 69.
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ještě

Rozina, Kristina, II. Anyžka a Mandalena z Freidenpachu
(pastorkyně jeho)341). V kšaftě svém s uspokojením phpomíná, že do mince
není ničím povinen, "neboť každého téhodne vždycky kasy se pořádně zavírají a z toho také každého roku počty činí a do puchhalterie JMCské odsílají". V. H. umí'el 1598 ve čtvrtek po pam. Tl-í králů342). Vdova po něm
pozůstalá provdala se opět 1601 Cl, sice za Jana Mírka z Solopisk343 ); vládla
značným jměním: 1598 po smrti manžela svého koupila dům Haluzovský
v rohu (č. p. 174) proti domu Kadeí'ávkovskému ležící od Jana Vodňanského
z Čazarova za 800 kp gr čes 344); 1604 požadovala z mince dluhu 270 kp míš,
který vedle naÍ'Ízení komory čes. měl jí býti znenáhla uplácen (proti reversu~
poněvadž výtky účetní nebyly dosud vyHzeny)345).
Ji í' í D o min i k býval písařem urburním a potom (od 1591) urburéřem; roku 1598 jej jmenoval král Rudolf Medníkem mince na místě zemÍ'elého Volfa Heroltalistem ze dne 1. srpna a ustanovil mu obvyklý plat
týhodních 2 kp 53 gr % den 346). Roku 1598 koupil dům Libotovský na
Tandlmarce od Alexandra Pagerle krejčího za 275 kp gr 347 ). Zeml"el roku
1599 (pochován dne 15. záH), když pl"ed tím byly život svůj dokonaly
(ranou morovou) synáček jeho, dcera a manželka (pochována dne 3L
srpna)348). Ph inventování statku pozůstalého nalezeno mnoho knih
většinou německých, ale též české a latinské 349). Dům Molerovský na Tandlmarku, po nebo Jiříkovi Dominikovi zůstalý, ujala téhož J. D. dcera Dorota,
někdy Jii'íka SkHvana a již (1610) Andresa Pragera síťaí'e manželka350).
Jan Š p í s z Ha rte n f e 1 s u byl již p1'ed 1582 písaí'em mince;
po smrti JiHka Šatného, Medníka mince, zastával vedle Volfa Herolta Mad
gegenhendlera a opatroval druhý klíč od pokladny po 35 neděl; roku 1600
dne 12. dubna byl pak ustanoven Medníkem ph minci351). Od roku 1585
byl ženat s Voršilou, dcerou po někdy Jakubovi Kubínovi mlyná1'i hotmilském352), po jejíž smrti353) poj al k manželstvÍ 1595 Reginu od Hutníčků354 ,
kteráž byla tetou Marianny Šmilaurové z Krásnt> H ory355); Uetí jeho manželka Eva, kterouž pojal vdovu po Tomášovi Heroltovi, umí'ela 1615356);
i oženil se po čtvrté a sice s Apolenou vdovou po Jindi-ichovi Tr'ískovi
pekal-i357). Po nebo manželce své Evě ujal 1616 dům Střelečkovský v rohu
proti havéí'skému domu ležící porovnav se s pastorkyněmi svým i Rozinou
(provdanou za Jana Šreitera z Šreitentolu) a Annou (provd. za Jana Labušku)358); téhož roku koupil dům s zahradou blíž Koubmské brá ny359).
3U) A. Z. Lib. testam. F. 28. 342) Rez. Dač. II. 61. 243) lb. II. 82.A. K. Lib. hel. III. J. 26 V. - 345) A. K. hor. odd. kniha 25. fol. 127.
346) A. K
hor. odd. kniha 3. fol. 360. - 347) A. K Lib. her. III. K. 9. 348) A. arcid. matriky sv. Barborské. 349) A. K. Kniha invent. E. 16. 350) A. K.
Lib. hered. G. 9.
351) A. K hor. odd. lm. 24. fol. 424. 352) A. K. č. 3741 (svatební smlouva). 353) Umřela 1592 dne 22. července. Rez. Dač. II. 38. 354) lb. II. 53. 355) A.
Z. Lib. testam. F. 25. - 356) A. arcid. matriky sv. Barb. - 357) Rez. Dač. II. 187. 358) A. K. Lib. hered. M. 1. 359) lb. M. 1 V.

344)

Z Madu v minci byl]. Š. 1603 složen 360); ale roku 1608 byl jmenován puchhalterem. Bystrý posuzovatel povah lidských nazývá Jana Špíse vedle
Šebestiana, Helcla a JiHka Fuldy "podpažníky a pochlebníky", kteHž
opětovně v těžká podeúení upadali, ale pi'ece zase pokaždé do pHzně nejv.
mincmistra vlouditi se dovedli361).
David Enderle z Burgstatu phjal Mad v minci 1603
po Janovi Špísovi. Dačický hovoH o něm hněvivě, že "phbrav se z Prahy
a pobyv tu v podruží dal sobě potom na Vl. Dvo1'e byt spraviti nad pregovnou, kdež před léty král český Vladislav pi'ebýval; a tu obýval s ženou
a dětmi jako dědičný pán"362). Roku 1608 složen s Mednictví mince 363), ale
dovoleno mu bráti plat, dokud by nesložil účty, což se mělo státi pokud
možno brzy, nejdéle do pi'íštích Hromnic364). Roku 1610 byl jmenován probačním mistrem.
P a vel Š k r é t a z Z á v o l' i c býval písar'em mince (od 1604);
Mad v minci, když byl 1608 Davidovi Endrlovi vzat, vložen na Pavla
Škrétu365). Bylo mu asi konati časté pojíždky, neboť mu dáváno z mince
na jednoho koně ("einen Klepper") týdně po 3 čtvrtcích korce ovsa366). Roku
1612 byl mu Mad v minci vzat; avšak pomocí bratra svého Konráda Škréty,
který byl puchha1terem komory české367 ), domohl se Madu pÍ'Í horách společně s Matyášem Jílovským 368). První manželka Pavla Škréty Zuzana
umi'ela 1608 v domě Vodolínských na Rybném trhu 369); 1610 v masopustě
pojal k manželství pannu KateÍ'Ínu rozenou Nypšičku370); tato druhá manželka jeho um1'ela 1625 ranou morovou371).
Jan Šul tys z Fe 1 s do r f u roku 1612 ucmen ú1'edníkem
mince 372) a vykázán mu roční plat 150 kp gr; ale brzy opět, již 1614 z té
povinnosti propuštěn 373) "nejsa té mince zadlužilé nic platen ... neboť
raději handle a šenkýr'ství vin, čímž zbohatl, se držel a vyhledával'(374).
Byl rodilý v městě Slaném; 1590 získal místo kantora v Kutné Hoi'e na
škole vysokostelské a oženil se s Alžbětou Holoubkovic, pozůstalou vdovou
po Janovi Čechtickém375 ). Roku 1598 koupil dům u Kadei'ávků v Rynku
Rez. Dač. II. 87. - 361) Ib. II. 174.
Rez. Dač. II. 87 a 88. - 363) lb. II. 107 a 108.
36J) A. K
hor. odd.
kniha 25. fol. 519.
365) Rez. Dač.
II. 107 a 108. - 366) A. K hor. odd. Gegen-Raittung. 367) Rez. Dač. II. 125. Přímluva Konrádova. u komory čes. měla vi'.hu tím,
že Konrád měl dluh 500 tolarů za JMCskou se zadržalým úrokem za půldruhého
roku. A. K. hor. odd. kniha 24. fol. 200. - 308) Jich obou znaky jsou vymalovány
na železné pokladnici, jejíž popis byl podán výše (na str. 66). - 369) Rez. Dač.
II. 106. - 370) lb. II. 113. - 371) lb. II. 259.
372) Rez. Dač. II. 126. A. K hor. odd. kniha 26. fol. 290 (dne 2. května).373) Propuštěn z úřadu "na ponížené a poddané vyhledávání" dle listu nejv. mincmistra ze dne I. února 1614. A. K hor. odd. kniha 31. fol. 365. - Z jiné listiny dovidáme se, že byl podle žádosti své z úřadu propuštěn "Alters und Leibesunverl110glichkeit halber, darzu aus Manglung der tcutschen Sprach ... " A. K. hor. odd.
kniha 26. fol. 291.- 374) Rez. Dač. II. 142. - 375) lb. II. 28.
360)
362)
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proti domu Haluzovskému ležící od Doroty Vodičkové jinak techtické
za 600 kp gľ čes. 376); téhož ľoku koupil dům, jenž u Pýšů slove, na
Vinné ulici ležící od LudnJ.ily po nebo Janovi Kašovi pozůstalé vdovy,
jinak Holoubkové tchyně své za 500 kp gr čes 377 ); 1611 koupil' dům Šaldovský l'ecený, v Rynku ležící od Víta Skočdopole soukenníka za 260 kp gr
čes 378); 1616 koupil dům u Haluzů (nyní Č. p. 174.) v ľohu podle domu Stejškovského(nyní Č. p. 173.) v Rynku ležící od JiHka Michka z města
Nymburka za 770 kp gr čes 379). Roku 1593 učiněn rychtáJem. městským,
kterýžto úl'ad zastával po několik roků; později byl poctěn hodností šepmistra ano i primasa obce městské380 ). Po bělohorské katastrofě byl dne
21. června 1621 na Staroměstskéni náměstí Pražském sťat a hlava jeho
do Hory poslána a tam na bráně Kolínské vyvěšena; statek jeho byl skonfiskován. Manželka jeho Alžběta zeml'ela dne 14.července 1622.
A u g u s t i n Š mil a u r z Š milo v a byl ustanoven Medníkem
mince ode dne 1. února 1614381); dHve býval cÍs. probéřem. Roku 1592
pojal za manželku Mariannu z Krásné Hory, vdovu po nebo Jakubovi
Holém Šotnovském z Závořic, v jejímž pHnosu byl též mlýn Drastilovsk)'i
pod Cimburkem za kostelem sv. Trojice382), jakož i dům u Hutníčků (nyní
Č. p. 318.) nárožní proti rathouzu 383), dům Bakalál'ovský (nyní č. p. 149.)
na Vinné ulici384) a dům Sankturinovský (nyní č. p. 377.) na rohu proti rathouzu385). Marianna uml'ela 1596 dne 17. čeľvence386 ) poručivši Karlíčkovi
))malému synáčkovi svému" mlýn pod Cimburkem. a k tOmu summU
1000 kp gr čes 387 ). Ihned po smrti manželky své prodal A. Š. dům Bakalál'ovský (kterýž byl domem hostinským) Janu Rotlebovi a manž. jeho
Sabině s jistými svršky za 600 kp gr čes 388 ). Roku 1597 pojal k manželství
pannu Juditu Pulcerovou z Jihlavy389); dítky z tohoto manželství pocházející byly Jiřík, Gottfried, Alžběta (zem. 1603), Dorota, Marta, Judita
(zem. 1611), Sibylla a Mařenka390 ). Augustin Šmilaur zemřel "na morní
bDlest" dne 17. listopadu 1615391) a pochován u chrámu Baľborského podle
kostnice 392). Mile Dačický zapisuje zpľávu o jeho úmrtí praví, že byl
)) urostlý, krásný, spanilý člověk stál'í okolo 42 let". Soupis statku pozůstalého vykazuje: dům Sankturinovský v summě 1500 kp gr míš, dům
Hutníčkovský v summě 1000 kp gr mÍš, zahľadu v Kľycích, ľo1e orné na
Kolovrátku za bľanou Kouřimskou, mnoho skvostů (stříbr. koflíků, zlat.
l'etízků a pod.), peněz hotových (156 dukátů a drahně to1arův a gľOŠův),
316) A. K Lib. her. III. J. 28 v. - 377) lb. K. 6 v. - 378) A. K Lib.hered.
G. 28 v. - 379) lb. M. 7. - 380) Rez. Dač. II. 43, 55, 94, 146, 160 a 196.
381) A. K hor. odd. kniha 31. fal. 365. - Dne 31. ledna 1614 přisahal u komory čes. A. K hor. odd. kniha 26. fal. 293. - 382) A. K Lib. her. in. C. 7.383) A. Z. Lib. testam. F. 14 v. - 38') Ibidem. S8~) lbidem. 38') A. arcid.
matriky sv. Barb. - 387) A. Z. Lib. testam. F. 25. _ ~88) Svršky s domem proda'lé byly: šaty pernaté ložní na dvanácte loží, jalmary, stoly, židle a vše co hře
bikem přibito bylo. A. K. Lib. her, III. H. 25. - 380) Rez. Dač. II. 60. - 3'0) List.
M. Obligac. O. 26. - 391) A. arcid. matriky sv. Barb. - 892) R~z. Dač. II. 155.
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knih německých i českých, šatův a j.; statek po otci jeho JiHkovi Šmilaurovi v městě Jihlavě pozůstalý a na Augustina pl'ipadlý byl sepsán JiH!s.:em
Menšíkem, pHsežným písaí'em ľadním v městě Jihlavě393 ). Judita Smilauľová nechtěla přistoupiti k náboženství katolickému a umínila si 1628
ven z země se odebľati; statek její, zejména dům Sankturinovský byl
odevzdán Karlu Šmilauľovi, pastorku jejímu, k užívání394).
Š e b e s t i a n Hel c 1 z Š tel' n š t e j n a př'ipomíná se v listinách
horního archivu kutnohorského již ľóku Úi02: dne 25. června píše komora
česká ))dem eľsamen Sebastian Holczel, Burger zu Laufelt unsenn gueten
Fľeundt", aby ihned jakmile tento list obdrží, phjel a u čes. komoľy se
phhlási1, kdež se mu objasní význam tohoto poslání395 ); oč tu běželo, poznáváme z listu ze dne 27~ července téhož ľoku, jímž komora mincovnímu
úl'adu kutnohorskému oznamuje, že JMCská chce, aby ph horách kaň
kovských, na Turkaňku a jinde byl lépe upraven dozor na četná a velká
vydání na koně, kůže, lůj, železo, oves atd. a proto že k hofmistľovi dosazuje jakožto osobu dozorčí Šebestiana Holczla, schopného a obou jazyků
mocného člověka, a nahzuje, aby mu nebylo činěno žádných v tompl'ekážek 396). Jestiť to dotvrzeno též zprávou v Pamětech Mil<. Dačického, že
1603 ))podhofmistrem horním naHzen také pi'espolní Němec řečený Šebestian
Helzl, .. , kteréhožto podhofmistrství bezpotřebného prve nikda nebývalo'(397). Když pak 1605 Jan Kavka pro sešlost věku z hofmistrství byl
P ropuštěn dán Mad ten Šebestianovi Helzlovi Němci, jenž na to číhal
a od jiných Němcův k tomu fedrován byl, jako by se k tomu z Cechův
žádný nehodi1'(398). Roku 1612 na něj i na jiné Medníky ph minci a ph
horách zdviženy žaloby pro ))nevěrnost" a ľůzné nepořádky, a proto byl
z hofmistrovství složen399) a naHzeno mu, aby za sebe postavil ľukojmě
pod summu 2000 kp míš; kterýmžto rukojmům pak on a vedle něho a spolu
s ním Baľboľa z Šaupova, manželka jeho, za podpúľce vším a všelikým jmě
ním a statkem svým se postavili. Roku 1614 byly nesnáze tyto odklizeny
a ľukojmové je manžely z toho podpůľství propustili400). Šebestian Helcl
dovedl se očistiti a do pHzně nejv. mincmistľa Viléma z Vřesovic vprositi
tak, že 1616 byl učiněn úředníkem mince 401). Jemu nebylo nesnadno phzpůsobiti se ľúzným modalitám a tak mohl býti úředníkem mince i za politických poměľú, pHkře se navzájem odlišujících: s touž neochvějnou
))věľností" sloužil kľáli Matyášovi, stavúm českým, králi Bedhchovi Falckému i kľáli Feľdinandovi II. úředníkem mince byl ještě roku 1632. O jeho
poměľech soukľomých víme toliko, že 1622 koupil sobě a manželce své BarbOl'e rozené Šefince dúm Románkovský proti roul'e hOl'ejší a starému
,

))

v

393) A. K Kniha invent. N. 10 a List. M. Oblig. O. 26.
3.') List. M.
·Oblig. R. 24.
395) A. K. hor. odd. kniha 24. fal. 693. - 3.0) lb. fal. 703. - 397) Rez. Dač.
-II. 88. -- 398) lb. II. 97. - 399) lb. II. 125. Poněvadž za "nemocného se položil,"
byla mu v domě, v němž obývaL "stráž a varta položena". Rez. Dač. II. 129. tOO) List. úř. Obligac. C. 16. tOl) Rez. Dač. II. 167.
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vetknuta naho1'e mezi dvěma rohy, které vyčnívají z korunované phlbice;
}wlem znaku vine se opis "IOHAN . VICTOR· GERONIS· V· L IBVSCHYN
1644". Paže se svazkem šípů v ruce vyskytá se jakožto značka na mincích
českých v letech 1637-43, kteréžto mince se dosud phčítaly Danielovi
Kavkovi z To11enštejna. Omyl tento, z nedostatku zpráv vyplynuvší
a nedosti st1'ízlivou rozvahou zaviněný, se tímto opravuje. PHslušnost mincí
dotčených k mincovně kutnohorské se tím ovšem neruší, ale nutno je i'aditi
pod jméno Jana Viktorina Geronis z Libllšína. Neznáme nižádné zprávy
listinné, ve kterých by Daniel Kavka byl vytčen jakožto Medník mince;
víme však, že byl vynikajíc: '1 úh~dn'kem horním. - Jan V. Geronis jakožto
účetní rada ph čes. komure chystal se v měsíci květnu 1651, navštíviti Horu
v záležitostech Medních; ale pro vážnou chorobu musil cesty zanechati 407 ).
Záhy potom zemřet a sice bezpochyby v Praze; neboť jeho dne 27. listopadu
1651 sepsaná závět byla po smrti jeho dne 1. února 1652 v Praze prohlášena: všecky své dolové podíly v Kutné Hoi'e poručil Šalomounovi Škultctovi, tehdejšímu řezáčovi kolků v Kutné Hol'e 408). Druhá manželka Jam.
V. Geronis, Anna Marie, vdova po něm pozústalá nazývá se v listině z roku
1656 ))aniczo Dhallin'(409).
R e h o i' Leo p o I d H a c k 1 z H a c kel f e 1 s u byl vyhlédnut
}( tomu, aby spravoval mincování, které 1654 znovu bylo zahájeno; zprvu
měl název ))správce mince" a teprve roku 1667 listem ze dne 30. prosince
ustano\Tila komora česká, aby "dem jezigen Miinzambts-Verwaltern Gregor
Leopoldt Hackel in Ansehung seiner schon bereits viel J ahre lang
treugeleister (!) Dienste der Titul eines Miinzambtmans gegeben werden
'5011e ... '(410). Manželkou jeho byla Eva Marie dcera Šalamouna Skulteta,
ryjce kolkúv mincovních41l ), po jehož smrti Rehoi' Leopold s manželkou
svou ujali dům Kaškovský (nyní č. p. 170.) s zahradou na Ho1'ejším rynku
v podloubí, který na Evu Marii po otci právem dědickým jest phpadI412).
Di'ad v minci kutnohorské držel až do smrti své 1677. V kšaftě svém ze
dne 4. července 1667 učinil odkazy chudým. jednotlivým kostelúm v Kutné
Hoi'e, v Kolíně, v Praze, v Kalschingu, jakož i české kongregaci v Kutné
Hol"e 413 ). Syn jeho Rehol" Leopold mladší roku 1678 v žádosti své za propújčení místa šichtmistrského po Janovi JindL Fialovi phpomíná, že otec
jeho sloužil 23 roky ph horách, hutech a ph minci v Kutné Hoi'e 414). Druhý
syn Rehol" Šalamoun, JMCské Medník Turganský, roku 1681 s n1.anželkou
svou Alžbětou ujal dům Kaškovský, jinak "u Hí havíl"ů" v summě 550 zl
rejn. od sester svých Marie Heleny Májové a Anny Markety Voprchové 415);
Řehol" Šalamoun byl dle jistého zápisu z roku 1685 ))vysoce učený pán'(416).

rathouzu ležící od dědicúv statku po nebo Zigmundovi Kozlovi z Rejzntolu
za 1075 kp gr čes402).
. Jan P I' U n s byl Medníkem mince 1633-35; dříve býval písařem
mInce.
L o I' e n c Ne u man n držel úi'ad v minci toliko 1635~36.
Jan V i k t o r inG e I' o n i s z Lib uší n a Hdil minci v létech
1637 až do 1646. S jménein tímto, které dosud bylo vůbec neznámo v historii
mince kutnohorské, setkáváme se poprve ph roce 1637 v listě upomínacím,.
jejž kněz Lorenc Ratzinger z Hradinštejna děkan karlštejnský poslal do
mince stranu zadržalého platu svého a v němž Jana Viktorina oslovuje dúvěrně "pHteli i pokladečku mého skrovného věrný chraniteli403)". Znárr.e
ještě další zprávy jeho se dotýkající, zejména zajímavý zápis ze dne 17. zái'í
1638 tento: "urozený p. p. Jan V. G. z L., JMCské Medlník mince na Horách
Kutnách, koupil jest od Matesa Paura, JMCské Medlníka dolového couku
Hloušeckého, Kuklíckého a Grejfského, kavnu Čapčoch 1'ečenou i s zahradou
ph ní za branou Kouhmskou ležící a knihami horními se Hdící a to k ruce
Magdaleně a Katehně dcerám svým za summu 30 zl rejnských ... s tou
však výminkou, pokudžby kdy budoucně důl Čapčoch, ku kterémuž ťa
kavna předešle náležela, buď od JMCské aneb od kverků ujat aneb obložen
byl, aby proti složení a odvedení 8 kp 12 gr 6 den českých, kteréž pi'edešle
Mates Paur za ni rozdílně dal, držitel téhož gruntu beze všech výmluv
a práva zaneprázdnění je postoupiti povinen byl"40~). Když bylo mincování
v Kutné Hoře pi'erušeno, ode sel ]. V. Geronis do Prahy a byl tam phdělen
k české komoi'e. Listem v Praze psaným dne 7. bi'ezna 1646 připomíná
obci kutnohorské, že roku 1639 pújčil obci jistou summu (1000 zl), aby
pomohl město uchrániti plenění a vypálení od Švédův, roku 1643 že pak
byl nepHtelem o vše oloupen a že s prázdnýma rukama se uchýlil do Prahy,
kde žije nyní strádaje ve starostech, neboť manželka mu zem1'ela zústavivši
čtyi'i nevyspělé dítky; prosí, aby mu zbývající ještě jeho pretensi poslali405).
Dostalo se mu odpovědi odmítavé: že prý v minulých letech nepřispíval,
jako jiní měšťané kutnohorští, na rancion, výpalné ani na kontribuci, ač
požíval on i jeho rodina ochrany vedle jiných obyvatelú horských. Na
odpor tomu odpovídá J. V. Geronis dne 21. bÍ'ezna t. 1'., že on nebyl pod
jurisdikcí města, nýbrž že byl ve službách JMCských a proto že byl prost
p~vinností takových, a žádá opět o zaplacení zbývajícího dluhu i s úroky406).
LIstu tohoto vážíme si velice hlavně proto, že na něm se zachovala úetelná
pečeť pisatelova; v malém oválu (15 X 17 mn') spaHujeme znak, podle
něhož se rozestírají fafrnochy: p1'es ovální (téměÍ' kruhový) stít jest šikmo
~oložen J?ás s Hemi hvězdami, nad pásem kráčí lev vzhúru, pod pásem
Jest vypodobněna pa že v lok t i oh n u t á (obrněná), k t e r á
v r u c e t l' í m á s vaz e k t l' í šíp ú ; a táž ruka se Hemi šípy jest

431) A. K. hor. odd. kniha 17. fal. 381, 385. 408) A. W.listina. 409) A. K.
hor. odd. kniha 17. fal. 466.
HO) A. K. č. 10970. - 411) List. M. Obligac. min. A. 6. Svatebni smlouva uzavřena dne 28. záH 1655. A. K. č. 10064. - 412) A. K. Lib. hered. pg. 164.-413 ) A. K.
č. 10992. - 414) A. K. hor. 'odd. kniha 42. fal. 68. - 416) List M. Lib. transact.
L. 27 v. - 416) Kaňk. kniha havií-. poi'ádku fal. 139.

A. K. Lib. hered. V. 24-27.
A. K. hor. odd. 6993. __ 404) A. K. hor. odd. Kniha hor. zápisú pg. 405.4") A. K. č. 9452/1. - 400) lb. č. 9452/2.
402)

403)

o

i
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K r i š t o f J a k u b K r ah e (též Kroh) býval mincovním gvardejnem v Praze. Po smrti R.ehoí"e Leop. Hackla byl dle listu komory české
ze dne 29. prosince 1677 vyhlédnut pro Madmince v Kutné Hoí"e i pro
spravování prodeje rud417 ) a bylo mu uloženo, aby položil kauci a vykonal
přísahu; administrátorům mince kutnohorské pak naHzeno, aby další mincování stříbra odložili do jeho pHjezdu418 ), Dne 28. ledna 1678 vykonal
pHsahu a dne 4. února dostalo se mu naHzení, aby ihned se odebral do
Hory, kdež bude vrchním perkmistrem (J aninallim z J angangu) instal1ován419 ). Od roku 1683 zastával též úhd horního hofmistra a maršejdníka;
za hofmistrování bral ročně 208 zl, jakožto Medník mince 300 zl a jako
maršejdník 52 zl; z toho dával berně z hlavy ,,lm pomoci proti úhlavnímu
nepHteli ki"esťanstva Turku" 52 zl ,j20)! Roku 1702 v měsíci květnu byl již
mrtev.
Jan Ber n a r d Wo h n s i e dle r byl, jako pí"edchůdce jeho,
horním hofmistrem, úí'edníkem mince a maršejdníkem, a sice 1702~17.
Matka jeho Alžběta Zuzana Wohnsiedlerová koupila pro něj 1706 dům
"u Pernštýnských" (nyní č. p. 387.) od rathouzu k bráně Čáslavské jdouc od
Karla mladšího Lahvičky za 600 zl rejn. hotových 421 ). Chystaje poslední
poHzení o statku svém roku 1717 poručil Jan Bernard dům tento dítkám
svým Václavovi, Františkovi a Terezii422 ).
Jan Fr a n tiš e k We ye r byl královským listem" ze dne
8. června 1718 učiněn horním hofmistrem, Medníkem mince a maršejdníkem
"una cum salario ei emolumentis consuetis" a zároveň byl vybídnut, aby
složil obvyklou kauci a aby učinil pHsahu 423). Janem Fr. Weyerem uzavírá
se l"ada Medníků v královské minci kutnohorské.

2.

Písaři

mince.

Agenda mincovm, J1z bylo obstarávati úředníkům mince, byla tak
rozsáhlá, že sami nestačili, pročež jim byl na pomoc dán jakožto pHručí
p í s a i' min ce; kde nemohl býti Medník mince pmomen, zastupoval
jeho místo písai", vykonávaje rozkazy jeho, - zodpověden vůči nejv. mincmis tru a králi byl však Medník mince. S písai"stvím spojena byla ovšem
povinnost, konati zápisy o všech věcech, které s dílem mincovním souvisely.
PísaÍ" mince byl také povinen míti dozor pH vážení mědí, které z hutí do
mince přicházely, i těch, které jsouce prodány odtud se odesílaly; o tom
o všem bylo mu konati pilně záznamy a vše 1'ádně súčtov<:j.ti. PísaH mince
417) A. K hor. odd. kniha 15. fol. 458. - 418) A. K hor. odd. kniha 42.
fol. 27. - HO) lbid. fol. 28 a 32. - (20) A. K hor. odd. kniha 13. fol. 526.
m) List. úl'. Lib. transact. P. 27. - m) List. úl'. Lib. testam. pg. 28. - Podobi211a Jana B. Wohnsiedlera, mistrně malovaná, vyvěšena jest v museu archaeol.
sboru "Wocela" v Kutné Hoře.
423) A. K. hor. odd. kniha 4. fol. 432. (Také obraz Jana Fr. Weyra chová
se v mu seu kutnohorském.

pHslušelo též péči míti o zásoby olova koupeného do hutí a k pr1:1bánl.
Instrukcí ze dne 14. května 1593 nahzuje se písah mince, aby veškeré
pHjmy a všeliká vydání bedlivě zapisoval, různé poukázky, certifikace,
partikulái"e a kvitance pečlivě uchovával, jakož i koncepty listů z mince
vydaných nebo opisy těchto listů aby i'ádně ukládal, v sobotu pak pokaždé,
když počty byly uzavi'eny, aby nejv. mincmistrovi poslal summarní výkaz
všeho pHjmu a vydání i pí"esný výkaz sHíbra do mince pHjatého 1).
Povinnosti, které písaH mince ukládalo zastupování Medníka mince,
byly poznány již ve stati pi"edcházející; proto nám zbývá ještě vylíčiti
výkony jeho písaÍ"Ské. Zápisy o díle mincovním shrnuty jsou v rejstHku
s nadpisem "Registra verková". Podivujeme se tou-.u, kterak písai" mince
dovedl všecky záznamy, tak obsažné a podrobné, vtěsnati do prostoru.
tak skrovného, a to formou naprosto průhlednou a pl"ehlednou, písmem
úetelným, snadno čitelným a nad to i úhledným. Zkratek je tu užito
dosti hojně; ale porozumíme jim bez všelikých potížÍ, kombinujíce rozvážně. Registra verková mají formát rejsUíkový, totiž půl archu obyčejného
papíru kancelárského, po délce p1'eloženého. RejsHík celoroční obsahoval
asi 80 listů (40 půlarchů), neboť pi'i každé neděli byly popsány zpravidla
Hi stránky, někdy čtyH, zljdka více, dle toho, byl-li zdělán verle toliko
jediný nebo dva nebo více v tom kterém témdni. Nejstarší zachovalé
rejsHíky (z let 1472-76) jsou vhodně sestaveny z jednotlivých (až osmi)
složek. Později poznána toho poUeba, aby rejsHík byl prokládán menšími
listy, na nichž se konaly zápisy jakési vedlejší2); tyto škartice se v půli
pi'ehýbaly a v ohbu složky mezi jednotlivými listy podstrkovaly, -- tím
nabyl rejsHík tvaru bachratého, vzhledu nepěkného a stal se nepohodlným
pís a:Í"Í i čtoucímu3).
1) A. K hor. odd. 3829.
2) Jestliže v reg. verkovém se zapisoval příjem a zmincování stříbra od rudokupců přijatého, činily se na lístcích vložených zápisy o zmincování stHbra jiného
původu: stHbra z nadělení božího, stHbra z mědi, střJbra šafái'ského a j.
. 3) Registra verková jsou bohatými studnicemi pro poznání domácího mincovnictví; a proto je J:"adíme mezi nejcennější pozůstatky bývalého horního archivu
kutnohorského, kter$r roku 1875 byl rozprodán. Žel bohu, že městská obec kutnohorská nepřevzala telldy celý anchiv tento; značná část jeho ocitla se v rukou kupců,
a tak bylo mnoho nenahraditelného materiálu historického nadobro zničeno, několika horliv)rm archaeologům podařilo se však pí"ece, vyrvati zkáze i'adu důleži
.tých archivalií těchto. Zejména archaeologický Sb01 "Wocel", jehož založení bylo
dotčeným právě žalostivým osudem 11omího archivu uspíšeno, získal phčiněnim
několika členův sV)7ch (professorův Jos. Braniše, Jana J. Reháka, Fr. Aug. Slavíka.
a pisatele tohoto pojednání) mnoho listinného materiálu z makulatury, u kupců
na půdách nahromaděného; a s timto materiálem byly pro archiv archaeol. sboru
"Wocela" zachráněny nejstarší ročníky register verkových. Rúznými oklikami
dostaly se některé ročníky register těchto až do archivu Zemského musea v Praze.
V pl"iloze II. podáváme podrobný výkaz všech register verkových, která se zachovala, naznač'ujice též archiv, kde jsou uložena; opati'ení toto považovali jsme
za nutné, poněvadž registra verková jsou jedním z pí"edních pramenúv, z nichž.
pro pojednání toto bylo čerpáno.
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Zápisy do těchto register děly se po celé téměÍ" století (1472-1554)
dle týchž zásad. Na první stránce pod tučným titulem neděle, dle pl:-íslušného introitu pojmenované4), čteme ve sloupci jména rudokupcú s vyznačeným množstvím sUíbra (již přepáleného) od každého jednotlivě do
mince dodaného i se summou kop grošů, za toto stříbro dodavateli pHslušející; níže pak bývají zaznamenána sUíbra, která odjinud pro minci byla
zakoupena anebo vúbec k zmincování na Dvúr phjata. Vizme phložený
fotografický snímek jedné takovéto stránky, kdež jest za;mamenán phjem
sUíbra ph neděli Respice r. roku 1473 (příloha III.); tehdy pí-inesli sUíbro
do mince rudokupci tito: Jaroš, Tkadlec, Job, Réha, Paček, Kotík, Kršňák,
Šikethanes, Havelka, Rezek, Martin, Bebta, Huček, Petr, Straskytl, Jíra,
David, Dub, Mikuláš, Michal, Bartoš, Janda, ~ nejvíce phnesl Dub, totiž
85 hí-, nejméně Havelka 4 hi" 3 lt 2 qt1. Summa všeho sUíbra pÍ'Íneseného
byla 476 hl' 21 / 2 lt; z té však posláno králi 12 hi" 11 / 2 It a k sazení zůstalo
toliko 464 hi" 1 lt, kteréžto sUíbro bylo zmincováno na dvakráte: f. 2. post
festum S. Procopii 256 hi" 3 ft v 17 šmitnách a f. 3. post festum S. Procopii
207 hi" 1 ft 1 lt opět v 17 šmitnách.
Za výkazem phjatého do mince sUíbra následuje pokaždé zpráva
o tom, kterak sUíbro toto bylo v minci zděláno. Zápisy tyto jsou pro
studium českého mincovnictví nedocenitelné: v úzkém rámci jediné stránky
spatí-ujeme tu podrobně a úetelně nakreslený obraz díla mincovního
v tom kterém témdni od sazení ver1en začínaj e až do té chvíle, kdy peníze
botové od pregél-ú do rukou úředníkú mince byly odevzdány. Na pEpojené fotografické kopii jednoho takového zápisu (pi'Hoha IV.) lze sledovati
postup díla mincovního ph neděli Esto mihi roku 1473 f. 6. post festum
S. Mathie. Tehdy bylo sazeno na groše stHbra 148 hi" 1ft 3 lt a mědi zrněné
115 hi" 1 ft 2 l / 2 lt, k tomu phdáno od předešlého grošového verlen cissury
24 hi" 2 ft a grece 7 hi" 3 ft 2lt, ~ a tak sazena do ohně summa 296 hÍ" 31/ 2 It.
Z tohoto rozpuštěného verku ulito cánův 285 hí- 1 ft, z testu dobyto grece
8 hí- 1 ft, probéh dáno na probu (z tygle) 21t a v ohni sešlo 2 hí- 2 ft 11 / 2 lt.
úhrn posledních čtyÍ" položek se pokaždé shoduje se summou hmoty mincovní, která sazena byla do ohně, neboť to čeho se nedostávalo do sum my,
položeno bylo na účet rušivého púsobení ohně. Níže pak jest zaznamenán
počet šmiten (17), v nichž bylo mincováno; dále se dovídáme, že mincífi
prvnímu (primus) až do šestnáctého bylo svěi'eno po 16 hí- 2 ft mincovního
sUíbra, a na posledního (ultimus) že zbylo 20 hí- 3lt, summou pak že mindr-úm odevzdáno bylo 284 hí- 3 lt cánů. Pi'j vážení "dolů" bylo mincíř'ům
poskytnuto na pomoc 1 hí- lIt (na každou šmitnu lIt), ph vážení "nahoru"
dávána srážka stejně veliká. Dále jest zapsáno, že od mincíí'ú bylo zpět
prijato plátův (dle váhy) 262 hí- 2 ft 1 lt (v registrech pozdějších bývá naznačen též počet čili "numerus" plátů) a cissur 19 hl' 1 lt, ~ za mincíh
zůstalo 11 / 2 hí- (plátú zapadlých pod štoky a pod.). Písal:-i mince bylo sledo") Seznam

neděl
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vati dílo mincovní také do loru čili rolle: tam sešlo 3 hl' 1 lt a z rolle vráceno
259 hl- 2 ft. Písal' zapsal dále, kolík plátúv bylo odevzdáno pregél'i prvnímu
až do dvanáctého (po 20 hí' 2 ft) a kolik zbylo na posledního (12 hí'); pHjat~Tch od pregél-ů grošú vybitých napočetl písaÍ" 384 kp 9 gr a vedle toho
22 gr zlámaných (fr akt úv) a phpomenul, že nebylo doí-ezáno 1 kp 32 gr.
V některých ročnících register verkových bývá dílo mincíÍ"ské tak
podrobně specifikováno, že poznáváme dokonce, kolik ten který mincíi' z pl:-ijatých cánúv zhotovil plátú černých, kolik nadělal cisury a kolik plátúv
pi'ei'ezal anebo nedoÍ'eza1. Ukázka z registra takto upraveného (z roku 1544);
již podáváme v pHloze V., náleží k neděli Misericordia5). V sedmnácti
šmitnách pracovali tehdy v pondělí po dotčené neděli min cHi tito: Vočko,
Bohuslav, Popelka, Jíra, Duchek, Jakub, Vaněk, Hruška, Pavel, Burian,
Václav, Martin, Srna, Raphael, Matouš, Vorel a Lukáš; každý obdržel
cáml po 8 hí' 3 frt 3 lt, "poslední", jímž byl tehdy Popelka, pí-ijal 12 hll frt 1/2 lt. Těm, kteÍ'Í phja1i množství rovné, nepodai'i1o se, odevzdati
opět rovné množství plátů: vedle jmen jednotlivých mincíl'ů jest ve sloupcích poznamenáno pi'edně, kolik ten který nadělal cissury a kolik roztrousil,
dále kolik vrátil plátú černých dle váhy, kolik dle počtu, a konečně ve
sloupci posledním, kolik p]"ei'ezal (tehdy pÍ'eřezali všichni vesměs). Součet
čísel ve sloupci prvním shoduje se s položkami "cissnry 4 hl' bez 1/2lotu"
a "u mincíÍ"ú 1 h],' 1 lt" dohromady; součet ze sloupce posledního rovná
se rozdílu "černých čtených 223 kp II gr" a "numerus 220 kp 55 gr".
Čísla v prvním a posledním sloupci považovati lze za měHtko pro doved110st jednotlivých mincíi'ú; sloupcem posledním se pak obj asňuje, proč
staré peníze drobnější (i groše) nebývají souhlasny ve stříži.
Další stránka register verkových zaujata bývá výkazem týhodního
vydání z mince; výkazy tyto skytají hojně zpráv velmi cenných, jak bylo
poznáno v rúzných statích pojednání tohoto, hlavně ve stati s nadpisem
,;Výnosnost mince kutnohorské" 6) .
6) Tak zevrubně zapisovalo se již okolo roku 1480; na ukázku zvolili jsme
tak pozdní (1544), poněvadž pícmo jeho čisté a úetelné lépe se hodí pro
reprod ukci.
6) Obsah starších ročníků register verkových, kter)' sám o sobě jest svrchovaně zajímavý, b)'vá někdy ještE' zpestl-er, pozoruhodn)'mi poznáml,ami historickými,
lder( písař, stručně po způsobu kronikáí'ském, obyčejně na hoí'ejším okraji rejstHku
pHpisoval. Některými těmito zápisy konstatuje se dúležitá nějaká změna, pokud se
týče placení stHbra; jin)'mi se zjišťuje, že začato vybíjeti minci novou (změnElného
zrna); jindy opět se zvěstuje živelní pohroma jakási, na pí'. 1496 Deus in loco tu
neděli a pondělí Vzetí P. Marie na nebe veliká povodeň byla, th dny pršelo ustavičně; mnohdy se hlásá též významná událost ze života krále Vladislava, na pÍ'.
Factus JMt král ráčil jest na pole vyjeti tu středu u vigilji sv. Jana IGtitele s Tábora
k Oustí v dvanácte hodin; Exaudi II. Serenissimus princeps et dom. dom. Vladislaus
D. Gr. rex Bohemie, marchio Moravie etc. 5. feria in Dimissionem S. apostol. in
xegem Ungarie electus et edictus est ll. hora ab omnibus regni Ungarie incolis;
1497 f. 3. post Oculi regia majestas ex Ungaria venit Montes, redUt in septem annis'
.minus uno quartali ex regno Ungarie in regmim Bohemie.
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Pí-íloha VI. jest kopií jedné takovéto stránky z reg. verkových se
zápisem veškerého vydání, které bylo učiněno v témdni po neděli Esto
mihi 1473 za pHtomnosti krále Vladislava (presente domino); snadno tu
rozeznáme vydání í-ádné od mimol'-ádného. Jestliže v některém roce byly
položky, jimiž vydání na poUeby mimoí-ádné se zapisovalo, tak četné, že
by se jimi bylo rozrušilo obvyklé a již ustálené uspoi'ádání register verkových, shrnovalo se veškeré vydání mimoí-ádné pod titulem "edita" v jedno
na konci rejsUíku.
Vedle register verkových bylo písah ph minci zapisovati též do
register měděných, prengrecních a jiných. Nad to r:ohzoval písaí- mince
pi"episy všech register proto, aby z nich činěn byl počet pi'ed nejv. mincmistrem nebo jiným zástupcem krále českého, jakož i pi'ed zástupci všech
Uí stavúv království českého: v reg. cupri ph roce 1497 čteme poznámku
"činěn z těchto registr počet panu mincmistrovi, kterýž byl pan Jan Horštorfar z lVIalesic, a jsme z nich od KJlVIti quitováni" (pg 286.); podobně
1498 listem ze dne 10. dubna stvrzuje se z rozkazu králova J'ádné složení
účtú od Medníkú mince?) a 1499 dne 5. dubna schvaluje král účty horské
a jílovské nejvyššímu mincmistrovi 8 ); 1519 činěn jest počet dvakráte,
jednou od Cantate 1518 do Resurrexi Eí19 a opět od Quasimodo do Da
pacem 1519, a sice na hradě Pražském panu Václavovi Hugvicovi z Biskupic,
v ty časy hajtmanu nad dúchody KJlVIti, a jiným pánúm pánúm hajtmanúm
z kraj úv k {omu voleným a správcúm království Českého JlVItpm všech
Hí stavúv.
Dlouho se phdržovalo účetnictví ph minci kutnohorské starobylých
forem prostých, jednoduchých; avšak v druhé polovici věku šestnáctého
zavanul duch novoty a cizoty i do tohoto eminentně konservativního oboru.
Rozhodujícími tu byly asi pi'edevším vzory italské a mimo to začal se vtírati
též jazyk nlS'1L;cký9). Formát rejsUílmv}' musil ustoupiti formátu folíovémn bez pod3tatné pHčiny, tak že změnu tuto, aspoň pokud se týče zápisú
o díl'" mincovním, možno nazvati pl:)Tiváním papírem. V účtech zavládl
system rámečkování, kterým se pí-ehlednost dosti nepatrně zvyšovala.
Rf'gistra verková proměněna v' "Verkr:uchy" s nadpisem německým, ale
obsahem veskrze ceským; v pmozc VII. a VIII. podáváme ukázky zápisú
z takovýchto verkpuchú. Co bývalo jindy zahrnuto v jediném rer:Uíku
mincovním, rozepisovalo se do rúzných výkazú po jednoilivých listech
a po několika knihách. Tím ovšem pí-ibylo písar-i práce nemálo; 3 proto

vymizel z účtú dHve obvyklý bodrý zpúsob projadí-ování, a nastala vláda
cifer suchopárných. Ovšem bylo pak nutno rozmnožiti počet pís aí-ú:
kdežto jindy stačil písai' jediný, bylo pro nový zpúsob účtování U'eba
písahl. dvou jJi'i minci, a mimo to byl ještě zi-ízen nový Mad puchhalterie.
Písai- mince neruěl klíče od hlavní pokladny mincovní; ale odtud
peníze phjímal10) a vyplácel, - bylť jaksi prosUedníkem mezi pokladnou
mincovní a těmi, jimž pokladna byla něčím povinna. Do roku 1562 byl
zachováván zpúsob ten, že stojecí Medníkú horních a hutních se kladlo
do koštúv horních a hutních; avšak dotčeného roku hutrejtéi' Jan Lomnický zadržel 1500 tolských, které byl z mince phjal na zaplacení rúzných
poUeb k horám, a byl za to do vězení dán l l). Komise, která pak do Hory
phšJa vyšeUiti "škodlivých nei'ádú, které ph vydání neb placení téhodních,
horních i hutních koštll jsou se dály", naHdila, aby stojecí Medníkú horních
a hutních bylo od hlavních koštú odloučeno a vedle zvláštního, písai-em
mince zdělaného partikulál-e vypláceno: pokaždé v sobotu o osmé hodině
na púlorloji měl písai- mincovní peníze od úÍ'edníkú mince k sobě pi-ijíti
a v pokoji k tomu zi-ízeném na Vl. Dvoi'e po placení kyzúv a rud každému
úl'-edníku osobně jeho stoj~cí dáti. Tím byla na písal'-e mince uvalena nová
nemalá povínnost1 2). Jan Lomni cký nebyl asi jediným nepoctivcem mezi
písah: svúdná pi'íležitostdovedla bezpochyby i jiné zlákati k nepravostem;
nadarmo asi nevydali 1580 nai-ízení písah'1l11 dolovým, štolmistrským a mincovním, aby nedopouštěli se žádného vekslování mince, nýbrž aby vypláceli mincí tou, kterou byli z mince otdrželi, nechť si je to mince nová
velká, nebo stará drobná (gruše a peníze), "maJí tak rozděliti, aby se
každému, obzvláště, kteÍ'Í větší sum my phjímají, podle velkosti a malosti summy, veliké nové i staré mince dostalo, tak aby v tom rovnost
zachována byla, a ne po pH zni aby jednomu samá velká neb nová, a druhému samá stará mince se dostala". Hlavními výplatci byli ovšem písah
mincovní: oni nejvt tší summy pr-ijímali a opět vydávali; tehdy byli k úi'adu
tomu současně dva nal-ízenÍ a jeden každý z nich měl obzvláštm klíc
k pokladnici pHruční13).
PoHeby písai-ské bývaly jindy velice prostičké; skrovné vydání za
ně bývá dosti často v registrech verkových zaznan)e11ííno. Papír kupovali
od kupcú horských i pražských, cena jeho udržovala se dlouho témě!- beze
změny: 1502 Omnes gentes za rys papíru dáno 1/2kp gr; 1506 Honztrojovi

') Archiv ČeSk)T XVIII, str. 36. - 8) Ibidem str. 131.
9) Jak náhly a pronikavy pí'evrat mohl zpúsobiti jednotlivec individualitou
svou, patrno z následujícího pHpadu: roku 1614 jest ve verkpuchu pH 13. verlm
(dne 8. bí-ezna) ještě psáno česky, také k 14. a 15. "erku písar- (Medník) mince dvě
stránky vyrubrikoval a českými nadpisy opathl; ale stránky ty jsou slepeny voskem.
pečetním a za nimi založeno nové rubrikování s nadpisy německými, pro 14. verk
ještě touž rukou, pro 15. vede již nlkou jinou, Nad 14. verlrem pak poznamenáno
"Angefangen bey Antrettung des Herrn Augustin des Eltern Schmilaur von Schmilaw"
(dne 15. bí'ezna). A. K hor. odd. invent. čís. 48.

1U) Úí'edník mince míval v truhlici již určité summy uchystané v testech,
v malých po 1 kopě, ve větších až po 4 kopách, čímž se vydáváni peněz nemálo
urychlovalo: 1538 Jubilatc pla,ceno Džbánkovi hrnčm za 8 kp testúv do prenárny
i také do mince 1 kp 4 gr, 1554 Factus témuž dáno za 2 kp testúv do prcjnárny
a za 2 kp testíkú me~li\ích ke čtení 32 gr; 1557 Dom. illum. Džbánkovi hrnčíHza
4 kopy testú ke čtení 32 gr. R. 1562 pHhodilo se, že JiH Šatn)T vypláceje dal 4 kp
misto 3 kp, neboť mezi testy v truhli,ci sestavenými jeden svrchní byl rozražený
a jedna kopa z něho se vsulfl, do testu spodního. A. K.hor. odd. 1216.
") Rez. Dač. I. 143. - 12) A. K hor. odd. lUn. - 13) A, K. hor. odd. 750.
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z~r~v: 1504 Esto mihi poHdili si do mince nový kalamál" za II gr; 1510
D~Clt III. za dva kalamáí'e a dvoje núžky do mince dáno 12 gr (byly to
aSI kalamáh velice prostičké); 1510 Oculi za dva šriptorály (sic) do mince
2 gr a Resurrexi za ldesadlo do mince 1 gr; 1623 Quasimodo Dorotě nolÍÍ'ce

za 6 rysú papíru do mince dáno 2 kp 48 gr; 1524 za rys papíru Michalov
(pražskému kupci od pěti korun) dáno 28 gr; 1554 Omnia vydáno Jakubov
Lidlovi za 4 rysy papíru 2 kp gr 14). Později se papír velice zdražil: 1624
Gaudete paní Šmilaurce za čtyry rysy papíru, dva po 2 zl a dva po 3 zt
dáno 10 zl; byl-li také lep~í, nevíme. Registra verková bývají sešita prostě,
bez desek a tuhých obálek, ale pevně; 1501 placeno Havlovi od vázání
register trojích ku poH-ebě mince 1/2kp 6 gr; 1510 za dvoje registra svázaná
v ligatui-e do mince dáno 24 gr; 1623 Dom. illum. Adamovi Hovorkovi
od svázání dvojích regíster do mince dáno 51 gr 3 den. V zápisech nikde
nenacházíme vydání za inkoust; avšak často se phhazuje položka "za
pokroutky inkoustové": 1503 Populus Sion za pokroutky inkoustové 5 gr;
1511 Resurrexi za pokroutky ingoustové 3 gr. Pokroutky takové nebyly
asi určeny pouze pro poHebu písai-skou na cestách, nýbrž hodily se bezpochyby také pro poHebu domácí v minci lépe, než inkoust tekutý, neboť
jimi se mohlo snáze opaHiti naplnění kalamál"ú, které roztroušeny byly po
rúzných místnostech Vl. Dvora (v minci, v prengadu, u šafái-e, v preghauzu,
v rejtunku a j.). V době pozdější vymizely pokroutky inkoustové z účtú;
šafál" mince chystal inkoust z jednotlivých k tomu vhodných součá~tek,
- často se vyskytají v účtech položky takové, jako jsou následující: 1623
Circumded. Janovi Krupskému za 1 11! gallesú 40 gr, item za 1/2rft vitrolinu
4: gr; 1624 dne 25. února Dorotě Sekrylové z měst Pražských za 2 rit kal esu
1 zl 30 kr, item za 3 rft vitrolinu 54 kr. Mezi součástky inkoustu snad
náležela též klovatina: 1624 Ecce Deus platili Jindí-ichovi Klepsatlovi za
2 rft kallesú 2 zl, za 2 rft vitrolinu 40 kl' a za 1/4 rit hUTIy 30 kr; také pl'ilévali
octa: 1624 Populus za žejtlík octa na ingoust dáno 9 ln 15). J akýcb to jiných
ještě poťí'eb kancelái" mincovní vyžadovala, poznáváme z následujících
14) Papír nejstaľších register verkov)Tch (z r. 1472 a násL) označen bývá
velkým vodním tiskem, jehož význačnou součástí jest hlava býčí; mezi rohy ční
vzhůru žerď ukončená nahofe buď ldížem nebo nUici (sedmidilnou); od hlavy dohl
táhne se v někteľých pHpadech pHmka, k níž nejdoleji plipojen jest trojúhelník,
pHčkami a tečkami vyplněn'!. PH roce 1482 našli jsme na žerdi, z b)Tčí hlavy čnějící,
navlečenu korunu; v pozdější době (1484 a násL) bývá kolem žerdě nad hlavou
ovinut had s korunkou. Vodni tisky s b)Tčí hlavou sahají až do roku 1517; papíľ
s tímto vodním tiskem pocházel bezpochyby z Ravensburku ve Viľtembersku (Ernst
Kiľchner, Die Papiere des XN. Jhdľts, 1893), Hezk)T vodní tisk našli jsme pH
ľoce 1491, totiž obnažený meč svisně po stavený hrotem vzllllru a částečně vnikající
do kOľuny pěkně stilisované, Vysoká kOľuna s velikým ldížem na vľch po staveným
jeví se již 1496 na papíi:'e v ľeg, verkov)Tch a trvá až do 1516. Od roku 1514 užívali
též papíru, do něhož jakožto značka vtisknut byl medvěd v pľavo kráčející (po
čtyfech nohách), s obojkem na kľku, bez obojku, s trubkou loveckou a pod. Značkou
papíľu od 1500 do 1520 bývá Hšské jablko, prostými čarami kreslené, z něhož
trčí vzhůl'u pHmka zakončená hvězdicí o šesti hrotech. Asi od 1533 do 1549 vyskytá se vodní tisk p, nad nímž b)Tvá štítel, s různými značkami. Později (1550)
nacházíme papír ľeg. veľkov)Tch znamenaný opět Hšskýin jablkem, ale již poněkud
lépe kreslen)7m. Podední ľegistra Velková (1554) jsou psána na papífe označeném
ježkem, nad nímž jest zatknuta hvězda o pěti hrotech.
15) A. W. Reg. šafáře mince.
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za dvě železná posýpadla 25 gr 5 den; často se kupoval do mince vosk
k pečetění: 1474 Benedicta černý vosk do mince k pecetění za 4 gr, 1519
Adorate n. za vosk černý do mince k pečetění 1 gr, 1623 Reminiscere
Mikulášovi apatyká:h za černý a červen)'1 vosk 8 gr, 1623 Respice II. témuž
za 1/4 rit červeného vosku 1 zl 30 kl'; také spagátu a ldídy spoHebovalo
s~ nemálo: 1623 stálo klubko "špakátu" 6 až 9 kr, 1625 Misericordia platili
SImeonovi Loulovi za 1/4 rlt kHdy 6 kr; na konec klademe ještě dvě zprávy
nemálo zajímavé z roku 1624 Letare: JiHkovi truhláh za 1linial 6 kl' a od
dvou srovnání 3 kr; od brousení núžek 3 kr 16).
Kancelái' mincovní nemohla býti bez kalendái"e; vedle obyceje ode
dávna ustáleného dodávali minuci rektorové škol do mince každého roku
za jistou odměnu: 1514 In excelso platili za minuci rektorovi k sv. Barboi'e
10 gr a za druhou minuci k Vysokému kostelu také 10 gr; 1516 snížen plat
za minuci na 8 gr; 1517 Omnis terra za dvoje prenostiky a za minuci do
mince dáno toliko 2 gr 4 clen. Almanachy byly dražší: 1507 Factus dali
za almanach, kterýž do mince koupen, 1/ 2 kopy, od svázání téhož almanachu pak 10 gr. Později se kupovala minuce u knihai-ú: 1625 Esto mihi
Adamovi Hovorkovi za jednu minuci malou dáno 12 kl'17 ).
Dúležitou pomúckou pro písaí'e mincovního byly p o c t o v é g r 0š í k y, s jichž pomocí se i'ešily rúzné výkony početní poněkud sic Ldlouhavě, ale velice názorně a pi'esvPdčivě a v plném slova toho smyslu hravě.
Grose početní, z mědi vybité, kladly se ph počítání na prkno linkované:
grošík na lince první měl význam 1 jednotky (na pi'. jedné kopy grošú),
na lince druhé 10 jednotek, na Hetí 100 jednotek atd.; do mezery mezi
linkami položený grošík vyznačoval polovinu hodnoty s linky nejblíže
vySSl. Takto bylo možno vysázeti a bez psaní zjevnou učiniti jakoukoli
summu; p'dsazováním grošíkú bylo lze phčítati, odnímáním grosíku odčítati a pod., - do register se pak vpiSOvaly hotové výsledk y 18). Mincovna
kutnohorská vybíjela groše počtové pro poUebu svou již za krále Vladislava, jak patrno ze zápisú v registrech verkových: 1502 Dicit IV. Škrovadovi od zdělání mědi jalové 6 hí" na groše početní dáno 10 gr; 1504 Adora1.e II. Škrova~ovi od díla groM počtových od čtyi' hí"iven 8 gr; Suscepimus Havlovi Skrovadovi od grošú počtových dělání od 6 hí" dáno 10 gr;
1508 Dom. in tua Škrovadovi od díla grošíkú počtových do mince 8 gr ;
1514 Adorate 1. Psovrhovi od díla grošúv počtových do mince 5 gr.
V mincovně kutnohorské se dělaly grose početní také do puchha1terie
16) Ibidem.
17) Ibidem.
18) Kterak se po~ítalo "ua liniich", vysvětluje podľobně prof. Jos. Smolik
ve spise svém "Mathematikové v Čechách" ua str. 44. a násl.

327

326

komory české v Praze: listem ze dne 6. března 1608 komora čes. Medníkům
mince kutnohorské připomíná dHvejši naÍ'Ízení své, aby začátkem každého
roku posláno bylo do Prahy od ka.ldé mincovny dva až Hi tisíce měděných
početních pfenigů, a nahzuje, aby mincovna kutnohorská, která toho
dosud neučinila, ihned naÍ'Ízení toniu vyhověla a pHště na phpomínku
nečekala19 ). Početní grošíky z doby krále Vladislava známy jsou dosud
pouze ze zpráv archivních; dosti hojni" se vyskytají početní groše a pfenigy
z druhé polovice 16. a ze začátku 17. století; skvostným rázem vynihají
početní groše, jichž kolky ryl JiHk starší z :Řásné.
Zprávy o písar-ích mince kutnohorské sáhají a~ do polovice 14. století,
ale z doby starší jsou ovšem velice skrovné. Mnohé zprávy, velmi cenné,
sdělil vrchní báiísk~, komisal'- Otakar leminger.
BOl' u t a (Borsuta) ))notarius monetae in Chuttis" působil okolo
2
1340 °).
P e trS ach s "n0tarius monetae"21) též "mhnzschreiber unsers
berges zum ChuHen" by] písařem mince již před r. 1384 (Univ. bibl.
v Praze Kodex P1'emyšlshj'1).
J a k u b W ohl gem u t. Již roku 1384 phpomíná se ))J acob
munczschreiber" jakožto svědek ph posledním poHzení o statku Heinla
))perksmyda"; mezi rúznými odkazy nejzajímavi"jší jest odkaz 10 kp gr
platu ročního p01'ádku písařů ())czech und bruderschaft der schreiber")
ke cti a chvále Božího Těla22 ). S jménem jeho setkáváme se v době pozdější v různých pramenech 23), na pí'. ph 23. listopadu 1405 21) ))J acobus notarius monete civis in Montibus Chutnis" a 1418 ))Jacobus de foro equorum
in lYlont. Cut. notarius monete ibidem2ó )." Že byl synem Konrádovým
))Jacobus Conradi notarius in moneta", dovídáme se ze zápiou ph roce 1398
v Lib. erect. XlII. fol. 4:5 b. (dle Hynka Kollmanna O kollektorech komory
papež. v Čechách). Listem ze dne 24. prosince 1414 udílí kr. Václav
jisté doly pusté na Moravě Jakubovi Wohlgemutovi, jejž nazývá písal:"em
mince v Kutné Hoře (Pelzel K. vVenzeslaus, II. 632); a opět se vyskytá
)),J acob munczschreiber uf dem berge zum Chutten" v dlužním úpise, jejž
kr. Sigmund dává dne 24. záH 1422 Martinovi Wagnerovi z Norimberka za
salnitr a síru (Regesta imp. XI. Urk. K. Sigmo č. 5294.); a opět dne 29. srpna
1431 ztvrzuje Sigmund pÍ'evod statku Jakuba Wohlgemuta, písaí'emince
v Kutné Hoí'e, na Hanuše Glenzla (ibid. č. 8823).
M i k u 1 á š z Lob k o v i c, recený
hu d ý, byl "oberister
monczschreiber" dle listiny z roku 1400 a ze 4. ledna 1405 (Zycha Bohm.
Bergr. II. 329 a 388.) a v listině ze dne 24. dubna 1406 jest "Nicolaus

'(

dictus Chudy" vyznačen úejmě jakožto "notarius monetariorum in Montibus Chui.tis" (Tadra Acta judic. V. 1'08.).
,J a n (též Janek) z Voj i c byl písal:"em na Vl. Dvoře ji ž 1435, jak
vysvítá ze zápisu následtijícího: 1435 f. 5. post Lucie virg. (15, prosince)
" ... domum in Pišlhov consistentem Johanni de Vojic protunc notario
de Curia .... asignaverunt .... quia emit erga Johannem dictum Zumr 26 )"
a phpomíná se jakožto ))písal:" z mince" roku 1443 mezi radními pány27).
PísaÍ'em mincovním byl ještě 1447, jak patrno ze zápisu tohoto: 1447
))Bernart Folknaur z Ratboi'e a paní Elžka vlastní jeho manželka" měli
z domu svého ))na rohu jdouce na J(oňskýtrh dáti patnácte kop gr Jankovi
písah mincovnímu a Velislavovi z Prahy za jich právo ... "; učiněna
smlouva a ))za to zaplacení jsou rukojmě slovutn}' Mikuláš z Sukdola
a Mikulášek Sázavský ... '(28). V Arch. Čes. II. na str. 481 jest ještě ph
r. 1454 vytčen Jan písai" mince na H. K.
S i m e o n Sem é ne k držel písaí'ství v minci do roku 1472, kdy
byl ji11enován Medníkem mince.
.J a k u b písaÍ' mince dal 1472 pHjemné29).
Jan z Ž i žel i c byl pÍsaÍ'em mince 1473-85 a stal se pak Med~íkem mince. Roku 1483 měl jakousi nesnázi s držiteli luk nad mlýnem
Stolcem pro vodu napadající na týž mlýn, z něhož platil úrok 100 gr;
téhož roku koupil lán dědiny bez čtvrti, Í'eč. Uhrovské, od šepmistrů
a rady po smrti sirotka nebožce Uhra za 23 kp gr zaplativ penězi hotoV}Il11Í, a ty groše zdviženy na sklep k sv. Barbol'e .. "30)
M art i n trval ph písal:"ství v minci 1486-96' (ještě ph neděli
Invocavit); v Reg. prengrecním není ph neděli Omnia 1496 již žádný písai"
mince jmenován, avšak Medníkům mince dostalo se mimoi"ádné odměny
každému po 5 kp gr, bezpochyby za práci písaí'skou, ježto bylo místo
písal:'e v minci uprázdněno. K Martinovi, písah mince, vztahuje se následující zápis. Di"edníci mince zasílajícE; 1495 die S. Clementis nejv. mincmistrovi účty mincovní ze Hí neděl omlouvají písai"e mince, že on sám
účty nephnáSí, neboť ))z dopuštění pána Boha všemohoucího ruka boží
dotkla se jest ho v jeho domě i také jeho pi"átel a pHbuzných, tak že on k té
jízdě způsoben není", a praví dále "i my také v velikém nebezpečí jsme;
abychom pak ktožkolivěk z nás k VlYIti phjel, znaje náš nynější zdejší
způsob rány boží VMt obávala by se, s námi mluviti .... '(31). Martin býval
šafáí'em mince. Martina písal:"e v minci a Martina Vrabce Medníka mince
lze velic e pravděpodobně považovati Úl osobu touž.
2")
28) Ibid.
z Kojšic
29)
30)
"1)

19) A. K hor. odd. kniha 25. fol. 485.
20) Summa Gerhardi Č. 1 a 7.
21) Tadra Kanceláře str. 117 .. lVIylr,ě vročeno. - 22) Borovy, Lib. erect. lV.
pg. 445 Actum Lamperti (17. záH). - 23) Čelakovsky Sb. plam. práva měst. II.
8'43. - Tadra Kanceláře. - Libri erect. II. 36fí. - Tomaschek Oberhof str. 208. t) Lib. confirm. VI. G. 9. - 25) Arch. Česky XXVl. 209 a.
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A. K. Lib. antiq. hered. J. 1. - 27) A. K. Reg. hered. 1442-98. B. 5. E. l. Srovnej se zápisem ze dne 15. prosince 1435 u mincmistra Racka
(na str. 291).
A. K Reť. rub. parl'. K. 4.
A. K. Reg. flav. min. C. 12.
A. K. hor. odd. kniha 10. fol. ll.
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Bar t o š(též Bartošek) byl ještě 1496 šafáfem mince, od roku
následujícího jest však v zápisech vytčen již jakožto písar' mince 32) až
do 1499, kdy zemí'el; o úmrtí jeho čteme jasnou zprávu v Reg. verkových
pH neděli Dom. ne longe ))Bartolomeus scriptor monetae vita excessit".
V posledním pohzení o statku svém, které učinil 1499 fer. 3. post Georgii,
poručil dúm svúj u Hory bratru svému J anovi33 ); tSrž kšaft obsahuje též
odkaz 10 kp gr k sv. Barbol:-e na záduší, a 10 kp gr ))na opravu (krovu)
koleje české", z kteréhožto daru misUi učení Pražského, kolej českou
spravující, kvitují poručníky statku Bartošova, Martina Medníka mince
a Blažka Drába zlatníka34). Zajímavý jest posmrtný zápis tento: 1503
f. 4. die b. Crispini )) Tomášek Vrsóv mincíí' koupil ... dúm v ulici proti
Václavovi Hrdinovi pekaH ležící, kterýž byl nebožtíka Bartoška z mince
písal:-e, za 40 kp gr čes od Doroty Zabzdělky matky nebožtíka Bartoška'(35).
P a vel (Paulus scriptor) byl písal:-em v minci 1503-23, snad také
již dí-íve, totiž od 150036). Reg. verková často o něm hovOfÍ, na pL 1510
))Pavlovi písah mince odpuštěno 20 kp gr z rozkáz. krále JMti". Jako
Medník mince (viz Pavel Podivický z Podivic) vypomáhal dvakráte ph
písaí'ství v minci, když písal:-e nebylo, totiž 1531 a 1544.
Jan Š a š bakalál:- phpomíná se již 1517 ))J ohanes páně hofmistrúv,
piS8J urburní"; 1521 Omnes gentes ))Johanesovi písah urburnímu dáno
2 kp gr z rozkázání pana mincm. za to, ješto pomáhá v minci psáti", byla to zajisté odměna za výpomoc v roce 1520, kdy dosazeni byli dva
noví Medníci mince, Boryň a Jan Sus, a kdy Pavel písaí' mince byl asi nucen
konati též povinnosti Medníka mince. Jan Šaš byl písal:-em v minci od 1523,
toho dokladem jest zápis v Reg. verkových z dotčeného roku ph Memento
"J ohanesovi písah mince suchých dní dáno 1 kp"; 1524 J ohanesovi písaH
mince z rozkázání knížete JMti (minstrberského) za smetí měděné, kterých
pan Pavel, písal:-em jsa, užíval za službu, vydáno rozdílně 20 kp 51 1/ 2 gr 37 ).
PHjmení Šaš našli jsme zaznamenané poprvé pH roce 1528 ))J aú Šaš písar'
mince "38), podruhé ph 1530 ))Jan baccalál:- jinak Šaš" svědči139 ). Ženat
byl již 1518, byl ))Štefančiným zetěm'(40), Regina jmenovala se jeho
manželka. Roku 1527 byl šepmistrem mladším 41) a 1530 seděl mezi staršími obce 42 ). Roku 1528 koupil zahradu na valích ležící od Štěpána z Marenovic, tehdáž hofmistra, za 27 kp gr čes hotových 43). V měsíci hjnu 1530
n2) Časté jsou o něm zápisy v Reg. verkových, zejména v roce 1497: Respice 1.
Bartošovi 16 gr na ztravu do Prahy, kdy peníze na hrad vezl; Dom. fortit. tu Bartošovi
písaři mince 12 gr přiloženo mdto dom. mincm.; Salus Bartošovi písaři mince na
ztravu do Prahy 23 gr, kdy na hrad Pražský summu na halél'-ich vezl. - 33) A. K.
Lib. testam. B. 4 v. - "') A. K Reg. flav. maj. E. 1. - 3.) A. Z. Lib. her. rub.
maj. M. 1. Dorota Zabzdělka pocházela z Hradce.
36) Dle zápisů v registru prengrecním soudíme, že Pavel, Herýž do 1500
byl šafMem mince, v témž roce zaujal uprázdněné místo pisúe ·mince.
37) A. K hor. odd. 343 a). - 38) A. K. Kniha ho r. zápisů. - 39) A. Kč. 542. 40) A. K hor. odd. 995. - 41) A. K Červ. lm. minciř. A. 15. - 42) A. K Lib.
memorab. ). 15. - 43) A. K Lib. her. niger K. 4 v.
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byl již mrtev; z listu komory české ze dne 25. Hjna dotčeného roku dovídáme se, že Johanes mince písar' měl od krále poručenu ph s Jil:-íkem Hášou,
který dopustil králi ke škodě dělati v měrách dolu Pokoje, ale Johanes
písal' že se roznemohl a téhož roku uml'el, pročež na místo jeho měla k té
ph býti osoba jiná ustanovena44). Jan Šaš zeml'e1 okolo 23. l:-íjna dotčeného
roku, jak vysvítá z následujícího zápisu: ))Sa1us populi obiit famosus vir
dominus J ohannes scriptor monete, cujus anima requiescat in pace'(45). Regina po smrti manžela svého provdala se za Jana Šíchu, 1533 prodala
zahradu na valích ležící Havlovi kameníku za 18 kp gr 46 ) a 1534 dům
u sv. Bartoloměje Jil"íkovi Popelkovi za 80 kp gr 47 ). Dcera Anna byla
provdána za Adama z Zbraslavic, Dorota za Jakuba Turnovskéh0 48).
Mat o u š Han a byl učiněn písal:-em mince bezpochyby záhy po
sn).rti Jana Šaše, neboť místo písal:-e nemohlo zústati dlouho uprázdněno,
byliť tehdy pouze dva {úedníci mince; ale není nám známa o něm zpráva
starší, než tato: 1535 Lidmila, někdy paní Marty Medové dcera, dala manželu svému Matúšovi písah mince púl stolice pregél:-ské na Vl. Dvor'e, která
po otci a mátdi její jí ná1eže1a49 ). Matouš byl synem Václava Hany, písal:-e
pánú mincHú a pregél'ú, z matky KateH ny50). Roku 1542 v neděli po
sv. Václavě dělal kšaft: měl dluh 60 kp gr za Houskou zlatníkem na l:-ezanou
ceduli a 46 kp gr a 181/ 2 lotu sUíbra za Janem zlatníkem z Liboslavě;
činil odkazy otci svému, máteh i sesUe své Anně; ostatek vše poručil
manželce své Lidmile 51). Živ byl ještě 1544.
Jan Pop o v i c k Ý z Pop o v i c byl písal:-em mince 1544-54.
Činnost jeho ph minci dovedeme listinami doložiti sice pouze pro dobu
1546-5452); avšak podle jistého zápisu v reg. verkovém z roku 1544 (ph
neděli Invocavit), jakož i dle dokonalé shody písma v registru tomto se
všemi registry verkovými až do roku 1554 lze souditi, že byl Jan Popovický písal:-em mince již od roku 1544. Měl dúm (1551) podle domu Jana
Škody pod farou Vys. kostela ležící53) a dúm Lítovský na Dol. městě 54).
Úmrtí jeho zaznamenal Ondl:-ej Khvo1áček prostě takto: 1554 Da pacem
Obiit J oannes a POpOVic'(55). Že byl 1555 již nebožtíkem, patrno též ze zápisu
jistého v Knize smluv, z něhož se dovídáme, že manželka jeho Zuzana
byla dcerou Reginy Rakové56).
'
Jan a Mal' ti n ))dva mládenci" byli 1554 současně phjati
k písal:-ství v minci; Petr Hlavsa (tehdy místodržící Madu nejv. mincm.)
je v listě komol'-e české zaslaném phchvaloval a po 30 gr platu týhodního
41) A. K hor. odd. kniha lS. fol. S. - 45) A. M. Kniha písařů dolových. 46) A. K Lib. her. niger M. 12. - 47) lb. M. 32. - 48) lb. M. 30.
49) A. K Červ. knihy minciř. B. 12. - 50) A. K Lib. hered. D. 25. 61) A. K Lib. testam. K 7. V tomto kš aftu jest obsažen zajímavý odkaz tento:
Holému myslivci mému dávám všecky síti, což jich mám, a 1 kp gr. - 52) A. K.
hor. odd. 763, 766, SOS, S47 a 622ja.
53) A. K Lib. hered. ). 19. a Kniha smluv F. 2 v. - 54) A. K Lib. her. IT.
A. lS v. - b5) Pam. archaeol. XIX. 277. - 56) A. K. Kniha smluv. K 2.
57) A. Mus. zem. - Pam,. arch. XIX. 276
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jim navrhova1 57 ). K tomuto Martinovi se bezpochyby vztahuje zpráva
v 'Pamětech Ondfeje Dačického, omylem snad k roku 1553 phpsaná, že
Martin písaí" mince byl z země vypovědín, poněvadž na něm lpělo podezfení
z krádeže peněz v minci 58).
Tom á š Zel í phpomíná se jakožto písaí" mince roku 1561 ve
dvou zápisech 59). Roku 1562 koupil dúm fečený Draštíkovský od Martina
Špildousa za 229 kp 40 gr 4 den hotových 60). Běh jeho ÚÍ"adování byl
1562 náhle pl"ernšen pcdezl'"ením, že by měl též vinu jakousi na neužitečném
šmelcování Šebestiana Essa: v úterý po neděli postní, jenž slove Oculi
poslala komora čes. list hofmistrovi a urburéh s rozkazem "abyste hned,
jak vás toto psaní dojde, Šebestiana Essa, Jobsta Perngaura a Tomáše
Zelího, dostatečně stráží to opaHíc, sem na hrad pražský odeslali a hejtmanu
hradu pľažs. ty Hi osoby v opaHení, jakž pí'edešle, dali 61).
Jan K a š e jest v listině datované dne 5. června 1562 vytčen
jakožto "M u.nzschreiber'(62) a byl písafem v minci ještě rokn 156463).
K němu se bez pochyby táhne zápis v Pamětech Mile. Dačického tento:
1598 umí'el Jan, pHjmím Í'eč. Kaše, od Píšú domu hostinského, nevľlý
staí'ec64). Pathl mu dVúľ PÍ'edhorský na Senné ulici za KouÍ'imskou branou.
J i í' í k Šat n Ý byl písaÍ'em v minci vedle Jana Kaše roku 156465);
od roku 1566 byl úí'edníkem mince (stľ. 310).
Z i k m u n d K o ber z K o ber s b e ľ k u byl "dľahný čas
ph H. K. písaí"em mince a ph tom s fľejem a hraním v karty" zacháze166).
První manželkou jeho byla Dorota Portneľová z K ugelhofu, dľuhou byla
Lidmila Šatná, vdova po Kľistianovi Ditrichovi, puchha1terovi kutnohorské mince 67 ). Roku 1584 povolán do Prahy k puchha1terství komory
české, kdež 1589 zemÍ"eL Mile. Dačický vyličuje jej slovy těmito: "Ryšavý,
uštípavý, posměvačný Němčík by168).
Jan Vol š o v s k Ý jest podepsán na účtech mince kutnohorské
z ľoku 1570 jakožto písaf mince6 9).
Jan Z i gel z C hoc e m i c byl 1571 v ÚÍ"ad písaí"e mince uve70
den ). Roku 1581 "ujel tejně preč od H. K. a povinnosti své, zanechav tu
Anny .manželky své s dítkami jich v žalosti; proč by ujel, mistrně to
vykládáno bylo, však potomně se zase navrátivše skrze to v potupě zústával'(71). Spľávnos t tchoto udání dotvľzuje se listem ze dne 29. listopadu
1581, kteľým komora čes. naÍ'izuje, aby na místo bývalého písaÍ'e mince
58) Rez. Dač. I. 14-0.
69) A. K. hor. odd. 976 a 1061/1. D. 16. - 60) A. K. Lib. hered. II. D. 21. 01) A. K. hor. odd. kniha lS. fol. IS7.
62) A. K. hor. odd. 1193. - 63) A. K. hor. odd. 1427/1. - OJ) Rez. Dač.
II. 63.
65) A. K. hor. odd. 1427/1.
66) Rez Dač. II. 14-. - Zmínku o něm nacházíme též pH 1569 v A. K. hor.
odd. lm. 10. fal. 140. - 67) List. úř. Obligac. G. 16 a 17. - 66) Rez. Dač. ll. 14.
69) A. K. hor. odd. číslo invent. 475. - Viz též hor. odd. kniha 10. fal. ] 64.
70) A. K. hor. odd. kniha 10. fol. 17S. - 71) Rez. Dač. II. 7.
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Hanuše Zigele ("H~nns Sigel. der sich fiirseczlicher Weise mit Verlassung
Weib und Kindt sich beyseits gemacht") ustanoven byl zatím Tomáš
Hochstl (Hexel), který jsa ve službách ÚÍ"edníka mince Jii'íka Šatného byl
jím k písal:'ství mince navržen 72 ). Janúv otec byl Adam Zigel z Chocemic,
matka Mandalena, dceľa Volfova; Anna z Chocemic, manželka Ludvíka
Karla z .Řásné, byla Janovou sestľou 73).
M a ľ t i n písal" mince dal pHjemné roku 1574 74).
Vol f Her olt z O up y roku 1578 In excelso throno f. 3. učinil
závazek na písaÍ'ství v minci 75 ) a zastával ÚÍ"ad ten do 1587, kdy učiněn
byl puchha1terem 76 ). Od ľoku 1592 byl ÚÍ"edníkem mince (viz str. 311.),
Tom á š Hoc h stl byl písaí'em mince 158277 ).
Cen tu ľ i ó M u k byl 1580 a 1581 spolupísaí"em s Janem Zigelem 78). Roku 1581 koupil sobě dúm pod brankou od JiÍ'Íka Mládka za
100 kp gr 79) a 1583 týž dúm opět pľodal Janovi Stěpánú koláčníkovi za
150 kp gr. K manželství pojal 1581 Annu dceľu Tomáše Klábala konváí'e 80). Byl to muž pľchlivý; 1595 zabil Fľantiška Grottu z Grotty, krevního pÍ'ítele tehdejšího opata Se~:lleckého JiÍ'Íka Taxery81) a byl pľoto
dlouho vězněn, nemělť žádného domu v Hoí'e ani žádného rukojmě; tepľve
1598 byl propuštěn na rukojmí, ale bratľ zabitého Julius z Grotty u Fillachu a manželka Julio'Ta :Markéta Leonora z Umpfingu neustali, práva
svého dále vyhledávati 82).
Jan Š p í s z H a ľ ten f e 1 s u byl písaí"em mince bezpochyby
již na začátku roku 1582, neboť téhož roku koncem listopadu již žádal
za polepšení platu svéh0 83). Žádost za pÍ'Ídavek nebo za povýšení častěji
opakoval, vynášeje zásluhy své a věrné služby, ale dlouho nebyly prosby
jeho vyslyšeny; ovšem se zdá, že požadavky jeho byly poněkud nem'rné:
1593 prosil znova a podotýkaje, že má malé nedospělé dítky a že mu ľoční
plat 78 tolaľú na výživu nestačí, žádal, aby mu "zu eineľ H i.i1ff undt
Eľgotzlichkeit" darováno bylo 100 tolarú a k nepatrnému služnému aby
mu pÍ'iloženo bylo 5 O tolarú roční pense 84). PísaÍ'em zústal do 1596, následujícího ľoku učiněn puchha1terem a 1600 ÚÍ"edníkem mince (viz stľ. 312).
Roku 1594 koupil dúm od Jana Stľimilovského na Tandlmaľce :t;la rohu
jdouce k faÍ'e za 295 kp gľ čes 85 ). Do stavu vladyckého byl pov}lšen
tepľve ľoku 1601.
Jan Pod i v i c k Ý z Pod i v i c byl dne 5. Hjna 1583 ustanoven
na místo písaí'e v minci po Centurionovi lVlukovi, byl pÍ'ijat na kauci a na
72) A. K. hor. odd. kniha 21. fal. 231 a 232. - 73) Rez. Dač. I. lOS.
74) List. M. Líb. obligac. albus.
75) A. K. Manuale hor. úřadu str. I. - 76) Rez. Dač. II. 25.
77) A. K. hor. odd. kniha 16. fal. 621.
78) A. K. hor. odd. S02. - 79) A. K. Lib. hered. II. N. 6 v. - 80) lb. O.
S v. - Sl) Rez. Dač. II. S. - 82) A. K. hor. odd. kniha ll. fal. 4-16. - List. M.
Lib. oblig. D. 25. - Rez. Dač. II. 50-52.
8') A. K. hor. odd. kniha 21. fal. 292. 84) A. W. listina. 85) A. K.
Lib. her. III. F. 30.
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rukojiní; ale komora čes. měla o něm zprávu, že býval v pí'edešlé službě
své jakožto pomocník prubÍÍ'ský nedbalý, a Pl'oto naí'ídila Medníkům
mince, aby jej k pilnosti pobádali 86). Jakožto druhý písaí' mince (ještě
roku 1588 a 1590) měl 45 gr týhodního platu 87). Roku 1585 vymohl sobě
společně s Janem Špísem jakési polepšení platu, tak že pokaždé o suchých
dnech se dostalo každému po 15 gr 88). Po jeho smrti zústalo místo druhého
písaÍ'e bezmála půl léta' neobsazeno; Janovi Špísovi bylo tehdy zastávati
dva Medníky po dvacet ne děl 89) .
Jan Číž e k byl 1590 druhým písaí'em v minci s týhodním stojecím 24 gr 90). S ním současně se pí'ipomíná šafáÍ' mince téhož jména
1588-93; proto se podobá pravdě velice, že tu běží o jedinou osobu touž
a že šafáí' Jan Čížek vypomáhal roku 1590 pb písaí'ství v minci.
Rad s 1 a vHl a v s a z Lib o s I a v ě byl písaí'em mince již
pí'ed 1594 91); od 1604 do 1609 byl puchhaIterem 92 ) po odchodu Petra Kheka
z Švarcpachu. V létech 1620 -22 zastával ú'í'ad cís. rychtá'í'e 93 ) a roku 1624
, seděl na stolci primátorském 94). K písabtví mince měl nikujmím švagra'
svého Jeronyma Labušku mincíÍ'e a Václava Sixtidesa 95 ); Jan Špís, který
byl tehdy prvním písaí'em, v žádosti své výše dotčené (z roku 1593) žaluje,
že musil stále pomáhati nově nastupujícímu písah Radslavovi Hlavsovi,
"deme die Verrichtung frembdt und schwer fiirkhumbt". Písaí'mince často
asi zakládal pokladnu mincovní penězi svými; Radslavem Hlavsou zapůjčené do mince peníze dosáhly za několik rokú té výše, že summa
835 kp gr (z probgrošů od 1582 do 1590 v minci nachovaných), roku 1599
mu komorou českou povolená, byla pouze splátkou jakousi na značný jeho
expectans 96). Manželkou Radslava Hlavsy byla Anna, dcera Jana Skhvana
krejčího; skrze Lidmilu, sestru manželky své, byl R. H. sešvagÍ'en s Jeronymem Labuškou. Když pak ostatní Hi sestry i matka jich Dorota 1599
ranou morovou se světa sešly, učiněno mezi oběma sestrami žijícími narovnání, dle něhož R. H. s manželkou svou ujali 1600 dům proti rathouzu
mezi domy Hutníčkovským a Polákovským v summě 250 kp gr čes. 97 ).
Roku 1611 ujal dům Knejslíkovský čili Knížecí se zahradou ph něm,
který mu byl strýcem jeho Janem Hanušem z Šaratic poručen 98). Z dcer
Radslava Hlavsy dvě zemí'ely záhy (Lidmila 1599, Katebna 1603 99);
Lidmila II. provdala se 1620 za Václava Zajíce z Hasenthal u 100) a Žofii
k manželství pojal Jan z Tulechova cís. rychtáÍ' 1623101). Radslav Hlavsa
86) A. K. hor. odd. kniha 21. fol. 334, "') A. K. hor. oeld. kniha 3.
fol. 233. - 88) A. K hor. odd. Pa ar Gcld Raittung, - 89) A. W listina.
90) A. K. hor. odd. kniha 3, fol. 233,
91) Rez. Dač. JI, 48. - 9') lb. II. 90 a 107. - A, K hor. odd. kniha 31.
93) Rez. Dač. II. 197 a 220. - 9') lb. II.
fol. 221 a kniha 25. fol. 548 a 5.49. 242. - 95) A. W. listina nedatovaná. - 96) A. K. hor. odd. kniha 24. fol. 350. 9') List. úř. Obligac. F. 14. - A. M, Lib, her, III. L. 10 V. - 98) A. K. Lib.
her. IV. H. 7 v. - 99) A. arcid. matriky sv. Barb. - 100) Rez, Dař. ll. 194. 101) lb. II. 222.
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užíval početních grošú se svým jménem102); hesla na nich vybitá)) Uprzimnost w Bohu prawa cztnost" a "Disce vivere" nasvědčují tomu, že byl
pÍ'Ímý a rozvážlivý. Heslo na prvém místě dotčené bylo asi hlavní jeho
zásadou; však je zaznamenal ještě pí'ed odchodem z písaí'ství mince ve
verkpuchu z roku 1604 nad prvním verkem tolarovým a k němu phpojil
"Thue recht, fiirchte niemandt'(103).
To b i á š P a u 1 pí-ijat k písaÍ'ství v minci dne 7. Í'Íjna 1596 se
svolením komory čes. na rok na zkoušku104) s jistými závazky; tyto jsou
patrny z následujícího listu uručovacího, který jest dán na H. K. v úterý
po sv. Lukáši e'\;ang.: ))My Jan Růže Chlumecký, JMCské písaí' ph Labi
v Starém Kolíně, a Petr Meuler schulmistr, oba dva sousedé zde na Horách
Kutnách, phznáváme se tímto listem obecně .... tak jakož jest Tobiáš
Paulus za písaÍ'e mince JMCské na H. K. phjat a k té povinnosti již i závazek učinil, i poněvadž se pÍ'i té službě peněz i jiných věcí JMCské dotýkati bude, protož se za něho v rukojemství stavíme a phpovídáme, že cožkoliv peněz aneb jiného, což k té povinnosti pí-ináleží, pí-ijímati bude, že
se v tom věrně a spravedlivě chovati a tu kdež náleží zase odvozovati
bude. Pakli by pí-iJ1nouce co k sobě tu kdež náleží neodvedl a co toho
dlužen zůstal, z toho my oba dva nadepsaní rukojmové JMCské .... nikdež
jinde než na Horách Kutnách ph Madu horním práv! a povinni býti phpovídáme .... '(105) Ze zprávy, že roku 1600 v pátek po sv. OndÍ'eji inventován statek po nebo Tobiašovi Paulovi, písah mince, zústalý, vyplývá,
že T. P. zemí'el na sklonku dotčeného roku, jsa až do smrti své písaí'em ph
minci106).
P a vel Š k ret a Šot n o v s k Ý z Z á v o l' i c byl jmenován
písaí'em mince dne 13. července 1604 na místě Radslava Hlavsyl07); 1608
učiněn Medníkem mince (viz str. 313). Ležel dlouho v nemoci a tím se
zadlužil, proto podal dne 3. dubna 1607 supliku za jakousi pomoc108).
L o r e n cGI a ser (KlozerL druhý písaí' mince vedle Radslava
Hlavsy, byl poMb en dne 12. května 1606109).
Š i 111 o n G I a ser (Glaser) phpomíná se dne 30. srpna 1606 v listině,
dotýkající se žádosti, jím společně s písaÍ'em prvním Pavlem Škretou
komoÍ'e podané, aby jim k týdennímu platu 45 gr bíl. phdáno bylo 30 gr
bíl., že z platu dosavadního za tehdejší drahoty veliké uživiti se nemohoul1O);
a opět dne ll. bÍ'ezna 1608 "der dortige Miinzschreiber" v jistém naÍ'Ízení
komory české l1l); byl písaí'em ještě 1609112). Š. G. zabJ'7Val se 1609 pro10.) Eel. Fiala Sammlung b6hm. Munzen II. str. 337. - 103) A. K hor. cdd.
invent. čís. 63.
10') A. K hor. odd. kniha 24 fol. 168. - 105) A. K. hor. odd. 3993. 106) A. K. Kniha inventářů E. 31.
10') A. K hor, odd. kniha 31. fol. 221. - 108) lb. kniha 25. fol. 350.
109) A. arciděk. matriky svbarbor.
110) A. K. hor. odd. kniha 25. fol. 303. - 111) Ibid. fol. 487. - 112) A. K.
hor, odd. Gegen-Raittung, invent, č. 531.
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blemem náhonu vodního k nové huti mezi starým Kaňkem a Turkaňkem
a k tomu cíli měhl tok Klejnarky ("das Greinwasser disseits Czaslal1
herflieszend") a í'ečiště vodní struhy turkaňské, která vycházela z Dolejšího
města v Kutné Hoí'e; dospěl k závěru, že by bylo lze vodou z Klejnarky
napájeti dotčený náhon113).
Ji í' í k F o I d (Folda) z Fr a n k š t e j n a byl 1612 s písaí'ství
v minci ssazen a do vězení šat!avního vzat "že něco pl'-emluvi1"l14) . Avšak
1617 učinil jej nejv. mincmistr puchha1terem, odňav úl'-ad tento Mikulášovi
Vodňanskému z Čazarova 115 ). Mile Dačický líčí jej jakožto "obmyslného
a fortelného mUŽÍčka, podpažníka, pochlebníka a náhončí nejvyššího
mincmistra Viléma z Ví'esovic 116). Jakožto vdovec vstoupil znova 1623
v stav manželský s dcerou po nebo Augustinu Šmilaurovi117 ).
Jan G log e r býval horním písai-em na Hoi-ejším Kaňku 118 ).
Dne 6. června 1606 schválila komora čes. jeho ustanovení písaí'em mince
nai'izujíc úi-edníkúm mince, aby mu písa1-ství odevzdali, od něho obvyklé
rukojemství žádali a toto rukojemství komoi-e odeslali119). Vedle písaí'ství
v minci zastával 1618 též Mad šichtmistra dolu Anny nad Rejzím a dolu
Vidláku na Kuklíku; písaí'em v minci byl ještě 162p20). První manželka
jeho Katel'-ina zemi-ela 162p21); 1622 oženil se - ač byl podagricus _.
podruhé a sice s pannou Rebekou, dcerou Kašpara Helcle 122). Zemí'el bezpochyby 1651, kteréhožto roku dne 10. 1-íjna byl statek po něm pozústalý
rozdělen. Dítky jeho byly: Anna někdy provdaná za Samuele Kouhmského, pak Rozina a J an123) .
Jan P run c (Pruns) byl pí'edním písaí'em mince již 1616; v jisté
zprávě ze dne 20. l'-íjna téhož roku jest ph jméně jeho obsažena poznámka
"kterýž v městech pražských nyní zústává'(124), kteroužto záhadu vysvětliti
nedovedeme. Manželkou jeho byla Anna, dcera Jakuba Chrudimského,
někdy horníka a spolusouseda na H. K ... 125). Roku 1617 ujal dúm Undrláč
níkovský od Václava Šmída jirchál'-e126); 1620 koupil dúm Hal)ušovský proti
domu Sanktorinovskému od poručníkúv sirotkú po nebo Pavlovi Litomyšlskén1. za 375 kp gr čes 127 ). Byl písaí'em v minci ještě 1623128). Od
r. 1633 byl tll-edníkem mince.
K r i š to f L o f fl e r "J.MCské mince hor sHíbrných na Hor. Kut.
písaJ:-" byl konsodalem bratrstva archangelského zvěstování (A. W. obálka
s adresou bez roku).
113) A. K. hor. odd. kniha 25. ťol. 541.
114) Rez. Dač. II. 129. - 116) lb. II. 169. _116) lb. II. 183 a 185. - 117) lb.
II. 222.
118) A. K. hor. odd. kniha 25. fol. 273. 119) lb. fol. 277. -: 12~) A .. K
hor. odd. Kniha zápisů měr 73. - 121) Rez. Da.č. II. 203. - A. arcld. matnky
svbarb. - 122) Rez. Dač. II. 2ll. - 123) A. K. č. 9834.
124) A. K
hor. oocl. kniha 15. fol. 15. - l2á) List. M. Obligac. N. Hi.
126) A. K Lib. her. IV. N. II V. 127) lb. O. 32. 12B) Rez. Dač. II. 230.

Ji í' í M art i n K r a h jakožto písal'- mince bral 1702 týdně 1 kopu
n11S. platu; téhož roku hovoí'í se o něm jakožto o "gewesten M unzschreibern 129)". Byl bratrem Krištofa Jakuba Krahe, Medníka mince a horního
hofmistra.
3.

Probéři

mincovní.

I když byl verk správně sazen, mohla se jakost stl-íbra sazeného
bud rozpouštčním verku anebo ph lití cánúv. Proto byla ph minci.
ustanovena osoba, zkoušení slitin znalá, která by hmotu mincovní v rúzn}Tch
stadiích díla mincovního stále stopovala a zachovávání zákonité její jakosti
sUežila. O to měl péči míti pro b é i- krá lov s k}T čili g var dej n
(též kvardejn čili vardejn)l). Gvardejnu bylo též zkoumati pagament do
mince dodaný (mince z oběhu vzaté, stl-íbro lámané nebo ztlučené) a jej
po pÍ'Ípadě, byl-li pozlatitý, šajdovati (zlato odděliti); neposledním úkolelll
jeho bylo též zkoušeti mědi černé, pokud se týče stl-íbra v nich obsaženého.
Pro gvardejna kutnohorského vydal král Rudolf zvláštní podrobnou
instrukcí a sice ddto 1. Mezna 15902), hlavní části nal'-ízení tohoto by ly
pak obnoveny v instrukcí z roku 1593; vhodné v,ýúatky z instrukcí těchto
podáváme v í'ádcích následujících. Gvardejn má býti p i- í tom e n,
kdy ž s e s t i- í b roh e l' t o v n í preneri'ul1 odvažuje, když se rozsekává a když se p 1- e pal u j e. Jakmile bylo stl-íbro pí'epálené do miúce
phneseno, budiž z něho ihned v y s e k n u ta p r ú ba ("Prandtprob")
a jakost sUíbra J,aufs scherfist" stanovena; proba se vysekávala dUt}Tll1
dlátem, sice pokaždé dvojí: jedna na vrchu sHibrnébo bocbníka, druhá ze
spodní jeho strany. Za zkoušení stl-íber královských nepl'-ísluší kvardejnovi
zvláštní odměna, "dieweil wir ime ohne (las mit nottwendiger undterhaltung versehen"; a proto jest mu vše, co vysekl na prúbu, opět do mince
vrátiti, vyjímaje dvě zrnka ("Probierkhorner"), která múže podržeti.
Z cizích stl-íber nemá vyseknouti více než 1 kvint! a to vše múže sobě za
práci ponechati, anebo múže požadovati· 4 bíl. grošú, kdyby kverci chtěli
míti vyseknutou prúbu navrácenu. Z pagamentu zrna chatrného múže
bráti na prúbu púllotu a bud si jej ponechati anebo za 4 bílé groše vrátiti.
P 1- i s a z e ní v e r k u má gvardejn spolu s Medníkem mince počítati
a vúbec prospěchu krále dbalý býti; když pak byl verk náležitě rozpuštěn,
rozkáže gvardejn gyserúm, aby verk dúkladně promíchali, z něho prúbu
vyúali a zrnili; zkoušku nutno urychliti, aby sUíbro nestálo zbytečně
v ohni; za práci tu pl'-ísluší gvardejnovi 1 lot stl'-íbra sazeného "als ein
Ordinari ftir seine M ueh". Poněvadž gvardejn společně s Medníkem rucí
za minci, nesmí Medník žádné mince propustiti, která nebyla gvardejnem.
co do sHíže i co do zrna správnOlI shledána. Proto se nahzuje, aby z plátú
změniti

129) A. W. Miinz-Gefalle und Ansgaben.
1) Gvardejn čiJi vardejn z angl. warden.
2) Schmidt Berggesetze IV. str. 71 a násl.
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llal"ezaných bylo gvardejnovi na probu vydáno pod titulem nprobgroschen"
ph veden tolarovém čtvrtina tolaru, pH každém verku jiném plátú za
3 bílé groše 3 ). Zkoušku musil gvardejn ihned vykonati, a poznal-li jakýsi
vážný nedostatek, nesměl minci propustiti. Pláty, na kterých byla zkouška
vykonána, čili probgroše byly v minci uloženy, každý druh zvláště v papírku zabalený s datovaným záznamem sUíže a zrna4); tyto proby zůstaly
v minci uschovány až do vyplynutí roku a směly se rozlíti teprve, když
celoroční počet mincovní byl schválen. Zkoušku zrna stačilo vykonati
na jediném, namátkou vybraném kusu; avšak zkoušce sUíže musila býti
podrobena všecka mince toho kterého verlen: mince drobná byla zkoušena
úhrnem, totiž vážením podle hl"iven; mince hrubá však byla vážena jednotlivě, co bylo pHliš těžké, bylo strouháno, co bylo pmiš lehké, bylo
proťato a vyloučeno. P i- i poč í tán í pen ě z vybitých nechť gvardejn
pcmáhá a pH tom nezdaHlé kusy vymítá (nuns zue Schimpf nichts unf5rmliches auszgeen lassen"). Dále jest gvardejnovi žel e z a p r e g é i- s k á
nově 1"czaná prozkoumati, jsou-li čistě, správně a pilně i-ezána, s lHedníkem
mince společně je opatrovati, každý svým zvláštním klíčem uzavírati;
bylo-li některé pH práci pregMské poškozeno, budiž ihned rozžhaveno
a stlučeno, aby bráněno bylo falši a podvodu. Mezi povinnosti gvardejnovy
náleží též z k o u š e ní č e r n Ý chm ě d í, jakož i občasná, aspoň
každého čtvrt roku jednou konaná, pi- e h 1 í d k a a op r a va ("justificieren") vše ch vah min c o v n í ch. Konečně se gvardejnovi
ukládá, aby o všem, do čeho podle instrukcí činně zasahuje, konal 1" á d n Ý
poč e t souběžně vedle Medníka mince, anebo spíše proti němu pro
kontrolu C, Gegenraittung"L a počet tento aby s probačními lístky i s inventái-em tyglů a probgrošů koncem roku komoi-e české zasílal.
Aby gvardejn mohl nerušeně práci ~vé se věnovati, byla pro něj na
Vl. Dvore určena zvláštní světnička, ku které on jediný měl klíč; do této
světničky dodávali mu všech nutných pomůcek, zejména d1"íví, uhlí,
010va5), hliněného i železného náčiní probMského, jakož i různých poUeb
kancelá1"ských, totiž per, papíru, inkoustu, motouzu a pod. 6). Probé1" po3) Název "probgroš" pro množství plátúv, k probě určených, zachoval se z doby
grošové, ačkoliv v době tolarové representoval hodnotu jinou.
4) V musejním archivě archeolog. sboru ,,'Vocela" jest uloženo několik takovýchto obálek papírových na probgroše, zejména malých grošú z roku 1604, tolarú
z roku 1617 a j.
ú) K pracem probéřským se obyčejné olovo asi nehodilo; roku 1562 platili za
10 ct 23 lb "olova philovského k probováni z Lince" 21 kp 33 gr 4% den a od fúry
toho olova z Lince až do Hory 5 kp gr. A. K inv. čís. 609.
6) Kterak se rúzné potřeby probéřské poHzovaly, poznati lze na některých
pHpadech zvláštních: 1497 Oculi dáno za vážku probMóm k vrzuchování zde v minci
15gr; 1510 Letare za vážku, kteráž koupena do mince probéÍ"óm k frzuchování, 10 gr;
1514 Reminiscere za závaží malé probéř6m k frzuchování 7 gr; 1519 Adorate V.
za cvočky, kterýmiž sukno pi"ibíjeno pro závaží, 1 gr; 1582 Vavřincovi lazebníku
za 10 puten popela prosivaného prubiřúm k dělání z něho na kapelky 12 gr 6 den,
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Ueboval pi-edevším dobrých a citlivých vah; že bylo bedlivě k tomu
phhlíženo, aby závaží se uchránilo poruch (oUením nebo znečištěním),
vysvítá z následujícího zápisu: 1519 Adorate V. dáno za cvočky, kterýmiž
sukno phbíjeno pro závažÍ, 1 gr.
. Do tajů umění probéi-ského dovolují nám nahlédnouti citované již
SpISy dva, totiž Lazara Erckra Mineralischen Ertzt und Bergkwerksarten
1598 a Salomona Haase VollsHindiger lVHintzmeister und Miintzwardein
1765; z nich vyjímáme následující zprávy. Zkoušku konal probéi- již ode
dávna (jako se děje dosud) na t e stí k u čili
k ap e 1 c e, ze smíšeniny
popela d1"evěného s popelem kostěným urobené.
Popel di-evěný musil býti
velice jemný, proto byl
v kádi promíchán vodou,
a sme( vypluvší na povrch, byla sítkem sebrána a odklizena; když se
pak hrubý popel usadit
byla voda s jemným popelem v ní se vznášejícím pi-elita do kádě jiné
a vyčkáno, až se popel
jemný usadil; ten byl pak
sušen, skrze jemné síto
ž~něné proset a v phkryté
nádobě uschován. Popel
kostěný upravovali z lmstí koňských do běla pálených, roztlučených a na
Obr. 54. Výroba testfků probMskfrch.
kameni jemně rozemletých. Popela kostěného díly dva smíchali s jedním dílem popel a di-evěnéh0 7 ) za sucha důkladně, směs tu pak smáčeli vodou (nebo lépe pivem),
až se stala tvárlivou; kousek této hmoty vecpali pak do kadlubu mosazného nebo vykrouženého ze di-eva hruškového, sádlem vymaštěného,
na vrch nasadili píst s polokulovou vypuklinou (obr. 54.) a tlukadlem naň
uhodili, že se ve hmotě utvohla prohlubinka kulovitá. Stěny této prohlubinky posypali jemným popelem z kostí jeleních a tuto vrstvu opět pístem
za nové dvoje klíště malé k prúbám vylévání dáno 7 gr, za nový široký sekáč k 1'Ozs.ekávání olova na kulky k prúbám dáno 4 gr (A. K hor. odd. 2793); 1619 kvardejnovi
do pícky, kde prubuje, 8 nových želez po 2 gr 4 den; 1621 kvardejnovi do pru}jiřské
peci 12 štengli železných 36 gr (A. K hor. odd. (018).
7) U Lazara Erckra jest udán poměr obrátený.
22
R o z p r a v y: Tl'. 1. Čls. 48.
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upěchovali; konečně rozeUeli prášek z pálen)Tch kostí jeleních s bílkem
na kameni (jako malí1' roztírá barvy), důlek v kapelce tím poUeli a opět
upěchovali, a kapelku takto dohotovenou pečlivě vysušili 8).

Pí c k Y pro b é l' s k é dělali za Lazara Erckra z plechu železného
a umazovali je uvniU hlinou, jejíž pHprava se děla způsobem následujícím:
dobrá hlína byla smíchána s ústhžky ,;lny nebo koňským lejnem, ,hovězí
krví, okujemi a solí obyčejnou; když vrstva tato vyschla, byla znova poUena hlinou Hdkou, k níž phmícháno jemně rozeUeného skla benátského
a popel a kostěného; opět vyčkáno, až vrstva proschla, potom v pícce
rozdělán oheň, aby vrstva hlíny se vypálila a povrch její aby sesklovatě1 9).

8) Kde nebylo dovedného a spolehlivého hrnčH'e, dělal testíky probél- anebo jeho
pomocník. V Kutné Hoi-e byl průmysl hrnW'ský ode dávna znamenitě vyspěl)r, a
z četných tu usedlých hrnčíi-ů mohl býti snadno některý hodný vyhlédnut k tomu,
aby k hornímu a mincovnímu úr'adu dodával nutné výrobky hrnčíi-ské. Zisk z dodávek těchto plynoucí vzbuzoval ovšem soutěž; okolo lOku 1590 tlačil se jiný hrnčíí'
na Jana Straku, který již mnohá léta dílo hrnčH'ské na Vl. DVlll a do hutí královf'kých
konal. List, jímž Jan Straka se proti útoku bránil, objasňuje mnohé zajímavé podrobnosti, a proto jej podáváme do slova. "Těchto dnL" píše Jan Straka Madu hornímu
a mincovnímu, "jest mi od mistrův prubíi-ských oznámeno, abych k prubování
žádných stHpkův neposílal, že jim je jiný dělá; čehož sem se nenadál, nemaje já
od VMtl prve nic o tom v známost uvedeno, aby mně, snad někomu k vůli, pojednou
tak krátce ukrojeno bylo, a že mi se v tom od nějakého, který se tomu i-eme~lu nikda
pořádně neučil, překážka díti jmá. Ješto netoliko pí'edek můj neboštík starý Dčbánek,
ale i já po něm teď již mnohá léta takové dílo, pokudž potřeba l,ázala, jak prubíHuTl
tak do mince a hutí beze všech hyndrunků a nedostatkův s pilností sem opatroval
a zastával a toho všelijak ušetřoval museje hlinou, dřívím a jinými k tomu náležit}'mi
věcmi se časně zásobiti a každého téhodne mnoho kop týchž sUipkllV phhotoviti, aby
ve všem bez meškáni forot pí'ed rukami byl. Poněvadž pak netoliko samé stHpky
sem zastával, ale vedle toho velké testy k páleni sUibm, podstavky k tyglům a rozpouštění v nich, peci probH'ské a jiné věci, co tak kdy k minci a hutem zapoUebí,
s velkou prací dělal a hotoviti musim, a za tou pHčinou držíce tu oboje dílo, aby jedno
druhému k vynahrazeni nápomocno bylo, od toho všeho dosti skrovnou záplatu
sem až posavad bral a na tom pí'estával, a do mne sobě žádný co slušně stěžovati
nemá a nemůže. I maje já teď nyni letního času do mince takové tedy velké i jiné
poUeby, jakž mi rozkázáno, hotoviti, aby je sobě časně pi-ed zimou popelem nabiti
mohli, protož VMt prosím, že mně oznámiti, jestli při tom díle jak prve zúplna zů
staven a zanechán budu, i také to opathti ráčíte, aby mi se od jin)rch v tom překážka
nedála; nebo kdybych od lehřejšího díla odstrčen býti a těžší i pracnější na sobě
zdržovati a berouce předešlých laciných let sáh dHvi za dvanácte grošův bílých,
nyní pak museje za něj dráže do dva;mescitma gr bílých platiti jměl, toho bych beze
škody své dýleji podniknouti, jednoho bez druhého držeti a na tom nikoliv práv býti
nemohl . . . " A. K hor. odd. 2932. - Výroba testíků znázorňuje se obrazcem 54.
dle Lazara Erckra.
9) Lazar Ercker podává popis tak podrobný proto, že prý někde hrnčiři věcí
takových nedovedou urobiti ani tehdy, byli-li řádně poučeni, a udělají věc nevyhovující
"mit dem dann ein Probirer nicht bestehen kann"; proto se prý doporoučí, aby
probéř dovedl sám to pořidíti.

339

,

1

lVI u fl e dělaly se z dobré hlíny v podobě "kůrek", jimiž stl-echy
se pokrývajílO).
Průběh z k o u šky čili p r ů b y měl býti podle Salomona Haase
takovýto: hmota se pi'esně zváží a kamenem (probél'ským) i jehloull) se
předběžně vyšeUí, kolik má čistého sUíbra; pHkladem budiž hmota, která
váží 2 loty a co do jakosti byla shledána dvanáctilotovou; rozvahou početní
poznáme, že daná hmota má phbližně P/2 lotu čistého sUíbra. Podle
empirických pravidel probéi'ských nutno phdati k probě šesteronásobné
množství olova proti čistému sUíbru; olovo, které podle zásady této k vyseknuté probě bylo uchystáno, vloží se do kapelky a vsune se pod mufli
do pícky a vyčká se, až ph mírném ale nep1'etržitém žáru olovo se roztopí
(což lze poznati již dle zápachu), načež se k němu phdá proba tence rozklepaná anebo jemně zrněná. Žár udržuje se stále a pH tom pozoruje se
povrch roztopené pro by, až se mázdra (kysličníku) protrhne a z ní vystoupí Upytná krůpěj sUíbra. Kdyby se tato známka ukončené proby
dlouho nezjevovala a pÍ'Íčinou toho nebyl nedostatek olova, bylo by nutno
žár zvýšiti: stačilo by, hoHcí Uísku položiti na kapelku pod muflí a pl'ítok
vzduchu hrstkou uhlí poněkud zmírniti. Když se očištění sUíbra vydahlo,
vyjme se kapelka z pícky, načež pak vychladlá perlička sUíbra se vyloupne a zváží. Jestliže by snad na perličce sťí-íbrné zůstal stl-ípek z kapelky
odloupnutý, nesmí se nožem odškrábnouti, nýbrž nutno perličkuklíštkami
stisknouti, aby sUípek odprýsknul.
Hrubá mince (tolary a pod.) phpravuje sf' k probě tím, že se některé
m.ísto její na hladké a čisté kovadlině roztepá tak tence, aby se z tohoto
místa mohly vysUíhati drobné kousky na probu. Z mincí drobných lze
pÍ'Ímo probu nasUíhati, ale nesmí se sUíhati pouze z kraje, nýbrž také
z prostl-edka; neboť 10l'ování nepůsobí stejně na různá místa mince. Proto
se pro minci drobnou doporoučí, aby současně byla konána zkouška následující: jakési větší množství té mince v tyglu se roztaví, ulije cánek
.a ten se zkouší; jedna zkouška jest kontrolou proti druhé.
Jest-li gyardejnovi zkoušeti různý pagament (mince různého druhu)
hromadně, nutno vše úhrnem roztaviti a zrniti. K tomu cíli postaví se tygl
·dosti veliký do pece, phklopí se poklicí hliněnou nebo železnou, celý i na
vrchu se zahrne uhlím a rozdmychá se žár. Když se tygl rozpálil a v žáru
obstál celý, sype se do něho po částech pagament zvážený a ph tom se dbá,
aby žár neochabnul a tygl neschladnul; když jest tygl plný, zvýší se žár.
Rozpuštěný pagament promíchá se žhavým hákem železným, pak se nabírá
·oh1'átým malým tyglem a lije do studené vody. Aby se vytvoHlo zrnění
kulovité, lije se roztopený kov skrze mokré koštiště; má-li míti zrnění
podobu drobounkých slupek, rozproudí se voda v džberu d1'evem a do tohoto
proudu se kov lije. Dle Salomona Haase lze zrniti také takto: roztopený
10) Proto se mufle v latině nazývala "tegula".
11) Jehly zkušební zhotovovali si probéh, neboť ciz)'m
.d ů věřovati.

výrobkům

nemohli
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kov lije se zvolna na di"evěný tam, který na vodě plove: proud tekutého,
kovu na talíH se odráží a do vody rozsHikuje; lije-li se s větší výšky, tvoh
se zrnka drobnější. Po tom se zrnění z vody vybere a na měděné pánvi
v ohni vysuŠP2).
Ze starších zápisků není zjevno, jak veliký byl týdenní stans gvardejnův, neboť v starších registrech vcrkových bývá stans pro všechny
Medníky vepsán summou; teprve z doby pozdější zachovaly se specifikace
týhodního platu, a z těch se dovídáme, že roku 1590 Martin Kruber kvardejn bral týdně 1 kp 30 gr; roku 169813) a ještě 1725 byl obvyklým gvardejnský plat 3 zl týdně 14). Jedním vedlejším pHjmem probéi"e královského
byla černá měď "což sobě od šejvy urazí" ku zkoušení. Tuto měď sUíbronosnou prodával probéi" zpět do mince: 1546 In exce1so koupili do mince
od Jeronyma mědi "z toho, což sobě od šejvy urazí" 2 ct Plz Ip, která
držela v centu 4 hl" sUíbra, a zaplatili mu za 9 hi" sthbra 36 kp gr a za měď
zvláště 27 gr; sotva uplynulo čtvrt roku, již pH nesl Jeronym takovéto mědi
opět 3 Ip 15 lb, ale měď byla poněkud chudší (v centu bylo stHbra pouze
3 hi" 3 frt 2 lt); pHjal za stHbro 9 kp 52 gr a za měď zvlášť 8 gr15). Tyglové
proby po jednom lotu vynesly probél"ům do roka 3-4 hHvny, někdy ještě
více, a mezi stHbry do mince pHjatými vyskytají se občas "probé1"ské
cány", jichž zmincování bývá zvláště účtováno, na pi". 1514 Benedicta
probéi'ských cánů Plz hl- 2lt, numerus 2 kp 9 gr, pregéi"óm 3 gr, restat 2 kp
6 gr; roku 1486 pHnesli probéH do mince cánův svých nad obyčej mnoho:
Vocem jocun, probéi"i dali cánóv zdělati na peníze 5 hl- 2 lt a Circumd. bylo
cánů probéi"ských 3 h1:-'
Známe následující pľobéí-e kľálovské.
B o 1" u t a, který se pHpomíná p1'ed r. 1339 jakožto "notaľius monetae in Chuttis'(16), býval zaměstnán "pridem in examinacionis nostre
in Chuttis officio, quod fideliter et circumspecte rexit et tenuit," a za to
bľal týhodního platu 1 kp z urbury kutnohorské.
E n drl i n byl okolo roku 1363 "veľsucherem" a záľoveň mincmistrem královské mince v Kutné Hoi"e (viz str. 287.); král Kaľel dotče
ného roku zastavuje jemu i dědicům jeho rychtál'ství v Kutné Hoi"e se
všemi a všelijakými pokutami a vinami a jinými právy, užitky a důchody
rychtái"skými, k tomu rychtái"ství od staľodávna pHslušnými, na ujištění
600 kp gr pražs., které mu byl král dlužen, tak dlouho, dokud by ten dluh
penězi hotovými zaplacen nebyV 7). Enderlinus "examinator" jest jme12) Černá pěna, která z roztopeného pagamentu na povrch vystupovala, stírala.
když pak vychladla, prosivala se žiněným sitem, aby se zrnka.
střibrná oddělila od prachu propadajicího; prach tento se uchoval a bylo z něho

se

děravou sběračkou,

ještě sťdbro těženo.

13)
H)
15)
16)
17)

A. K hor. odd. kniha 44. foL 384.
A. K hor. odd. kniha 14. foL 94.
A. W. Reg. měděná.
Summa Gerhardi, č. 1 a 7.
A. W. Kniha kaňkovská foL A. 5. - Codex diplom. Moraviae IX. str. 245 ..

nován již v listině ze dne 4. bi-ezna 1355: koupil tehdy úrok 6 kp gr ze vsi
Kolína za 60 kp gr praž. lB).
Pro k o p jest jmenován 1364 (16. ledna) jako "filius et vicegerens
d. Enderlini mborarii in Montibus Chutnis" (Ta dra Kulturní styky str.
129-130) a 1365 (5. února) jakožto "examinator" vedle Endrlina ("examinator judex") v listině dané v Kutné H01"e "die Ste Agathes virg. et
mart. gloriose' (19).
K r i š to f prubé1', měšťan Kutné Hory, byl 1410 úmluvcem pH
uzavl'ení smlouvy mezi občany Nového Kolína a konventem kláštera
Sedleckéh0 20). Již roku 1405 (4. ledna) jmenuje se "Cristoff vorsucher"
mezi zástupci královskými 21 ) v jisté pH (o důl "Studnici" na Koňském trhu
v Kutné Hoi-e); vedle Krištofa jest v téže listině vytčen "M a t h e s G r o s z,
·obrister gesworn vorsucher.' ,
Ven c e s 1 a u s "dictus Wórsuchr" byl 1400 a 1417 též "consul
juratus" v obci kutnohorské 22).
Ji l' í zlatník, i-ečený "der grosse J orge".
S i g m u n d zlatník byl listem kr. Sigmunda ze dne 26. listopadu
1433 postaven na místo nejvyššího "versuchera" a urburéi-e král. mince
v Kutné Hore, které bylo úmrtím JiHho zlatníka uprázdněno (Regesta
imp. XI. Urk. K. Sigmo II. č. 9834.).
Jan Těš í n s k ý, o němž hovoH Reg. verková několikráte, byl
v HOl'e usedlý již 1470; tehdy k žádosti krále šepmisHi a konšelé postoupili
Janovi Těšínskému "toliko k obývání domu Henovského, aby tu bydlel
}>něvi 'tl

r

18) Schulz Děj. soudu komor. str. 74 a násL
19) A. VÝ. Listina na pergameně, zněni následujícího: "Nos Henslinus Rasor
pannicida et Nicolaus M~ld8rfer, tunc temporis magistr i iuratorum, Wernnuschius
Meutneri, Petrus Hopponis, Jeklinus Odrein, Nicolaus Monetarius, Nicolaus Hec1eri,
Nicolaus RJschel, Hanmannus Reichner, Peschlinus de Broda Peschlinus Wilmanni
Peschlinus Purkhardi et Petrus Krudaner (?) ceterique iurati 'Montischutne recogno~
scimus tenoreepresencium, quocl. coram nobis in pleno consilio ., . hone sti Wencezlaus
filius oHm Thomlini \Volflini et Procopius examinator nostri concives sponte recognoverunt, quod Enderlitms Examinator J udex noster motus precum instancia erga pueros
Rudlini Longi, Procopium et Margaretham nomine, in octingentis et sexagintasex
sexagenis grossorum Pragensium denariorum compromissorie obligavit, prout in
litera super eo tradita lucidius continetur, promittentes bona sua fide quolibet sine
dolo malo ac presentibus promittunt in solidum cum omnibus eorum bonis mobilibus
et immobilibus, ubique in et super terram habitis et comparatis, antedictnm Enderlinum ab huiusmodi compromissione certa admonicione facta salvis suis rebus et bonis
omnibus indempniter liberare; et si non fecerint causa et negligencia quacunque
veniente, quod absit, extunc sepedictus Enderlinus poterit, se de omnibus dampnis
et impensis in hac parte contractis sine cuiuslibet judicii promulgacione de bonis
universis antedictorum Wenczeslai et Procopii integralÍi:er re1evare . . . Actum et
datum anno domini mi1lesimo trecentesimo sexagesimoquinto die ste Agathes virginis
et martyris gloriose." Na proužku pergamenovém přivěšena pečeť ("Sigillum maius").
• 20) Čelakovský Sbírka pram. Pl'. měst. II. 1093. - 21) Zycha B6hm, Bergrecht II. 388.
22) Zycha B5hm. Bergr. II. 329 a. -Čelakovský Sb. pram, pr. měst. II. 843.
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do vůle panské, ale nemá moci, aby jej prodával neb komu dal'(23); avšak
již roku· následujícího šepmistl:-i a konšelé "potřebou obecní hnuti jsouce"
prodali jsou témuž Těšínskému ten domek za 12 kp gr bílých horských 24);
1474 Jan Těšínský koupil dům někdy Suchdolského od perkmistrův a od
kverkův Flašarských, kteréhož jim byl Hynek Fará1'ův v dluzích postoupil,
za 150 kp gr čes zaplativ docela25). Anna vdova po něm pozůstalá učinila
1495 poHzení o statku svém26).
P e t r z P o len o v i c , zpravidla prostě "Pelr pro bél-" zvaný
phpomíná se v Reg. verkových poprvé 1486 pE ned. Dicit. V. "Petrovi
probéH na dílo od zlatých 5 kp z rozkáz. krále JMti" a dále 1487 Adorale 1.
"Petrovi probM'i 1 kp na ztravu, ježto jezdil na vexl do Prahy". Od roku 1496
zastával Petr Mad probé1'e zemského, což vysvítá ze zpráv následujících:
1496 Memento vydáno z mince na šteury 55 kp 36 gr "tu phdáno Petrovi
probéh na místě zemského probé1'e 15 gr z relací pana Švihovského a pana
Albrechta Kolovrata pE uvedení pana mincmistra nového pana Jana
Horstorfara z Malesic" J a 1498 ke kš aftu Mikuláše lwlka)"e pEtiskl pečeť
svou s erbem "Petr z Polenovic, spolusoused na Horách Kutnách, tehdáž
na místě zemského probé)"e 27 )." Roku 1502 nazývá se již "probé)'-em
starým'(28). Obydlí měl na Vl. Dvo1'e, což prozrazují Registra verková
zápisem z 1498 Judica "od dlažení komory, kde Petr léhá probé),', za vápno
a písek s nádenníky 54 gr." Ženat asi nebyl; že byl bezdětek, vysvítá
z jeho kšaftu (sepsaného 1509 v úterý po sv. Karlu), v němž oznamuj e, že
prodal dům svůj na valech za Kryky ležící s zahradou Vaňkovi z Rybného
trhu za 21 kp gi: čes., a žádá, aby peníze tyto i jiné vyupomínané (od Johanesa Poláčka z Prahy, od 26 rudokupců, jimž vě1'il za olovo a j.) rozděleny
byly mezi bratrance a bratrančice jeho (Matěje, Anku, Petra, Martu a Jana),
pastorky a pastorkyně Pavlišty z DamboEc na Moravě 29 ).
B e n e š z Trn i č í provozoval samostatně 1'emeslo zlatnické
v Ho!-e již 1476; tehdy dal pl-íjemné30). Probé1'em jmenuje se poprvé 1485
v dlužním úpise na 300 kp gr jakožto rukojmě a spoluslibce Jana Charváta
z Ostrova31). Z pánův obecních jedním byl od 1484 témě1' nep1'etržitě
a od 1494 býval póvě)'-en též hodností šepmistra. Působení jeho jakožto
probé1'e královského (gvardejna) nelze určitě datovati; některé zápisy
pl'ipouštějí domněnku, že Beneš nebyl gvardejnem nep1'etržitě, nýbrž pouze
tehdy, když Petrovi bylo konati povinnosti probé1'e zemského anebo když
J

23) A. K. Reg. hered. V. 15. - 24) lb. V. 28. - 25) lb. V. 75. - 26) A. K.
Lib. testam. A. 13 v. Odkazuje do kláštera Sedlce na záduší 100 kp gr. do Frantála
kláštera 50 kp gr, pás stříbrný a spínadla od tří suken do kláštera Sedlce na kalich
a k tomu dva prsteny zlatá na pozlacení, se dvú šubú šamlat to také do kláštera
Sedlce na ornát, ostatek všecko poroučí k sv. Barboře na kostel; k řízení toho statku
poručníky ustanovuje Jaroše Slona a kněze Petra kaplana s Dvoru Vlaského.
27) A. K. Lib. testam. B. 2. - 28) 1502 Petrovi probéh starému 1 kp z milosti
dána. Reg. verk, - 29) A. K. Lib. testam. B. 29. - A. K. Reg. flav. maj. H. 26, A. K. Kniha smluv B. 14.
30) A. K. Reg. rube um M. 13. - 31) A. K. hor. odd. 26.
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Petr byl jinak zaneprázdněn. Probé)"em nebo probé!-em královským
nazJ'Tvá se Beneš v letech 1485, 1491, 1492, 1493, 1499, 1503, p1'ed rokem
1485, ba i v některých létech dalších jmenuje se v zápisech zlatníkem. Že
1504 již nebyl probé1'em, soudíme ze zprávy následující (v Reg. verkovém):
1504 Benešovi zlatníkovi, kterýž byl p ľ o b é l' e m kr. Mti, půjčeno
po t1'ikráte 28 kp mandato dom. mincmajstr. Beneš byl z těch mužův
podnikavých, pro něž nebylo nad Horu působiště vhodnějšího; byl nákladníkem hor, držel cihelnu a těžil z výroby aprodeje ciheP2), kupoval a prodával domy: 1480 koupil dům na Jičínském dvo1'e ležící od Janka za
23 kp gr 33); 1481 koupil dům ležící proti starému rathouzu od Jana Dlouhého bedná1'e za 140 kp gr 34); 1482 společně s Petrem bakalá1'em, rektorem
školy sv. P. Barbory, koupil dům vedle domu Ruthartovského od .Anny
Kozlíkové se vší ohradou za 60 kp gr 35); 1484 ujal domek s zahrádkou nad
Novým mlýnem Komoráčovským ležící od Jonáše 36); 1489 prodal dům
ležící proti domu Jana Aldera, který držel v dluhu u Jelénka erckafér-e,
za 130 kp gr 37 ); 1492' koupil dům někdy Vognarovský vedle svého domu
od Nikle, zetě téhož Vognara38); 1493 týž dům (nyní Č. p. 378.) prodal
Haškovi mincHi za 60 kp gr peněz hotových 39); 1494 koupil domek malý
ležící v zahradě nebožce Knajslíka od Tomáše služebníka Knajslíkova
za 30 kp gr zaplativ docela40)'; 1496 odevzdal jest se domu nárožního, kterýž
slove "u Pávův" (nyní Č. 379.), Václavovi pregéE z Ferdianovského domu
dědicky 1'ka, že jemu zaplatil úplně 41 ); 1497 prodal Jandovi erckafé1'i Jtyh
třidcáté na linšaftě v Rabštýně a v Opích za 100 kp gr pod takovouto:výminkou, jestliže by pán bůh dopustil chudobu v týchž dolech a pan Janda
nedobral by své summy z uvrlafu," tehdy cn Beneš i jeho dědicové slibují,
"doložiti té summy nedovzaté'(42). Následkem neúÍzené podnikavosti
ocitl se na začátku roku 1503 v tísni takové, že maje učiniti počet z peněz
obecních, kteréž k sobě phjímal, toho neučinil, nýbrž ujel jest pryč; pročež
páni šepmisUi f. 2. ante Sti Antonii (dne 16. ledna) učinili pHpověď ke
všemu statku jeho. Beneš probé1' měl zajisté poctivou snahu, s věHteli
svými se vyrovnati, neboť záhy se do Hory vrátil, učinil počet z peněz
obecních a f. 6. post Valentini (dne 17. února) dluh do důchodu obce s pomocí Beneše z Koňského trhu zaplatil; téhož dne učinil do knih phznání,
že jest dlužen 150 kp gr čes Bartošovi z Prtchňan, a zastavil a zapsal jemu
v tom dluhu polovici domu svého Knajslíkovského 43); téhož roku f. 2. ante
kathedram Petri (dne 20. února) zastavil Janovi Krajsovi z Starého města
Pražského dům svůj, v kterém bydlel, a cihelnu ve 100 kp gr 44); a f. 4. post
Marci Evangeliste (dne 26. dubna) Michalovi starému hofmistru a JiHkovi
H<Íšovi za rukojemství 100 kp gr dal právo na své domy "budou-li moci
k čemu phjíti po zápisech domových, že jim to pr-eje'(45). Rehabilitace
32) Z let 1493-95 známe zprávy, že dodával cihly na Vl. Dvůr. - 33) A. Z.
Lib. her. rub. maj. A. Hl. - 34) lb. B. 14. - 35) lb. C. 1. - 36) lb. C. 14. 37) lb. F. 16. - 38) lb. G. 13. - 39) lb. H. 4. - 40) lb. H. 14. - 41) lb. J. 13. 42) A. K. Reg. flav. maj. C. 3. - 43) lb. G. 2 a 3. - a) lb. G. 3. - 45) lb. G. 5.
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jeho byla tak dokonalá, že ještě téhož roku 1503 f. 6. ante translac. S. Venceslai (dne 3. Mezna) byl opět zvolen obecním starším46). Manželka jeho
KateÍ'ina ovdověvši provdala se za Jana Bradáče a byla ještě 1537 živa47 ).
Jediný syn JiHk z Trničí phpomíná se v zápisech z roku 1537-5048).
V á c I a v K y s a r z K y s u (též Gysar z Gysu) byl probéi'em
v minci roku 1503 a 1504; avšak mnohem ditve již byl v Hoi'e usedlý
jakožto zlatník: 1487 Dom. illum. dodal do mince ))Václav zlatník argentum
. fulminatum 4 hi- 31/ 2 It". Kupoval ))nochtynk" z prengrece a jiné, vypálené z toho sHíbro pak donášel do mince, o čemž Reg. verková podávají
zprávu ještě ph roce 1517. Roku 1499 koupil zahrádku za valy ležící
proti Michalu Veruninému za II kp gr 49 ); 1505 koupil huť Opozdilovskou
nad lnltí královskou vfTše ležící od Víta erckaféí-e za 400 kp gr čes 50) a splácel
znenáhla; 1516 ))Václav Gyssar z Gyssu a Dorota z Veletic" koupili dům
nárožní proti domu Smíškovu někdy Vácslavka prennara za 60 kp gr čes
a to místo shoi-elé od Pavla erckaféi-e od poručníků statku téhož Pavla
erckaféi-e 51) . Jsa probéí-em královským nezanedbával i-emesla svého zlatnického: 1503 Deus in loco šajdoval v minci pozlatité sHíbro pana komorníka, bylo ho 31 hi- 2It, a dáno mu na košt a to dílo šajdování 4 kp; téhož
roku dělal číšky Šlechtovi sekretáh královskému, a dostalo se mu na to
dílo a na' pozlacení 12 kp 47 gr. Soudíme, že Václav zlatník 1517 umi-el,
neboť od neděle Omnia dotčeného roku začínaje zapisuje se v Reg. verkových napoi-ád (ještě 1519) manželka jeho ))Dorota zlatnice", ))Dorota
gysera", též prostě ))zlatnice" jakožto dodavatelka stHbra do mince,
a huť výše dotčená nazývá se hutí ))zlatničinou"52).
Ar n o š t z Dra s o v a byl původně probéi'em zemským; 1503
dáno Arnoštovi probéh za jeho práci, když probéi'e krále JMti nebylo,
3 kp, - vypomáhal tehdy Arnošt v minci na místě probéí-e královského.
Podobá se pravdě, že později (snad 1505) zaujal místo probéí-e královského
trvale. Roku 1532 nazývá jej komora čes. kr. ))krále JMti prubéi-em na
Horách Guttnách"; tehdy se o něm šíl'ily pomluvy, jakoby on se pokusiti
měl, horníky a jiné dělníky. o jich svobody phpraviti; komora čes. jej
omlouvala, že on nic jiného nejednal než to, což jemu podle Madu a pHsahy
jeho činiti náleželo, a že se z té pi-íčiny "ta nevole nejvíce k němu od ně
kterých nese, že on s pilností pbhlédá, aby štukové rovně šrotované a pilně
pregované byly a sice jiné věci pH minci tak jednané, aby škoda JMKské
uvarována býti mohla'(53). A opět roku 1535 jmenuje se probéi-em krále
]Mti54); proto lze pravděpodobně souditi, že až do posledních let života
svého zastával úi'ad gvardejna v minci horské. Arnošt probéi' byl zetěm
46) lb. G. 5. - 47) List. úL Lib. hered. A. ll. - 48) lb. D. 1. a A. K. Lib.
memorab.
49) A. Z. Lib. her. rub. maj. K. 13. - 50) lb. M. 20. - 51) A. K. Lib. her.
niger B. 6 v. - 52) O energické ženě této podává zajímavou zprávu Jan J. Rehák
\e sV)Tch Kutnohor. pHspěvcích na str. 114.
ca) A. K. Č. 603. - 64) A. W. Svědomí str. 22.
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Marty Bakalái-ky, někdy manželky Nekše nebožtíka55); 1506 bylo ArnoštoviprobéH odpuštěno 27 1/ 2 kp gr králem JMtí, kteréž nebožtík Nekeš
dlužen byl do mince. Roku 1502 koupil dům vedle domu Knajslíkova
ležící za 60 kp gr čes od Bárty od kola56); 1508 koupil dům od Čemky ph
domu svém za 33 kp gr 57); 1516 koupil dům vedle fortny Klášterské od
Elšky Netrefy za 28 kp gr 58); 1521 koupil dům podle svého nárožní od
Lorence Šponmillara uzdái-e za 32 kp gr 59); 1518 dána jest mu vížka nad
Klášterskou fortnou, aby tu vížku opravoval a jí užíval ))jakž muož",
avšak dědičnosti té vížky páni sobě jakožto věci obecní pozůstavili a toliko
k užívání na čas do své vůle dali 60). Arnošt ))probéi' rud výborný" umi-el
1537 v neděJi ante S. Sophiae62) a pochován u oItái-e sv. Trojice v kostele
Sedleckém61 ). Po něm zůstali dva synové: Jeronym a Tomáš.
Jer ony m z Dra s o v a učiněn probéi-em královským ihned po
úmrtí otce svého Arnošta z Drasova 1537 a zůstal jím do 1546; po muti
Jakuba Hubáčka bylo mu vedle nai-ízení komory české po nějaký čas
konati povinnosti druhého úí'edníka mince63 ). Již dÚve, než se stal probéi'em, totiž 1536 koupil společně s Hanušem Hallarem mlýn Nouzov pod
sv. Barborou ležící od Blažka Dlabačova za 142 kp gr čes 64); 1538 koupil
dům pod brankou jdouc k Náměti od Englhorta Holého, švagra svého, za
75 kp gr 65 ). Od roku 1536 byl oddán s Lidmilou, dcerou Jana HanykHe
z Semína66), a byl takto sešvagi'en s Janem zlatníkem z Liboslavě; dítky
jich byly Arnošt, Jan a Alina67 ). Jeronym probéi- král. zemi-el 1546 1. 3.
post Reminiscere (dne 23. bi-ezna) ))výborný probéí- všelijakých rud a kovů"
a ve sHedu v kláštei-e Sedleckém jest pochován68); skon J eronyma probéí-e
Dačický zaznamenává s poznámkou ))s smyslem se pominuvše'(69).
Tom á š z Dra s o v a byl ustanoven probéí-em bezpochyby ihned
po smrti bratra svého Jeronyma; nejstarší nám známý zápis, který se ho
dotýká, pochází však z roku 1549: T. z Dr. průbíi- krále JMti ujal dům
v Reflíi-ích nad brankou ležící od Václava Lva za 80 kp gr 70 ). Roku 1554
byl držen v měs tském vězení a měl z rozkazu arcikníž. Ferdinanda býti
dovezen na hrad Pražský zároveií s Janem písaí-em mince 71); čím se Tomáš
55) A. Z. Lib. her. rub. maj. N. [5. - 56) lb. L. 14. - 57) lb. N. 18.";8) A. K. Lib. her. niger. R. 15. - 59) lb. E. 27. - 60) A. K. Kniha smluv E. 12. _
61) Rez. Dač. 1. 336. - 62) Devoty Popsáni řehole Cistercienské str. 75., kdež čteme
·dále "maje erb: medvěda s halapartnou a nápis: Anno ab orbe redemto 1537 dom.
Rogate mortuus est generosus Ernestus de Drasov, Reg. Maj. probir:us in Montibus
Kuttnis, cujus anima requiescat in pace".
63) A. K. hor. odd. kniha 18. fol. 85. - 64) A. K. Lib. her. niger N. 23.~\) A. K. Lib. hered. A. 25. - 66) Rez. Dač. 1. 96. - 67) A. Z. Lib. testam. C. 7. _
68) A. K. Kniha placení rud nákladníkům. - Nejv. mincmistr oznamuje komoře
-české listem ze dne 24. bi'ezna 1546, že "J eronym probél' z Prahy phjev do Hory
Kutny zblázněný včera uml'el" a že probéřství bylo zatím svěřeno bratru jeho
Tomášovi a Janovi zlatníku, a kter)T z těchto dvou lépe se osvědčí, tomu že bude úřad
,probél'sk)T pak trvale poručen. A. místodrž. býv. Registr(ltura hor. ředit. v PHbram:
1546/1 a 2. Sdělil vrch. báň. kom,isa1: Ot, Lem,i.nger.- 69) Rez. Dač. 1. 34,1,.
70) A. K. Lib. hered. H. 25 v. - 71) A. K. č. 1166. "Poroučeti Vám ráčíme,"
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za 140 kp gr 79 ); 1567 dotčený dům prodal Henrychovi Klatpachovi za
15 O kp gr 80); téhož roku koupil zahradu, kteráž k domu Kapounovskému
v LeflíHch náležela, za 33 kp gr a díl té zahrady prodal ihned Katehně
Suchměšcové za 8 kp gr 81 ).
Ma r t inG r u e b ne r (Grueber) byl ustanoven gvardejnem
roku 1579; z listu, jímž komora čes~ ustanovení toto (dne 25. listopadu)
oznamuje, dovídáme se, že král Rudolf učinil podmínkou, aby gvardejn
pH minci horské byl mocen obou jazykú a vyznal se též v mincovním
účetnictví 82 ). S podivením četli jsme list ze dne 6. července 1581, jímž
král Rudolf nabzuje, aby tomuto vardejnovi byly také proby z tygle
vydávány83); proč mu pí-ed tím dávány ne byly, nedovedeme vysvětliti.
Roku 1591 byl M. G. již mrtev; král Rudolf nahzuje, aby na poníženou prosbu Anny Grueberové, jinak Beránkové, a pro služby někdy
Martina Gruebera, gvardejna při Horách Kutnách, chudým sirotkům jeho
phpsán byl jeden kukus v dole Anně, avšak bez ubrlaufu (král jej měl phsouzený výpovědí právní s ubrlaufy 84).
Jan K a v k a býval (1562) probéí-em rud; gvardejnem stal se
bezpochyby na sklonku roku 1584, neboť roku 1585 kvituje z pEjatého
stanse týhodního 52 kp gr za uplynulý rok (od 29. XII. 1584 do 28. XII.
1585 85 ); ještě roku 1590 měl týhodního platu po 1 kp gr 86 ). V zápisech
nacházíme Jana Kavku jakožto gvardejna až do roku 159887 ). Potom mu
byla svěí'ena správa Madu hofmistrovského: listem ze dne 29. dubna 1600
se dává Janovi Kavkovi, dHve vardejnovi. nyní "Verwa1ter des Hofmeisterambts" obvyklý plat roční 200 kp gr čes 88 ). Manželka jeho první jménem
Anna sešla z tohoto světa 1582 morovou ranou 89), druhá Zuzana zemfela
1605 9°); dítky jeho byly: Mikuláš Daniel, Samuel, Ludvík, Václav, Pavel,
Zigmund, Daniel a Judita (Cvočková) z Tolnštejna 91). Roku ·1601 obdarován byl Jan Kavka od krále Rudolfa erbem s pHjmím z "Tolnštejna'(92).
Jan Kavka zemí-cl 1607, pochován byl dne 8. července 93 ).
_
V á c I a v K a v k a z T o I n š t e j n a ujal Mad gvardejnský snad
záhy po Janovi K. z T.; avšak nejstarší nám známá zpráva, v níž jest V. K.
vytknut jakožto gvardejn, sahá do roku 1609 94). Zda-li Augustin Šmilaur
byl v létech 1610 a 1611 zástupcem jeho anebo spolugvardejnem, Hci nedovedeme. Václav Kavka byl gvardejnem až do roku 1617, kdy zemí-el
"na vniUní bolest 95)". Manželka jeho Dorota byla dcerou Ludvíka Šafara
z Jelče, urburéí-e 96). Zpráva o inventování statku po nebo Váco Kavkovi

prohí-ešil, pověděti neumíme, snad se na jeho vrub kladlo částečně provinění Janovo (viz str. 329). Že po nemilé pHhodě této byl Tomáš
. opět v minci zaměstnán, vysvítá ze žádosti, kterou 1593 podala Anežka
vdova po něm pozůstalá prosíc, aby jí dány byly probgroše, které po
úmrtí Jana Bohemického (zem. probéí-e 1559-74) byly jakožto statek
domněle propadlý do mince vzaty; kteroužto žádost odúvodňuje tím, že
Bohemický Tomášovi, který býval jeho místodržícím, zústal dlužen plat
za dva rok y 72). Roku 1571 nebyl již asi gvardejnem, neboť jistý zápis
z tohoto roku zvěstuje prostě, že "Tomáš Arnoštů" s Anežkou manželkou
svou koupil dům Korbelál-ú ležící na valech od Vávry korbelál-e za 26 kp
gr čes 73 ). Máme po ruce listinu, v níž Tomáš dovozuje, že ph službě JMCské
v probování od mladosti své byl, skrze což ph velikých ohních bývaje
o zdraví své phšel a že pro nedostatek zdraví svého pÚ takové službě déle
trvati nemúže, a proto prosí, aby jinou lehčejší prací opaUen byF4); avšak listina tato není datovaná a proto nelze nám Hci. kdy Tomáš z prúbíl-stVl propuštěn byl.
Dan i e I Leh n a r (Lehner) byl gvardejnem do 1579, kteréhožto
roku byl podle listu komory čes. ze dne 25. listopadu po své žádosti z prubíí-ství propuštěn a phHmuto mu 50 zl. jakožto odbytné75). Syn jeho Jan,.
dožaduje se prúbHství horního po Michalovi Mollerovi, dokládá žádost
svou zásluhami otce svého, který byl "ph minci zde na Horách Kutnách
gvardejnem do 22 let" a za svou věrnou Elužbu "též obdarování od JMCské
jest dostal'(76); dle toho lze pravděpodobně souditi, že Daniel Lehnar byl
gvardejnem od roku 1557. Roku 1577 prodléval delší dobu v Praze, vykonávaje práci jakousi v tamější minci; poněvadž činnosti jeho v minci
kutnohorské nemohli postrádati, žádali komoru, aby byl z Prahy poslán
zpět do Hory, neboť v minci kutnohorské, kde se mincuje každý týden
a kde vardejnu jest zkoušeti též rudu a kyzy, má býti vardejn stále pÍ'Ítomen 77 ). Dorota, Daniela Lehnara manželka, phpomíná se 1574 ve
kšaftě KateEny Suchměšcové, pozůstalé vdovy po nebo Pavlovi lojovníku 78 ). Roku 1566 ujal D. L. dům í-ečený Šprotava proti domu Havíí-skému ležící od poručníkův sirotka někdy Jmka SUelečky vedle šacunku
píše arcikníže Ferdinand ve čtvrtek po S. Marku 1554, "abyáte hned, jakž Vás toto
psaní naše dojde, Jana písaí-e z mince a Tomáše probél-e, kteÍ'Íž u vás u vězení sedí,
to tak opati-íc, aby ujíti nemohli, sem na hrad praž sk)' dovézti dali." _72) A. K.
hor. odd. kniha ll. fol. 340. Úředník mince listem ze dne 31. července 1593 oznamuje komoi-e, že probgroše dotčené byly rozlity, zrněny a s jin)'m sti-íbrem zmincovány, a phmlouvá se, aby peníze takto vybité summou 13 kp 35 gr 1~ den byly
ubohé a churavé vdově, po Tomášovi pozůstalé, vyplaceny. - 73) A. K. Lib. hel.
II. H. 9 v. - 74) A. W.
75) A. K. hor. odd. kniha 21, fol. 137. - 76) A. W. listina. Obdarováním
dotčeným je snad míněno udělení titulu "z Lehenpachu". -- 77) A. K. hor. odd.
kniha 16 fol. 507. -' 78) A. Z. Lib. testam. K. 25. Katehna Suchměšcova poroučí
Dorotě "to všecko, co jsem jí koliv k věrné ruce schovati dala: jakožto pás, za kter)'ž
jsem dala 20 kp gr, páteř veliký, 4 uhersh:é zlaté i cožkoliv jiného u ní mám."

79) A. K. Lib. hered. E. ll. - 80) Jb. E. 18. - 81) lb. E. 21.
82) A. K. hor. odd. kniha 21 fol. 137 V. - 8") A. K. hor. odd. kniha 3.
fol. 51. .. - 8") lb. fol. 265. 86) A. W. - 86) A. K. hor. odd. kniha 3. fol. 233. - 87) A. K. Lib. hered.
III. J. 21. - 88) A. K. hor. odd. kniha 31. fol. 145. - 89) Rez. Dač. II. O. ,90) A. arciděk. Matriky svbarb. - 91) List. úř. Obligac. N. 8. - 92) Rez. Dač. II.
80. - 93) A. arciděk. Matriky svbarb. a Rez. Dač. II. 101.
9") A. Z. Lib. testam. M. 2. - 95) A. arcid. Matriky svbarb. -- 96) Rez. Dař.
11. 176.
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(1618) poučuje o tom, že mu náležel čtvrtý díl domu Krbcovského (nyní
p. 157.), zahrada pod Sekmarem, dv-ě chalupy, ph každé z nich vinice,
rúzné klenoty, jistoty na několik set kp gr a jiné~7).
A u g u s t i n Š mil a u I' z Š m i lov a byl probér-em mincovním
již pi'ed rokem 1611; dokladem zajímavým jest list ze dne 20. srpna 1611,
jímž komora na'fizuje, aby Augustinovi Šmilaurovi, probéE mince kutnohorské,bylo vyplaceno 15 tolarú 11 kr za zkoušení rúzných druhú mince,
které konal v červenci roku 1610. Podrobný účet, jejž A. Š. podal, jest
následující: 3 ganze Stuck thaler jedes per 84 Kreuzer thut 3 Tal 42 Kr,
24 Stuckh Dutken Z'Je 6 Kreuzer thut 2 Tal 4, Kr, 8 falsche Dutken zu 6 Kr
thut 48 Kr, 56 Stude Dreikreuzer thut 2 Tal 28 Kr, 38 Stuckh Zweenkreuzer
thut 1 Tal 6 Kr, 15 Stuckh an ·Waisz- und cleinen Groschen thut 21 Kr,
6 Stuckh an Kreuzern, weisz und cle in Pfeningen thut 2 Kr, dann dem
Wenzel Woczelowsky JV!aaler zue Kuttenberg von Abraisz und Conterfeyung
aller obgemelter Miinzsorten geben und bezalt 5 Tal, - Summa 15 Tal
11 Kr 98 ). Roku 1614 byl učiněn Medníkem mince (viz str. 314).
Mat e sEn d l' I e phpomíná se 1616 jakožto ))Handelsprobierer"
v listu, jímž Medníky mince kvituje ze 3 kp 30 gr pbjatých ))vor die gemachten lnventarii-Kupfer und Plei Proben 99 ). Již tehdy konal dle toho
práci, která phslušela gvardejnovi; probéi'em mincovním pak jej jmenuje
zpráva o jeho úmrtí: ))pochován M. E. prúbíÍ' mincovní, stonal na vnitřní
bolest", dne ll. července 1618100).
S a m u e I K a v k a z T o I n š t e j n a, ))JMCské Gegenhandler
hutní101) dostal se 1613 do vězení šatlavního za phčinou posHelení a tudy
z světa zprovození Katehny manželky své", kterou byl vdovu pozústalou
po Václavovi Vocelovském, probéi'i horním, k manželství pojal; avšak
braHí jeho Ludvík urburéi', Václav gvardejn a Zikmund písaJ na Turkanku
a podle nich jiní spoluhorníci se ho ujali žádajíce, aby se z takového vězení
vyručiti mohl ))pro opaHení handle JMCské ph hutech a jiných věcí, co
tak k správě jeho náleží"102). Jakožto gvardejn phtiskl pečeť svou na
posledním listě verkpuchu, v němž se zapisovalo dílo mincovní od začátku
roku 1618 do července 1619103); z roku 1620 a 1621 zachovaly se cedule,
na nichž podpisem svým jakožto gvardejn ztvrzuje pHjem pagamentu
do mince dodaného 104); také ph roce' 1625 našli jsme zprávu, v níž se
jmenuje JMCské gvardejnem105); podobá se pravdě. že Mad ten držel
ještě 1631.
A dam E n drl e z B u I' g s t a d t u jest podepsán jakožto gvardein na ))Silberzettlu" ze dne 13. prosince 1662106); gvardejnem byl ještě

1675 dle zprávy, že Jan Jelínek kovái' koupil dúm Románkovský zmini..
rovaný s kouskem zahrádky ph něm proti rour-e kamenné na Ovesném
trhu od .,Adama Endrle z Purgstatu, JMCské kvardejna" a Sibylly manželky jeho za 85 zl rejn. 107 ).
Jan K are lEn drl e z B u I' g s ta d t u byl gvardejnem 1679;
Eva Lidmila manželka jeho byla dcerou Samuele Lahvičk y108). Roku 1681
byl již mrtev, a nejvyš. mincm. svob. p. z Reinburgu dne 30. ledna t. r.
núídil Medníku mince, aby podal zprávu o tom, kterak si počíná, když.
není gvardejna ph minci, poněvadž gvardejn pr-edešlý ))durch die laidige
Contagion mit Todt abgegangen ist'(109). Tehdejší Medník mince dne
22. Mezna podává nejvyššímu mincmistrovi zprávu tuto: prý za pHtomnosti Nikodyma Ferdinanda Hackla h utmistra vytíná ze sHíber pálených
prúbu a zapečetěnou posílá Ignaci Ant. Putzovi, písah pražské mince,
který se gvardejnskému umění vyučil v Uhrách V Kremnici ))ex fundamento", také prý mu posílá prúbu z tygle i probgroše; počítání peněz vybitých koná prý také za účastenství dotčeného již hutního mistra pro
uvarování veškerého podeúení; a bude prý takto si počínati dotud, dokud
místo gvardejna nebude obsazeno llO).
19 n á c A n t o n í n P u t z na listině ze dne 10. srpna 1683 jest
podepsán takto: ))J. A.P. Mtintzquardein in Kuttenberg"; listem tímto
pi'ipomíná komoÍ'ečeské, že jakožto písú pražské mince v roce 1681 od
8. br-ezna do konce července konal službu gvardejna pro minci kutnohorskou, ))wie es die dem konigl. Kuttenberg Miintzambt von mil' eingeschickten ProbenzeUel erweisen", žaluje, že se mu za to nedostalo platu
ani náhrady za spoHebované olovo, uhlí a jiné pomúcky, a prosí, aby mu
za to vše bylo zaplaceno lll). Dotčeného roku 1683 byla činnost jeho v Hoi'e
trvalá, neboť si osoboval právo na týdenní plat 1 zl za zkoušení1l2).
On d r- e j 19 n á c Ra b e n s t e i n roku 1684 se ucházelo místo
gvardejna ph minci kutnohorské, které bylo ))durch weitere BeHirderung
des Hn Ignati Antoni Putz" uprázdněno; bude prý ))neben dem Miintzei~enschneiden" též umění prúbír-ské pilně pěstovati; ze žádosti jeho dovídáme se, že otec jeho byl mnoho let šmitmistrem v minci pražské1l3). Jan
JiH Rabenstain, mincmistr ve sv. Vítě v Korutanech, dotčenou žádost
doprovodil vr-elou pHmluvou dokládaje, že Ondr-ej pochází z Plané v Če
chách, že pro minci ve sv. Vítě po 4, léta i'ezal kolky a že za nemoci mincmistrovy veškeru agendu mincovní Hdil poctivě, věrně a pilně 1l4). Roku 1695
O. J. R. ,,!{uttenbergischer Miintz Quardein" ryl pro farár-e V Lauterbachu
pátera Mikuláše Bauera písmo na dvě ciboria za 48 kr, jakož i pečetidlo

A. K Kniha inventářů. O. 10. - 98) A. K hor. odd. kniha 25. fal. 690 a 691.
A. W. - 100) A. arciděk. Matriky svbarb.
101) A. hor. úř. v Přibrami Donebaurův Sammelband. 102) List úř. Obligac.
D. 7. - Rez. Dač. II. 137.- 103) A. K. hor. odd. invent. č.ll1.- 10!) A.W.106) A. K. hor. odd. 6742.
106) A. K. hor. odd. kniha 15. fal. 218.

List. úř. Lib. transact. K 22.
List. úř. Obligac. D. 9 v. - 109) A. K. hor. odd. kniha 42. fal. 151 v.110) A. K. hor. odd. kniha 13. fal. 6.
111) A. K. hor. odd. kniha bez člsla fal. 112. - 112) A. K. hor. odd. kniha ..
42. fal. 347.
113) A. K. hor. odd. kniha bez člsla fal. 195. - U4) lb. fal. 196.

č.

97)
99)

107)
108)

350

.za 45 kr ll5). PÍ'Í minci kutnohorské byl gvardejnem ještě po 1702; k platu
jeho týhodnímu dostávalo SP. mu na phlepšení 30 kr, poněvadž pak mimo
to konal též zkoušky rudy nakoupené, braltýdně po 3 zl platull6 ). Manželka
jeho jmenovala se Veronika. Roku 1702 koupil dům na Dolejším městě
.s zahradou ph něm od Katehny Ma1'íkové za 310 zl rejn hotových ll7 );
1726 pak Ignác Rabenstein (syn Ondřejův?) koupil dům Vopršálovský
na Ro1'ejším rynku (nyní č. p. 254.) od JiHho Ant. Widmana za 900 zl rejn
hotových1l8) •
K r i š t o f I g n á c L i:i f fl e r byl ustanoven, aby po úmrtí O. J.
Rabensteina konal zatím práce gvardejnské; když pak asi půl léta již odměny žádné za to se mu nedostávalo, žádal v listopadu 1725 za povolení
obvyklého platu 3 zl týdně 1l9 ).
Působení mince královské bylo podrobeno dozoru stavů zemských;
výkonným orgánem tohoto dozoru byl pro b é l' zem s k ý, - Hkali,
že probé)" zemský "probuje proti kvardejnovi". S institucí probé1'ův zemských setkáváme se již v mincovním ),'ádě krále Karla ze dne 2. listopadu
137812°); o ustanovení, jakož i povinnostech probé)"e zemského podává
jasnou zprávu následující stať dotčeného řádu: " ... Insuper examinatores
argenti et denariorum, tam in grossis quam hallensibus, qui vorsucher,
vulgariter numcupantur, duos esse statuimus, ad quos pertinet et spectare
.debet omnimode providere, quod grossi et hallenses legales et boni cudantur, nec ultra, quam superiusdictum est, additamenti quidquam aliquatenus apponatur. Rorum itaque examinatorum unus, vide1icet primus et
principalis, per nos, heredes et successores nostros Reges Boemie ad examinatoris officium hujusmodi statuatur et destituatur, prout Regie placuerit
voluntati; alius vero per Barones Regni predicti, presertim illos, qui in
singulis Quatuor temporibus judicio Czude president, vel majorem partem
·em'um, ad idem examinacionis officium similiter deputetur et ab eodem
removeatur, quociens fuerit oportunum. Idem eciam examinator secundus
pro sallario laboris sui a nobis et post nos quolibet Rege Boemie pro tempore
existenti, de regalibus pecuniis ab urborario Regio qualibet septimana
unam mal'cam grossorum, videlicet quinquaginta sex grossos, habebit
,quamdiu suum officium 1ega1iter gubernabit. Rii namque ambo examinatores jurabunt corporaliter, ut est moris, quod nobis et successoribus nostris
Regibus Boemie, Regno et Corone Boemie, nec non Baronibus Regni, pro
ejusdem Regni republica et profectu, in officio eis commisso fideles existant, quodque officio examinacionis argenti et grossorum et hallensium
preesse velint, teneantur et debeant taliter, quod grossi et hallenses juste
et legaliter cudantur, nec exeant de Moneta seu distribuantur in ea, nisi
prius per eosdem examinatores ad plenum examinati, probati et legales
ll') A, VIT, listina. - 116) A, 'V. Raittung uber Muntz-Gemlle und Ausgaben. .117) List M, Lib. transact. P. 1 v. - 118) List M. Lib. antiquus empt. vend. N, 4 V.
119) A. K hor. odd. kniha 14. foL 94.
12") Sternberg Urkundenbuch str. 96 a 97.
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Teperti sint, secundum pondus, puritatem, coneum 121) seu granum et
bonitatem debitam, ut prefertur. In casum vero, quo non legales et
justi ponderis grossi seu hallenses ultra ordinacionem nostram predictam
forsitan cuderentur et negligencia sive culpa dictorum examinatorum
veniret in publicum, super hoc examinatores iidem, quociens fuerint
accusati, coram nobis et successoribus nostris Boemie Regibus nec non
.Baronibus ejusdem Regni judicio Czude.... presidentibus comparere
corporaliter teneantur; et si per coneum seu granum super bonitate
.et pondere grossorum et hallensium hujusmodi ordinatum et factum
convicti fuerint, tamquam falsarii digni mortis supplicio puniantur. Et
ut falsitas argenti grossorum et hallensiull1 hlljUSll10di faciliu~ atque
realills cognoscatur, statllimus et volumus observari perpetuo, quod
'quilibet Baronum, qui judicio Czude sunt soliti presidere, unum coneum
seu granllm hujusmodi in custodia sua retineat ad examinatorum predidorum culpam seu negligenciam hoc casu et aliorum quorumcunque falsitatem suo tempore realiter convincendam et digno supplicio punien,dam .... " Král JiH zástupcům země "z páni'lv, z rythstva i z měst" toto
starodávné právo znova tvrdí dne 5. června 1469 slovy těmito: " ... chceme
tu věc tak opatřiti, aby se pHsady a zrna bez rady vaší umenšiti nemohlo,
.a k tomu aby vedle práv starodávních člověka rozumného aby k tomu
vydali fersuchara, a my svého fersuchara vedle něho dáti chceme, aby ti
.zespolka to věrně a právě spravovali, ...... a tomu fersucharu, kterýž
od země bude, co jest od starodávna z komory naší fersucharovi dáváno,
,také dávati chcem~. A ti fersucharové jednoho každého verlen jednu probu
vezměte a tu každú oba spolu zapečetíc schovajte; a to proto, aby každé
suché dni p1'ed námi a pány, rytÍÍ"stvem i městy pokázána byla; .... aby
tomu každý porozuměl, že se V tom právě děje a pHsady dobré stí'íbrné
se neumenšuje. . ....... Fersuchar náš a zemský každého čtvrt léta
v miestech těch, na kterémžby nejvalněji ti míšenštl groši šli, vezma jich
coby mu se zdálo potí'ebného, daj je spáliti a na zrno a pHsadu pokusiti;
a kdyžby kolivěk fersuchar tak dobrého zrna a pÍ'Ísady nenalezl v tom
groši, ... by mohl vedle naší pÍ'Ísady a groše našeho po šesti penězích jíti,
jakož od starodávna bylo, tehdy to má býti na nás vznešeno, a my to s radú
,chceme opatí'iti ...... '(122). Ustanovení toto se i později ještě ob čas
obnovovalo, na pL králem Maxmiliánem, který v majestátu svém, toho
ustanovení se týkajícím, pl:-ipomíná, že král Ferdinand společně se stavy
král. českého roku 1534 ve středu po neděli Palmarum se snesli na tom,
aby král měl svého probé1'e a stavové také svého, jichž povinností by bylo
vyšetí'ovati, zdaliž mince v zemi vybitá jest pravého zrna a sníže, a zároveň
toho dbáti, aby mince, která do země se vnáší, byla 1'ádně prozkoumána,
a kdyby mince špatná hrozila škodou, aby nebezpečí to bylo včas odčiněno.
121)
122)

Cuneus = klín, mincovni kolek, ráz mince; itaL conio, franc. coin.
Sternberg Urkundenbuch str. 124 a 126.
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Král Maxmilián ustanovuje znova, aby probéi" zemský zkoušel minci
raženou v Kutné Hol"e, v Praze, v Jáchymově i v Budějovicích; zvláště
pak bedlivě aby si všímal mince cizí123).
V jaké to povinnosti se uvazoval zemský probél'-, poznati lze také
z pl'-ísahy, již bylo Jii"íkovi Haydelirwi konati dne 15. bi"ezna 1595 ph
deskách zemských pi"ed nejvyššími úl'edníky zemskými; sliboval.ť takto:
"Pl'-ísahám pánu Bohu, všem svatj'Tm, jakož jsem ode všech Uí stavúv
království Českého za prúbíl'-e zemského naÍ"Ízen, že v takovém oul"adě se
chci ke všem Uem stavúm král. Čes. ve všein pilně, upl'-ínině a věrně chovati
a všelijaké lehké a zlé mince, kteréž by se buď ph minci zde v tomto království bily, aneb kteréž by do království tohoto od kohožk6li aneb jakýmkoli spúsobem vneseny byly na zlatě anebo na sHíbí'e, kterýchž bych se
jednoho každého času doptati mohl, že je právě a věrně zprúbovati chci
a když bych koli jakéžkoli nedostatky pH tom nalezl a shledal, tak že by
se taková která mince s zrnem a sUíží těch mincí pl'"edešle od JMCské s stavl'
snesenými a publikovanými mincemi nesrovnávala, to ihned ph jedno~1
každém nejprv pl'-íštím soudu zemském na JJMti pány Medníky a soudce
zemské vnés'ti a oznámiti chci a v tom ve všem se, jako dobrému náleží,
zachovati ...... "12!)
Stans probéí"e zemského známe pouze pro určitý jeden pl"ípad: 1486
Resurrexi pHloženo jest novému vrsuchatu zemskému 1/2 kp a tak dává.
se jemu 1 kopa celá (týdně).
Probéí" zemský, jehož činnost dosahovala všech mincoven česl\.ých,
nemohl ovšem býti pl'-ítomen všude a ph každém verku, a proto mu bylo.
povoleno míti zástupce svého čili místodržícího (faktora).
O tom hovol'-í "pamět a zpráva, kterakby měl prúbíl" zemský v mince
království tohoto, totižto Pražskou, Joachimstalskou a Budějovickou
podle starobylého obyčeje a nyní sněmovního snesení uveden býti"125),
takto: "Tento pak od starodávna na Horách Kutnách l'-ád a obyčej jest
a do dneška se zachovává: ph stHži každého verlen pak vyvažování tolarúv
i tak každé mince, aby zúplna a v rovnosti vycházela, prúbH" zemský
povinen jest pl'-ítomen býti a to opatrovati, anebo místodržícího svého
k tomu nal'-íditi, a jinak žádný verk vycházeti nemá." Poněvadž se listinou
touto jaksi upravuje poměr probél'"e zemského k mincovnám domácím,
otiskujeme z ní ještě další některé stati. Stranu dodávání proby dovídáme
se z dotčené listiny toto: "Což se pak zrna dotýče, pí"edkem se z každého·
verku tolarového, kolikrátkoli ten vychází, k prúbě celý orth126) od mincmejstra nebo gvardejna JMCské s vyražením obzvláštního znamení gvardejnova prúbHi zemskému vydává. PH tom z každého ve rku bílých grošúv
cánek púl lothu stíží a mince týchž grošúv za Hi gr čes. Z bílých peněz.
123) A. K. hor. odd. 478.
12") Sněmy české IX. str. 82.
125) A. K. hor. odd. 118, listina nedatovaná.
126) Ort = čtvrt tolaru.
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i malých tolikéž z každého verku púl10thu z tyg1e a mince za 3 gr č. K tomu
.010va, uhlí, co se spoUebovati múže, také ph mincích místo, kdeby prúbH'
zemský prúbovati a své zavÍ"ení jmíti mohl. Mimo to pak, aby se též sně
TI10vnímu snesení v tom artikulu, co se prúbování celých tolarúv dotýče,
zadosti stalo, k tomu se jakožto v nově naÍ"Ízená věc pHdati musí, aby
již jak nahol'"e z dotčených m mincí tak i z čtvrté na Horách Kutnách
.z celého tolaru čtvrt z každého verku vyťat a prúbíH zemskému k prúbě
podáván byl. ... " Jasněji jest ustanovení toto vyjádÍ"eno v instrukci
z roku 1592: z každého ve rku tolarového budiž jeden tolar namátkou
vybrán, rozpú1en a jedna pú1ka opět rozpúlena; jedna tato čtvrtka odevzdá
se probéh královskému, druhá probéh zemskému; co z prúby zústane,
musí gvardejn do mince vrátiti, kdežto probéÍ" zemský si múže, co k prúbě
byl phjal, ponechati, také z jiných druhú mince má jeden probgroš zústati
králi, druhý probéh zemskému; o nedostatcích, které by probéí' zemský
snad shledal, musí býti ihned učiněno oznámení "bey negsten Landtrechten", aby král mohl uČiniti vhodné opaUení a po pHpadě vinníky
ztrestati; probéÍ" zemský směl za sebe postaviti zástupce zkušeného, ale
byl za konání jeho zodpověden"127).
Jisté neojedinělé pHpady ukazují k tomu, že probéH zemští nebyli
úl"adu svého pokaždé dosti dban1iví a že někdy na místo své stavěli zástupce nehodné a neschopné. Listem ze dne 9. zál'-í 1569 oznamuje Medník
mince komol'-e české, že Jan Bohemický, zemský probél-, asi osm dnú
v HoÍ"e prodléval a dÍ"ívějšímu zástupci svému pomáhal černé pláty pÍ"evažovati; také pr)' phjal své probgroše, ale žádného nezkoušel; potom
zase odejel, ustanoviv na místo své jakéhosi Jana Zahrádku, zámečníka,
který není probéÍ"em ani práci probéÍ"ské nerozumí. Úl"edník mince phpomíná nedávné naÍ"Ízení mincmistrovo, kterým se Jan Bohemický napomíná,
.aby "hinfiiro solich sein Ambt besser, als vorhin beschehen, versehen und
.demselben se1bst beiwohnen solI", a dotazuje se, kterak si má vúči této
.zjevné nedbanlivosti zemského probMe vésti128). Nepol'"ádky, které za
.dotčeného probéÍ"e zemského se děly, zavdávaly ještě po smrti jeho Medníku
mince podnět k stížnostem; roku 1574 pronáší Medník mince v té věci
soud velice nepl'-íznivý: Jan Bohemický byl prý 24 roky probél'"em zem·ským, avšak "ob er wo1 Heuser alhie gehabt, so hat er doch das Ambt vor
sein Person den wenigsten Taill versehen; dann da er etzlich Jar ain Haubtman zu Presspurgk gewesen und dann das Hoffrichterambt gehalten, ist
·er mit dem Probieren selten umbgangen tmd vill weniger zum ainemben
und aufziehen der Miinzen in die Munz kumben, sondern seine Venveser
und Factor darauf gehalten .... '(129). Z nepol'-ádkú těchto však lze viniti
částečně též Medníky mince, jimž probM" zemský byl nepohodlným; proto
mu ústrky rozmanitými službu ztrpčovali a odpor svúj vúči němu zejména
127)
12B)
129)

A. K. hor. odd. kniha 24. fal 19.
A. K. hor. odd. kniha lG. fal 191 a násl.
Ibid. fal. 383.

,Rozpravy:
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1.

Čis.

48.

23
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zadržováním platu projevovali. Nedbal-li probéí' zemský, dbal náměstek
jeho tím méně; roku 1593 provází Medník mince žádost Jeronyma Karlovského z Lochovic, místoprobé1'e království českého, nelichotným posudken1.
následujícím: "Jakož jste ráčili nám odeslati supplikací podanou VMtenl
od Jeronyma Karlovského z Lochovic, místoprobíl:'e král. čes., ph tom
milostivě poroučeti ráčíte, abychom VMtem o tom, jak jest to až posavad
místo pana probíl:'e zemského Hdi1 a hodí-li se k tomu Madu, zprávu učinili,
o čemž VMtem tuto zprávu činíme: že týž pan JeronymKar1ovský z Lo~
chovic jsa naÍ'Ízený od pana probíře zemského za místodržícího jeho, toto,
za vyHzení jměl: když se od mincí1'ů verk pl'ijímal, dvakrát v týmdni do,
mince pl'išel a vedle nás buďto drobné anebo tolarové mince pokoušel,
totiž aby v sHíži buď těžká anebo lehká nebyla, a to bylo všecko jeho
vyHzení; proby pak, kteréž jest od týchž ve rků pl'ijímal, těch jest nepro~
boval, nebo probovati neumí a nikda se tomu neučil. Ale když těch prob
za některý týden nachoval, časem. za čtvtt léta, pl'i náhodném poselství
nebo panu probíl:'i zemskému odsílal. A jakž toho dokládati ráčíte, hodí-li
se k tomu úřadu. ta kratičká zpráva napl:'ed učiněná, totiž že probovati
neumí, VMtem buď pl:'i uvážení. A kdež jmenovaný pan Jeronym Kar~
lovský to v své suppJikací sti žně pl:'ednáší, že se mu proby a stancové podle
pr'edešlého způsobu z mince nedávají, . . .. toho ma~ou platnost uznati
ráčíte, nebo ty proby, kteréž se panu probíl'i zemskému vydávaly. po čtvrt
nebo půlletě teprva je probovali; a kdyby se co toho, čehož pán bůh rač
uchovati, phhodilo. jakáby platnost jeho proby byla, ano již ty peníze
bůh milý ví kde se dostanou ...... nýbrž jemu se vždycky znáti dává
když toho čas jest; aby do mince pfišel a tak jako kdy prve aby to vyři-,
zoval, poněvadž to v malé chvíli múže vykonati ......130)
Právo stavů zemských. kontrolovati peníz vycházející z mince krá~
lovské, právo to s hlediska politického nemálo cenné, nemělo asi velikého
významu praktického 131). Avšak velice dllležitý byl druhý úkol probéí'e
J

A. K. hor. odd. 4219.
Královská mince neHdila se vždy usnesením sněmovním; vůle králova
mnohdy vážila více než ujednání se stavy zemskými, a bylo-li cosi podnikáno proti
takovémuto ujednání, nedovedl probéř zemský toho zameziti, - čehož dokladem
jsou následující dva přÍpady. Roku 1498 (dne24. července) píše král z Budína úředníkům
mince: "Jakož nám píšete, oznamujíc, že páni zemští nikoli. k tomu svoliti nechtí,
aby se více a déle drobní penízi mincovali, žádajíce v tom naučení našeho etc. I věztež"
že jsme lVIy ty drobné peníze dělati a mincovati více pro užitek a dobré těch hor i všehp
království toho nežli pro náš zisk rozkázalí, znajíce chudobu a nedostatek těch hor,
až do božího nadělení; neb byť toho nebylo, již by byly musily dávno padnúti a tak
státi, poněvadž o ně žádné péče jměti a jich opathti nechtí. A pro tož kažtež ty peníze
drobné tak jako prve vždy pí'ed se mincovati až do našeho zvláštního vám v tom roz-o
kázání; nebudú-li jich chtěti bráti, dobře tomu cestu a prostředek některý najdeme,.
jak ta věc bude jměti před se vzata býti." A. K. hor. odd. kniha 1. fol. 72. - Nejv.
mincmistr Bernart z Valdštýna roku 1507 nechtěl svoliti k tomu, aby pro nedostatek
se dělaly dvě neděle peníze drobné a jeden týden groše, neboť usnesení platné dskami
zapsáno jest a král toho změniti nemůže leč s povolením zemským; ale roku 1509.
130)

131)

zemského, totiž stopovati minci cizí, jejímuž pÍ'Ívalu čilý obchod se zeměmi
okolními brány zemské dokol:'án otevíral. Valvace mince cizí, totiž zkoušení
její jakosti a srovnávání hodnoty její s hodnotou mince domácí, jakož
i pr'ednášení vhodný ch návrhů na phpuštění nebo zápověď té které mince.
byla však stejně nutná a prospěšná pro zemi i pro krále.
V jakých to nesnázích a rozporech probél' zemský. Madu svého dbalý.
se druhdy ocital, poznáváme ze zprávy, kterou Pavel Griemiller z Tfebska,
průbíf zemský království českého, v pondělí po druhé neděli v postě,
jinak Reminiscere létha 1576 podává Medníkům a soudcům zem.ským
o zkouškách, na minci sHíbrné z Kutné Hory vyšlé z strany šrotu (sHíže)
i také zrna vykonaných od neděle Invocavit 1575 až do neděle Reminiscere
1576:
v pí'edešlých mých artikulích132) bylo jest ode mne to V~Iti
vždycky ukazováno a stěžováno, že takoví nedostatkové, kteréž já za
často z strany zrna v průbách svých nacházím, žádná jiná pÍ'Íčina toho
není, než že já a gvardein JMCské z jednoho šrotu neprubujeme, 011. že
prubuje tolary celé a já toliko samé orty, a poloviční tola'd od nás obojích
neprůbováni zůstávají; ačkoli z jednoho verku to vše vychází, zdálo by
se, že by tu žádného rozdílu býti úemělo ...... Což se jest pak nyní v tom
času t}lmiž pÍ'Íčinami z strany zlehčení zrna vyhledalo a našlo, to nic méně
z povinnosti své VMtem v známost uvésti musím. Jakož mi se obyčejně
každého téhodne průby tolarové z ortů odsílají a dodávají, ty sem letha
1575 již minulého neděle aneb iéhodne Dum clamarem í'eceného našel,
že toliko drželi dotčení Ol tové h'dvna fejnu 13 lt 2 qtl 21/2 den, což držeti
měli 14 1t 1 qtl 1 den. Spathvše tu takový veliký a neobyčejný nedostatek, hned sem o to gvardejnu JMCské psaní učinil a aby se na to bedlivě,
kudy je to pl:'išlo, uptal, a že bude poUebí, abychom společně proti sobě
jak tolary celé tak i orty z jednoho šrotu sprubovali. Což se j::!st pak
tak stalo a těchto pominulých dnův tu na Horách Kutnách s vědomím
Medníkův mince sme to společně vyhledali, tak že sou se takoví ortové
při tom nedostatku jakž dotčeno, a ještě nyní o jeden peníz lehčí první
mé průby našli, což proti zrnu obyčejnému spátkem by tu zlehčeno bylo
na Mivně bez 1/2 den o 3 qtl, to jest o 1II/2 den. A celý tolar jeho též
toho téhodne vyšlý nacházím nic méně, že držel 14 1t 31/2 den, to jest
toliko o II/ 2 den lehčejší než jak by býti měl. Když sem pak pl:'ed Medníky
mince o to se na místě VMtí stěžoval žádaje, aby mi takového neobyčej
ného nedostatku pHčinu oznámili, ale toho se jest nic od nich na ten čas--
porozuměti ani vyhledati nemohlo, nýbrž to pH tom zůstaveno býti jest
musilo; komu bych já pak tu takového neušetl'ení anebo zlehčení zrna
z dotčených Medníkův mince ph čísti měl, toho já na ten čas vykládati
neumím. Než kdyby takový nedostatek za časté bývati měl, ... jistě by
JJ
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píše úl-ednikúm mince, co se drobných peněz mincování dotýče, že s králem o tom
mluvil a týž řekl, "aby sě dělalo, když jest takový nedostatek, jedine o tom mnoho
nemluvíc". A. K. hor. odd. 233 a 260.
132) Viz Časopis Čes. lVIuli/ea LXXV. str. 254 a násl.
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stavfnn království tohoto s užitkem býti nemohlo ... ". "Jaký pak v minci
pražské, jochumstalské a budějovské způsob se zachovává", o tom průbíí'
ničeho nevÍ, . poněvadž mu odtud prub neposílají. Dále ukazuje průbíí'
k tomu, že cizích lehkých tolarů jest země téměí' plna a že dosavadními
nedostatečnými prosUedky nebude moci býti z země vybyta cizí mince,
siroce již vkoí'eněná. ))Protož to za základ pí,etržení takového neí-ádu
upl-ímně a sprostně V1\1tem ukazuji, pokudžby se VMtem to za dobré
býti vidělo, poněvadi také již pí-edešlým sněmem ten artikul jest snesen a'
s J1\1Cskou jfst zavl-ín, aby J1\1Cská svého prúbíl'e podle VMtí prúbíí-e
zemského k mincím cizým a lehkým naHditi a držeti ráčil, ... a tak nám
již společně ... na takovou valvaci dotčených mincí nastoupiti ... možné
bylo, uveda nám takové všecky náležité mince v ruce, ... což lépe by
bylo sto, dvě nebo th na to naložiti, než-li potomně několikráte sto tisíci
škody toho v zemi pocítiti. A kdyžby to tak spraveno bylo, to ihned
také českým jazykem buď do knížek anebo tabulí vytištěné spolu s mandáty
s vyměí-ením času, pokudžby taková mince v zemi bľána býti měla, rozesláno a vůbec po kľajích vyhlášeno bylo; a po vyjití času beze všeho
prostl-edku a šanování koho. .. takové mince jižzvalvované a lehké
všecky aby v zemi pod vyměl-enou pokutou více brány a vydávány nebyly,
ale ... všickni ... jak chudí tak i bohatí, pokudžby takových mincí ...
v témž čase vyměl-eném z země vybyti nemohli, aby ihned do mince JMCské
k zrnění a p1-emincování jich na zrno a šrot český povinni dodávati byli.
A kdož by mimo to s takovou mincí, že ji vydává aneb pl-ijímá, postižen
byl, (tomu aby) jistá pokuta vyměÍ'ena byla; nad to výše, kdoby takové
mince do země více vnášel pod jakýmkoli obmyslem, netoliko na statku
ale i na hrdle jako falešník aby trestán byl. .. A tak dále, aby se nad
tím ruka držela, osoby jisté a pHsežné jak ph pomezích tak i ve všech
městech kľajských, kteHby k tomu beze všeho šeUení osob dohlídati
a věrně opatľovati povinni byli, a co by mimo to výše potomně kdy v ldeľémkoli městě mince taková neobyčejná se kde nahodila, takovou aby
byli povinni, ihned na svúj náklad pľůbH-i zemskému k dalšímu ohledání
odeslati. .. Takovým prosUedkem, jakž naho1-e dotčeno, vidělo by mi
se, tomu zlému z strany mincí cizých něco spomoženo býti. Čehož jsem
VMtí pľo širší té vší věci vYľozumění na ten čas, pokudž má povinnost
ukazovala, tejna učiniti nemohl ... '(133).
Tato stížnost probéJ:-e zemského phčinila asi k tomu, že urychleno
bylo úízení probéí'e JMCské čili pro b a ční h o m i str a, který měl
pracovati s probéí'em zemským souběžně, pokud se týkalo valvace mince
cizí; ve sporech probél-e zemského s gvardejnem mincovním však vykonával funkci rozhodčího. V roce 1577 jmenuje se pľobéJ:- královský čili
probační mistr mezi těmi, jimž má pľoba každé mince nově vybité se
dodávati: listem ze dne 17. pľosince totiž komoľa česká, dovolávajíc se
13:') A. K hor. odd. 2664/1.
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usnesení sněmovního nanzuje, aby z každého verku tolaľového dána
byla čtvrtka tolaru pľQbéh zemskému, druhá čtvrtka probéh královskému,
tl-etí gvardejnovi a čtvrtá má býti v minci)) lhreľ Mt umb kiinftiger N achrichtung weilen eingeschlossen, der hah darzue veľzeichnet und aufbehalten werden"; podobné opatl-ení bylo naHzeno také pľO ostatní druhy
mince 134). Ve verkovém registru z roku 1578 ph neděli Exaudi I. phpsána jest "Nota. Tu t o se po ne j pl' vez a č a 1 o JMCské P l' úb í 1- i zemskému (!) p. Hanušovi Hardeľovi na pl' Ů b u po 1 ortu
z a n ech á vat i a vyd á vat i" (z verku tolarového) a dále ph
Exaudi I. nota podobná ))' .. na prúbu po 3 gľoších" (z veľku bílých
peněz), pfi Respice 1. opět ))' .. na prúbu po I1/2 gľoších čes. (z veľku
malých gľOŠů) a pE Spiľitus domini konečně nota ))'" na pľůbu po
3 groších" (z verku bílých peněz). Za pHčinou jisté sporné záležitosti
píší {úedníci komofe české dne 14. Mezna 1592, že vedle snesení zem.
sněmu zůstávají průby uložené v minci zapečetěné a že jsou zapsány
v inventár-i mezi zásobami; že gvaľdejn a pľobéí' zemský, kteH Pľoti sobě
probují, dostávají pľúb každého téhodne; a pľúby pro mistľa pľobačního,
kteľý byl dlouho nemocen a prúb nežádal, že jsou také v minci uloženyI35).
Dokud nebylo pľobéfe JMCské, zabýval se zkoušením cizí mince
vedle probéfe zemského též gvardejn, jemuž 'dkali též probéf h;rálovský.
J akim pak ľozvahou se dodělal probéJ:- náležitého závěru pE valvováIií
cizí mince, poznati lze ze zprávy, kteľou {úedníci mince ľoku 1554 v úteľý
pí'ed sv. Vítem pámlm komorním ľadům podávají. ))Psaní od V1\1tí",
píší, ))kteréhož jest datum v pondělí po sv. Bonifácii, v kteľémž nám
z strany nové i staré mince Sazské, abychom je spľobovati i také sfalovati
dali, poroučeti ľáčíte, jest nám okolo 14 hodin dnešního dne dodáno,
i tak jsme se zachovali a tu novou i starou minci, kterou jste nám odeslati
ľáčili, dali jsmE' s pilností, jednu každou minci obzvláštně sprobovati,
a nemajíce takových grošův dostatek, co by kusův na 1 hhvnu Pražskú
vcházeti mělo, dali sme zde u HOľY nětco jich vyměniti, a tak všecko
jest bedlivě sváženo; i nachází se, že týměÍ' žádného rozdílu mezi těmito
novými a starými groši není, než v zrně i v stHži jsou jednostejny a vchází
jich na 1 hHvnu sazenú 164 kusy, drží hl-hrna 15 lotův stl-íbra fejnu a tak
z jedné hhvny fejnu namincuje se 175 kusův, a když ten jeden groš platí
13 1 / 2 den. bílého neb českého, učiní 11 tolarův 71 / 2 gr českého; i horší jsou
na 1 hHvně stHbra fejnu tito grošové proti J ochmtalským, kteHž se zde
na tento čas na Horách Kutnách mincují, o 1 tolar 9 gr 1/2 den českého;
a tak tento groš, srovnaje proti nadepsaným tolarům, ještě zúplna nestojí
aneb nemělby za 12 den bílých brán býti. Neb i toto VMti oznamujem,
že pfedešlého léta 1553 na den sv. Lukáše pH pHtomnosti krále JMti
(probéfe) a zemského probéJ:-esvrchu psaní grošové i také jiní gľOšové
1M) A. K hor. odd. kniha 21. fol. 63.
135) A. K hor. odd. kniha ll. fol. 300.
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s Matkou Boží, kterýž jeden 7 den bílých platí, jsou zde na Horách Kutnách
sprobováni a sváženi, a po čem by měli bráni býti~ to nadepsaný zemský
probít JMti pánům soudcům zemským měl jest pi'ednésti a ukázati. Pľotož
jestli VMti toho co potl-ebovati ráčíte, ľačte nám oznámiti, toho všeho
pHpis chceme VMti odeslati "136).
Pro mincovny domácí neměl Mad probačního mistľa valného významu. Z listu, jímž komora česká dne 13. Mezna 1610 Medníkům mince
kutnohoľské oznamuje, že král zvolil Davida Enderle z Burgstadlu probačním mistľem pro král. České, poznáváme, že pľobačního mistľa úkolem
bylo, zkoušeti stl-íž a zrno zkušebních grošů, které mu kvartálně z mince
posílány býti měly, a dle nálezu svého probační cedule vydávati, že jemu
pÍ'Íslušelo bez pi'ekážek do Vl. Dvoľa vstupovati, po šmitnách choditi,
dozírati, zdaliž mincíh sUÍž tádně konají, atd. 137 ). Jak málo však probační
misth druhdy těchto povinností svých dbali, vysvítá z ľozhodnutí, kteľé
komora učinila dne 4. listopadu 1611 stranu probgrošů v minci kutnohorské chovaných: od roku 1600 do 1609 zůstaly v minci ležeti všecky
probgľoše pľo tehdejšího pľobačního mistra Krištofa Purgentreicha určené,
poněvadž on "seineľ Bestallung zuwiedeľ das Nachpľobieren so viel J ahľ
underlassen"; poněvadž on 1611 již nebyl ve službě a ty mince prý beztoho
byly probéi'em zemským a kvardejnem zkoušeny, naHdila komora, aby
grošů od 1600 do 1604 nachovaných užito bylo pľo potl-ebu mince, groše
za dalších pět let nahromaděné aby byly ještě dále v minci pi'echovávány138).
I v té komoi'e české uznávali, že probační mistr byl vedle gvardejna a probéte zemského zbytečným.
Že instituce probéfe zemského po katastrofě na Bílé HOl'e zanikla,
jest na bíle dni; kdy byla zrušena formálně, Hci nedovedeme, - snad
byla odstavena bez zvláštního prohlášení. Instrukce pro Rehoi'e Leop.
Had:1a roku 1654 vydaná, kterou máme právě po ruce, hovoH toliko
o gvardejnovi a o probačním m:istru, kterým proby z mince mají býti
vydávány.
V á cla v Š v á b byl probéi'em zemským do 1472, kteréhožto
roku sešel z tohoto světa smrtí139). Nejstarší zápis, jeho se týkající, známe
z roku 1465: KateÍ'Ína z Hradištka činíc poHzení o statku svém ustanovuje, aby bratru jejímu "Václavovi zlatníku, i'ečenému Šváb" bylo
vydáno 60 kp gr ze zboží, které odkázala Čeňkovi z Klinštejna a Katehně
manželce jeho HO). K témuž Václavovi Švábovi pravděpodobně se táhne
též kšaft (1480) Ondi'eje Maustytla, měštěnína Star. Města Pražského,
který hovoH o Machně dceH své, někdy man~elce Václava Švába, jakož
i o sirotcích pozůstalých Mikulášovi, Duchkovi, Ambrožovi, Sigmundovi
a Katehněl41).

A m b r O ž Kr t e k z Hr á d k u byl nástupcem Váco Švába:
"páni zemští volili sú a vzeli na frsuchara Ambrože zlatníka z Prahy na
místo Václava Švába, kterýžto umi'el'\ píše král Vladislav 1472 Medníkům mince a naHzuje jim, "aby vedle i'ádu a obyčeje týž Ambrož v úl"ad
frsucharství uveden a pH důchodech, jichž Šváb a jiní požívali, zachován
byl "142). První plat týhodní 48 gľ bľal pH neděli Ecce Deus, jest to v Reg.
veľk. zapsáno takto: "Ambľožovi frsucherovi zemskému 48 gr pľvního
stojecího, neb jest nevloženo v summu bylo, kteráž se dává na ul"edníky
Janatovi ", a ještě ph neděli In voluntate čteme zápis podobný: "Ambľožovi
frsuch. zem. stojecího za 3 neděle 2 kp 24 gľ, neb mu ještě nebylo vloženo
v summu, kteľúž béi'e Janata na Medníky". Ambrož měl huť v Praze
na Malé straně nad mostem143); byla to bezpochyby zágľovna, v níž také
měď zrnil pro minci horskou, jak vysvítá z Reg. verle ze zápisu pl"i neděli
ln excelso 1473 "dáno 7 gľ formanu, ješto zrnění přivezl z Pľahy, které
zrnil Ambľož". V Hol"e byl usedlý již pi'ed rokem 1468, neboť tohoto
Toku již prodal dům Pikhartovský na Rybném trhu ležící Adamovi ševcovi
za 55 kp gr144); 1474 koupil dům s jeho příslušenstvím i'ečený Hľádek
od Jana z Mikovic syna Pernštýnského, jemuž král Mt dal léta, a od Václava
strýce jeho a pOľučníka aod Chvala kanclél"e za 95 kp gľ čes širokých
zaplativ docela145); 1477 vyfľýmarčil mlýn Šimonovský, kterýž Polák
-dľžel, pod Poličany ležící od Jana Mlezivy z Lestkova postoupiv jemu
za to huti své, kteľáž leží na Malé stľaně nad mostem Pľažským "a nad
to doplatiti má Ambrož 59 kp gr na roky "146) ; 1481 páni šephmisth se
všemi pány dali jsou Ambrožovi z Hrádku městiště Starých mlýnův
s struhou k tomu pHslušnou, tak aby on sobě tu vostavil, což jemu poUebí
k svému užívání, však pod úrok k obci 30 gr do roka"147). Ambrož odvážil se také mezi rudokupce; nemíjíme se asi s pľavdou, tVľdíme-li, že
majetku nemovitého se domáhal pouze proto, aby sobě zjednal úvěľ pro
odvážné počínání své: 1481 seznav se v dluhu Mžitkovi s Kaňku učinil
smlúvu, že má každý týden Mžitkovi plniti po tl'ech hHvnách až do zaplacení dluhu toho, pakli by který týden nedal 3 h1\ má dľuhý týden
6 M dáti pod vězením148 ); 1483 Ambrož seznal se dlužen býti Vencelíkovi
z Vrchovišt 300 zlatých uherských a za to má jemu dáti mědi, horskú
hhvnu stl-íbra za 5 zlatých uheľ. a dluh ten zajistil na všem statku svém149);
téhož roku 1483 vypůjčil si 200 zlat. uher. od Heí'mana z Hodkova a na
Bohdánči a Jaroslava z Vojkova, a opět 50 kp gľ čes od Lva, Jana, Alše
z CMenovic a na Zručích, v kterýchžto obou pHpadech byli mu jistci
Míľek z Solopisk a Mikeš z Libodhc, jim dal moc, kdyby jaké škody vzali
skľze jeho neplnění, aby mohli "vší škody postihnouti na mém mlýně,
kteľÝž mám pod Poličany, pi'ede všemi mými dlužníky150). Smělá tato

A. K. hor. odd 851. _137) A. K. hor. odd. kniha 25. fal. 622 a násl. 138) lbid. fal. 716.
v
139) A. K. hor. odd. kniha 1. fal. 5. H0) Arch. Ces. XXVI. 295 b.
1(1) lb. 322 a.

142) A. K. hor. odd. kniha l. ~ 143) A. K. Reg. her. 1442-98. V. 110. 144) lb. T. 32. - 145) lb. V. 75. Odtud bývá Ambrož zlatnik z Prahy zpravidla
jmenován "Ambrožem z Hrádku". _146) lb. V. 110. _147) A. K. Reg. flav. min.
B. 1. - 148) lb. A. 26. - 149) lb. C. 12. - 150) lb. C. 9.
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dokládaje, že Václav chybuje o několik lotů: kdyby Václav uťal
a slil a on Arnošt průbu od něho phjal, nebyl by prý sebou jist a obával
by se, že škodu učinP56). Nejv. mincmistr rozhodl v té pN takto: "Ať
Arnošt sám z mědi utne a cán sleje a. polovic toho cánu ať dá Václavovi
probovati a sám nechť druhú polovici probuje; zase z též mědi Václav
nechť též učiní, mědi utne a cán sleje a dá jemu jeden díl probovati a sám
druhú polovici nechť také probuje. Pak t:u zvíme, nebudú-li se trefovati.
Ido z nich dvú chybuje'(157). Neshoda tato byla bezpochyby toho pHčinou,
že Mad gvardejnský byl dán Arnoštovi a probéi"em zemským že byl učiněn
Pe t r S e ker s k ý; změnu tuto klademe k neděli Exaudi 1.
rolw 1505, neboť pN neděli Dom. illuminatio bylo Petrovi Sekerskému,
probéH zemskému, vyplaceno "zadržalého stojecího za II nedělí 8 kp
48 gr k psaní KMti panu kanclél:-ovi". Roku 1506 zemi"el, což vysvítá
ze zápisu následujícího: 1506 "poslu do Budína s listem ku panu mincm.,
když Sekerský probér' zemský zeml:-el, 2 kp 14 gr"158).
Ji n d i" i c h Voj s 1 a v s k Ý byl probéi'em zemským 1506; obšírnějších zpráv, jeho se týkajících, neznáme 159).
Jar o s 1 a v phpomíná se jakožto probéí' zemský 1524 a 152516 °).
Pec h á n e k byl frzucharem 1542161).
Jan B o h e m i ck Ý z B o h e mi C162) byl "nejvyšším probíí-em.
voleným země České" roku 1559 a bezpochyby již také dHve, a vedle
toho držel Mad hofrichtHský163). Roku 1972 měl ročního .platu 200 zl
po 24 gr bíl počítajíc a vedle toho z průb téhodních asi 17 kp gr164). Roku 1559
koupil sobě půl stolice pregHské na Dvoí'e Vlaském od Salomeny Senekové
za 15 kp gr čes hotových165); 1560 koupil sobě a manželce své Anně z Ziberka dům podle domu Korábovského proti Hrádku ležící od Pavla Hajmana
kloboučníka za 85 kp gr čes docela a zouplna zaplacených16B). Kšaft jeho,
roku 1573 poHzený, skýtá mnoho zpráv zajímavých o jeho minulosti,
o pHbuzenstvu jeho i o jeho značném majetku, odtud poznati lze také,
že byl štědrým a dobročinným. J. B. sloužil JMCské od mladosti své
prvé" v poctivých taženích proti pohanům a jiným JMCské nepí'átelům
v Bal'barii, Africe, Frankreichu, v Halii, v Sasích a jinde, tolikéž i v UMích
nelítovavše hrdla ani jmění svého, tolikéž i slavnému království Českému,
vlasti své milé pN úí-adu svém nejvyššího průbíí'ství král. Čes. i ph jiných
zemských službách všecku povinnost svou, pokud nejvýše rozuměl a mohl,

hra byla zakončena tím, že "Ambrož Krtek frzouchar na H. K. zadluživ
se králi JMti a jiným dluhem znamenitým, k tomu také i mnohé dobré
lidi v rukojemství zavadiv, ušel jest pryč '(151), - to se stalo roku 1486.
Již pl:-ed tím roku 1485 na statek Ambrože z Hrádku učinili pHpověď
hofmistr královský, nejv. mincmistr, hofmistr horní, Zachal:- z Božetína
Medník mince a Knejslík, a Prokop šafáí- královský podruhé oznámil
pHpověď na dům Hučkovský a na mlýn pod Poličany, a po něm Beneš
zlatník, po něm Šimon Orel, potom poručníci Klenclovi Bartoš Rožmital
a Pavel Písek, po nich Izaiáš žid Munka, aby měli k tomu právo pl:-ed
jinými152). Potom roku 1487 král JMt vedle práv psaných statek Ambrožův
i dům, kterýž slove Hrádek, ležící nad lázní "u kola" jdouc k kostelu
sv. P. Barbory, pi'ede všemi obdržel jest; a potom JMKská patře na jiné
dobré lidi, že jsou, slíbivše pečetmi svými za téhož Ambrože za summu
znamenitou. musili své dáti, jsa prošen od p. Beneše z Veitmilemincmistra,
p. Mikuláše z Skalice hofmistra a úredníka mince p. Zachaí-e z Božetílla,
ráčil jest jim z milosti své ten jistý Hrádek právem obdržený dáti, aby
na tom, co jsou za Ambrože svého dali, postíhati mohli; kterýžto potom
Hrádek oni, majíce pečeti své za Ambrože zastavené od lidí vyvazovati,
prodali jsou dále Michalovi Preklovi měštěnínu na H. K. za 110 kp gr
vše širokých českých, penězi hotovými docela zaplacených153). Mlýn ležící
pod Poličany koupil 1491 Pavel mlynál:- od Mírka z Peček a Mikše z Hebešic, jimž byl zapsan od Ambrože frzouchara v dluhu, za 130 kp gr česl54).
Osud Ambrožův jest úejmým dokladem, že Hora nebyla pro každého
eldoradem.
. Jar o s 1 a v byl ustanoven probHem zemským 1486; v Reg. verk.
čteme pN Resurrexi zprávu tuto: "ten týden pl:-iloženo jest novému vrsu. charu zemskému Y2 kp a tak dává se jemu 1 kopa celá"; pH roce 1487
Deus in loco jest jmenován jménem "Jaroslav vrsuchar". Práci probéí'e
zem. konal bezpochyby do roku 1496.
Pe t r z Pol e n o v i c, probél:- královský (viz str. 342), byl podle
zprávy čerpané z Reg. verle 1496 Memento postaven "na místě zemského
probéře"; též z roku 1498 známe podobný zápis "Petr z Polenovic ...
tehdáž na místě zemského probéře"155).
Jan Bar och byl probél:-em zemským roku 1502; k němu lze
vztahovati zprávu v Reg. verle zapsanou pN 1502 Deus in adjut. "probéH
zemskému 1Y2 kp 6 gr na hodní druhé stojecí, mdto dom. mincmistr a má
se jemu každé hody dáti dvoje stojecí do KMti vůle".
Ar n o š t z Dra s o v a byl probéi'em zem. již roku 1503; roku
náslE:dujícího 1504 nepohodl se s probéi"em královským Václavem (viz
str. 344), s nímž mu bylo probovati měď z jednoho cánu; zdráhal se to
163)
164)

A. K. hor. odd. 227. - 157) A. K. hor. odd. Reg. dolu Osla.
A. K. hor. odd. 242.
159) lbidem.
160) A. K. hor. odd. 344.
161) A. K. Lib. testam. K 7.
162) Jméno jeho bývá v zápisech různě pí'ekrucováno; vedle variantú výše již
vytknutých (na str. 346) zaznamenáváme ještě tyto; Jan Bohnický z Bohnic, Jan
Bohůnický z Bohůnic a na Ilenavě. List úř. Lib. obligac. alb. E. 20. - 163) A. K.
hor. odd. 1253. - 164) lb. 2303. - 165) A. K. Červené knihy mincíř. D. 3.
1B6) A. K. Lib. hered. A. 9. Anna z Ziberka byla dcerou Jindřicha Planského.
156)

15B)

161) A. K. Lib. hered. 1426-89. P. 36 v. - 162) A. K. Reg. flav. min. D. 20. A. K. Lib. hered. 1426-89. P. 36 v. - A. K. hor. odd. kniha 1. fol. 245. A. Z. Lib. her. rub. maj. G. 5.
156) A. K. Lib. testam. B. 2.
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se vší chutí svou službu vykonával." Poručníky statku svého učinil Šebestiana Jáchyma Planského z Ziberka a na Velharticích švagra svého
a Adama Budovce z Budova a na Slatiňanech, ujce svého, a obmyslil
každého z nich darem 1000 kop míšo Již dHve daroval ze statku svého
Alžbětě Vrchlabské z Vrchlabí dům fečený Hrádek a dům, v němž bydlel,
Bojanovský. Marl\;ytě Petrovské z Kolovrat, "která jest u Hory Guttny",
a dětem jejím poručil 500 kp míš, aby sobě a týmž dětem svým dvůr
a živnůstlm koupila. Albrecht Valovský z Ousuše ujec jeho byl mu dlužen
1COO kp míš za statek "Waldreichs v Dolejním arciknížetství Rakouském".
Také v minci měl dluh: vzali mu huť k ruce JMCské se všemi svršky a ph_pověděli mu za ni 500 tolan\ ale dosud mu ničeho nedali; k ruce JMCské
-mu vzata také zahrada slove "na haldě", ale dosud mu zaplacena není.
Na chudé femeslníky poručil 1000 kp míš, aby z též summy jim k živnostem jich peníze do určitých časů se zakládaly; mimo to činil mnoho
odkazů po 100 až 500 kp míš, zejména doktorovi Tomášovi Vodjanskému
100 zl uher. na r'etěz; úhrnem rozdal pHbližně 7300 kop míš, 800 zl uher.
a 500 tolarův167 )
Tom á š A r n o š t z Dra s o v a byl místodržícím Jana Bohemického a ještě po jeho smrti konal práce, probéh zemskému pl'-íslušející:
"od Da pacem 1573" to jest od smrti Jana Bohemického průbíl'e zemského
"až zavírajíc neděli Benedicta 1574, jakž jest nový průbíf zemský Pavel
z SHebska vyhlášen, za takových 38 týhodnův jsou průby od tolarových,
též bílých grošových, bílých a malých denárových verkův na místě průbíre
zemského od Tomáše Arnošta z Drasova phjímány a průbovány byly'(168).
Další doklad viz na str. 346.
P a vel G r i e m i II e r z T)" e b s k a byl 1574 snesením sně
movním ustanoven probél-em zemským a Zdislavem Bohtou z Martinic
.a na Smečně, nejvyšším správcem nad horami království Českého, uveden
v úhd169). Byl usedlý v Praze na Starém městě a zabýval se výrobou
sklenic a lazauru k malování v dílně na ostrově Šitkovém170). Mile Dačický zaznamenávaje zprávu, že P. G. 1593 v Praze umfel, phpojuje
o něm poznámku, že byl "nejvyš. probé)"em kovův a mince, avšak málo
tomu rozuměl a platen byl"17l). NepHznivý posudek tento shoduje se
bezpochyby dokonale s pravdou: Medníci mince, jimž P. G., nemoha
se 1576 shodnouti v průbách s Danielem Lehnerem, gvardejnem kutnohorským, phkládal toho vinu, podali o něm komofe zprávu velice nechvalnou. Vytýkajíce mu "nepilné průbování" píší o něm dále takto:
"také i to nacházíme, že on pan průbíl' dokonalé vědomosti anebo známosti ph průbování nemá"; hledá prý omluvu toho nesrovnávání v tom,
167) Desky zem. trh. kvat. modrý 18. fol. C. 2 a 3. Zprávy této poskytl mi
prof, Ot, Hejnic, což timto vděčně připomínám. - 166) A. W. Listina psaná 1575
rukou JiHka Šatného, 'tÍl:'edníka mince.
169) A. K
hor. odd. 2664/3. - 170) Památky archaeol. X. 617. - 171) Rez.
Dač. II. 42.
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že "s gvardejnem z jednoho šrotu neprůbuje"; tomu Medníci odpírají
dokládajíce, že tu není žádného rozdílu: z rozpuštěného ve rku lijí se cány
jednostejné na celé tolary, na půlky i na čtvrtky; posměšně podkládají
mu úmysl ten, "že by on pan průbíl' raději každý týden celý tolar na
průbu nežli čtvrt tolaru bral, a nevědúc k tomu jak phjíti, poněvadž od
starodávna ten se způsob zachovával. tím nesrovnáváním v průbách
zámysl činí". Že na průby jeho nebylo lze spoléhati, objasňují Medníci
mince pHpadem následujícím: 1575 ten týden Dum clamarem nalezl on
zem. probér' tolary dle ortu jemu odtud poslaného značně lehkými; pročež
úl"edníci ten tolar, který se ph minci od toho verlm pr'echovával, vyhledali
a zkoušeti dali jemu společně s gvardejnem, - a nedostatku vytknutého
l1alezeno nebylo; i vyzvali probéfe, aby dotčený ort pfinest avšak nemohli
na něm poznati, byl-li by phnesený ort zdejší, neboť byl všecken ráz
jeho stlučen172 ). Pr-es to pr'ese všecko byl Pavel Griemiller roku 1577 od
stavů opět zvolen zem. probél-em173). Roku 1578 v úterý po sv. Vítu píše
P. G. z T. "průbíf zem. král. Čes." JiHmu Šatnému takto: "Oznamuji
Vám, že jsem ukazatele listu tohoto K a š par a Mol e r a, obyvatele
tu na Horách Kutnách, za místodržícího svého k sHíži a phjímání min-covních a verkových průb, kteréž aby mi skrze něho sem odsílány byly,
jsem naHdil a phjat ačkoli mně se vidí již na léta trochu sešlého býti
avšak až do sv. Havla chtěl bych s ním, jak ph tom pilnost svou míti
bude, koštovati. Protož Vás za to pfátelsky žádám, že jeho již na místě
mém k opatrování sHíže tu mincí vyšlých uvedete, a jak by se ph tom
-chovati mět spravíte ... "174). Na objasnění způsobu, kterak probéf
zemský z probgrošů svých těžiti moht phpomínáme list z roku 1579
(ve čtvrtek po sv. Jiljí), jímž Pavel Griemiller JiHlm Šatného "kmotra
svého milého" prosí za svolent aby Daniel gvardejn "některou tu Mivl1l1
pozůstalého šrotu od mincí týhodních tolarových, grošů bílých a jiných",
které on Pavel bedlivě rozHíděné do Hory poslal, jinou mincí jemu zaplatiti směl175 ). Týhodního stanse vyplácelo se z mince kutnohorské probéh
zemskému 48 gr bíl. ještě na sklonku roku 1590176); tento jeho roční plat
104 zl (po 24 gr bíl.) vzrostl probami na 130 zl. Za Pavla Griemillera,
který bezpochyby trvale pr'ebýval v 'Praze, byla pfeHásána otázka, kde
by měl zemský probér' sídlo své míti. Úfedníci mince jsouce dotazováni
phpomenuli, že dHve, když nebylo mince jiné kromě kutnohorské, se
slušelo, aby probé),' zemský pr-ebýval v Hofe; avšal-: teď, když se pracuje
ve čtyí-ech mincovnách po zemi roztroušených, že by měl míti sídlo své
v Praze 177 ). Soudíme, že podkladem projevu tohoto nebyly toliko důvody
objektivní, věcné, nýbrž Medníci mince že byli tu vedeni také nechutí
vůči nepohodlnému organu dozorčímu. Po Kašparovi Molerovi zvolil
sobě Pavel Griemiller místodržícím Jer ony m a K ar lov s k é ho
172) A. K hor. odtl. kniha 16. fol. 367 až 370. - 173) A. K hor. odd. kniha
21. fol. 31. - lN) A, K hor. odd. 2664/2. - 176) lb. 2907. - 176) A. K hor. odd.
lmiha 3, foL 23b. - 177) A. K hor. odd. kniha 16. fol. 384.
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v i c, jehož dovednost probéí"skou Medníci mince líčili velice
nepHznivě (viz str. 354); a pl'ece se mohl 1593 honositi, že drží Mad sobě
svěl"ený od dávných let, a vzdáti se ho nechtěl ani po smrti Pavla Griemillera, ba dokonce sobě u komory stížil, že Medníci mince od neděle
J ubilate jemu průb "podle starobylého spůsobu" nedávají ani více dáti
nechtějí, a zHká se zodpovědnosti, kdyby snad mezi tím něco zlého a neplatného způsobeno bylo, a konečně prosí za vyplacení dlužného mu
stanse178). Úl'edníci mince odpovídají na dotaz komory dotčenou již
výše Mitkou kritikou jeho činnosti průbíl"ské a uzavírají následujícínli
slovy jadrnými: " ... dokládá, že se mu stancové nevydávají; ale o tom
věděti ráčíte, že panu Pavlovi Griemmerovi z Tí"ebska, probíh zemském II
jest se stanc kladl, a po smrti jeho již nenáleželo a není ten obyčej, z světa
sešlému více stanců klásti; a abychom jej tomuto panu Jeronymovi klásti
a vydávati jměli, o tom žádného poručení jsme neměli. . . jemu panu
Jeronymovi Karlovskému z mince JMCské nic není naraženo a zadržáno ...
ale od pana probíl"e zemského za jeho malou práci tak jako jiným jeho
místodržícím 7 gr dáváno bylo ... '(179). Pi"ece však mu bylo konečně
8 kp 48 gr čes "reštu v minci zadržalého" pdsouzeno a dědicům jeho 1596
vyplaceno180) .
J i í" í k H a i d e 1 i u s z R a sen s t e i n a181) byl na generálním
sněmu 1595 od 10. února do 17. bí"ezna drženém od stavův koruny české
probél'em zemským zvolen "na milostivou JMCské pHmluvu"182); JiH
Haydelius byl tehdy kanclél'em Starého Města Pražského.
Jan Š u s t e r z G o 1 d P u r k u, zlatotepec a měštěnín Starého
města Pražského, učiněn 1610 probél'em zemským; dle soudu Mile Da-'
čického "nic tomu platen nebyl a tomu nerozuměl"183). Listinnou zprávu
o něm známe toliko jedinou: 1618 've čtvrtek po Pam. sv. Filipa a Jakuba
žádá, aby mu vypláceno bylo obvyklých 48 gr bílých a aby mu pravidelně
vydávány byly groše průbní, a pdpomíná, že musí míti ph minci "jednoho
poctivého člověka", který by ph vyčítání peněz dohlédal184). V měsíci
záH rJku 1620 pl'ivezl do Hory pagan~ent sHíbrný a vraceje se s penězi
za něj strženými ku Praze byl na cestě loupežně pí"epaden. zrádcovsky
a nešlechetně zamordován a obloupen185).
z L och

O

4. Řezáči kolkův.

Není Heba, aby široce bylo vykládáno o významu, který se minci
vtiskuje rázem; stačí, povíme-li, že obrazem na minci se vyjadi"uje pro
178) A. K. hor. odd. rkniha ll. fol. 345. 179) A. K. hor. odd. 4219. A. K. hor. odd. kniha 24. fol. 192.
~.
. 181) Bývá psán též Haidl, z Rassenštejna nebo von Raschenstein. 182) Sněmy
Ceské IX. IlO. - A. K. hor. odd. kniha 24. fol. 19.
183) Rez. Dai". Ir. 1I4._ 184 ) A. K.hor. odd. kniha 17. fol. 148. _186) Rez.'
Dač. I. 265.

180)

](aždého úejmě a určitě platební hcdnota penízu toho kterého i jeho
})i"íslušnost territoriální, že se jím znesnadúuje porušování mince (falší,
ostruhováním a pod.) a reliefem rázu že se široká plocha penízu chrání
proti rychlému otírání. Držitelé mince pí"evážnou většinou ode dávna
bývali toho dbalí, aby mince jménem jejich vybíjená měla také pěkný
vzhled, aby byla hlasatelem vyspělosti v umění ryjeckém, aby byla dokladem vkusu ušlechtilého. Podrobíme-li radu mincí, které byly v různých
dobách na Vl. Dvde vybity, zkoumavému pozorování po stránce jich
rázu, poznáme, že í"ezáčům kolků, pro minci kutnohorskou pracujícím,
l1ěkolikráte se podaWo, vyšvihnouti se na vyšší stupeú dokonalosti, ovšem že právě tolikráte také umění ryjecké opět pokleslo. Ráz českého
:groše, z mince kutnohorské vycházejícího. již v prvopočátcích se zastkvěl
pi"esnou a lepou kresbou a nádherným leskem ploch hlazených. Tvůrcové
krásné této mince pdšli z ltalie, od kolébky záHcího umění; jména. těch'
Hí mužů, jejichž součinností dílo tak dokonalé povstalo, jsou sice známa,
.avšak dosud nebylo zjištěno, který z nich byl ryjcem 1). Tradice tohoto
ryjce mistrného dochovaly se do časů krále Jana Lucemburského. Aby
slavná tato doba prvních grošů českých tím více vynikla, stavíme proti
pražskému groši Václava II. obraz groše pražského raženého za Václava III.
(IV.), kdy ryjecké umění v minci kutnohorské skleslo pod úroveĎprosUední
tvorby. Od této doby úpadku po uplynutí asi půldruhého století povznesla se mince v Kutné Hoí"e ražená opět k vyspělosti úcty hodné zásluhou í"ezáče kolků JiHka staršího z :Řásné. Dobu, kdy rydlo Jií"íkovo
zásobovalo kolky pregéi"skými nejen mincovnu kutnohorskou, nýbrž i jiné
mincovny české, možno nazvati novou skvělou epochou českého mincovnictví; netoliko mince hrubá (tolary, zlatníky), ale i mince drobnější
:z té doby prozrazuje rázem svým, že vyšla z rukou mistra kvality nevšední. .K žalostnému poklesnutí vniUní hodnoty české mince po bitvě
bělohorské pddružilo se také nápadné pohoršení rázu. Teprve za krále
Ferdinanda III. bylo vzhledu českých mincí věnováno poněkud více
péče, ale nikoliv na dlouho: na linii, která by graficky znázorúovala rozvoj
·českého ryjectví mincovního, je vil by se na sklonku 17. století opět dosti
pHkrý sestup, zejména pokud se týče mince drobnější. Na začátku 18.
století nastalo zase značné zlepšení pdčiněním vynikajícího i"ezáče kolků
Ondí"eje Ignáce Racensteina
V registre ch verkových často se opakující zprávy o vydání za kolky
nové a za jich ocelování jsou zjevným dokladem, že spoUeba želez pregél"ských v minci kutnohorské byla velice značná: vMyť se za kr. Vladislava vybíjela mince stále ve 13 stolicích pregél"ských, a jest velice pravdě
podobno, že každého téhodne se několik želez stlouklo tak, že bylo Ueba
je znova upraviti. Mince kutnohorská vyžadovala ryjce velmi obratného,
') Prof. Jos. Smolík ve spise svém "Pražské groše" na str. 74. projevuje
že kolky iezal Tyno Lombardus; opírá se o fakt, že jak)Tsi B. Lombardus
v Praze kolky na zlaté (asi 1326-45).

·domněnku.
.dělal
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dodávati kolky nové; soudíme, že jediná osoba nebyla s to,
tak veliké spoUebě, a každý ryjec že měl pomocníky, které si
snad sám vychoval a vyučil, aby pracovali pi-esně dle jeho navedení;
odedávna již ovšem si ryjci vypomáhali hojným užíváním punclíkú, a sice
nejen pro písmena, nýbrž také pro obrazné tvary drobného form2.tu,
častěji se opakující. Vybíjením hrubé mince (tolarú) snadno a rychle se
zmincovalo sUíbro, které v tom kterém témdni na Vl. Dvúr bylo phneseno,
a kolky tolarové vydržely asi pi-es několik verkú. Čím drobnější mince
byla vybíjena, tím více úhozú na železo pregéi-ské bylo Ueba, aby určité
množství hmoty mincovní bylo zpracováno; proto se kolky pro minci
drobnou určené rychle otloukaly a žádaly časté nápravy, - což někdy
pí'esahovalo i síly ryjce tak zdatného, jakým byl Jií-ík starší z Řásné.
Roku 1580 (listem ze dne 23. dubna) omlouvají se úi-edníci mince vúči
nejv. mincmistru, že polovice všeho sUíbra se nezdělává na minci drobnou
dle císai-ského poručení a také sněmovního snesení. Neboť prJ'r "každého
téhodne do tisíce i také pi-es jeden tisíc tolarú bílých groš úv, a do osm
set (tolarú) malých grošú a též do šesti set tolarú bílých peněz vedle tolarúv,
i výše se zdělává. Ale aby polovice sUíbra na drobnou minci zdělávati
se mohla, poněvadž z požehnání božího do Hí set hl-iven sUíbra phchází,
to možné není: jedno proto, že každý týden, to jest v sobotu ráno penězi
z téhož sUíbra nadělanými platiti se musí a též peníze k tomu času konečně
pi-ihotoveny býti musejí; druhé že kolka]" tak mnoho kolkúv k zpregování
též drobné mince, kdyby polovice sUíbra na touž drobnou minci se skládalo a zmincovati mělo, nikterakž postačiti by nemohl, neb se jich na
touž drobnou minci samou každého téhodne do dvaceti kusú při nejmenším·
díle stlouká, s čímž sobě nyní vysoce stejští; ani pregéh jich zpregovati
by nemohli, skrze což by znamenitý hyndrunk, kdyby peníze v čas k placení chudým a pracovitým lidem hotovy býti nemohly, ph horách bJ'Tti
by musil; a zvláště když časem hert v huti se zdvihne, což se často phhází,
a sUíbro o den i o púl druhého do mince nečasně se dodá, a tak v čas
spáleno, složeno i také na cány rozpuštěno a vylito býti nemúže ... '(2).
Zpráv o kutnohorských í'ezáčích kolkú z doby starší jest málo, což
vysvětliti lze tím, že jejich stans (týhodní záplata) zahrnut bývá summárně
ve stansi pro všechny Medníky Vl. Dvora. Proto také nedovedeme pověděti, jaké odměny se jim dostávalo za í'ezání kolkúv na ten či onen
druh mince; víme toliko, že za krále Vladislava II. dávali i-ezáčovi kolkú
Suchých dnú 1 kp 57 gr "na polepšení stanse", že mívali í'ezáčové želez.
pregéi-ských také vedlejší výdělky (za rytí pečetí, cajchú a pod.) a že
bývali za zvláštní zásluhy někdy též obmyšleni zvláštními odměnami.
Doba novější skýtá zpráv hojnějších: na pí'. se dovídáme, že Hanuš Konrád
Greuterměl v letech 1615 a 1616 týhodního platu 57 gr 5 den 3), že roku 1698.
vyhověti

2) A. K hor. odd. 216.
3) A. W. Vrchní minclwšt.

í'ezáči

kolkú placeno za pár želez grošových 3 zl, krejcarových 1 zl 30 kr
a za kolek púlkrejcarový 45 kr 4), že Ondí'ej Ignác Rabenstein roku 1702.
požadoval za pár menších kolkú po 11/2 z15); roku 1624 ustanovuje komora
česká listem ze dne 27. února změněný plat za í'ezání kolkú Janovi Konrádovi Greuterovi, totiž za spodek se svrškem na tolary 1 zl rejn (dí'íve
se platilo 1 kp míšen.) a na groše 30 kl' (dHve 35 kr), dúvodem pro tuto
změnu bylo prohlášení nové mincovní "callady"6).
Takovéto ceny běžné byly platny pouze za poměrú pravidelných;'
nastala-li změna osoby panovníkovy, bylo ovšem nutno poHditi nové
obrazy na minci, což vyžadovalo nákladu mimoi-ádného, v takovém pí-ípadě
pozbyly také staré punclíky na mnoze své ceny. Roku 1565 vyjednávali
úi-edníci mince s í'ezáčem kolkú mincovních, ukázali mu vzory želez na
nové í-íšské zlaté, komorou českou jim zaslané, a vyzvídali, kolik by za.
rytí želez takových požadoval. Řezáč kolkú pí'edevším phpomenul, že
vzorky mu ukázané jsou i-ezány, jako se í'eží pečeti, nikoliv jak se dělávají
matice peněžní (vtlačením vypuklé ocelové štance do změkčeného železa);
takový pár želez že by se musil zaplatiti 12 tolary, neboť prý by vyžadoval
čtrnácti dnú práce pilné; kdežto obvyldým zpúsobem by mohl zhotovitr
týdně 3 až 4 kusy na zlatníky a 20 nebo 24 kusú na bílé peníze?). Poti-eba
nového rázu mohla nastati ovšem také z jiných pÍ'Íčin, na pi-. změnou
mincovního i-ádu nebo jinak. Roku 1577 JiHk z Řásné stíží sobě do.
častého měnění rázu a žádá slušné náhrady za poHzení nových matic
a punclíkú, a sice za každý druh mince nové 10 tolarú, tudíž ph trojnásobné změně ti-i druhú 90 tolarú a při dvojnášobné změně čtvera ..
druhú 80 tolarú, úhrnem 170 tolarú pod titulem "riistgeld'(8).
"Kdo kolky ryje", pHsahal podobně, jako Medník mince, "že tentoMad rytí kolkúv od JMKské i od pana mincmajstra" mu svěí'ený atd.
, Řezáče kolkúv mincovních nutno ovšem hledati mezi zlatníky;
neboť adepti i-emesla zlatnického učili se mimo jiné též rýti pečeti v kameni
i v kovu, a kdož se domáhal mistrovství zlatnického, tomu bylo osvědčiti
i-ádně znalost umění ryjeckého mistrovským dílem (pečetí, na níž vyryt
štít s helmem) 9).
A. K. hor. odd. kniha 44. fol. 379.
A. W. Munz-Raitung.
A. K hor. odd. kniha 26. fcl. 738.
A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 45. - 8) lbid. fol. 508.
Z druhé polovice 16. stoleti známe ze dvou připadů, že zlatníci bývali'přibíráni do průvodu knížat jakožto trabanti, zda-li zúmyslně anebo nahodile, Hci
neumíme; ale soudím3. že dovednosti jich ryjecké bylo vhodným zpúsobem využito:
1566 Hans Ritzman "S. Furstl. Durchlaucht Trabandt und Goltschmidt" píše..
stranu cupusu k dolu "S. Jorgen" (A. W.); 1594 dne 4. března píše David Enderle,
g vardejn v Praze, kom ')Í'e české, že před třemi čtvrtěmi roku byl do pražské mincovny
pHjat jakožto í'ezáč kolkľl jakýsi David Engelhard, císařský trabant, a že l'ezal železa
pOl'ádně, ale teď když bude pokrač:wáno v Hšském sněmu, spíše že zanechá í'ezánL
lolků, než by UplUti! od Madu trabantskéhJ, a poněvadž tu nikoho není, kdo byJ)
ó)
6)
7)
")
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R e i n her, Alf a l' daT y n o Lom b a l' d u s jsou jména Hí
italských, ktei"Í okolo roku 1300 byli povoláni králem Václavem II.
do Hory k tomu, aby zlepšen byl ráz českých mincí. Lze považovati za
,-ěc nespornou, že aspoň jeden z nich byl zlatníkem, totiž vyučeným
a obratným ryjcem.
Ber n h a l' d u s pHpomíná se 1360,· totiž "Bernhart Eysengraber
von dem Perge" koupil 2 kp úroku u Krištofa rychtái"e kolínského10),
a opět 1361 jakožto "sculptor ferramentorum in Montibus Cuthnis "11).
Joh a n nes Eysengreber jest jmenován na listině ze dne 18. listop~du 1363 jakožto svědek, pl'-ed ním jest psán "Enderlinus Examinator
Judex", za ním "Jeclinus dictus Leyrhos ... ceterique jurati Montis
Kutne '(12).
Ne zná mé hoj m é n a "eysengraber" působil okolo roku 1386,
jak vysvítá ze zápisu následujícího: "in die S. Andreae ap." ustanovuje
Katehna manželka Lenharta Hagera, "hern Lenhart meyner swester der
Lucien Eysengraberin suen" aby sloužil mši13). Jest velice pravděpodobno,
že tento Leonhard kněz byl také l'-ezáčem kolkú; zápis z roku 1388 "d.
Leonardus Eysengraber, altarista altaris 00. apostolorum in ecclesia
·Corporis Chl'. in Montibus Chutnis" mohl by sice ukazovati pouze k jeho
pl'lvodu od otce "eysengrabera", avšak zápis pozdější z roku 1389 jej
označuje zl'-ejmě jakožto zlatníka a tím i pravděpodobně jakožto l'-ezáče
želez "L e o n ar d a u l' i f a ber de Montibus Chutnis"14); vždyť historie
církevní poučuje o tom, že umění zlatnické bylo s dústojenstvím kněžským
mincíl'-ů

slučitelno.

Jan zlat n í k . pracoval pro minci horskou již 1473: ph neděli
Letare čteme v Reg. verkových poznámku tuto: "Janovi zlatníkovi 7 gr,
ješto tlusté groše pregoval", kterážto práce svěl'-ovala se zpravidla tomu,
kdož ryl železa pro minci.
Ř í h a z 1 a t n í k byl vyučencem Janovým. Roku 1477 f 3. ante
convers. s. Pauli ve pH mezi poručníkem sirotkúv po Janovi zlatníkovi
a mezi Říhou zlatníkem učinil nejv. mincmistr výpověď tuto: " ... což
se dělání kolkúv ke Dvoru týče, poněvadž král JMt ráčil jest toho Madu
popl'-íti Říhovi, to aby pH něm zústalo vedle vúle JMKské". O díle prennerském rozhodnuto jinak:
poněvadž Jan zlatník činil jest Říhovi
mnohá dobrodiní, l'-emeslu zlatnickému i dílu prennerskému jej naučiv,
. . . cožkoliv vydělá v prengarni, toho aby dával pravú polovici Janové
zlatníkové a dětem jejím do roka a za šest neděl vedle vysazení starého
JJ'

••

se v řezáni želez vyznal, aby se ohlédli po Normberce, kdež prý je lidi takových
dostatek (A. K. hor. odd. kniha ll. fol. 348).
10) Libá erect. II. 192. - 11) lb. I. 34. Bernard daroval tehdy 6 kp gr úroku
špitálu kolinskému.
12) Codex diplom. Moraviae IX. str. 245. Sdělil vrch. báň. kom,isú Oto
Lem,inger.
13) ;Libri erect. III. 312. - H) lb. IV, 446.

ote dne smrti Janovy počítajíce .... aby také hned phjal v učení do
prengarny za robence Václava syna jeho ... a když jemu osmnácte let
dojde, bude-li živ, teprve jej Říha má za knapa a tovaryše phjíti, ač toho
díla bude uměti dovoditi; pakli by dl'-íve osmnácti let uml'-el, tehda Říha
na též místo v též právo má pl'-ijíti Viktorina bratra jeho ... a též i Beneše,
ač by do těch let oba starší uml'-ela'(15). Z toho jest patrno, že l'-ezání kolkúv
obstarával di-íve Jan zlatník; Mad ten nebyl dědičným a vedle výpovědi
nej. mincmistra nezústal ph synech Janových. Pokud se však týkalo
díla prenél'-ského, bylo rozhodnuto podle výsad, jichž prenéH tehdy ještě
užívali (viz str. 12.). Roku 1472 vznikla nesnáz mezi Říhou a Pavlem
Vidlákem o lún pregél'-ský, dúm jakýsi a sUíbro, bezpochyby z pozústalosti
kterési pocházející, na něž si osvojoval právo Říha po manželce své Martě;
viz o tom bližší zprávu u Pavla Vidláka Medníka mince. Roku 1474 koupil
Říha zlatník dúm ležící na Talmarku na rohu ulice od Duchka krajčího
za 32 kp gr čes zaplativ úplně a docela16). Roku 1479 Říha uml'-ejl7).
Jíš a (Giessa) ryl kolky již 147918); v Reg. verkových nacházíme
opětovaně zprávu z roku 1482 a 1483, že "Giešovi, ješto kolky ryje", dáváno
Suchých dní 1 kp 57 gr "na polepšení stanse' '. Tento l'-ezáč kolkú shoduje
se bezpochyby s Jíšou zlatníkem (v Praze), který se pHpomíná v kšaftu
Ondl'-eje Maustytla ze dne 2l. prosince 148019).
B I až e k Dr á b púsobil pH minci horské od 1494 do 1502, jak
lze souditi dle zápisú následujících: 1494 f. 4. Paschae Drábovi od rytí
pečeti královské dáno 1/2 kp; 1495 Exaudi II. dostalo se mu pomoci na
punclíky 2 kp; 1497 a 1498 pHdáváno mu na polepšení díla kolkúv po
2 kp. Roku 1495 koupil sobě dúm ležící za Melhúzem v ulici od tchána
svého Ondl'-eje Remy za 80 kp gr 20) a téhož roku dal suscepcionales 21).
Mezi staršími obce sedal 1497-1502. V minci byl činný ještě na konci
roku 1501, jak patrno z následujícího zápisu: Dicit I. Drábovi 1 kp, který
kolky dělá, na polepšení jeho stojecího. Ph kšaftě Bartoše písal'-e mince
jmenuje se Dráb zlatník poručníkem22 ). Ze zprávy z Reg. verkových
vyňaté, že 1502 Drábové zlatnici po jeho smrti z milosti dána 1 kp, poznaváme, že téhož roku zeml'-el.
Han u š (Hanzl) z 1 a t n í k vyskytá se poprvé V zápisech pH
Toce 1497 jakožto syn Katehny Grešlové, když pNjímal splátky na dům
v České ulici (nad Herpišem), jejž otec jeho GrešI 1493 prodal Janovi
truhlál'-ovi za 60 hl'-; sestra jeho Barbora byla manželkou Volfgangovou 23) .
Roku 1502 byl Hanuš již zlatníkem; a proto není daleka pravdy domněnka,
že pracoval pro minci ihned od smrti Blažka Drába začínaje. O činnosti
15) A. K Reg. rubeum M. 19. - 16) A. K Reg. hered. V. 75. - 17) A. K
Reg. rub. M. 19.
18) A. K hor. odd. kniha I. fol. 120. - 19) Arch. Čes. XXVI. 322b.
20) A. Z. Lib. her. rub. maj. H. 20. - 21) A. K Reg. flav. maj . .A. 19.,22) A. K Lib. testam. B. 4 b.
23) A. Z. Lib. hel. rub. maj. H. I.
R o z p r a vy: n. 1. Čls. 48.
24
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Hanuše zlatníka hovo:H zaplsy takto: 1506 Hanzlovi, který kolky ryje,.
z milosti dáno 5 kp gr k relací pa mincm. 24); 1508 Judica Henzlovi zlatníku
15 gr od pregování grošúv tlustých a peněz tlustých panu mincmajstrovi,
bylo 19 grošúv tlustých a kopa peněz tlustých; 1516 dělal pro krále Ludvíka
,.gorczpergar" (?), na jehož pi'Ípľavu mu dány 4 M sHíbľa, za práci a za
zlaté k pozlacení vydáno 24 kp 59 gr 3 den; 1524 Henzlovi zlatníku za.
Hi kolky k cajchování stHbra 16 gr dán0 25). Roku 1516 koupil dúm za
Melhúzem v ľohu od Jana Němce za 79 kp gr čes 26) a doplácel za něj do 1527;
roku 1525 ujal dúm pod Vl. Dvorem u branky pod Haldeckého pivovarem
od Karla Havlasa v dluhu ve 30 kp gr 27 ). Majestátem 1523 v Olomúci
vydaným povýšil kľál Ludvík Hanuše zlatníka do stavu šlechtického
s příjmím "z Rásné". Roku 1529 byl Hanuš Václavem KOľábem a Krokociem nal-lmut ze zlodějství a pľoto Kľokocia zbil; pře z toho vzniklá
protahovala se na škodu Hanuše zlatníka, který byl dľžen ve vězení,
l:eboť komora kľálovská nemohla se dohodnouti s obcí hOľskou o právomoc 28 ).
Později měl Hanuš nemalou nesnázi s kněžími horskými pľO slova ľouhavá,
kteľá mluvil o velebné svátosti (pozdvihování a phjímání), a byl pľoto
opět uvržen do vězení. Na pí"ímluvu děkana kolínského, jakož i pánů
Havla a Viléma z Pernštajna a jiných měl býti vyručen 29 ). Když 1531
došlo naÍ"Ízení kľále Feľdinanda, aby Hanuše zlatníka z vězení propustili,
"poněvadž se on nevinného býti pľaví a k slyšení se volá", byl Hanus
již mrtev30). Z Frantových práv (str. 6. dle vydání Zíbrtova) dovídáme
se, že Hanuš zlatník z Hory byl jedním z pi"edních tovaľYšú "Cechu lehké
živnosti" (cechu frantovského), totiž člověkem nestHdmým a z té míľy
lehkomyslným. Estera manželka nebo Hanuše ještě 1543 žila31). Synové
jeho byli Ludvík Karel zlatník z Rásné, Medník mince (viz str. 309) a JiHk
zlatník z Rásné, l"ezáč kolkúv mincovních32).
Z i g m u n d z 1 a t n í k z Lib o s 1 a v ě nazývá se 1516 v Reg.
vále. "cajchmajstrem"; téhož roku dáno mu od rytí 40 kolkú hutrejtéí"úm
k cajchování 2 kp 50 gľ a 1519 Adoľate V. placeno mu za cajch do huti
k cajchování 6 gr. Roku 1523 dělal kľálové JMti koflík zlatý, za nějž
s jiným dílem se mu dostalo 70 kp 24 gľ, i dáno mu též 2 M 1 1t 1 qtl
stfíbra za to, kteľéž on pEdal své k dílu glejnotúv králové JMti33). Soudíme,
že Zigmund to byl, kdož se 1527 tlačil na Hanuše zlatníka, a pro nějž:
Hanuš žaloval u čes. komoľy na Medníky mince a na konšely pregéi"ské,
24) A. K. hor. odd. 242. - 26) lb. 343 a. - 26) A. K. Lib. her. niger J. 17. 27) lb. H. 1. - 28) A. K. č. 499. - Listem psaným ve čtvrtel, po neděli družební·
1529 děkuje Hanuš radám komory čes. za přimluvu u šepmistrů a rady na Horách,
Kutnách "pro vejstupek, který sem učinil proti obecnímu svoleni. Že sem zbil svémysl ně člověka podezřelého z přičiny jeho škodlivých slov ... " A. místodrž. fasc.
kut. 15'29/2. Sdělil Oto Lem,inger. - 29) Velice zajímavých podrobností dočisti se lze
v Časopise Čes. Musea 1905 v článku Jos Šimka Poměry náboženské v Kutné Hoře·
v době Ferdinanda 1. - ~O) A. K. č. 561. - Bl) A. K. Kniha smluv pg. 31. - .
b2) A. K. Lib. memorab. (1548-51) D 34.
B3) A. K. hor. odd. 343 a.
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kteÍ"Í " ... majíce býti cchránci ... klenotu KJlVIti totiž kolkúv, na kderých
se ráz tepe neb pľeguje", dopustili, aby jiným (nežli jím Hanušem) byly
kolky do preghauzu ryty a na nich aby se dělalo. V stížném listě svém,
na den sv. Marty psaném 34), praví Hanuš: " ... Mad kolkúv rytí jest
mně poručen a dán do mé živnosti králem Vladislavem JMtí ... i králem
Ludvíkem JMtí ... a protož to VMtem oznamuji a sebe v tom ohrazuji,
jestliže by se jakáž kdy nei"ádná věc zběhla skrze tuto všetečnost, jistě
že by to nebyla má vina, neb sem ten oui"ad držel více nežli dvaceti let
až dosavad, že nemúže žádný Hci, aby skrze mne aká (sic) se škoda dála
KJlVIti. Avšak dá-li pán búh, ráčíte VMt pohleděti na dílo a na kolky,
kejm zchází, jich-li nájemníky čili mnou, to ľáčíte seznati ... " Roku 1506
koupil dúm někdy Ríhy zlatníka u farhofu ležící od Johanky dcery někdy
Ríhovy, mateí"e ženy své, za 80 kp gr 35) a téhož roku dal suscepcionales36);
1511 pľodal dúm Straskyt10vskSr Adamovi, Kurvymatefe mužovi, za 310 kp
gľ čes 37 ); 1513 koupil dúm v ulici za Pfespolovým od KateEny sestľy
nebožky Elšky Jandové za 65 kp gľ38). Manželkou jeho byla Kateřina
po někdy JindEchovi erckaféE zústalá vdova. Roku 1510 tu neděli pfed
sv. Kilianem rozsuzována rúznice, kteľou měl s Tomášem Bzeneckým
a ph kteľé vzplanuv hněvem téhož Tomáše ranil, začež Tomáš v svém
ľanění jej trestal tím, že "o něm mluvil a psal"; pOľovnali .se: Zigmund
dal Tomášovi 15 kp gr čes "za škody" a navzájem se odprosili39). Roku 1533
Zigmund zlatník. umi"e140).
Jan z 1 a t n í k z Lib o s 1 a v ě byl synem Mikuláše Dětského
a bývá (1525) psán též "Jan Dětský z Liboslavě'(41). Roku 528 ujal
dúm, veľšiat i s nádobím zlatnickým na Talmaľku ležící od Zigmunda
z Liboslavě "k činění, držení, vladení a užívání'(42). O činnosti jeho ph
minci zachovaly se zpľávy velice skrovné a neurčité. Pozoruhodný jest
zápis v knize, v níž se poznamenávalo "placení kyzúv nákladníkúm")
tento: 1555 Resurľexi "Dom. loan. de Liboslav factus officialis monetae".
Poněvadž Jan z Liboslavě Medníkem mince v užším toho slova smyslu
nebyl, nutno zápisu tomuto rozuměti takto: Jan z Liboslavě byl prvním
z l"ezáčú kolkúv, jenž byl zaí"azen mezi Medníky na Vl. Dvol"e s platem
stálým; Pl"ed tím platilo se jemu i jeho pl"edchúdcúm podle díla vykonaného, jak patrno ze zápisu ph Quasimodo 1547 (?) "Janovi zlatníkovi
od rytí kolkú 30 gr, ten týden jest mu pEdáno 16 gľ, neb prve (dáváno}
toliko 14 gr, z toho stojecího má všecky kolky i na tallaľY l"ezati". K Janovi
z Liboslavě vztahuje se zajisté pozoruhodný zápis následující, totiž naHzení komory české z roku 1545: "Jakož jest Hanuš Ginter, krále JMti
puchha1ter ph komol"e české, železa neb kolky dva svrchní a spodní n a:
z 1 a t é u her s l~ é na Horách Gutnách dělati poručil, i nevíme, již-li
"') A. místodrž. fasc. kut. 1527/4. Sdělil Oto Lem,inger. - 35) A. Z. Lib, her.
rub. maj. N. 6. - 36) A. K. Reg. Hav. maj. H. 8. - 37) A. Z. L. her. rub. maj.
O. ll. - 38) lb. P. ll. - 39) A. K. Reg. flav. maj. J. 1. - 40) Rez. Dač. 1. 93.
41) A. K. Lib. senten. J. 10. - 42) A. K. Lib. her. niger J. 26.
24*
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sou hotovy; a velmi bychom jich pilně poHebovali, neb máme něco zlata
pospolu, aby se zmincovati mohlo. A protož vám poroučíme, abyste
k zlatníku, kterýž je í'eže, došli a od něho zaplatíc mu, co od nich býti
má, vzali a nám sem, co můžte nejspíš, poslali ... '(43). Jan z Liboslavě
byl mezi Horníky velice vážený: býval šepmistrem 1542-54 a roku 1547
byl pově1'en úkolem vážným, by s Mikulášem z Práchňan privilegia městská
do Prahy dovezl a zmírnění pokut městu uložených vymohl44). Žil v manželství s Annou z Semína, dcerou Jana Hanykéí'e z Semína, sestrou Lidmily
z Semína, která byla provdána za Jeronyma z Drasova, probéí'e královskéh0 45 ). Roku 1557 v úterý po Nanebevzetí P. Marie dělal kšaft: všecken
statek svůj (dům v městě, zahradu s domem v Hlouškách, peníze hotové,
klinoty, vína, dluhy) poroučí manželce své Anně z Semína; soudíme, že
dítek neměl, neboť nečiní v kšaftě o nich zmínky46). O jeho úmrtí jest
v knize pro "placení kyzúv nákladníkům" zapsána zpráva velice čestná
a pochvalná tato: 1557 Inclina "obiit dom. Ioanes aurifaber a Liboslav,
reg. Mtis officialis monetae Montibus in Cuttnis f. II. ante diem S. Wenceslai;
erat enim vir probus et miruminmodum in suo artificio ingeniosus ... '(47).
Ji l' í k s tar š í z Ř á sn é, syn Hanuše zlatníka z Řásné a bratr
Ludvíka Karla z Řásné, Medníka mince, byl ve službách královských
již od roku 1557. Vedle í'ezání kolkú zaměstnával se též maršejdnictvím:
1567 naÍ'Ízuje komora čes. vedle rozkazu králova, aby "dem jezigen M unzeisenschneider zum Kutten Perg" bylo z pokladny mincovní vyplaceno
150 tolarů "zu Ergotzlichkeit seiner mit dem Marchschaiden gehabten
Muhe und Fleisz'(48); 1569 vyměl'oval a mapoval lesy trutnovské, vyšeHoval
spád tamějších 1'ek a j.49). První nám známá zpráva o ryjecké jeho činnosti
pochází z roku 1565: tehdy dne 23. listopadu došel Madu mincovního
v Kutné Ho1'e rozkaz, aby se s í'ezáčem kolkú vyjednávalo stranu rytí
nových kolkú na Í'Íšské zlaté; JiÍ"Ík zauj al zprvu stanovisko zdrženlivé,
ba skoro odmítavé, ale potom se pÍ'ece uvolil, že bude kolky dále 1'ezati50).
Kolky JiHkem z Řásné í'ezané se císaÍ'Í Maxmilianovi velice líbily; i phšlo
naHzení, aby dle vzoru kutnohorského byla ryta pregé1'ská železa též pro
minci pražskou a jáchymovskou51). Po smrti kl'. Maxmiliana dožadují
se Medníci mince dne 16. listopadu 1576 určitých rozkazú ve pHčině mincí
krále Rudolfa nově nastoleného "dasz also die Bildtnis und der Namben
an den Muntzen geenderth werden muesz", aby 1'ezáč mohl v čas kolky
opatřiti a otisky králi na ukázku zaslati, "wo etwas zu derselben allergenedigsten Wolgefallen daran zu endern were, der Aisenschneider siech
darnach zu richten hette"; v "post scriptum" projevují Medníci žádost
ryjcovu "Euer Gnaden geruheten, JKMt glaubwirdigs Kunterfet, da

anderst ains zu bekomen were, uberschikhen, so wolle er demselben nach
die Eisen mit allem Fleisz zu Wergk pringen und schneiden'(52). VyHzení
zá1ežitosti této protáhlo se do dne 23. února 1577, kteréhožto dne podává
JiH Šátný komo1'e zprávu, že posílá na ukázku 4 svršky a 4 spodky, jakož
i vzorky mincí jimi ražených: 2 tolary celé, 1 púlku, 1 čtvrtku a 4 bílé
groše, a ryjec kolkú Jifí z Řásné, který JMCské nikdy neviděl ani podobizny
jeho spaHiti nemohl, že sám s těmi věcmi phjede, aby císaí'e anebo aspoň
věrný jeho kontrfekt shlédnouti a dle toho kolky opraviti mohl; Medník
mince p1'imlouvá se za to, aby pro í'ezáče kolků schválena byla útrata
cestovní čty1' nebo šesti zlatých, neboť by mnohem více stálo opěi.ovné
p1'edělávání kolkův 53 ). Mince kolkem JiHkovým vybité vynikají pí'esnou
a ušlechtilou kresbou obrazu, vysokým jemně propracovaným reliefem
a krásným leskem ploch rovinných. Umělecké dílo na mincovních kolcích,
JiHkem Í'ezaných, pí'edčilo nad výrobek Í'ezáče ph minci jáchymovské
tak vysoce, že byl ráz mincí z Jáchymova vyché.zejících "gegen dem
kuttenpergischen gar ungleich unformlich und also auszugehen nit thuelich
befunden"; pročež král Rudolf naHdil, aby na dále kolky mincovní pro
všecky mincovny české se ryly v Hoí'e. Když pak čes. komora se dotazovala
J iHho Kadnera, mincmistra jáchymovského, kterak na toto naÍ"Ízení
pohlíží, odpověděl on takto: že jest ovšem "ganz gehorsamblich wol zufrieden"; ale že opaHení takovéto by nebylo bez potíží značných, neboť
v Jáchymově jest Heba, aby se mince razila denně, aby byl dostatek
peněz na výplatu dělníkú ph horách aj.; v minci jáchymovské musí prý
býti ryjec kolkú, aby stále ph vybíjení mince dozíral a toho pilně dbal,
aby kolky, jakmile by se poškodily ("versitzen oder sonst wandelbar
werden"), ihned byly opraveny; také by posíláním kolků sem tam do
dálky 24 mil se dílo mincovní velice zdržovalo, že by se nemohlo mincovati
než snad jednou za týden; pročež mincmistr prosí, aby mu bylo z Hory
posláno několik kolkú na tolary celé, púlky a čtvrtky a že "der hiesig Eisenschneider gegen denselben gleich als einem Muster desto basz zurichten
haben, auch darauf mit mehrerem Vleisz, dann jetzt auf ein Eil beschehen,
neue Stock- und Obereisen zurichten'(54). Roku 1587 platili Jií'ílcovi z Řásné
od rytí jednoho svršku na početní groše 15 gr 55). Také o jeho pracecl1
mimo mincovnu královskou múžeme podati některé zprávy zajímavé:
1588 dala obec kutnohorská u Jil'ílm rýti noVou větší stHbrnou pečet
městskou 56 ) a téhož roku mu platila obec od í'ezání kolku "k znamenání
pro hokyně" 15 gr 57). Roku 1575 dne 30. prosince Tobiáš Gebhart, mincmistr v Čes. Budějovicích, posílaje JÍÍ'Ímu Šatnému peníze za měď zrněnou
prosí" Ir wollet davon dem Maister Georgen Euerem Eisenschneider funf
Schod: meisnisch zuestellen und daneben anzeigen lassei1, das er mil' mein
Stain, den er mm ungezweifelt verfertigt haben wirdet, bei gemelten

43) A. K. hor. odd. kniha 18. fol. 91. - 44) A. K. č. 1012. - 45) A. K. Lib.
senten. L. 23. - A. K. Č. 1182. - 46) A. K. Č. 1333. - 47) Pam. archaeol. XIX. 278.
48) A. K. hor. odd. kniha 18. fol. 418. - 49) A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 510
až 513. - 50) lb. fol. 71.
fil) A. K. hor. odd. 1513.

52) A. K. hor. odd. kniha 16. fol. 487. - '") lb. fol. 503. - 'J) A. K. hor. odd.
2848. - 55) A. PHbram. hor. úř. minckošt. - 56) Rez. Dač. II. 26. - 5') A. K.
Rejstřík váhy obecní str. 115.

I

~

I

375

374

Furman hieherschicke ... "58); tato pečeť (" Wappenstein") byla skutečně
JiHkem l"ezána a Tobiášovi Gebhartovi s dopisem ze dne 15. února 1576
zaslána59). Takto jest zjištěno dvoje umělecké dílo JiHka st. z :Řásné,
které na listinách s dotčenými pečetmi múže býti stopováno. Jiným
dílem zlatnickým zabýval se asi měrou skrovnou, nedostávaloť se mu
k tomu času. Saloména, vdova po Pavlovi Pilgramerovi, odevzdala mu
sHíbro, aby jí udělal pásek sHíbrný; ale než pásek byl udělán, ocitla se
Saloména v kázni boží a v kšaftě svém 1583 projevila vúli svou, aby to
stí-íbro bylo prodáno a ty peníze aby dány byly dětem jejím60). Jil'ík st.
z :Ř~sné byl již 1557 šepmistrem mladším. První manželkou jeho byla
Katehna vdova po nebo Jeronymovi Kurkovi 61); druhá manželka jeho
slula l\1andalena. Jihk st. z :Řásné držel dúm za Vorlovým po rodičích
svých a v něm bydlel; druhý dúm jdouc k Klášterské bráně phšel na něj
po nebo JiHkovi Landekovi, zeti jeho; od Zikmunda Freisichselbsta z Freidnpachu phkoupil 1594 k tomuto domu zahrádku vedle brány ke klášteru
jdouc ph valích ležící za 25 kp gr 62 ); také držel zahradu se stodúlkou v Hlouškách, kterou koupil od Buriana jinak Burše mincÍÍ'e. Roku 1597 činil
. poslední poHzení o statku svém a 1599 uml"eI63 ). Všecken statek svúj poručil Mandaleně manželce své a Veruně dceh své, aby se o něj rovným
dílem rozdělily, s tou výminkou, že dceh Ve runě "jestliže by manžela
l'emesla a umění zlatnického sobě s radou mateí'e neb pi'átel svých pojala
a toho žádala, ten prv oznámený verkzejg se vším nádobím, což k témuž
l"emeslu pl"ináleží, vydán a zanechán býti má'(64). l\1andalena po smrti
manžela svého dodávala kolky do mince královské dále; avšak již 1600
v měsíci květnu si stěžovala, že na Vl. Dvore se vybíjí mince jejími kolky,
a jiný že bere za to plat; načež komora čes. phhlížejíc k zásluhám nebo
manžela jejího jí phHda 15 gr týhodní provise65). Veronika dcera její
byla již roku 1603 provdána za zlatníka Matesa Šlegle z města Nisy66),
který však s mincí žádných neměl stykú. Mandalena zemí'ela 161267 ).
V á cla v Vod i č k a Hor s k Ý byl u JiHka z :Řásné vyučen
Í'emeslu zlatnickému a několik rokú u něho pracoval, pomáhaje stárnoucímu
58) A. 'V. listina. - A. K. hor. odd. 2637. - 50) A. K. hor. odd. 2651/1. JiH
Šatn)7 píše Tobiášovi Gebhartovi, že z peněz zaslaných po formanovi do mince
horské podržel jistou summu za měď zrněnou, "mehr von ewenn wappenstain zu·
schneiden dem Gem'gen von Rzasne zuegestellt 2 f13 30 gr, melu wirdt inbeiliegenden Scatelein den uberrest als 1 iB 20 gr zusamb dem wappenstain uberschickt"
a při tom vrací otisk staré pečeti, na vzor zaSlan)7. - 6") A. Z. Lib. testam. alb.
1. C. 24 V. - 61) List. úř. Obligac. C. 28. - 62) Lib. hered. III. B. 23 v•. 63) Rez. Dač. ll. 68. - 64) A. Z. Lib. testam. 1. G.? Z ručnic, jichž měl několik,
odkázal po jedné na památku strejcúm svým JH-íkovi mladšímu z Řásné a Mikulášovi z Řásné, též Samuelovi Bal'borovi, Judity z Řásné strejně své manželu;
mimo to Mikulášovi z Řásné poručil knihy tištěné i psané "k geometrii neb maršejdováni, a jin)Tch k tomu náležitých instrumentúv" aby vzal, co by se mu hodilo. 65) A. K. hor. odd. kniha 24. fol. 445. - 66) A. K. Lib. her. III. P. 24 v. 67) Rez. Dač. ll. 123.

a chi'adnoucímu mistru svému v díle ryjeckém. Aby mince byla včas
kolkú opaHena, kdyby mistr JiH se světa odešel, doporoučel
Medník mince již roku 1591 komoÍ'e české listem ze 26. záH68), aby Václ.
Vodičkovi dopi'áno bylo na zkoušku l"ezati kolky tolarové, kterýžto návrh
byl králem Rudolfem vyslyšen a schválen69 ). O výsledku zkoušky té
nemáme zpráv žádných, ale nepochybujeme nikoliv o tom, že by Václav
Vodička nebyl mistru svému vypomáhal ph rytí kolkú. VácI. Vodička
vládl jakýmsi statkem nemovitým: 1588 prodal dúm svúj u Kouhmské
brány Filipovi Šmidtovi sedláh za 165 kp gr 70); 1589 koupil dúm v uličce
za Slonovic od Reginy, Kašpara Hubnera probél-e manželky, za 80 kp gr 71 );
1591· dúm právě dotčený prodal Zigmundovi Labuškovi za 80 kp gr 72 );
1597 koupil dúm Rabachovský v ulici jdouc k Vysole kostelu ležící od
Jana Rozy za 150 kp gr 73); 1598 dal pHjemné 74). Umi'el roku 159975 ).
Fd imrentování svrškú po něm pozústalých nalezeno mnoho šperkú, které
mu do správky byly dány76).
l"ezáčem

Jan Kle m e nt zlatník byl Madem mincovním po smrti Jihka
staršího z :Řásné vyhlédnut za jeho nástupce; považovali jej za schopného
l'ezáče kolkú, poněvadž pracoval v dílně mistra Jifíka. Listem ~e dne
15. dubna 1600 naÍ'ídila komora, aby mu bylo uloženo Í'ezati vzorek a ten
aby byl poslán k nahlédnutí 77). Domníváme se, že jakožto Í'ezáč kolkú
vypomáhal pij minci horské dotud (asi do 1603), než mohla býti získána
nová dovednější síla. Jan Klement zlatník zemÍ'el 1624 jakožto muž
věkem sešlý78).
Ji n dÍ' i c h G e r n ha r d t pracoval pro minci horskou roku 1603;
dokladem toho jest list ze dne 3. června 1606, jímž komora čes. nahzuje,
aby jemu "Eisensclmeider" bylo z mince zaplaceno 5 kp gr za to, že pí'ed
Hemi lety i'ezal nové spodky a svršky 79). Snad vyžadovala' mince kutnohorská služeb jeho ještě v létech následujídch (do 1606) do ustanovení
nového l"ezáče kolků.
Jan K o n rad G r e u t e r, ds. komorní zlatník, l"ezal kolky
pro minci kutnohorskou zajisté již 1607, neboť dne 13. ledna 1609 nahzuje
komora, aby mu vydán byl plat za uplynulé dva roky, jejž prý šafáÍ" mince
podržel za sebou80). A opět roku 1612 bylo minci kutnohorské platiti
»J anovi Kundrátovi Grejterovi pH minci pražské" 60 kp míšen. za to,
že "některé nové kolky na rozdílnou minci; jakáž jest pH JMti na království České korunování byla vydána, vedle l'emesla a umění svého zho68) A. K. hor. odd. kniha ll. fol. 253 v. - 69) A. K. hor. odd. kniha 3.
fol. 274. - 70) A. K. Lib. her. III. C. 2. - 71) lb. D. 6 v. - 72) lb. D. 36. 73) lb. 1. 3. U) List. M. Obligac. D. 41 V. 76) A. arcid. matriky svbarb.
Pohřben dne 18. dubna. 76) A. K. Kniha invent. E. 21.
77) A. K. hor. odd. kniha 24. fol. 429. - 78) A. arcid. matriky svbarb.
Pochován dne 7. prosince.
79) A. K. hor. odd. kniha 25. fol. 276.
80) A. K. hor. ~dd. kniha 25. fol. 538.
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tovil'(81). V létech 1615 a 1616 nacházíme v týdenních účtech mincovních
stálou položku "Janu Krejterovi kolkah od rytí kolkův 57 gr 5 den'(82).
Maje zásobovati mincovnu pražskou, horskou i jáchymovskou kolky
mincovními, stěží mohl stačiti i-ezáč sebe dovednější a obratnější; proto
se nepodivujeme tomu, že úl-edníci mince kutnohorské roku 1617 stížili
sobě do jistých nepoi-ádkův Janem K. Greuterem zaviněných; komorou
mu bylo proto domlouván0 83). Pravdě se podobá, že do Hory dodával
kolky ještě roku 1626. Jan K. Greuter byl též nákladníkem hor a sice
vortu ,Naděje na Turkanku a dolu Šipčí na couku Gryfském 84).
Šal o m o u n S k u 1 tet z S ch u 1 t i s h e i m u byl již roku 1645
i-ezáčem kolk-ú pro mincovny české ustanoveným, kterýžto fakt vysvítá
ze svatební smlouvy jeho s Mandalenou ovdovělou Witmanovou 85 ). Ve
svatební smlouvě dcery jeho Evy Marie s R.ehoi-em Leopoldem Haklem
81) A. K hor. odd. kniha 26. fol. 87. - 82) A. W. wochentl. Miinzkosten.83) A. K hor. odd. kniha 26. fol. 570 v. - 8<) A. K hor, odd. kniha 10. fol. 526. Zdařilý otisk jeho krásně rytého sekrytu jest pí'ipojený k listině v hor. odd. 5152.
85) Svateb ni smlouva Šalomouna Skulteta s Mandalenou ovdov. vVitmanovou
jest uložena v městském archivě kutnohorském sub. n. 9388 a zni takto: Letha
Páně Tisiciho šestistého čtYlydcátého pátého v neděli po Svatém Mathouši, to
jest 24. dne 1l1ěsice septembris stala se smlouva svadebni, celé a dokonalé pí"átelské
porovnáni: Prostl-edkovánim urozených pána pana Hartunka z Hartenfelzu, ]MCské
úředlnika nad ungeltem královským v městech Pražských, a pana Jindřicha :Řečického,
měštěnína a spoluradniho Starého města Pražského, od pani Mandaleny, pozústalé
vdovy po dobré paměti p. Jiříkovi Wittmanovi, jakožto nevěsty dožádan)Tmi pány
přáteli z strany jedné, a urozeného a statečného rytH"e pana Jana Vilima Rúžovského z Rúžova, též urozených pana Jakuba Wolkera, JMCské mincmistra, a pana
Jana Martiniusa Chejnovského, od pana Šalomouna Sculteta, při JMCské mincich
v královstvi Českém nařízeného minceisenšneidera, jakožto ženicha dožádan)Tmi
pány přáteli z strany druhé, a to taková: Jakož jest svrchupsaný p. Šalomoun
Scultet na pocth"é a šetrné jak při pani Mandaleně pH Wittmanové tak také pánich
přáteli ch jejich toho vyhledáváni to obdržel, že jest se jemu k stavu sv. manželstvi
zamluvila a k takovému slibu manželskému před vejše psanými z oboji strany dožádanými pány pfáteli se pHznala, pročež jsouce věc obyčejná, že se ~mlouvy svadebni pí"ed sňatkem manželským pro budouci opatl-ení manželské spisuji a utvrzuji,
dle toho tehdy: předně a nejprve dotčená pani Mandalena vVitmanová jakožto
nevěsta panu ženichovi a budoucimu p. manželu svému jedno sto zlatých po sobě
do dne a do roka věňuje, kteroužto summu a jmenováni "ěna týž pan Šalomoun
Scultet jest ujal a naproti tomu dotčené p. Mandaleně, prv Wittmanové a již budou2i
své nejmilejši manželce. od sebe totiž tl-etinou vejš jedno sto a padesáte zlatých rejnských jmenoval a takové věno moci těchto svadebnich smluv obvěnil, k tomu z lásky
manželské ještě padesáte zlatých pHdal. A poněvadž dvi ditek, syn a dcera, po t)Tmž
Jifikovi Witmanovi prvnějšim manželu jejim pozústaly, tehdy misto legitimy nebo
dílu otcovského z statku po témž manželu jejim pozústalého jedno sto a padesáte
zlatých, za panem Tobiášem Pachem hoffedršmukerem zústávajicich, od něho šllldtbrifem pojištěných týmž dětem náležeti má. K tomu týmž dětem svým phdává
jednomu každému po jednom centnýH cinu a s jednoho lože šatú. Dále vynacházejice
se po témž pr"edešlém manželu jejim za ppp města LithoměHc summy hlavni tři sta
kop mišensk)Tch pojištěných, z takové summy dlužní jednomu každému dítěti též
po jednom stu kopách míšenských náležeti, tl-eti pak sto kop míš. ji zústati má,
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nazývá se Skultet "horníkem, sousedem a spoluradním na Horách Kutnách" 86) ; že v Hoi"e byl usedlý, vysvítá z následujícího zápisu: 1653 dne
15. května Šalomoun Skultet s Magdalenou, někdy JiHho Adama Widmona,
měštěnÍna Star. města Pražského 87) , a již svou manželkou, též Evě Mariji
své vlastní dceh z Heleny Pajerové, pi-edešlé manželky své, koupil dům
Mikulášovský (nyní č. p. 2. a 10.) proti chrámu sv. Jakuba Většího a domu
arciděkanskému, též proti němu místo pusté, kdež pi-ed lety dům a lázeň
bývala, pod týmž Vys. kostelem, také dům s sanitrnicí a s zahradou ph
něm Vlašťovičkovskou v Hlouškách za Klášterskou branou ležící i s nádobím sanitrnickým od Anny Richterové vdovy za 750 zl rejn. 88).
Ji n d i" i c h G 1 a gem a n ryl pro Horu kolky roku 1682; dokladem
jest kvitance z 26. Mezna t. 1'., jíž gvardejnu kutnohorskému stvrzuje
pHjem 15 zl "an Abschlag meiner Eisenschneiderarbeit'(89), jakož i týdenní
účet z téhož roku s položkou touto: "hat der Pragerische Miintzeisenschneider H. Heinrich Glageman vvegen geschnittenen underschiedlichen
Stock und Obereysen laut Specification und Quitung No 16. empfangen
78 Gulden 22 Kreutzer 2 Pfennige"90).
On d i- e j 19 n á c Ra b e n st e i n phjal z pokladny mince
kutnohorské roku 1701 jakožto "Eisenschneidererverdienst" úhrnem"
104 zl 15 kr 91) a roku 1702 dotvrzuje "habe ich Quartein als zugleich Eisenkteroužto summu těch jedno sto kop míšo ona sobě ll: své budouci disposici pozús,avuje. Item strany domečku s zahrádkou v osadě Sv. Jindficha ležíciho, kterýž jest
ona pani Mandalena s nemal}Tm nákladem SV)Tm od zkázy zachovala, tak smluveno
a zústáno, pokudž co při tom obdržáno bude a týž domček neb zahrádka k prodaji
přijdou, že polovice jedna dětem a druhá polovice jí p, Mandaleně jakožto máteH
jejich vlastni náležeti má, Jestliže by je manžely Pán Búh budoucně ditkami obdahť
ráčil, co se nápadu dotýče, to se pH vyměřeni práva městského pozústavuje . , ,"
Listina jest opatl-ena podpisy i pečetmi obou snoubencú i jich pfátel svrchu dotče
ných, vyjímaje Jana Martiniusa Chejnovského, - Poněvadž Šalomoun Škultet
z tohoto světa jest bez poHzení a kšaftu vyktočil, zpúsoben rozdíl statku mohovitého, po něm pozústalého, na základě smlouvy a přátelského porovnáni mezi dědici,
jehož datum jest 1657 dne 9, měsíce junii (A. K. (', 10267), Mandalena vdova "z své
libezné vúle nebyvši tim povinna, ale vinšujice sobě na tom světě pokoj, svornost
a lásku míti," od své tl-etiny, která jí v tom statku vedle práva městského náležela,
jest zcela a úplně upustila; dúm Mikulášovsk)T, jakož i sanitrnici s zahradou v Hlouškách ujala Mandalena za podmínek pro Evu Marii Hacldovou velice výhodn)Tch,
ano i dúm v Rynku ležíci'ji k dědičnému vlastnímu uživání postoupila, "Z strany
všelijakých mobilií, .. jak se zde v mě stě Hoř e K u t n é, v k tel' é m
ne b o ž t i k pan Š k u 1 tet byt e m o stá val, tak nápodobně v mě s tec h
P r a ž s k Ý c h v min c i JMCské se vynacházejícich, o ty jsou se na polovic
rozdělili, však co se toho vel' g c a j k u, k t e rýn e b. pan Š k u 1 tet
k s v é m u k u n s t u u ž i val, dotýče, ten jest paní vdově zcela a zúplna samé
zanechán." - 86) A. K, Č, 10064, - 87) Syn jeho JiH Adam Widman mladši byl
cis. rychtáfem v Kutné Hofe okolo roku 1697. - 88) A, K. Lib, hered. VI. pg. 680,
89) A. W. listina s otiskem sekrytu pěkně í-ezaného. - Známe podobnou
kvitanci ze dne 13. května téhož roku. A. K. hor. odd, 8260, - 90) A. Vf. MiintzRaittung.
91) A. W. lVHmtz-Gefii.lle und Ausgaben.
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schneider wegen der geschnittenen Preg Stéicklen nemblich per 42 Par
a Jl/2 fl bahr erhoben id est 63 fl'(92).

5.

Kolkař.

Železa pregél'ská p1'echovávala se v minci v bezpečném úkrytu.
Hlavními jich strážci a opatrovníky byli Medníci mince s gvardejnem.
Avšak mimo to byla ustanovena osoba hodná k tomu, aby od Medníka
mince phjaté v hromadě kolky ke každému verku jednotlivým pregél'ům
rozdělovala a po ukončení díla je opět do mince zpět dodala. Komu Mad
ten byl svěí'en, nazýval se k o I k a í' e m 1); jeho povinností bylo ovšem
také, aby od pregéí'ů vrácené kolky pilně ohledal a, byly-li snad pošk~zeny,
Medníkům toho nezamlčel. Ustanovení kolka1'e čelilo ovšem' hlavně proti
možné falši; ale jím se mělo také uleviti Medníkům mince a ukončení
díla mincovního se urychliti. Kolka1' nově ustanovený byl brán na závazek a činil pHsahu obvyklou u jiných úředníkův v minci s odlišnou
statí touto: " .... tento Mad chování, opatróvání a vydávání kolkův
mně poručený a daný i také p1'i mince lorování, vyčítání a co zapoHebí
k tomu Madu ncileží mně svěl'eno bude, věrně, pravě a spravedlivě zpravovati ... '(2).
Jaký měl kolka1' stans za krále Vladislava a krále Ludvíka, 1'íci
nedovedeme; toliko víme, že mu dávali z mince Suchých dní 4 kp gr
a k Štědrému večeru na husci 4 gr. Z doby pozdější zachovala se zpráva,
že kolkař bral stojecího týdně 6 gr od chování kolků grošových. Když
pak "Jochumtály počali mincovati", nechtěl kolka]" z toho stojecího
6 gr obou druhů kolkův opatrovati, a Medníci musili roku 1544 "ten
Mad a práci opaHiti jiným". Ale ani ten ))nechtěl těch kolkll k sobě phjíti,
než aby mu stojecího phdáno bylo", a když mu Medníci o své vůli pHdati
nechtěli, ,,Í ten vzal odpuštění'(3). Úí'edníkům vidělo by se za slušné,
aby k těm 6 gr dva pí'idána byla, poněvadž kolkaí- netoliko ph obojích
kolcích, ale ph čtení (peněz), lorování etc práci povede; však bez vědomí
a vůle komory české toho učiniti nemohli; komora k tomu konečně 1544
"na místě JMKské a do JMti libosti a změnění" povolila, aby kolkah
již osm grošův dáváno bylo (v pátek p1'ed sl. hodem seslání Ducha SV.)4).
M i k u I á š byl kolka1'em 1496-97; pÍ'ed tím byl šafáí'em v minci.
Jan Jih I a v s k Ý též Jih I a v e c, "který kolky chová",
pHpomíná se v reg. verkových ph roku 1504. Avšak že dÍ'Íve již byl ve
92) Ibidem.
1) Později, když Mad tento pominul, byl název "kolkai'e" pi'enesen na
kolkúv,
2) A. K hor. odd. 622jII. a 3968/V1.
3) A. místodrž. v Praze Fasc. Kutná Hora ř. 1544/19 a 27.
4) A. K hor. odd. kniha 18. fol. 125.

i'ezáče

službách na Vl. Dvol-e, poznavame ze zaplsu následujícího: 1499 Misericordia Jihlavcovi 10 gr na ztravu, když panu kancléí'ovi peníze do Prahy
dovezl a pagament měl s sebú vzíti; poslední o něm zprávu známe z roku1520
Memento "Jihlavcovi starému Štědrého večera dáno 4 gr.
Š ť a st n Ý byl kolkaí-em v létech 1523~1526; dávali mu Suchých
dní 4 kp gr 5).
Růž i č k a učiněn byl kolka1'em roku 1544 a od neděle Spiritus
domini bral již zvýšený stans: "toho týhodne pmoženy k stojecímu Rů
žičkovi kolkafi 2 gr proto, že oboje kolky, grošové i na Jochumtálské
k svému opatrování phjal".
B u r i a n Vrb í k z Žab o k I i k byl kolka1'em bezpochyby již
p1'ed rokem 1550; býval kdysi perkmistrem ve Fratích, 1529 učiněn horním
hofmistrem, 1534 s Madu toho sesazen, od 1535 byl pak svrchním štajgé1'em,
konečně se stal mincí1'em a kolkaí-em. Roku 1551 byl Burian Vrbík vzat
do vězení, poněvadž na něm lpělo podezí'ení, že by komusi tajně kolky
půjčoval a takto faleš podporoval. Když byl do rady pí'edvolán a "puštěna
naň ostracha", odpírat že by jinému kolky byl vydával, než do preghauzu
pregé1'ům, od nichž je opět pl'ijímá; kolky prý má v své moci, však plátů
nemá, ani do mince jíti nemůže, ne b klíče od mince nemá a bez panů
úí'edníků a šafá1'e tam jíti nemůže a také tolarů nephjímá; zapÍ'Ísahal se,
že bez viny sedí a že "lotrem na stará kolena ne bude" . Jůza mincíÍ', syn
Burianův, jemuž byly kolky poručeny, když Burian do Prahy se chystal.
vypověděl jsa tázán, že jest ty kolky vydával, ale že pl'i tom byl šafá],'
a vrátný, a šafáí' že kolky vydané zapisoval, všecky že byly opět vráceny
a žádný se neztratil; dokud pak pregéh pracují, on prý kolků nespravuje.
Burianovi Vrbíkovi značně bylo pl'itíženo vývodem, jejž učinil Mates
LidI z Myslova, Medník mince, proti naí-knutí, jakoby ty falešné tolary
pocházely z mince. ))Pro ochranu poctivosti mince" sepsal sedm artikulí,
v nichž praví p1'edevším, že on sám nikdy nikomu z mince nevyplácí, než
oba Medníci mince společně u pl'ítomnosti písal'e a šafá1'e mince a že žádný
do sklepa, kde se peníze chovají, sám nechodí, než vždycky dva spolu.
Proti výtce, že by nepilen byl ph minci a želez náležitě neopatroval a tady
že se na železa JMKské falešné tolary dělaly, hájil se takto: ;,Opatrování
kolků a želez ne mé osobě, ale jednomu pÍ'Ísežnému a obzvláště na to
úízenému jest náleželo v té truhle pod tím zámkem, kdež pí'edešle se
zamykaly, prve než jsem já pH minci Medníkem byl. A toho času, když
se to zběhlo, Burian Vrbík to sobě poručeno měl a k tomu Madu zÍ'Ízen
byl. .. Ale jaký neí'ád a nepilnost týž Vrbík ph tom Madu zachoval,
to jest Vám také vědomo, když pl'i vyčítání peněz v minci v podez1'ení
se dal, že jsme to s pilností na pana mincmistra vznesli, radili jsme i prosili,
aby dotčeného Vrbíka z toho Madu, který malý není, složil a jiným pilnějším opaHiti ráčil. Také jest Vám vědomo, že týž Vrbík želez pregéí'ských
5) A. K hor. odd. 343/a, 344.
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grošových půjčil, na které se p1'edešle groše po sedmi penězích mincovaly,
bez vědomí a vůle naší, a toho času žádný verk grošový nedělali, a ty
grošové pláty těmi kolky jsou zpregovány. Když jsme o tom zvěděli,
opět jsme na pana mincmistra s obtížností znesli, žádajíce velikou prosbou
pro uvarování dalších neí'ádů a provozování falše Mad ten aby jiným
opatřiti ráčil, ... ale rovně toho jako i prve obdržeti jsme nemohli ... "6).
Komise k tomu zvláště zřízená konala pilné šeHení "pro vyhledání falše"
a Burian seděl v kládě v tuhém vězení, až dne 2. záH 1551 arcikníže Ferdinand maje zření k jeho značnému staí'í kázal jej propustiti na rukojmí
pod 600 kp gr čes?).
Ji n d l' i c h kolkaÍ' phpomíná se roku 1554 v Reg. verkových.
A dam Str nad z F r e y t o k, šafáÍ' mince opatroval kolky
od roku 1593 od 1. června bezpochyby až do roku 1600, kdy od šafářství
odstoupil (viz stať následující).
M art i n Hun e k vyskytá se v účtech z let 1615 a 1616 jakožto
strážce kolků mincovních, tehdy ještě bral týdně 8 gr stanse 8). Dle účtu
Hunkem dne 21. února 1615 podaného poznáváme, že kolkaři bylo též
zjednávati u zámečníka železa nová, jakož i ocelování želez starých 9).
6. Šafář mince a hospodář Vlašského Dvora.

ÚÍ'edníku mince na pomoc pb různých výkonech byl ustanoven též
š a f á l' min c e, kterému vedle toho byly svHeny veškeré oekonomické
záležitosti k dílu mincovnímu a ke Dvoru Vlaskému se táhnoucí. Instrukcí
z roku 1593 ukládají se šafáh mince následující povinnosti. Šafáři mince
přísluší d o z o r nad e vše mi p o k o j i Vl. D vor a; jestliže by
vichřicí nebo pověHím sUechy, žlaby nebo zdivo bylo poškozeno, má se
postarati o včasnou opravu, jakož i 1'ádné vymetání komínů na zřeteli
míti; nechť dbá také toho, aby pokaždé z večera byl Vl. Dvůr záhy vratným
uzamčen a nikdo cizí aby vpuštěn nebyl, to pro bezpečí mincovní pokladny;
proto jest žádoucno, aby šafář na Vl. Dvo1'e pJ:-ebýval a tam léhal, ku
kterémužto cíli byla pro něj zHzena nová světnice a poskytnuto mu zdarma
paliva "doch dasz allein hierinnen die Notturft und khein ůberfluss gefolgt
werde". PH lití verku budiž v g o s e pří tom e n a mějž pozor, aby
nic podeúelého se nedělo; nesmí však bez gvardejna ani stHbra sázeti ani
líti, nýbrž musí gvardejnovi ohlásiti hodinu, kdy sazeno býti má. Phjdou-li
mincíh a pregéři časně ráno do práce, nechť sám ode Vl' e min c o vn í
s vět nic i a nikoho jiného k tomu neposílá, aby sobě zvážené cány
a bílé pláty ze svých uzamčených truhlic k práci vybrati mohli; k tomu
ať jim vyd á s v i c, kolik jich ph práci pÍ'ede dnem poUebují, pokud
6) A. K. hor. odd. 1526. - ') Obširnějši zprávy lze se dočisti v Pam. arch.
XIV. 389 a násl.
6) A. W. Vrchni minckošt. - 9) A. 'vV. "\Vochentl. Mi.intzkosten.

úí'edníkem mince bylo povoleno. Dále jest mu i j i n é z á s o b y o p at r o vat i, jakož jsou: vinný kámen, sůl, prkna, šindel, Mebíky, papír
a pod., nikoho k nim nesmí pi"ipouštěti, nýbrž má z nich sám dle poUeby
vydávati. Dále jest nutna jeho pÍ' í tom n o s t pí' i bíl e n í plá t ů v,
neboť jemu jest dle naHzení Medníka mince a gvardejna vinný kámen
sázeti, upoUebený po bílení uschovati a kotly bělicí vyčistiti a ukliditi.
Také má po m á ha t i p r 1 poč í tá n í pen ě z vy bit Ý c h.
Dalším úkolem jeho jest min c k o š t t Ý den n í s e s t a v o vat i,
jakož i v Ý k a z pro v i s i o n ů a pen s i o n ů k a ž d é hot é h odne se p i s o vat i, puchhalterovi ku schválení pí'edkládati a potom
výplatu jich uskutečniti. Když vrátný Vl. Dvora od sedláků u h líp í' ijím á a je měH, jest šafáh pilně dozírati, aby bylo správně měí"eno
a sedláci aby žádného podvodu se nedopouštěli, dle výkazu vrátným
způsobeného má šafáí'em uhlí býti zaplaceno. Vše co kovái" a zámečník
do mince dodává, totiž železa pregéÍ'ská, kladiva, vůbec různé n á dob í
do dílen mincovních zhotovené nechť šafáí' pilně
o h I é d á, bylo-li náležitě poHzeno, je zaplatí a partikulá1' do mince
podá. Op r a v y a s t a v b y na V!. D vo ř e ať zevrubně se p í š e,
jednotlivé práce každého í'emeslníka zvláště vyznačí, soupisy puchhalterovi
předloží a Medníku mince, aby byly zaplaceny, odevzdá. Žel e z o n o v ě
z a k o u pen é šafM váží a uchovává a pilně zapisuje, od koho za jaký
peníz bylo koupeno, a kdy a komu a k jakému účelu bylo opět vydáno;
také starou měď ze strojův dolových do skládky pbjímá a po pÍ'Ípadě
opět vydává. Konečně se nahzuje šafáh, aby o každém svátku po kázání
podělil chudé almužnou, pro kterou týdně jedna kopa byla stanovena;
zbylo-li by něco, má do zvláštní schránky uložiti a v kterousi dobu posvátnou vězňům a chudým rozdati.
Také šafáí' mince sliboval pí'ísežně, že Mad sobě svěí'ený ph minci
bude věrně spravovati; přísaha jeho byla souhlasna s pHsahou písaÍ'e
mince. Též rukojmí mu bylo Ueba.
ŠafáÍ'em mince nemohl býti, kdo neuměl čísti, psáti a jednoduché
aspoň počty sestavovati; také nesvěí"ovali službu šafá1'skou než tomu,
jehož poctivost nebyla v pochybu brána. Srovnáme-li službu šafá1'e mincovního s povinnostmi, jež bylo konati písah mince, a uvážíme-li, jaká
práce byla úkolem úředníka v minci, uznáme, že nebyl nemožným postup
šafáře na písaí'ství a odtud i na místo Medníka mince; že se to skutečně
dálo, bude několika pHpady zjevným učiněno a doloženo.
Dokud se na Vl. DvoÍ'e čile mincovalo, byla činnost šafMe mincovního
všecka zaujata dílem mincovním, a proto mu nezbývalo času, aby mohl
pečovati o budovu Vl. Dvora, aby mohl spravovati zásoby tam uchované,
aby vůbec se mohl starati o různé poUeby, které ležely mimo dílo mincovní. K službám takovým byl za krále Vladislava ustanoven h o s pod á í'
Vl. D vor a (hospes). Když pak později mincování se uskrovnilo, byly
oba tyto Mady sloučeny v jedno; stalo-li se to již za krále Ludvíka anebo
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teprve za krále Ferdinanda, kdy také počet ÚÍ"edníkúv mince byl zmenšen~
i"íci nedovedeme. Šafái- vykonával někdy též práci mimoi"ádnou, za tu
pak býval odměňován zvláště: 1510 Dicit II. Rolíčkovi od tlučení tvrdého
olova ve dvú létech dáno 18 gr k podsýpání pod stHbro.
Z doby starší (pi"ed králem Vladislavem Jagel.) máme jedinou zprávu
o šafáHch mince. Ve ph o dúl Studnici na Koňském trhu u Kouhmské
brány v Kutné Roi"e, která byla rozs~lzována roku 1405 dne 4. ledna,
phpomíná se mezi zástupci královými:
K r i š t o f z Pí s k u (Cristoff von Pyesk) "phleger in der wer1\:kammer in den czeiten" 14051).
Ma r t í n e k jezdil 1478 a ještě 1480 do Prahy k králi s groši a
s rejstry; pravděpodobna jest jeho totožnost s Martinem, který byl později
písal:-em mince a ÚÍ"edníkem mince.
K u r pělo v s k Ý byl šafář"em mince 1489-91.
M i k u 1 á š byl šafMem v minci 1492-95; opustiv namáhavou
tuto službu stal se kolkař"em čili opatrovníkem peněžních kolkú. Rúzná
ustanovení v kš aftu jeho (1498) nasvědčují tomu, že měl zalíbení v knihách~
o gradualu a antifonáh papírovém, který měl u kněze J ana uschovan~T,
ustanovuje, chtěli-li by páni ÚÍ"edníci do kaply krále JMtikúpiti, začkoli
stojí, nechť vezmú; "kněz Jan měl vúli sobě k své potí-ebě knihy, kteréž
by jemu pHležely, vybrati; duplex opus Vincencii, jedno jest u kněze
Jana a druhé v komol:-e, opus Anicene, libellus in alchimia v bílé kúži,
to čtvero Jarošovi baccaláh aby bylo vydáno bez nesnáze 2). Bartoš písař"
mince ať to sobě vezme libros artis notarie et ceteros libro::' i stolček
s zámkem".
Bar t o š jest v registrech prengrecních 1496 jmenován na místě,
kde jindy bývá psán šafál:- mince; od roku 1497 byl písařem mince.
P a vel byl šafál:-em mince 1497 -15003 ).
Jan Jel é n e k phpomíná se pE roce 1501.
Rol í č e k jest v Reg. prengrecních zaznamenán od 1501 do 1507;
byl šafář"em mince do roku 1511; z Reg. verkových se dovídáme, že ph
neděli Invocavit dotčeného roku bylo Martinovi vrátnému za pět nedělí
dáno 10 gr, ješto za Rolíčka šafál:-e opatroval v minci, když byl nemocen;
v tu dobu Rolíček již nebyl šafář"em mince, neboť ph neděli dotčené bylo
se šteurú pátečních a stojecího sňato 8 gr, které Rolíčkovi šafáh pHslušely,
- snad byl již mrtev.
Ji n d i" i c h byl nástupcem Rolíčkovým: 1511 Reminiscere phloženo k šteuróm Jindhchovi šafáh mince 8 gr; službu tuto zastával
do 1513.
') Zycha b6hm. Bergrecht II. 388. Správné
Leminger.
2) A. K Lib. testam. B. 2.
3) A. VV. Reg. prengrecni.

čtení

této zprávy vystihl Otakar

Ji fík, někdy písař- v huti královské, držel ÚÍ"ad šafár"e v minci
bez pí"etržení od 15144) do 1533, v kterémžto roce se oženil a bezpochyby
ze služby šafáfské odpuštění vzal, poněvadž ÚÍ"edníci mince nechtěli svoliti
k tomu, aby s manželkou svou na Vl. Dvol:-e pfebýva15). Domníváme se,
že phjal potom úl'-ad písaJ:-e dolového v Roppích; oporou domněnky této
jest list ze dne 4. srpna 1533, ÚÍ"edníkúm mince z komory zaslaný tento:
"toho zprávu máme, kterak jsú RychtáJ:- a Tychtl až posavad pHsahy
činiti nechtěli; i jestliže by to tak bylo, tehdy Vám poroučíme, abyste
Vy je hned s těch úí-adúv zsadi1i, a Mathúše od Věže abyste místo Rychtál'-e
do Kynter vsadili a šafMe m.incového do Roppú místo Tychtle, neb jsme
jich prve na to troštovali, kdyby který takový úr"ad prázden byl, jim
je mimo jiné dáti b).
Pe t r phpomíná se 1518 jakožto šafál:- mince: zastupoval JiHka
jen krátkou dobou.
P a vel následoval po JiHkovi snad bezprostí-edně, avšak neznáme
staršího zápisu, v němž by jmenován byl šafáí"em mince, než z roku 1537,
kterýmžto zápisem se zjišťuje, že Pavel šafáf mince koupil dúm Uhlír"ovský pod Dvorem Vlaským nad brankou, že trh ten však již roku následujícího opět pustil?); 1540 koupil dúm s zahradou na valích od Jakuba
Paučka za 46 kp gr 8); 1544 koupil dúm Antošovský od Ondr"eje IU"ivoláčka za 100 kp gr 9 ). Manželka jeho jmenovala se Anežka; dcery jeho
byly: Anna provdaná za Jana barvíí-e z Gerlice, Dorota, manželka Jaroše
havíře a Regina, jejímž manželem byl JiHk z Skalice 10). Téhož Pavla
týká se velezajímavá zpráva, kterou Pavel z Podivic ÚÍ"edník mince v pátek
po Božím Těle (dne 5. června) 1545 radám komory české posílá; píšeť
takto: "šafár" mincovní, kterýž i hospodár"em na Dvol:-e byl, již několik
nedělí nemocen leží (tak za to mám, že od truňkúv zbytečných otéká)
a což mu poručeno bylo ph minci, ph Dvofe, ph uhlí, toho vyhledati
nemůže, a aniž kto v minci líhá, a tak nebezpečenství ph minci i na Dvoí"e
jest, neb zde lotrú a poválečú mnoho jest, kteHž nespí, kdeby jakú škodu
učiniti mohli. Já sám všudy býti nemohu. Ano i ten úí"ad místo Rubáčka
měl by opatí-en býti; než což jest někdy osob 5 nebo 6 opatí-ovalo, to se
všecko na mě na samého svalilo, kdež já jistě toho všeho sám zpravovati
nemohu a zvláště, poněvadž 'jsem již tak zlehčen a opuštěn a ruka se žádná
4) 1516 Dicit II. JiHkovi šafáři od držení barchanu za Lavičku dáno 4 gr.
Reg. verle. - ó) Komora čes. zaujala v záležitosti této stanovisko velice shovívavé·
vůči Jiříkovi a podala úí-edníkúm mince dne 20. května 1533 list následující: " ... co
se pak šafáí'e mincovního, kteryž sobě ženu pojal, dotyče, vyrozuměti můžem, z kterych
pí'íčin by on s ženou svou v Minci léhati a bydleti neměl, poněvadž jest věc podivá,
manželsky pí'ebyvati, a protož nám se zdá, že by věc neslušná byla, aby jemu proto
a z té přičiny odpuštění dáno byti jmělo. Pakli byšte toho přičiny slušné věděli neb
jměli, proč by to b)Tti nejmělo, ty abyšte nám oznámili a my je povážic vám dále
na to vůle své oznámíme." A. I~. hor. odd. kniha 18 fol 39. - 6) lb. fol. 27.
7) A. K Lib. hered. A, 7. -") lb. C. 9 v. - 9) lb. E. 6. - '0) lb. H. 8 ..
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nad~ mnú nedrží ... "ll). V témž roce 1545 Pavel šafáf mince učinil poslední
pořízeni o statku svém12) (22. června) feria 4. post Exaudi II. (8. července)

mincífského od Václava z Hloušek, někdy písai'e pánúv mincífův za 5 kp gr
hotových 23 ). Soudíme, že Štěpán se nepodobal nepoctivým pfedchúdcům
svým: vždyť mu Medníci mince důvěi'ovali do té míry, že jej na místě
svém posílali platiti i velké summy, jako na pl'. roku 1565 za mlýn Travnický, k ruce JMCské zakoupený; nemaje rukou čistých nebyl by se zajisté
odvážil, ve1'ejně promlouvati o šibalství, které v té době bujelo hlavně
v hutech královských, a je slovy posměšnými trestati. Roku 1566 f. 6.
Dum clamarem (23. srpna) v památném sezení horního a mincovního
Madu, v němž nejv. mincmistr Jan Erazim z Švamberka z Madu svého
se děkoval a nový nejv. mincm. Karel z Bibrštejna Madu toho se ujal,
projednávala se též žaloba Kristiana Dittricha, Ludvíka Karla a Matesa
Tregera proti Štěpánu šafáh, ))že jest o nich nespravedlivá slova mluvil,
jakoby se ph Madech svých nespravedlivě a neslušně chovati měli, ... ač
ph opilém večeru bylo, ale pro to jsou ph tom lidé dobl'í byli a to slyšeli,
což jest mluvil potupně a posměšně" . Jaké to 1'eči hanlivé Štěpán mluvil.
dovídáme se ze svědomí, které Jakub Srb vydal: Štěpán sedě ph kvasu
prý jako k popravě odzvoníva1 Idin! Idin! Idin! a k tomu mluvil: koho to
vedou? Kristiana; potom znovu odzvoníval Hm: koho to vedou? Matesa
Tregara; a po Hetí odzvoníc fekl, že Ludvíčka vedou; na pos1edy tím
zavÍ'e1, kdyby na jeho vůli bylo, že by ti všickni viseti musili. Štěpán
zapíral; avšak Ludvík Karel pravi!, to že jest jeho starodávný způsob)
aby ihned což poví na obrácení zapÍ'el, a žaluje dále, že i v minci Stěpán
mnohé nevážnosti se dopustil a proto dávno by byl hoden složení, a poně
vadž vždycky to v moci úředníkův mince bývalo, že jsou mohli sobě šafá1'e
zvoliti, že jeho déle v takovém jeho způsobu trpěti nechce, - nech! počet
poi'ádný učiní, že bude jiná osoba k tomu Madu zvolena a opaHena. Stěpán
byl vzat rychtái'em městským do vězení; ale Mad horní se ho ujal žádaje,
aby byl vydán na rukojmí 24). Dalších zprávo zajímavé při této jsme se
nedopídili; víme toliko, že v jistém zapise téhož roku 1566 v pondělí den
sv. Lidmily (16. záí'í) jest Štěpán mincíl' vytčen jakožto ))pÍ'edešlý šafái'
mince", - bylť tehdy již s Madu svého složen. Že obvinění jím pronesená
nebyla bezdůvodná, ukázalo se po několika letech, jak světle dokazuje
následující citát z Pamětí OndÍ'. Dačického z Heslova: )) 1571 Mates Treger,
Němec šlllelcí1', vzat a skrze profousa k tomu vyslaného dovezen do Prahy,
a Kristian Ditrich také Němec z Normberka, jsa tu na H. K. pucha1terem
horním, mistrně umi'el. Divně se mátlo. Naposledy vše ututláno'(25).
M i k ul á š K o lín s k Ý jakožto šafái' mince 1579 koupil dům
jdouc k Náměti od Jana Hrůzy za 60 kp gr 26 ). Dle poznámky, která jest
phpojena ke zprávě o jeho úmrtí 1583, že sloužil ph minci ))od l~t osmnácte'(27), soudíme, že šafáfem mince byl učiněn ihned po složení Stěpána
mincí1'e, totiž 1566. Po smrti jeho našlo se, že byl dlužen do mince 64 kp

zemí'el13) .
Jan N o u z a phpomíná se roku 154914); k němu se vztahuje
bezpochyby též poznámka Ondí'eje IGivoláčka ))1554 Resurrexi Nouza
zemfel '(15).
J o ach y m ))JMti král. šafáfmince" koupil 1550 dům Kapou1l0vský v LeflíHch ležící od Jana z Podivic za 83 kp gr i s zahradou ph
témž domě 16). Roku 1552 Dicit I. f 3. žaloval na něj v rejtunku Pavel
z Podivic, že nebývá při cáních lití a že není pilen dvoru; proti tomu
šafáÍ' namítal, že se proto na něj (Medníci v minci) hněvají, že jim nedopouští svěc bráti, že jsou sobě kázali po 1/2 lap. svěc nadělati a nad
to že jest vzal (Pavel z Podivic) tuto sobotu 12 svěc velkých a vždycky
béi'e každý týden; co se pak dotýče hospodái'ství, že mu nechtí dávati
11a hi'ebíky, na šindely a ldikají na něj, jako by ))jich nebožátko byl'(17).
Ondfej Dačický zapsal o něm v Pamětech svých zprávu následující:
1553 ve sUedu po památce sv. Ducha sťat jest Joachym šafáí' mince, že
kradl peníze v minci, a vyznal na jiné, že totéž činili 18). Tato zpráva,
OndÍ'. Dačickým zapsaná, paUí beze vší pochyby k roku 1554; k důvodu,
který byl podán u Martina písaÍ'e mince (na str. 230.), připojujeme ještě
následující: 1554 oznamuje Mates LidI komoi'e české, že u starého šafáÍ'e
Jachyma byly nalezeny dva falešné,tolary, stíží sobě, že také on Mates
byl tím uveden v podezi'ení, a žádá, aby šafáf byl "guetlich aber peindlich"
vyslýchán19 ); Ondfej IGivoláček pak ph neděli Spiritus Dom. 1554 v registru pro placení kyzu20) poznamenal ))Joachim truncatus capite feria 4.
(dne 16. května).
Mat ě j T a t a jest jmenován šafáfem mince v listině z roku 1555 21 );
byl jím snad již p1'ed rokem dotčeným. Avšak již 1558 byl služby prázden:
naváděl tehdejšího vrátného Vl. Dvora Václava Doktora, aby v minci
oznamoval více uhlí phjatého, než bylo phvezeno; nejapný vrátný ohlásil
v minci značné množství uhlí, ale nápadně malý počet vozů uhlíl'ských,
ph výslechu pak prozradil, že byl k tomu naveden šafál'em, který též
peníze za uhlí phja12 2). Dle toho poznávám~, že pÍ'Ísné ztrestání šafái'e
předešlého, které mělo působiti postrachem, se minulo s účinkem oče
kávaným.
Š t ě pán Min c í l' pfipomíná se 1560 jakožto ))ty časy šafál'
ph minci na Dvofe Vlachském" v zápise, dle kterého koupil Hetí díl lůnu
11)
mistodrž.
14)
16)
1. 140. 21)

Registratura hor. řed. v Příbrami, Fasc. kutnohor. č. 24, nyní arch.
o
král. Čes. - 12) A. K. č. 957. - 13) Pam. archaeol. XIX. 273.
A. K. Protokoly 1545-54. L. 9. - 15) Pam. archaeol. XIX. 276.
A. K. Lib. hered. J. 9. - 17) A. K. Protokoly Z. 18. - lB) Rez. Dač.
19) A. zem. musea. - 20) A. K. a Pam. archaeoL XIX. 276.
A. K. hor. odd. 897. - 22) A. W. Listina.

23) A. K. Červ. knihy mincH'. D. 4, -;- 24) A, lL hor. odd. kniha 6. faL 108 v.
a násL - .A. K. hor. odd. 1606. - 25) Rez. Dač. I. 148.
26) A. K. Lib. her. II. lVI:. 1. - 27) A. K. hor. odd. kniha 21. foL 387,
R o z p r a v y: Tř. I. Čís. 48 .
25
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23 gr 5 den; Anna pozústalá vdova s sirotky žádala, aby jí dluh ten byl
odpuštěn dokládajíc, že "té summy nebožtík neutratil ani marně nerozmrhal, ale jsouce často nemocen peníze obročníkúm na ovsy vydával,
kterýchž sobě za bolestí nemoci své někdy poznamenati zapomněl a oni
jemu toho zapí'eli a někdeí-í v mor zemí-e1i, nad čímž nebožtík sobě stejskával .
a naHkal'(28). Komora čes. listem ze dne 2. srpna 1584 Medníkúm mince
naÍ'ídila, aby zatím vdovu o ten dluh neupomínali, že žádost její vznesou
na JMCskou29).
V á c I a v S v o bod a, šafáí- mince, jest podepsán na ceduli ze
dne 9. záH 1586; Václav stvrzuje, že phjal od Jakuba Malého kovál:-e
12 ct železa, ))kteréž náleží na zámek Pražský k rozpouštějící peci"30).
Václav Svoboda byl pastorkem Mikuláše Kolínského; byl povahy drsné
a mravú obhroublých: 1587 byl z poručení konsistoÍ'e kutnohorské stíhán
pro nenáležité a rouhavé i"eči (A. K. Kniha práva duchovního).
Jan Číž e k roku 1588 bral jakožto šafáí- mince týhodního platu
24 gr 31); téhož roku se ženil, k manželství poj al Dorotu, dceru Anyžky
vdovy po nebo Janovi Tanečnélll, jinak Sládkovi prokurátorovi32). Ze
služby v minci odešel bezpochyby v roce 1591; měl vleklý spor s Medníky
mince a dne l. června 1593 si stížil u komory čes., že nemúže na Madě
mincovním dosíci toho, aby uzavÍ'en byl s ním počet, aby věděl, je-li mu
snad něco do mince dopláceti, a žádal, aby mu komora pomohla k závě
rečnému súčtování33 ). Zahynul 1599 ranou morovou34).
A dam Str nad z Fr e j t o k byl šafáí'em mince již roku 1591;
dne l. června 1593 pHjal též závazek "na chování, opatrování a vydávání
kolkúv" z rukou "pana Heif\drycha z Pisnice, JMCské prokuratora a obojích
práv doktora'(35). Roku 1600 byl složen s Madu svéh036) pro rozmanité
nepoí'ádky, které by snad byly pro dějiny mince kutnohorské zlistaly
utajeny, kdyby on sám Adam Strnad nebyl zavdal podnět k tomu, aby
na vei"ejnost byly vyneseny. Roku 1603 vznesl Adam Strnad suplikací
na nejv. mincmejstra, ))že by jemu od zvašování drobného sUíbra, kteréž
se časem pH rozpouštění sUíbra v gyse roztrušuje a někdy také ph lorování
všelijaké mince do žumpu vchází, jehož by on některé chvíle do 50 Miven
doMe zvašovaného a čistého do mince odvedl, vedle žádosti jeho po smrti
Jil-ílm Dominika, někdejšího Medníka mince, od Jana Špísa jakožto náměstka jeho zaplaceno nebylo", a v též suplikací podeúívavě toho doložil,
"že by se toho, kam se takové sHíbro podělo, zdali k užitku JMCské obráceno, či někam jinam se dostalo, ... nic doptati nemohl, a tak ta věc ...
u něho na veliké pochybnosti zústávala; pročež by Jan Špís, maje k němu

2B) lb. fol. 386. - 29) lb. fol. 394.
30) A. K hor. odd. kniha 21. fol. 457.
31) A. K hor. odd. invent. č. 475. 32) A. Z. Lib. testam. E. 27
Rez. Dač. II. 26. - 33) A. K hor. odd. kniha ll. fol. 336 .. 34) Rez.

II. 70.
35) A. K hor. odd. 3968/II. -

36) Rez.

Dač.

II. 76.

V.

-

Dač.

závist a kyselost, od něho dHve, než-li poi"ádné odpuštění od povinnosti
své vzal, všech klíčův od pokojův, v nichž bydlel a svršky i jiné věci své
měl, i od sklepu váhy, kdež se měď skládala, požádal a k sobě phjal, a on
skrze to více nežli za devět nedělí k svým věcem p'í'ijíti a jich opathti
nemohl ... že počet poí'ádný z pHjmův a zvláště mědi učiniti chtěje ani
toho užiti nemohl, ježto by se z toho bylo našlo, že forotu na mědi mimo
pí-íjem jeho do sedmi centnÝÍ'"LlV zůstávati mělo, kterážto měď byla-li by
opět k dobrému JMCské obrácena, že z toho on Jan Špís odpovídati povinen jest, poněvadž se toho o své ujmě nenaležítě ujal ... ". Adam Strnad
v suplikaci své Jan Špísa dále obviňoval, "že by místo summy peněz
z mince povinných lidem smradlavé máslo a sejry nehodně odvozoval
a od jiných za to halafance pHjímal a vexly sobě měšec dobi"e naháněl".
"Z průvodův a odvodův Jana Špísa to se patrně vyhledalo a našlo: že
některého času léta 1597, když ještě Volf Herolt z Oupy za úí-edníka ml11ce
zůstával, pH odlévání cánův tolarových gysúům schodek neb_ abgang
velký do půl šesté Mivny se nacházel a z poručení nejv. pana ~nincmejstr~
takového schodku v gyse v popeli jest hledáno a AdamOVI Strnadovi
jakožto šafáh tehdáž mince, aby to zvašoval, poručeno; .,. co z toho
se jakého grece našlo a vyvašovalo, co pí'ednější bylo, to v textích (!) do
obzvláštní jalmary v minci schováno a opaUeno jest a tam až do smrti
dotčeného Volfa Herolta i po něm za JiHka Dominika zůstávalo, až i Jan
Špís za Medníka mince vyhlášen jest; mezi tím pak schodek pi"ed~známený
gysah'un odtud pl:-edně vynahrazen a ostatek však již za Jana Spísa léta
pominulého šestnáctistého gysah\m k spouštění do hrnce dáno; však
když to v hrnci se rozpustiti nemohlo, jest prenarům.k seh~ání skrz:
oheň dáno, a v tom se našlo sUíbra prantu 12 hl' 7 lt a feJnu stnbra 12 hr
3 lt 11!í2 den, ... a to s jiným sHíbrem k užitku JMCské phšlo ... " "Ph
vážení pak mědi jest nikda žádných ybergevichtův neb pHv~žl<:ů~ za
žádných šafáí-úv se nenacházelo, i za něho Adama Strnada od casu Jeho
k té povinnosti léta 1591 phstoupení až do léta 1600 v počtích jeho se
nic, aby mu jakých pHvažkúv kdy pi"ebývati a to do počtu k dobrému
JMCské a jemu za pHjem se klásti mělo, vyhledati. a najíti ,n~mL~že; tal~é
pi"i každoročním počtúv zavírání a všeho ~orotu, l11ventov~.n~ mkda ~l:
od něho vykázáno nebylo, 8.Ž po odstoupení Jeho leta 1600 pn l11ventovam
takového pHvažku se 2 ct 55 lb a potom léta 1601 3 ct našlo a to také
poJ:-ádně za pHjem šafáí'úm mince, kteHž po ~ěm b,Yli, ~e kla,d~o, : v t~m
on Jan Špís nic sám o své ujmě než z povl11nostl sV,e s v~h,. ved~mlm
i u pHtomnosti jiných učinil, ani grece toho neb otruskuv z medl na sk~~u
jeho Adama Strnada se neujímal". "Co se pak Adama Strnada dotyce,
ten že v povinnosti pH službě své šafa:Í'sk~ i l~ol~mi"sl~~ ~edbanl~v~ se, a n~
pilně choval, peníze z mince, na spravoválll kostuv a Jl11ych vydalll davane,
za sebou zdržoval, komuž náleželo časně neodvozoval; koll~y pak pregéi"ské jakožto obzvláštní věc a regali~ ph minci JMCsk,é :( pII~ému, vab~
jich mimo čas náležitý žádný docházet.l nemohl, opatrovam sobe porucene
25*
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maje, jich jakž náleželo neopatroval, ale v preghauze od verku do verku
nechával, že i sami dělníci pregél'-ští, obávajíc se skrze to nějakého nebezpečenství, to vznášeli a, aby to v lepším pozoru bylo, žádali. A tak skrze
to i jiné věci na sebe nemálo stížnosti a žaloby pfed Mad horní i mincovní
dopouštěl a proto také nejedny domluvy a napomínání k pilnosti trpěl,
však málo toho k sobě phpouštěl. A potom když některého času formané
s olovem a železem JMCské phjeli a vypraveni býti žádali, vedle povinnosti
své k vážení toho, an mu v tom nejednou rozkázáno i stížnost a núíkání
formanúv v známost uvedeno bylo, se nepostavil a tudy k tomu pi'íčinu
sám dal, že od něho klíče od světničky, kdež jiné klíče od váhy s jinými
byly, požádáno a to na pana presidenta a pány raddy úízené komory
král. čes. vzneseno býti musilo a on skrze to ... z té služby propuštěn
jest, ~ a to ne skrze nějaké záští nebo nenávist, než svou vlastní
pHčinou, kterouž k tomu nepilností a nedbanlivostí svou dal". Poněvadž
pak Adam Strnad ani žádného z ostatních obvinění svých vúči Janovi
Špísovi "neprovedl a nepokázal", vyřkli páni šephmisHi a radda mezi
rozvaděnými rozsudek následující: "Z těch pÍ'Íčin, což tak koli cin Adam
Strnad z Frej tok. . . proti Janovi Špísovi z Hartnfelsu na ublížení cti
jeho nal'-klivě položil, to jakožto věc neprovedená se zdvihá, moří, kazí
a v nic obrací, tak že k ujmě cti jeho J. Š. není a býti nemá nyní i na
časy budoucí. Že pak on A. S. to tak všetečně pr'edsevzíti a tím omylně
JMt nejv. pa mincmejstra zaneprázdňovati směl, potom i k tomuto práva
zaneprázdnění pHčinu dal a veliký počet svědků i mimo povahu a poHebu
této pí'e vedouc lidi k hrozným závazkům zbytečně phvedl, v trestání
JMti nejv. panu mincmejstru a práva upadá takové, že u vězení šatlavním
za kládou, obě noze v kládě maje, za 14 dnův poí'ád dnem i nocí, však
také bez ublížení poctivosti své, zůstávati a seděti má. Škody z hodných
pHčin mezi stranami se zdvihají podle práva. Actum na H. K. v pondělí
po provodní neděli, 7. aprilis 1603". ~ Odstoupiv od služby šafá'í'ství
v minci vyhledával A. S. zaměstnání jiné: pr'edevším se ucházelo místo
uprázdněné po Ondl'-ejovi Mozolovi Medníku couku Kuklického, potom
chtěl phjmouti písal'-ství lesní po Šimonovi Glosrovi, potom opět žádal
Medníky mince, aby jej fedrovali k Madu štolmistrskému atd. Po všelijakých průtazích jej komora vyslyšela a listem ze dne 23. srpna 1604
vyhověla žádosti jeho, aby mu dán byl Mad horního pHsežního na dole
Kuklickém 37 ). V žádostech svých dokládá A. S., že od mládí svého již
27 let byl ph horách v Štýrsku, KOl'utanech, Tyrolsku a jinde, v Kutné
Hoře že jest již 13 let ve službách JMCské, že se vyzná též v maršejdnictví
a že pl'-es 6000 tolarův vynaložil na dolování, skrze kteroužto pHčinu
i k chudobě veliké phšel; doznává, že povinností svých nevykonával
snad dosti pilně a hotově, ale omlouvá se tím, že byl nemocí navštíven
a smrtí manželky své (Anny 1599)38) a dítek svých v zármutek uvržen;
"7) A. K. hor. odd. kniha '25. fol. 116 a 117. -

38) Rt>z.

Dač.
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službu šafář~kou že opustil, poněvadž jej "k jiným věcem jest chut táhla",
"však poJ:-ádně ze všeho počet náležitý učinivše'(39). Z další žádosti jeho,
v roce 1607 podané, za udělení místa perkmistrství na Kaňku v ŠafaHch
a Tirmendlu poznáváme některé podrobnosti ze svazků jeho pHbuzenských:
otec jeho býval perkmistrem v PHbrami 30 roků, ujec jeho Řehoř Pátek
držel Mad sekretáře u appellací na hradě Pražském a bratr jeho Jan Strnad
sloužil 20 let na císal'-. panství DobHšském jakožto písar' důchodenský
a purkrabí40 ). Jsa vdovcem pojal A. S. k manželství roku 1600 KateHnu
Klikovic, vdovu po Abrahamovi Šturmovi apatékáh41 ), "ženu zlolejčnou,
nevážnou atd.'(42), ale bohatou. Lékárnu se vším pHslušenstvím a poHebami všelijakými prodala KateHna roku 1602, koupil ji Andreas Brembachius medicus za 150 kp gr čes 43); téhož roku A. S. s manželkou svou
koupili dům Čurdovský na Tandlmarce od Jana Hlaváče za 300 kp gr
45
čes44); dále pH koupili dům Klabalovský a Valenovský oba na Tarmarce ),
dům MečHovský s zahradou ph něm za Kolínskou branou na právě Cechovském46) a zahradu v Krycích "mezi branami brány Kolínské". Od
roku 1592 již měl A. S. dům na rohu proti Vl. Dvoru; koupil jej od Václava
Petřka za 160 kp gr čes, ale uplácél tuto summu velice zvolna a teprve 1607
zcela doplati147 ).Roku 1624 "v sobotu v ochtáb sv. ní králův uml'-el
Adam Strnad podagricus'(48). Když na sklonku 16. století jazyk německý
v puchhalterii kutnohorské nabyl tak pevné půdy, že i nižším Medníkům
horním a mincovním bylo nahzováno, podávati partikuláfe německé,
vzepr'eli se neodůvodněnému rozkazu tomu Adam Strnad šafál'- mince,
Jan Tešnar jinak nebovský písú urburní a jiní žádajíce, aby sproštěni
byli povinnosti této, že německy neumí, že nemají tolik platu, aby od
jiného mohli partikulár'e si dát napsati, po celý týden že jsou pilně zaměstnáni a v neděli že by chtěli míti trochu odpočinku49). Na početních
groších jeho čteme heslo "Sors omnia versat'(50); slova ta sobě zvolil zajisté s rozmyslem, maje úetel k běhu života svého velice proměnlivému.
Flor i a n Far in es t u s učiněn šafáí'em mince roku 1600 místo
Adama Strnada51). Roku 1586 pojal k manželství Kristinu, dceru Tomáše
Dypolta Zruckéh0 52) ; z tohoto manželství pošlo několik dítek, které většinou
M
zelnl'ely V mládí 53). Šafáfem v minci byl ~o 1608, kteréhožto roku zemr'el );
z osmi dítek pfečkaly jej toliko Lidmila, David (t 1615 na hlízu), Alžběta
(provdaná 1622 za Jakuba Kácovského mincíl'-e) a Jan 55). Roku 1610
39) A. W. Dvě žádosti rukou Ad. Strnada psané, ale nedatované. - 40) A. K.
hor. odd. kniha '25. fol. 469 a 470. - 41) Rez. Dač. II. 74. - List. úř. kutnohor.
Obligac. D. 32. _42) Rez. Dač. II. 237. _43) A. K. Lib. her. III. O. 4. - 04) rb.
N. 22. Katehna Strnadová byla sestrou Jana Hlaváče. - '5) List. úř. Obligac. F.
26. a L. 3. - 48) lb. L. 3. - 47) A K. Lib. her. III. E. 27 v. - 48) Rez. Dač.
11. 237. - 49) A. K hor. odd. 730. - 50) .Ed. Fiala Sammlung b6hm. Miinzen II.
str. 423.
51) Rez. Dač. II. 76. - 52) lb. II. 21. - 53) Arch. arcid. Matriky svbarbor. ") lb. Pohřben dne 28. února. - Rez. Dač. II. 108. - 55) A. Z. Lib. testam. M. 10 v.
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v pátek po sv. Panně Julianě (19. února) nai"ídila komora čes., aby Adamovi
Strnadovi šafái"i mince vyplaceno bylo 103 kp 58 gr 6 den míšen., které
vydal pi"i přestavbě na Vl. Dvoi"e "na vystavení a opravu některých pokojův, také i zdí a sUechy'(56); dle toho troufáme si projeviti domněnku,
že Adam Strnad byl po smrti Floriana Farinesta povolán k službě šafái"ské
na mezidoQí, než ÚÍ"ad ten mohl býti obsazen trvale.
Š e b e s t i a n D y nes L o u n s k Ý učiněn šafái"em mince
roku 1610, což Medníkům mince oznámil nejv. mincmistr listem psaným
v pondělí po pam. sv. Martina ryme 57 ). Býval konváí"em, což se dosvědčuje
následujícími zápisy: 1593 oddáni Šebestian Dinnes Lúnský i"emesla
konváí"ského a Bohunka pozůstalá vdova po nebo Václavovi Holoubkovi
(dne 1. srpna) 58) ; 1595 Lorenc Valgulí Vlach koupil dům s zahrádkou ph
něm v ulici za Kotkovic ležící od Šebestiana Dynnesa konváÍ"e a Bohunky
manželky jeho za 110 kp gr čes 59 ); 1599 umí"ela Johanka (sic) dcera nebo
pa Alexandra z Vlčí Hory, kteráž k manželství měla nejprve Václava
Holoubka, po něm N. Dynesa konváí"e 60 ). Roku 1600 dal pÍ"Íjemné61 ),
ale záhy snad potom zanechal Í"emesla svého, neboť v zápisech dalších
nenazývá se již konváí"em; od Í"emesla odešel bezpochyby proto, že nedovedl čeliti značné soutěži ostatních konváh\v, současně v Hoí"epůso
bících. Roku 1601 pojal k manželství Annu, vdovu po nebo Alexandrovi
Pagerlovi, sousedu na H. K.62). Téhož roku 1601 koupil dům nárožní
nad rourou hOÍ"ejší pod branou, Kouhmskou s druh)'lm domem ph něm
od poručníků, sirotkům po nebo Alex. Pagerlovi krejčím zůstalým naÍ"Ízených, za 300 kp gr čes 63); 1602 koupil dům Strunkovský za rathouzem
ležící od poručníkú sirotkův po nebo Janovi Strunkovi pozústalých za
200 kp gr čes 64). Roku 1617 v měsíci srpnu dne 12. v sobotu post Laurentii
umÍ"el Š. D. jsa šafái"em mince6 5); "stonal dávní čas na otekli nu", byl
pochován dne 13. srpna. Ph inventování statku pozůstalého nalezeno
mnoho peněz hotových 66 ). Z manželství Še bestiana Dynesa s Annou vyšli
dva synové: Václav (* 1608) a San1Ue167 ). Šebesto Dynes měl své početní
groše s letopočtem 161368 ); z výjevu na líci vyraženého (květinu svlažuje
sprcha s oblaku) vyzírá důvěra v boží požehnání, - symbolickým ,obrazem
na rubu (ještěr oldídlený požírá zmiji) a opisem "Serpens serpentis damllo
lucrosior" měla býti bezpochyby pranýl"ována hamižnost tehdy v Hoí"e
úžasně bující.
56) A. K. hor. odd. kniha 25. fol. 671.
57) A. K. hor, odd. kniha 31. foL 343, - 58) A. arcid. Matriky svbarb, 59) A. K. Lib, her. III, G. 17, - 60) Rez. Dač. II. 68. - 61) List. úř. Obligac.
G, 5. - 62) A, K. Listina nečíslovaná. - 63) A. K. Lib. her. III. N. 4. Z tohoto
lože měla Anna dítky: Mandalenu a Apolenu (provd. za Zachariáše Haniku řezníka).64) lb. O. 16 V. Z druhého lože s Janem Strunkou zůstaly Anně dcery: Dorota Adama
Švendy manželka, Lidmila provdaná za Petra BOl'anovského z Bytyšky konváí'e
a Mandalena. - 6') Rez. Dač. II, 173. - 66) A. K. Kniha invent. N. 29 a ná,L 87) A. K. Lib. her, 1605-20. H. 28 v, a A. arcid. Matriky svbarb. - 68) Ed, Fiala
Sammlung bohm. Milnzen des M. Donebauer II. str. 3rtl.
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J a k u b K í" i n e c k Ý (též KJenecký) byl nástupcem Šebestiana
Dynesa; nejstarší zprávu o něm známe z roku 1618, totiž podepsaný jím
jakožto šafáí"em mince, list stvrzující dodávku olova dne 13. června 69 ).
Roku 1619 měl nesnázi s mincíí"em Ondi"ejem Endrlem, stížil si do něho
takto: }} ... jest ke mně do světničky šafáí"ské zde na Dvoí"e Vlaském
phšel a tu jest mne, abych jemu od 194Y2 hhvny na groše po 24 krejcaÍ"Ích
zmincovaných a pregovaných zaplatil, upomínal; a když jemu ode mne
oznámeno bylo. že jsem jemu pi"edešlého týhod,ne od nich zaplatil, tu
jest tomu pi"ed poctivými lidmi, urputně na svém stoje, odpíral a mně račte odpustiti - lháí"ů, že bych dělníkům peníze kradl, nadal". Když
jiní mincíh dosvědčili, že jim bylo zaplaceno, také on po chvíli v tom se
upamatoval, že jest peníze phjal, a vymlouvaje se na nepamět, šafáře
odprošovaPO). Roku 1621 Jakub IGinecký, mince JMCské šafál", sobě,
Markétě manželce koupil dům vedle domu Mědínkovského proti Undrlaku
a krámům masným dolejším ležící od Mistra Petra Capona Netovického,
písai"e radního, za 475 kp gr čes ll). Poslední nám známá zpráva o Jakubovi
IGineckém jakožto šafáH mince sahá do roku 162272 ). Také Jak. Khnecký
měl své početní groše a na nich heslo "In spe vivo'(73).
Z doby, kdy služba h o s pod á Í"e Vlaského Dvora nebyla ještě
sloučena se šafái"stvím v minci, podávají ovšem hlavně Reg. verková
zprávu o osobách, kterým služba ta bývala svěřována.
Joh a nes phpomíná se jakožto ,,l10spes" ph neděli Omnes
gentes 1493.
M i k ul á š býval šafáí"em mince (viz str. 382.); od roku 1496 vyskytá se v zápisech jakožto hospodáí" dvorský nebo Medník z Vl. Dvora
a kolka!". Roku 1496 kúpil dům ležící vedle Supové v ulici, kdež někdy
Brloh bydlil, od Havla Škrovada za 66 kp gr 74). Téhodního stanse měl
jakožto hospodář 16 gr. Roku 1498 zemí"el; poručníkem statku a sirotka
jeho byl Bartoš z mince pÍsaÍ".
Z i g m u n d byl hospodái"em D. Vl. již 1497 75 ), dostával tehdy
stanse 12 gr. Vedle platu týhodního dávali mu z mince ob čas z rozkazu
nejvyš. mincmistra mimoí"ádné dary, jmenovitě: 1503 na sukni 1'/2 kp
"ad petita officialium"; 1504 dáno Zigmundovi hospodáh dvorskému na
kožich liščí Mbetový 3 kp. Za služby nad povinnost konané (od metání
sněhu se žlabův, od dovážení peněz do Prahy a pod.) odměňován byl platy
zvláštními.
B o h u s 1 a v z B e n e š o v a, hospodái" z Dvoru Vlaského, roku
1516 s Dorotou Hansmorovou, mateÍ"Í Margethy Hanstrojové z Slavíkova,
69) A. W. _ 70) A. K. hor. odd. Č. 6107 a 5565/III. - 71) A. K. Lib. her. V.
pag. 9. - 72) List. úř. Obligac. O. 5. - 73) Ed. Fiala Sammlung bohm. Milnzen
II. str. 356.
74) A. Z. Lib, her. rub. major J. 9 v.
75) Bezpochyby od neděle Dom. illuni., neboť v Reg, ved" jest při této neděli
poznamenáno, že peníze jakési byly pm,lány "po Zigmundovi hoepodáři novém."
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phznali se rukojmě býti za 50 kp gr p. Pavlovi Kaufmanovi, měštěnínu
města Krakova za Hanstroje 76). Hospodái'em byl již 1510: tehdy dány
2 kp gr za m žlaby dHnové na Dvúr, kteréž Bohuslav hospodái' koupil
7. Vrátný a pOl1ocní.

Úkol v I' á t n é h o jest ovšem zřejmý: byloť mu stříci vchod na
Vlaský Dvůr; obzvláště pak v sobotu, dokud trvala výplata, stál vrátný
v mincovní světnici u dvéH a nesměl nikoho nepovolaného vpouštěti, leč
se svolením úředníků mince 1). PH různých výkonech v minci, zejména
pH bílení černých plátův má býti napomocen, a kamkoli by byl Medníkem
mince, gvardejnem nebo písařem mince poslán, ochotně mu bylo docházeti
a co bylo nal-ízeno, pilně vykonávati. Jeho povinností bylo též, pbjímati
uhlí (pro přepalování sHíbra a zkoušení) od sedlákú, je měřiti a množstvÍ
dodané dle truhel a koM i se jmény dodavatelú na cedulích zaznamenávati; též bylo jeho úkolem, uhlí prosévati, do prenárny, do šmiten a do
prúboven vydávati a pozor míti, aby nebylo zbytečně rozšlapováno a drobeno. Od vrátného nově nastupujícího bylo požadováno přísahy, že
svěřený mu "úřad vrátenství pH Vlaském Dvoře" věrně a spravedlivě
bude spravovati a "tajnost ph minci i také v rejtunku zachovávati'(2).
Zprávy o vrátných Vl. Dvora nejsou četné a dotýkají se hlavně
skrovné odměny, které se jim za konání služeb z mince dostávalo; na pL
1473 platilo se z mince týdně vrátnému 4 gr, ješto léhá před mincí;
roku 1698 platili vrátnému mincovnímu 39 zl ročně3 ).
Jan roku 1473 nemohl pro stál-í léhati již před míncí; novému
vrátnému placeno 4 gr, "ježto místo starého Jana hlídá v minci".
Ji n dři c h roku 1486 pHjal ph Jubilate 1 kp a opět pH Letare
na kožich 2 kp 45 gr; vrátným byl ještě roku 1503, tehdy In vigilia Epiphan.
dom. dáno z mince Holíčkovi (šafáH) a vrátnému dvoru za dva kožichy
beraní 1Yz kp mdto dom. minClu. ad petita officialium; 1511 učiněn šafáí'em
v minci po Ho1íčkovi.
Ma r ti n byl vrátným 1510-13; roku 1515 nazývá se v zápisech
již "starým vrátným ze Dvora Vlaského'(4). Roku 1510 koupil dúm u sv.
76) A. K Reg. album 1515-27. B. 23 b.
1) Roku 1533 udála se v minci v den výplaty (v sobotu) pHhoda velice pohoršlivá. Nějaký Kdule havéí- pHšel jest do mince a vrátného ode dveři odstrčil
a všedší do mince mluvil k úředníkům mince takto: "já se v kavně nezavírám, když
kyz prodávám, a vy se zavíráte, když máte platiti, a i jiná slova dosti odporná jest
mluvil ... " Komora, jíž byla o tom dána zpláva, naHdila hofmistrovi a urburéři.
aby ho "konečně slušně o takovou jeho všetečnost trestali a žádnému takových
povyků vminci krále }Mti činiti nedopouštěli ... " A. K hor. odd. kniha 18. fol. 42.
2) A. K hor. odd. 622/II.
3) A. K hor. odd. kniha 44. fol. 384.
4) A. K Kniha pHpovědní A. I. Téhož roku f. 4. die Benedicti Martin starý
vrátný zVl. Dvoru učinil pHpověď na 5 kp gr půjčených Benešovi mlynáH z Prahy.

Jana ležící někdy Brožka vačkáře za 13 kp gr čes: zavdal 3 kp a ještě
1520 doplácel "Martin Prasátko" 1 kp za dotčený dúm5).
Von dra phpomíná se v Reg. prengrecních 1514 -16.
M art i n Š v a r; o něm zapsal Ondřej Křivoláček zprávu nas1edující: ,,1554 Dum clamarem f. 3. umřel Martin Švagr vrátný Dvoru
Vlaského. Byl dobrý ld'esťan'(6).
Dan i e 1 T a pin e u s měl 1588 týhodního stanse 13 gr 7); jest
znám jakožto konvář a zvonaL
K r i š to f Ves e 1 s k Ý byl vrátným Dvoru Vl. 1631 8 ) a bezpochyby ještě po několik rokú následujících. Roku 1594 koupil dúm na
sv. Janě po nebo Tomášovi Štoleckém mlynáb zústalý za 65 kp gr č 9 ).
V á cla v O pat o v s k Ý se pHpomíná 1682; měl 39 zl ročního
platu.
V á cla v Chm e 1 roku 1702 pomáhal šmitmistrovi Matěj ovi
Šmahlovi pE lití cánúv a pdjal za to zvláštní plat z mince 10) ; téhodního
platu měl za 20 neděl 15 zl.
J a k u b S e ker k a byl vrátným roku 173711).
Po n ú c n í hlídali minci za doby nočnÍ. Byl-li král u Hory, byla
hlídka noční sesílena; nebylo-li šafál'e doma anebo opravovalo-li se cosi
ve sklepě, v němž cenná věc se pi'e chov ávala, byl stálému ponocnému
přidán pacholek na ponúcku. Ponocnému platilo se roku 1474 a ještě 1481
týdně po 7 gr, za ponúcky jednotlivé po 1 gr 12); okolo roku 1590 dostávalo
se hlídačúm Vl. Dvora odměny týdně po 18 gr, týž plat brali také Hanuš
Drábek a Pavel Rezáč roku 1615 za hlédání13). Na sklonku 16. století
Hkali ponocným v úředních zpravách též "hlásní"; roku 1590 bylo jich
v hutech a na Vl. Dvoi'e dohrcmady pět. Ani ponocní nebyli phjímáni
bez závazku14).

g

5) A. Z. Lib. her. rub. maj. O. 6 v.
6) Pam. arhaeol. XIX. 277.
7) A. K. hor. o.dd. invent. Č. 475.
B) A. K Lib. her. V. pag. 248 V. - D) A. K Lib. her. III. F. 24 v.
10) A. W. Miintz-GeHUle und Ausgaben.
") List. M. Lib. testam. C. 8.
12) 1474 Omnis terra ponocnému mince za 2 neděle, ješto hlédá mince 14 ·gr;
1474 Cantate od ponócky v minci 5 gr, ješto šafáře doma nebylo; 1484 Exaudi II.
ponocným za 3 neděle 21 gr; 1486 Circumd. ponocnému, ješto ponocoval u krále
}Mti, 7 gr; 1487 Quasimodo dvěma pOnOCn)Tm za 2 noci 4 gr, ježto ponocovali pH
sklepě. Reg. verková.
13) A. W. Wochentliche Miinzkosten.
14) Závazek na ponocování na Vl. Dvoře učinili 1579 pH neděli ()mnis terra
Mikuláš Grejnař, při Adorate II. Bartoň Vačkář. A. K hor. odd. Manuale hor.
úl'adu pg. 78 a 80.
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kopy

I
3
4
I
I

Přílohy.
1. lnventá(mincovní z r. 1612 s doplňky.
I n ven t á ř všeho forotu, ktery se pH minci JMCské na Horách Kuthnách
. . . . . nacházi. ZavHn 8. dne měsíce prosince, letha 1612.

I

kopy

I

Igroše I den

I

122
48 2Yz
Hotovych peněz v kasse mincovní
prantového stl'íbra (hhvna drží fejnu
15 lt 3 qtl I den) fejnu 148 hř 3 lt 3 qtl
5 3Yz
715
2 den, počítaje za hřfej. 4 kp 49 gr 3 den
22 hř 14 lt I qtl cizury a grecze od tolarů . . . . . .
"
" a frakty od bílych grošů
2" 8" 1"
133 13 2Yz
5 " 12" 2"
"
"
"
"nlalych"
"
"
"
"cílych
peněz
5 J' 9" -- "
"
"
)'
"lnal)Tch,.
12 " 14" 2"
82
10 staré probgroše z let 1606 až 1611
50 novych probgrošú létha
tohoto 1612
12 kp 30 god ma'
19 novych
lych grošův po 3 gr
57 "
14
3
II
novych probgrošů od bí'I
I)Tch peněz po 3 gr
33 "
novy probgroš od malych
I
peněz
3 " J
17 15 šplejsované mědi, každy cent po 9 kp 30 gr
I ct 98 tb.
zrněné
mědi
k
skládání
všelijaké
mince,
5
50 každy cent po 10 kp gr
42
31
6
železné nádobí, vinštyře, ~oli a ovsy.
4
dluhy, které do mince zaplaceny by ti mají 14440 49
--~~----~~~~
15607
7 4Yz
summa snmmarnm

I
1
I

150 hHven

'l

5
I
I
I

f

I

1

probgrošů

JI

--

I

"

4

I

V mincovní světnici
váhy, na nichž se stříbro váží po sto
hhvnách, každá s dvěma šály mědě
nymi, již na díle staré, spotřebované,
každá po 4 kp gr
váha na 30 hhven s dvěma mosaznyma
šály za

16

-

2

-

I

-

-I

4

3
I
4
I
2
I
I
I
I
I

2
2

8
27
2
2

stará váha, na které se peníze váží za . .
verlwvní vážky s mosaznymi šály po 40 gr
malé vážky tolarových plátů vážit,
i s truhličkami po 50 gr .
měděn)T děrav)T ·kotel, nímž peníze na
váhu dávány byvají, za . . . . . .
try~h:e~ z bílvého plechu k fasování (nablram) penez za . . . . . . . , . .
cGlé závaží 100 hřiven pražských, celé závaží 55 M, celé závaží 22 hř, v~azujíci
závaží 32 M, vsazujíci závaží 64 M,
vsazujíci závaží kolínské 32 hí-, vsazujíci vídeňské závaží 2 M, - vespolek
307 hhven každá po I gr 3 Yz den . .
vsazujíci závaží pražských 16 M, které
p. probationsmistr v Praze měl . . .
dlouhá tabule k sázení peněz s šesti vytahovadly . . . . . . . . . . .
dlouhá židle s dvěma vytahovadly za
dlouhá stolice za
malá židle za
staré a nové allmary 7a
allmara s vytahovadlem za
malý stoli'ek za . . . . .
ohovaná truhlice černá, v ní písah mince
peníze chovají, s dvěma zámky . . .
stará tn~:llice, v které ~e železa pregií-ská
chova)l . . . . . . . . . . . .
nové dřevěné kalamáí-e po 5 gr . . . .
dí-evěná posýpadla po I gr 3 Yz den
plechová krabice, v které se vosk chová za
stolice zelené po 7 gr '"
. . . '
ručník za . . . . . . . . . . . .
dřevěné svícny a jeden puclicht za
železné královské latro za
železné horní latro za
železná míra holberšponská za
.
železné dvéí-e ph mincovní světnici s zámkem a řetěze:l1 za . . . . . . .
železná vokenice u peci ph minci za
železné míry k uhelnym truhlám za
železné míry, k čemu se užívají, věděti
nemůže . . . . . .
Pregířská železa
na tolary p'o 12 gr
svršků
po 6 gr 3Yz den
spodky na poloutolary po 10 gr
svršky
po 5 gr
spodků

I I
groše

den

I

2
3

20
30
6

7

40

3Yz

24
2

30
30
15
4

8
50
Hl
2
30
20
4
3
28
7
5
15
15
15

3Yz
3Yz

5
I
30
30

I
2

36
55
20
10

3Yz

396
397

I
1
2

20
10
13
35
10
33
93

1

9
1
1
1

2
1

1
1

I

spodek na čtvrtky za
svršky"
"
po 4 gr
spod1n\ na bílé groše po 6 gr
svršků " "
"po 3 gr
spodků na sedmáky po 4 gr
svršků"
"
po 3 gr
spodků na bílé peníze po 4 gr
spodky na malé peníze po 4 gr
prosté svršky na bílé a malé peníze, na
kterych žádné rytiny není, po 2 gr
V sklepě vedle mincovní světnice,
kde se kassa chová,
stará děravá truhlice malymi plechy okovaná, v které kostelní klenoty leži, za
prostr-edni a malé truhlice, a v nich všelijaké staré listiny a škarty leží, za
vezděná almárka za
tabule, na které se peníze staví, za
stůl, na něm všelijaké staré celé a zlámané pregířská železa leži, a k tomu
několikeré truky s starym železem za
staré mosazné šály k vahám za
staré závaží z zvonoviny váží 192 lib
po 1 Yz gr
stará stříbrná mincovní pečet, váži 1 lot
1 qtll d, za 16 gr počitaje učiní
železné dvél-e 5 třmi zámky při kassovním
sklepě za

Igroše I den

kopy

8
8

1

1

14
5

55
1

2
1

2

1

52
45

40
2

12

3

6

1
1

4

1

6

40

2

30

6
1
4
3
4

1

20
4

1

1
1
1
2
1

2
1

1

Závaží

55

závaží váži 100 hřiven, 2 závaží váží po
8 hHvnách, 2 závaží váží po 4 hř, 2 závaží váží po - h1:-' 1 vsazující závaží
4 hř, všeho 128 hř po 1 Yz gr

32
70

3

12

30
40

2

I

6

34

2

40

2
2

25

5

Igroše I den
6
4

pregířská

V g i sár n é, kde sec á nyl e j i
železné hrnce, v kterych oheň hoří, po
5 kp gr
štaffů železnych na rošt po 3 gr
rošt železny do železného hrnce za
železné kleště po 15 gr
"
lžice po 10 gr
železné ing usy k lití tolaroV}Tch cánů po
30 gr
železné str-elky k barchanu po 20 gr
skHpec pro zdvihání železného hrnce za
vsazující plech pro horkost s železnou
nohou za
maly moždíř z zvonoviny k tlučení grece za
měděny šál k zrnění pruby
železné hrábě pro uhli za
železny stary plech k sušení pagamentu za
železné ldufty po 10 gr
kotlík :zl zvonoviny k rozpouštění másla za
železné kladivo za
velkych hrnců v, v kterych se verkové
stí-ibrné rozpouštějí, po 26 gr
prostřední hrnce po 12 gr
malych tygličkú vsazujicích po 3 Yz den
hliněnych postavků, na kterych hrnce
s stHbrem stavějí po 1 gr
hliněnych pokliček na hrnce po 3 Yz den
nové měděné vanny k lití všelijaké mince,
váží 70 liber po 6 gr
staré malé allmárky po 5 gr
stoly staré po 15 gr

iI

5

kopy

30

Pí"ed mincovnisvětnici
staré allmary. v nichž se máslo k mazání
ingusů, do kterych tolarové cány se lijí,
schovává, po 20 gr
stará zlámaná truhlice za
stará železná mí-iže za
koženych korbelů, v kterych se voda pH
ohni užívá (sic), po 6 gr
staré dvél-e železné za

2

50

staré váhy, na ktery pregi:H bílé pláty
váží, s dvou ma měděnymi šály, na
které se 100 hHven odvážiti múže, za
malá vážka s měděnymi šály za

Nádobí
kladiv k pregování na celé tolary po II gr
malych kladiv k pregování poloutolarů
a čtvrtek po 8 gr
malych kladiv k pregování drobné mince
po 7 gr
brus, na kterém pregíH kladiva a svršky
brousí, již na díle spotřebovany za

nebozezy za
stará pila za
truhlice, do které se kladiva
schovávají

1

30

V preghauze
1

I

V staré prennárně
lduplovany měch k prvnějšímu stříbru pálení za

40
6

30
5
2

10
18

40
1

30
2
2
2

20

1

30
10.
12
6
20
6
5

23
6

50

24
35

30
20

7
10

30

2

I=

399

398

I

kopy

4

1
2
1
1
19)

groše

I

1
90

pi"edstavující plechy pro zdržování horkosti prennarúv s železn)7mi nohami a
háky po 30 gr
truhla, v které pálené ko!>ti chovají, za
hčice k prosiváni popela po 8 gr
allmárka stará malá za
star)7 stolček za
štok pro stříbro čištění za
velké trnky, v kterých se popely pro nap jení testúv chovaji, za

10
16
5
10
15

20)

14)

4
5
3
3
2
2
3
6
24
3

10

prennárně

železné ldufty po 10 gr
kladiv po 5 gr
dláta stí-íbra sekáni po 3 gr
špičatá kladiva po 5 gr
železné lžíce po 5 gr
mosazné štětky po 3 gr
železné háky po 3 gr
velk)7ch sekáčúv, nimiž se sUibro na testu
dělí, po 10 gr
muflí k nynějšímu sti-íbm páleni po 2 gr
železné rynky k nabijení testúv, váží
40 liber každá libra po 2 gr 4 den

40
25
O
15
10
G
O

1
1

1

48
1

55

2
2
5

1
2
3
1
1
2
2

velký měděn)7 kotel k lOl-ování černých
plátú
stará měděná lopata, kterou se bílé pláty
z kotla vybírají, za
truky k prani a osušování bílých plá tú
po 10 gr
měděné děravé kotly pro sušení bílých
plátú po 1 kp 30 gr
železná klufta za
stará truhla k schování ručníkú za
pudlače po 1 gr 2 den
sudy, v kterých se vinštýi" pro lorováni
chová, s jedním škopkem za

v
1
1

4
1
3
1

měděný

6

]

12

1
1
3

20

4

30
10
10

]

2 I·, 4

37

3%

1
1
1

s kle p ě, kde s e s Ú 1 a
vinštýi- chová

moždU- s palicí za
káď k soli za
nové tručky po 1 gr
řešeto k prosivání vinštýře za
kopy velkých a malých testúv k penězúm
po 8 gr
putna k tlučenému vinštýh nošení za
•

]

1
2
1

Pi-i lorování
1

1

55 ct 45 lb

1

V nové

I

den

2
5
4
8

24
8

I

škopek za
chvoštišt po 1 den

groše

-

8
276

Závaží
celých ccntn)7řú z zvonoviny po 120 librách
ty jsou v hlavním inventáři
60liber neb púlcentnýi-e, 30 liber, 20liber
závaží, 10liber závaží, 5liber závaží,
15liber vsazující závaží, po 3 gr každá
libra
stolček za
železné kladivo za
N á dob í,
kterého p o'n o c n i užívaji
staré pily po 10 gr
sekery po 10 gr
klín k štípání za
ruční sekera za
klamry po 3 gr
VOSn)7 núž za
pilník k broušeni velké pily

V s vět nic i, kde se počty
mincovní a peněžité piš i
tabule s tHma vytahovadlami za
malý stolek " vytahovadlem za
Etolice po 5 5r
vezděná allmárka za
V sldepě ve dle té Evětnice
tabule s dvěma truhlicE.mi za
allmara velká s 38 vytahovadly, v které
všelijaké st<J,ré počty a knihy jsol.)., za
allmara, v ní peněžité počty, šuldpuchy
a jornaly schované jsou, za

.

šafái-ově

I I

-

V váze na Dvoí-e Vlaském
velká váha železná, na které se měď, železo a jiné věcí váží, s dvěma šály a řetězi za
železn)7ch čepúv,
zděří
a podstavky
k velk)7m velhim po 5 kp gr cent

V
I
1
1
1
1

kopy

-

6

-

-

-

I

-

-

3
12

-

-

-

52

3%

-

-

30
10
4

-

20
20
8
6
6
2
I

-

6

-

-

I-

-

-

30
15
15
8

-

-

30

-

5

-

-

I

18

3%

20
6
3
I
50

-

-

světnici

tabule s dvěma vytahovadly za
t,tolice dlouhá
kalamái- Za
dřevěné posýpadlo za
černá allmárka za

den

-

-

-

400

401

I

\

i
kopy

groše

\

den

I======~~===============~=+=+=I

v
2

1
1

1
4

18
6
2
2
2
2
5

1
1
1
1
1

vel k'é m

S

I I

kopy

gro3e

kle p ě pod

p;ůbovnami

staré lwtčovské vozy s černymi plachtami
p:Hkryté po 8 kp gr
Foroth pH ti-ech pHsežních
prubii-ích
předně u Matesa Endrle
vážka pro vážení zrnek s závažím a ldíštkami
"
"
"
prachu za
"
"
"
zrněného olova za
probířské picky z cihel udělané po 40 gr
(u VácI. Šafaříka na jinši spůfob nežli
za prvních léth)
muili a plátků po 3 den
kop střípků prubH-skych po 3 gr
klíště pro vyléváni pro b po 6 gr
hladcí plechové pro prúby po 6 gr
kladiva pro vytloukání prob po 3 gr
kluHy k prubováni po 4 gr
železnych plechú pro vylévání prúb po
4 gr
nakovadlo pro vytloukáni prúb za
uštěpací kleště pro volovo za , . ,
stolček a 1 tabule dlouhá pro vysej páni
prachu
truhla pro všeliké nádobí za
lžíce železná pro vybiráni z tygle olova

2

1

16

1
1
1
4

2

45

7

2

40
7
18
12
12

3 liz

5

2
1

~l

6
8

8

2

45

2
2

45
30

3

15

1

30
40

1

I n ven tál- vše 1 i k )T chi n str ua nádobí k službě
gvardejnské náležejícich

mentův

I

1

1
1

36
6

7

zrnění

1 centny1- olova zrněného, libra po 1 gr
4l1z den
u V ácla va Šafaříka
1 měch ohně rozděláváni za
1 ampos průb vytloukáni za
1 mosazne; moždíř k pl ubám tlučení za
1 hřebilko železné, popela vyhrabáni z plátú,
za
(jinak asi tytéž věci, jako u Matesa
Endrle)
u Lukáše Portensdorfera
2 klufty pro vyléváni průb po 6 gr
1 železné hřebilko pro vyprazdňováni pícky
za
(jinak asi tytéž věci, jako předešle)
Poznamenání, co Samuel Kavka hutni
gegenhandler od prubířskych vážek
v světnici Lukáše Portensdorfera probH-e v jedné nové allmárce zav1-eno jmá

nové vážky k vážení zrnek, kteréž Jih
Weinold dělal, po 4 kp gr
stará opravovaná vážka pro zrnka, kolínského díla za
stará opravovaná vážka ·pro zrnka, též
kolínského dila za
stará opravovaná vážka pro zrnka za
vážka stará pro zrnka, od Gotzšolka
za
vážky pro zrnka, stará od Gotzšolka
bež šálek, které se nyni potřebovati
nemohou, že nyni jiné vážky opravované jsou, za
mosazné závaži po 20 gr
vážka pro zrnka, kteráž panu Krištofovi
Pnrkentrejchovi k opravováni dána a
za nim zůstává
rysy papíru po 30 gr

3

10
7

24
2
3

3 liz

1

1
3

2
1
1

1
3

3

12
3

1
2
1
1
2

2
1
4
1

stará vážka na zrnka s aufcukem za
kleštky k zrnkům tlačení za
truhlička, v které vážka stojí, když se
zrnka váží, stará za
staré núžky k stříbra stříháni za
ampos a kladivo k stříbra roztahování za
dláta, jimiž se z stříbra ·proby vytinají,
po 2 gr
ajnkusy ll: černé mědi po 2 gr
dláto k černé mědi vytináni za
forma s tHma děrami k kulkám liti za
ampos a 2 kladiva k všelikym potřebám
plechy, do nichž šitproby se vylévají)
po 4 gr
klufty po 4 gr
měch k měděnym probám za
kleště, kterymi se pagamenty liji, po 7 liz gr
Ir prů bám vyléváni za
lžic pro volovo rozpouštěni za
stolečky, jeden vo jedné vytahovačce a
druh)' vo dvouch za
.
staré allmáľky po 15 gr
stará stolička za
staré picky probH-ské po 15 gr
stará měděná pánvice za

Roz n r a v y: Tí", 1. Čis. 48.

1

30
2

15
3
15
6
4
2

10
20

12
12
1

15
5
5
40
30
4
1
45

26

den

403

402

I
I

2
I

2
I
I
I

7

23)

I

1

21)

1
1

Forrot nádobí v ker n á r n ě,
kde se měď zrni
pár měchů s železnými l'etězy a jedním
velkým kolem, kterým se mědi táhnou,
za
štechajzny za
firkle za
stahujicí železa šlaky za
kratce za
kysa k šplejsováni za
dvířky železný před pec za
ldufta za
lžic železných k lití. mědi po 6 gr
plech měděný k sušení mědi za
velká vanna s dvěma železnými vobručemi, v které se měď zrní, za
vanna malá za
kysa za
Staveni na Vlaském

Igroše I den

kopy

6
15
12
8
5
7
55
5
42
I

ad 17)
2')
23)
KupfCl'S
24)

3
10
6

1

Vlaský Dvůr slující s svým příle
žícím stavením a pokoji, v němž mince
se všemi svými a k jejímu úřadu náležejícími potřebami a pHpadnostmi obsažena jest, jako i kostelík královská
kapla l'ečený s následujícími kostelními
klenoty
monstrancí váží i s klenicí (sic) . . . .
pozlacené kalichy i s miskami váží
ldištalová krabička pro hostie; ampulky
a ldižmo . . . . . .
stí-íbrná míska malá váží .
krabička stříbrná váži
A. K hor odd,

inventáře

2 grosse Tr6ge zum abwaschen des gekhiirnten Kupfers.

II. Výkaz kutnohorských Register verkových, dosud zachovalých.
A.K. = kutnohorský archiv městský. - A. W. = archiv archaeol. sboru Wocela. A. M. = archiv zem. musea v Praze.

hí-ivny

21
5

loty

qtl

3
10

3

II

3
13

3
3
3

Doplňky

dle

dle inventáře z roku 1622:
5 Parten, damit die Silber aui den Testen geteilt werden
2 kleine 16chrige Kasten zum aufhalten der Platen im Waschen
I aiszernes grosz zugel'ichtetes Blech zum abtrukhnen des gekiirnten

Dvoře

dům

2

9) dray alte aiszerne Raifen zu den tennenen Windtofen
10) 102 Stiick ainer in den andern (Tigl)
") 120 klaine Kisztigl
12) drey holtzene Wanne zu Notturft der Zain leschen
13) zwen Viersatzplech wegen Aufhaltung der Hitz fill' die Silberprener sambt
aiszern Fissen und Hacken, daran sie hangen
14) Maiszel zum Silberschrotten
15) zwo meszene (mosazné) Kratzpirsten
16) ain aiszern Rirhacken
17) sechs pl'aite Aiszen, damit die Silber auf den Testen zuetailt werden
18) ain Merszer von Spaisz (ze zvonoviny), darinne die gebrenten Bein in die
Aschen zu Notturft der Test gestossen werden
19) ain Stoc1~ zum Silberabstoszen und Seibern (cídění)
20) aine grosze aiserne Wage, darauf die Kupfer, Aiszen und andere schwere
Sachen gewogen werden, mitz wayen Sclialen und Ketten, darauf die Schalen hangen.

z roku 1588:

ad 1) wurmstichige (proděravěná Červotoi'i).
2) zween aiszerne Wintofen, darinne die Silberwerkh zerlassen werden, mit
Laim (Lehm) inwendig auszgeschmierth.
3) zween aiszerne Draifusz under die Wint-Ofen.
4) acht aiszerne Stab auf die Dreifusz.
5) vier aiszerne Hebzangen.
6) sieben aiszerne Bogen zum Barchat (sic), darein die Zain zue den klainen
Miintzsorten gegossen werden
7) ain Zueg sambt vier Stucken Ketten zum Heben des Windtofens sambt
Ringl und Zappen
8) ain Viersatzplech uber den Wintofen sambt ainem aiszern Fuesz

1472
1473
1474
1475
1477
1478
1482
1483
1483
1484
1486
1486
L487
1487
1490
1490
1491
1491
1493
1493
1494
1494
1494
1495

Ecce Deus - Dum medium A. W.
In excelso - Dum medium
In excelso - Dum medium
Deus in loco - Omnia
Deus in loco - Si iniquitates
Circumded. - Cantate
Laetare - Cantate
Circumded. - Jubilate
Salus populi - Dum medium "
In excelso - In voluntate
Cil'cl1mded. - Factus
Dicit. II. - Dum medium
In excelso - OcuU
lIJ d ica - Respice II.
A,K
In exce1so - Exaudi II.
Suscepimus - Justus
A.W.
In excelso - Oculi
Laetare - Omnia
A.K
In excelso - Dum c1amarem
Deus in loco - Dum medium "
In excelso - Domine ne longe
Resurrexi - Dicit I.
Dicit II. - Dum medium
Omnis terra - Spiritus dom.

1495
1496
1496
1497
1497
1497
1498
1498
1499
1499
1499
1500
1500
1500
1501
1501
1501
1502
1502
1503
1504
1504
1505
1507

Benedicta - Dum medium A. K
In excelso - Ecce Deus
Dum c1amarem-Dummedium"
In excelso - Dom. ne longe
Resur-exi - Dicit II.
Dicit III. - Dum medium
In excelso - Factus
Respice 1. - Dum medium
In excelso - Circumdederunt "
Esto mihi - Ecce Deus
Suscepimus - Dum medium
In excelso - Adorate IV.
Circumded. - Respice II.
Protector - Dum medium
In excelso - Quasimodo
Misericol'dia - Ad te levavi
Populus - Dum medium
In excelso - Exaudi II.
Dom. fort. - Dum medium A.
Ecce Deus - Dum medium
ln excelso - Dum c1amarem
D. in loco - Dum medium A. M.
In excelso - Deus in adj utOl'. "
In excelso - Dum clamarem
26*

'·V.

405

404
1508 In excelso - Omnes gentes A. VY.
1510 Oculi - Respice I.
A. K.
1510 Dom. illuminatio-Dum medium .,
1511 In excelso - Omnes gentes A. VY.
1512 In excelso - Ecce Deus
A: M
1514 In excelso - Suscepimus
A. W.
1516 In excelso - Exaudi II.
A. K.
1516 Exaudi II. - Dum medium A. W.
1517 In excelso - Dum medium
1518? Memento - Dum medium A. K.
1519 In excelso - Si iniquitates A. W.
1520 Omnes gentes - Dum medium"
1521 In excelso - Omnis terra
1523 Omnia - Dum medium
1524 In excelso - Judica
1538 In excelso - Factus
1544 In excelso - Omnes gentes
1544 Dicit 1. - Dum medium
1545? Resurrexi - Dum medium
J 546? In excelso - Omnis terra

A. \1/.
1547? In excelso - Jubilate
1549 In excelso - Dicit 1.
1550 In excelso - Salus popuJi
1551 In excelso - Dum medium
1554 In excelso - Dum medium
1554 In excelso - Dum medium (na
tolary) . . . . . . . . .

K.:~lce pt(

plň

k y.
vydání z mince
A.M.
1491 Registr různych vydání z mince
A.M.
Počet sepsany ze všech register mincovych:
a) za cely rok 1506
A. K
b) od Judica 1523 do Judica 1524
c) od Ad te levavi 1524 do Exaudi
primum 1527
Do

1490 Registr

III. Ukázka z Register verkových
1473, stříbro dodané.
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IV. Ukázka z Register verkových
1473, dílo mincovní.

407

I

406

'. '

VII. Ukázka z verkpuchu 1595, dílo tolarové.
N~

V. Ukázka z Register verkových

1544, dílo mincovní.

29. Julii Ecce Deus

30.

Anno 95.

VI. Ukázka z Register verkových
1473, vydání.

I
Stříbra

z huti na Páchu

Pagament od Václava
Vodičky zlatníka
Summa
Přísady

I

Plandt
hl'
195

[12

196

lul-I I I I 194 I 51

2

3

218

10

3

Cizury

21

2

I

Grece

I

7

241

4

239

15

2

-

12

3

-

I

V ohni sešlo

-

6

Pomoci

-

3 -

ohně

Cánů

Grece
Na

průbu

3

239

12

Plátúv

214

13 -

I Cizury
I
I Pregýhllll

24

101"1

6

-[

Yz

31 3

po 30

gr

. 1796

po 15

gr

98

gr

79

2

7Yz

. 18643/.

Summa

Učiní

kusů

.932 kp

22Yz

"
"
tol.

gl'

12 -

-

sešlo

-

Vyčteno

po
2

15

214

3[ -

7

-

Mincíl'ům

V

lt qtl den
15 II 2Yz

-

15

Do

Fein
hl'
193

lt[gtl lt [qt den
14 2 15 3 lYz

21

S pl'ísadon

I

Proba

1

Pl'eřezáno

Primus

3 tolary 28 gr 1 Yz den

71 hl' 8 lt -qt

Secundus 71 " 8" -

"

Tertius

36 , , -

"

Quartus

35 " II , , - "

JJ -

I

A. K hor. odd.
Werkpuch 1595.

408

40n

VIII. Ukázka z verkpuchu 1595, dílo malých grošÍlv.
N~

IX. Rada konšelův mincířských a pregéřských.

18. Martii Judica letha 15+95

4.

I
z huti na Páchu

70

Přísady

109

přísadou

179

I

Proba

I

Fein

lt qt lt qt den

I

hř

-

I

69

15/ 3 1 %
4

1

1

S

I

Prandt
hř

Stříbra

Konšelé

-I

minciřští

lt qt den
5 -

{ 12 lot 3 qt

4 -

2

6

Grece

2

10 -

Primus

90

Fraktův

3

7 -

Ultimus

91 hl- lllt 1 qt

Do ohrf

187

Cánů

183

Primus

90

Ultimus

88 hl' 7lt -qt

II

8 2

1 -

V ohni sešlo

81

9

2

Minciřům

181

14

2

Plátúv

180

4

1

Cizury

1

10

1

178
1

13

Fraktúv

1

13

Wenczlaw Gosprecht
Nyckel Pek
Nyckel Lomer
Frenczel Quartz

Herman Eldrys
Wenczlaw Schadwynkel
Stephan Hofman
Viz str. '209.

hř

3lt 1 qt

1362

Frydel von Gotha llW
Herman Prager
Heyl'czman Megerl
Elbel Raynel

Stheffan Hoffman
Mychel Lankschenkel
Hanman Wolkensteyn
Viz str. 209.

14 -

Rotleb

-

12

malých

1370

Stephan Hofman
Hermannus Prager
Nicolaus Aldar
Henslinus Mechel

Nicolaus Pek
Jirke Resch
Wenczeslaus Pewer
Viz str. 264.

1371

Albertus Glaczer, Michael Lankschenkel, Nicolaus Dominiclls
Theodricus Kuewil, Haymann de Wolkenstayn Viz str. 264.

1383

Frenczil Quarcz
Elbil Reynel
Bertil von Pysk
Schon Hanus

Heynczman Megir1
Francz Hoffman
J acusch von Pysk
Viz str. 210.

1387

Henczil V0111 Stein
Wenczlab Grummer
Francz Gyser
Hallsman Hofman

Heynrich vom Stein
Schon Hannus
Wenczlab Jurgen
Viz str. 210.

1392

Ewl Glaczar
Hallman Krummer
Nikman Lomer
Ssteffan Reson

Šteffan Šik
Franc Gyser
Hanuš z Piesku
Viz str. I H4

1412

Swager Hensel
Mertein Teicher
Hensel Greusser
Wenczlaw Topler

Heiman Alder
Niclas Hebenstreit
Francz von Rosenthal
Viz str. 214.

1413

Mertein Teicher
Hensel Greusser
Hannus Swab

Wilhalm Schick
Hannus Wunderweill
Thomas Alder
Viz str. 194.

grošův

357 kp 33 gr
Fr(aktův)

3 kp 37 gr 3%
361 kp 10 gr 3%

Pi'(eřezáno)

-

-

hř-It-qt

356 kp 52 gr 3%
1

Souček

P o zná m k a.

Vyčteno

7 -

V loru sešlo

1357

2

Na prúbu

Pregýřům

Hermann us Eld 1'e is
Nicolaus Monetarius
Nicolaus Wollenstich
Viz str. 208.

2

3 10

Pomoci

Elblinus de Pysk
Johannes Wolkenstein
Peschó Murre
Nicolaus Schik

12 lot 3 qt

Cizury

Grece

J 354

1

Pomoci

4 kp 18 gr
361 kp 10 gr 3%

1

Účet z dna bíl. grošů, bíl. peněz a mal. peněz

jest podobný tomuto.

A. K. hor. odd. Werkpuch 1595.

pregéřští

-HO

411

1414

14H;

1455

1487

Pro cop Eldres
Niclas von der Hohe
Wenczlaw Goldel

Mathes Fliigel
Lucas Miinczer
Wenczlaw Topler
Purkart von Rosental
Prokop Alder
Jan Trčka
Jan Melškrubsk)'
Petr Krupka
Matěj Bukáč

Jakub Holeso
Ondra Rema
Ondl:'ej Psovrha

Wenczlaw Haberman
Franz Geyer
Wenczlaw Nogel
Viz str. 194.
Hanman Alder
Hannus von Piesk
Hannus Swab
Viz str. 211.

1523

Mikuláš Libák
Pavel Písek
Prokop Bílý

1534

1535
2.

října

Viz str. 258.

1536
Zachal:' z Chrudimě
J anSus z Ježova
Jan Škornička

října

1538
22. února

1523
22. br'ezna

Mathuš zámečník
Vávra gyserův
Pavel Sviňákův
Vávra Zajíčkův

Zachař z Chrudimě
Prokop Pregl
Matěj Vajs

1539
3. ledna

1525
7. ledna

Petr Bednárčin
Pavel Sviňákův
Bohuslav POl-ybný
Petr Draštík

Jan Sus z Ježova
Vajs
Jan Škornička

Matěj

1540
3. ledna

1526
6. ledna

O.1Mej Zvoník
Pavel Sviňákův
Bohuslav Porybný
JiHk Popelka

Jan Maslník
Prokop Pregl z Ilkuše
Jan Škornička

1541
3. ledna

1527
19. ledna

1529
16. ledna

1530
16.

července

Ondřej

Zvoník
Pavel Sviňákův
Jakub Labuškův
Petr Draštik
Václav Poldupek
Pavel Sviňákův
JiHk Popelka
Václav Vočko

Matěj

Vajs
Jan Maslník
Sancturin z Nedvojovic

1542
Matěj

4. února

Vajs
Bartoš sedláí"
Jan Škornička

1543
13. ledna

Václav Poklupek
OnMej Zvoník

Jan Stohlar z Chocemic
Martin Křivoláček

Ondřej

Jan StoHar z Chocemic
Zachař z Chrudimě
Lukáš Volfúv

Jiřik

zvoník
Labuška

Pavel

Viz str. 258.
Jan Hedvík
Jan Zevald

Lukáš VoIfúv

Vavřinec Růže

7.
Burjan Vrbík
Martin kněze Víta bratr
Jan Holicský
Bohuslav Porybný

března

26. záH

Sazeni:
7. ledna

1532
23.

Bohuslav Porybný
Victorin z Krsovic

z Siona

Sviňák

Ondřej

zvoník
Bohuslav Porybn)'
Victorin z Krsovic
Pavel Sviňák

J iHk Libotovský
Lukáš Volf
Havel vačkál:'

Victorin z Krsovic
Ondřej zvonllík
Burian Vrbík
JiHk Popelka

Mistr Pavel
Havel vačkár"
Jan Vajs

Victorin z Krsovic
J iHk Popelka
Burian Vrbík z Žabolélik
Jakub truhlár"

Mistr Pavel
Jan Škorně
Jan Vajs

Victorin z Krsovic
Burian Vrbík z Žab oklik
Pavel Sviňákův
Duchek mincíl"

Mistr Pavel
Lukáš Volfův
Havel yačkár"

Victorin z Krsovic
Václav Vočko
Burian Vrbík z Žaboklik
Pavel Sviňák

Mistr Pavel
JiHk konvář
Lukáš Volfův

Victorin z Krsovic
Václav Vočko
Ondřej zvonník
Burian Vrbík z Žaboklik

Mistr Pavel
Jan Vajs
Lukáš Volfúv

Victorin z Krsovic
Václav Vočko
Jiřík Popelka
Burian Vrbík

Mistr Pavel
Jil-ík konváí"
Jan Chyzdera

Václav

Vočko

Vavřinec Růže

z Sionu
Victorin z Krsovic
Jiřík Popelka
Václav Vočko
J iHk Popelka
Jakub Labuška
Bohuslav od Slonův

Mistr Pavel
JiHk Klabal konvár"
Mathuš Hana

Mistr Pavel
Jiřík Libotovský
JiHk Klabal

412
4]3

1545
ll,

července

1546
31.

červnece

1547
13. srpna

1548
18. srpna

1549
17. srpna

Václav Vočko
Jakub Labuška
Duchek lojovník
David posťdhač
Václav Vočko
Lukáš Labuška
Duchek lojovník
Martin zvoníkúv
Duchek lojovník
Martin zvonikú
David posthhač
Jan H utniček
Duchek lojovník
Rafael mincíř
. Lukáš Labuška
Burian Vrbí .
Jakub Labuška
Duchek lojovník
Jakub Samsera
Abraham Gazlar

Mi~tr

Pavel

Vondřej Křivoláček
Matěj

Ursus

1559
2. záH

Vondřej Křivoláček

JiHk
Matěj

konvář

Ursus

1561
Jiřík konvái'
Jan Vajs
Matěj Ursus

1562
23. bi'ezna

Jiřík konvář
Matěj

Ursus
,liÍ'Íl{ komník

1568
17. ledna

Jiřík

Libotovský
JiHk konváí'
Matěj Ursus

1572
července

5.

1550
16. srpna

Václav Vočko
Jakub Labuška
Abraham Gazlar
David posthhač

Mistr Pavel
JiHk konvář
Matěj Ursus

1573
2D.

1551
22. srpna

1552
17.

září

Jakub Labuška
Abraham Gazlar
David postřihač
Jakub Vorel
Jakub Labuška
Zigmund Dobeš
Jakub Samsera
David postřihač

července

12.

června

J iřik kožišník
Jiřík konvář
Matěj

Ursus

1578
) iřík kožišník
Jiřík LibotovskS'
Matěj Ursus

26. ledna

1581
4. února

1553
28. Hjna

Adam Zigel z Chocem,ic
Lukáš Labuška
David postřihač
Petr vačkář

Mistr Pavel
Matěj Ursus
Jiřík kožišník

1582
24. Mezna

1555
18.

května

Jan Žlutický truhlái'
Jakub Samsera
David postřihač
Petr vačkáí'

Matěj Ursus
J iřik Libotovsky
Thoma konváí'

1583
4.

1558

Lukáš Labuška
Jan Žlutický truhlái'

JiHk kožišník
Jiřlk Libotovsky

května

Václav Zvoníkú
Burian z Hloušek

Tomáš kon vál'

Jan Žlutický
Václav zvoníln\v
Jakub Vorel
Burian z Hloušek

Jiřík Libotovský
Tomáš konváí'
Petr Mášúv

Jakub Labuška
Jan Žlutick)'
Václav Zvoníkúv
Raphael mincU'

J iřik Libotovský
Raphael konvář
Zigmund Škorně

Václav Vočko
Lukáš Labuška
Jan Žlutický
Jakub Bzineck)'

Jiřík Libotovský
Jakub Vorel
Tomáš Klabalúv

Jakub. Labuška truhlálJakub Bzenecký
J almb HJlický
Jan Rotleb

Václav Vočko
Jan Khvolačkúv
Pavel Klabalúv

Pa~el Hutníčkúv

Pavel

Klabalův

Jan Bzenecký
Jakub HJletick)'
Jan Rotleb truhlář

Jan Záborský krejčí z Tarmarku

Pavel Hutníček
Jan Bzenecký
Jakub HJletický
Vit Dobeš

Pavel Klabal
Kašpar Fifel,
,l iřik Hla vác

Jan Kory(anský z Kořenic
Pavel Hutníček
Vít Dobeš z Rohožova
Jindřich Labuška

Kašpar Fifek
Pavel Klabal
Jan Zaborovský

Jan KoryčanskS'
Jan Kular
J erolím Labuška
Jakub Holick)'

Pavel Klabal
Jan Zaborovský
Václav Libotovsky

Jan Kořčanský
Jerolím Labuška
Jakub HJlicky
Zikm und Zahrádka

Pavel Klabal
Pavel Skhvan
Václav Libotovsk)'

J aroJím Labuška
Jan Kazlar
Jakub Holick)'
Vít Dobeš

Tomáš konvár'
Pavel Skřivan
Václav Libotovsky

Jiřik Hlaváč

4-15

414

1585
1.

července

Jerolim Labuška
Vit Dobeš
Jan Rotleb
Jan Horfice

Tomáš Klabal
Matouš Truinkat
Jan Strymilovský postřiha6

Jerollm Labuška
Jan Rotleb
Jan Horčice
Václav z Hloušek lmžišnik

Tomáš Klabal
Matouš Truinkat
Jan Strymilovský

i

>fIl

>0)

1586
7.

července

;:

~

1\-

>fIl
O)

~

O)

CO

1591
12. ledna

1593
1.

června

1595
20. ledna

1597
26.

července

1600
24.

července

J erolim Labuška
Jan Rotleb
Václav Tulis
Ondřej Blejsa

Tomáš Klabal
Adam Hněvosický
Jan Strymilovsk)f

Jerolim Labuška
Jan Rotleb
Václav Tulis
Jan Horčice

Tomáš Klabal
Adam Hněvosický
Jindřich Labuška

Václav Snižek
Jan Rotleb
Jerolim Labuška
Jan Hlas

Tomáš Klabal
Adam Hněvosick Ý
Jan H01čice

Jan Pečetský
Jeronym Labuška
Václav Souček
Jan Hlasů

Tomáš konvář
Adam Hněvusitsky
Jan Horčice

Jerolim Labuška
Jan Hlas
Jan Horčice
Ondí'ej Blejsa

Tomáš Klabal
Jindhch Labuška
Jan Pečetsk)T

.S

~

ol

,Si

+'
O)

>N

1523-1600 dle Červ. knih m,incii·.

o

r:q
N

1628

Václav stadii Labuška
JindHch Skřivan
Václav z Bačetína
Jan Šreter

Jan Openda
Václav Hodovnik
Ji1-lk Hrůza

>,...

A. K. hor. odd. 6177.

N

>,...

,.......
úředník

mince

1495 Konrád Švajkar z Vrchovišt
96 Martin Vrabec z Nedvojovic

úředník
Zachař

minet;

z Božetína

úředník

mince

Řehoř z Dorotíc

písař

gvarde]n

m~nce

C>

Petr z Polenovic a

Martin

Beneš z

Trničí (střídavě)

Barto~

97
98
99

Sankturin z NedY0jovlc
Jan z Skalice

1500

(opět)

Pavel

Ol
02
03
04
05
06
07
08
09
1510 Sankturin z Nedvojoyic

Václav Kysar z Kysu
Arnošt z Drasova

Samson z Fulštejna

Bohuslav Janovský
z Suchotlesk

II

12
13
14

Piramus Kapún z Svojkova
Zigmund Anděl z Ronovce

15
16
17
18
Hl

id

-6.ředník

o

mine e

-6.ředník mirice

uřednik

Jan Sus z Ježova

Jan z

ml ne e

pisař

mi n c

ě

gvardejn

N

;; 1520

"'

""
'<
--

>-l
!""
!""
("J<

pr

...
~

21
22
23
24
25
26

Zigmund Anděl z Ronovce

Boreň

Samson z Fulštejna

Jan Jeptiška z

Běšín

Práchňan

Pavel

Arnošt z Drásová

(ze Lhoty?)

Pavel z Podivic

Jan Šaš

Zigmund Anděl z Ronovce

27
28
29
písař

1530

Jan Jeptiška z

Běšín

Pavel Podivický z Podivíc

31
32
33
34
35
36
37
38
39
1540 Pavel Podivický z Po- Jakub

mince

Jan Šaš
Matouš Hana

Jeronym
Hubáček

z Drasova

z Oliyetn

divic
t~

""""

41
42
43
44

Jan Popovický z Popovic

....
f-'

-:r

~
~

úředník

1.545
46
47
48
49
1550
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1560
61
62
63
6465
66
67
68

mince

Pavel Podivický z Podivic

úředník

mince

Mates LidI z Myslova

písař

mince

Jan Popovický z Popovic

Mates LidI z Myslova

"

Jan

Ludvík Karel z Řásné

gvardejn
Jeronym

~

00

Drasova

Martin

Tomáš Zelí
Jan Kaše
Jiří Šatný z Olivetu

"

Jiří Šatný z Olivetu

Samuel Vodolínský z Vodolína
Zikmund Kober z Koberberku

1570
71

Jan Volšovs1.-ý
Jan Zigel z Chocemic

74

Daniel Lehner

'I

úředník

76
77
78
79
1580
81
82
83
84
85
86
87
88
89
1590
91
92
93

mince

Tomáš z Drasova

69

1575

písař

ln 1

ne c

Jiří Šatný z Olivetu

písař

mince

Martin

písař

mince

Zikm. Kober z Koberberku

písař

mince

Jan Zigel z Chocemic

gvardejn
Daniel Lehner

Volf Herolt z Oupy
Centurio Muk

Martin Gruebner
Tomáš H6chstl
Jan Špís z Hartenfelsu

Jan Podivický z Podivic
Jan Kavka
Jan Špís z Hartenfelsu
"
Jan Čížek

Volf Herolt z Oupy
Radslav Hlavsa z Liboslavě

94
95
96

Radslav Hlavsa z Libo-

Tobiáš Paul

slavě

97
98
to
99
~ 1600

Jiří

Dominik

Jan Špís z Hartenfelsu

Ol
02

Lorenc Glaser

.....
"'"

<O

.,""o

ll"-

úředník

mince

písař

mince

písař

1603 David Enderle z Burg- Radslav Hlavsa z Libostatu
slavě
04
Pavel Škréta Šotnovský z Závořic
05
06
07
"
08 Pavel Škréta z Závořic
09

mince

písař

mince

"
Šimon Glaser

Jan Gloger

Václav Kavka z Tolnštejna
Augustin Šmilaur
z Šmilova

1610
II

12

"

Jan Šultys z Felsdorfu

13
"
14 Augustin Šmilaur z Šmilova
15
"
16 Šebestian Helcl z Štemštejna

gvardejn

Lorenz Glaser

Jiřík

Fold z Frankštejna

Václav Kavka z Tolnštejna

Jan Gloger

fl

Jan Prunc

17
18

Mates Endrle
Samuel Kavka z Tolnštejna

19

1620
21
22
23
24
25

.

~.",

--~----------------------------------------------~----~--------~----.--~~~~~.~~~.

úi-edník mince
·1626 Šebestian Helcl z Štemštejna

písař

mince

písař

mince

__

písař

.

.. ..

..

.~~ --------.~~-.~-~.~~.-~-~--~

mince

~~

~.--~-,---.,.--'._'~--~

gvardejn
Samuel Kavka z Tolnštejna.

27
28

29
1630
31
32
33
34
35
36
37 Jan Vikt. Geronis z Libušína

38
39
1640
41
42
43
44
45
1654

"

Řehoř Leop. Hackel

z Hackelfelsu
55
56

57
58
59
1660

61

....

,...
""

422
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XI. Králů českých návštěvy

cr>

-"l--l-..J-..:]~o;.<::H~o)o)O".l

<O 00

--cr

C

<O 00

--cr

C>

~,

fl>. ~

II

Hory.

Král Jan
Em!. Regesta III. Č. 1829.
Em!. Regesta IV. č. 1050.

1331 dne 16. zál-í byl v Hoře
1341 dne 20. prosince byl v Hoře

Král Karel
1334
1334
134-0
1363

1400

'-;:j
:::1:

'D

'"",

1401
1401
14-01
14-02
1403
1404
1408
1409

[fl

~
:+

1"

S'

S

~

;;

>1<

()

P'

Cl>

dne
dne
dne
dne

Em!. Regesta IV. č. 19.
21. února byl v Hoře
Em!. Regesta IV. č. 20.
22. února byl v Hoi'e
16. července "in monasterio Sedlicensi" Em!. Regesta IV. č. 807.
Zprávy kl'. čes. spol. nauk 1887
17. záři
str. 71.

Krá 1 V á cla v IV.
Hjna byl na sjezdě v klášteře
Sedleckém
okolo 22. Hjna
5., 14., 15. listopadu
1., ll., 14. prosince
dne 1. ledna
od 24. listopadu do 20. prosince
dne 1. Hjna
v druhé polovině prosince pHjel do Hory
dne 7., 18., 22. ledna
uprostřed

Tomek Děj. Pl'. III. 404.
srov. Tomek Děj. Pl'. III. 407.
dle růz.ných listin (z výpisků prof.
J. Reháka).
PelcI K. Wenceslaus II. Ude, str. 8·~.
Tomek Děj. Pr. III. 417-419.
Tomek Děj. Pr. III. 421.
Tomek Děj. Pr. III. 464.
Tomek Děj. Pr. III. 499,466-468.

Král Sigmund
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420

(fl

>1<

rt-

o

S

p

dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne

Tadra Listy ldášt. Zbrasl. str. 235.
Archiv Čes. I. str. 507, 502, 545.
Archiv. Čes. II. str. 181.
Archiv Čes. I. str. 15.
Archiv Čes. XV. str. 293.
Archiv Čes. I. str. 15., 531, 507.
Archiv Čes. I. str. 532, 543.
Archiv Čes. II. str. 178.
Archiv Čes. I. str. 543 a Tadra
Listy klášt. Zbrasl. str. 236.
Archiv Čes. I. str. 538.

24. července
10., ll., 15. srpna
6. záři
7. září
14. záH
4., 29., 30. listopadu
1., 3. prosince
4-. prosince

6. prosince

1421 dne 29. listopadu

rn

1"

Král JiH

f-i<

Archiv Čes. V. str. 282.
Archiv Čes. V. str. 294 a Čelakovský Sbírka II. str. 657.
A. K. Lib. sentent. A. 4.
Archiv Čes. V. str. 306.
Archiv Čes. I. str. 305.
Tadra Listy klášt. Zbras!. str. 258.

1460 dne 20. ledna
1466 dne 1., 17. a 18. listopadu

;;
()

1468
1470
1470
1470

Cl>

~
p,.
1"

S

<

června

Cl>

Děj. Pr. VII. 325 a Rez.
I. 41.
A. K. Reg. rub. J. 30.
Rez. Dač. 1. 59.
Rez. DaČ. 1. 42, 327 a Tomek Děj.
Pr. VII. 328.
Rez. Dač. 1. 327,

Tomek
Dač.

>1

p,.

Cl>

Cl>

uf.

1471 dne 21.

1"

[Tj

::;.

19. února pi'ijel do Hory
7. června
15. června

Král Vladislav ll.
září v 20 hodin přijel

(fo

p,.

;;

4ne
dne
dne
dne

~

4

1471 dne 25. záH sadil radu obecní
1472 dne 6. ledna sadil konšely obecní
1472 dne 21. ledna v 22. hodinu přijel
1473 dne 17. února

přijel

opět

425

424
1473 pE neděli lnvocavit uzavírány účty "praesente domino monete"
1473 odjel bezpochyby po ned. Reminiscere
("absente domino")
1473 dne 23. listopadu pEjel z Mejta
1474 dne 4. ledna sadil konšely obecní
1474 dne 7. ledna vyjel z Hory do Prahy
1474 dne J. záři byl v HOl'e
1474 dne 3. záři byl již v poli u Semtěše "proti
nepřiteli svému"
1475 dne 4. Hjna přijel
1476 dne 12. března přijel
1476 dne 26. br'ezna byl v Hoře
1476 dne 14. srpna pEjel v 16. hodinu
1476 dne 24. srpna odjel do Chrudimě
1477 dne 14. srpna přijel v 17. hodinu
1477 dne 1. záři byl v Hoře
1477 dne 10. záři odjel do Prahy
1478 dne 28. března pi'ijel
1479 dne 7. května přijel
1479 uprostřed měsice června byl v Hoře
1479 dne 4. srpna přijel z Olomouce
1479 dne 5. srpna odjel do Prahy
1480 před 8. červnem pEjel
1480 dne 19. června byl v Hoře
1480 dne 26. června byl v Hoře
1481 dne 16. června přijel v 13. hodinu
1481 dne 4. července odjel do Prahy
1483 mezi 10. listopadem a 6. prosincem přijel
z Čáslavě
1484 dne 26. srpna byl v HOl'e
1484 dne 29. záH přijel do Prahy, pobyv u Hory
na 10. měsic
1485 dne 20. bl'ezna byl v HOI'e
1486 dne 15. června zdržel se v HOl'e jeda do
Jihlavy
1486 před 29. červnem vyjel z Hory k Něm.
Brodu
1487 dne 26. řijna přijel v nešpory (z Kolina?)
1488 dne 2. a 8. května byl v Kolině
1488 dne 28. května vyjel z Hory
1497 okolo 28. února pnjel z Budina
1497 odtud odjel do Prahy
1497 dne ll. července vyjel z Prahy do Hory
1497 dne 13. července byl v HOl'e, svěcena kaple
na Vl. Dvoře
1497 dne 22. července vyjel z Hory přes Pardubice do Uher
1502
1502
1502
1502

dne
dne
dne
dne

25. ledna přijel z Uher
29. ledna odjel do Prahy
31. Mezna vyjel z Prahy do Hory
4. dubna odjel do Uher

1509
1509
1510
1510
1510

A. W. Reg. vede
A. W. Reg. verk.
Rez. Dač. 1. 42.
Rez. Dač. 1. 332.
Rez. Dač. 1. 42.
Tomek Děj. Pr. VII. 353.
TomekDěj.Pr.VII.

353aReg. cupd
Rez. Dač. 1. 4'3.
Rez. Dař. l. 43.
Rez. Dač. I. 43.
Rez. Dač. I. 43.
Rez. Dač. I. 43.
Rez. Dač. I. 43 a A. W. Reg. verk.
Acrhiv Čes. VI. 87.
Rez. Dač. I. 327.
Rez. Dal:'. J. 44.
Rez. Dač. 1. 45, 3'27.
A. K. Reg. cupri.
Rez. Dač. I. 327.
Rez. Dač. I. 327.
Tomek Děj. Pr. X. 13.
Tomek Děj. Pr. X. 13.
Tomek Děj. Pr. X. 13.
Rez. Dač. 1. 43, 327.
Rez. Dal~. 1. 327.

Děj.

Tomek Děj. Pr. X. 86.
Rez. Dač. 1. 46.
A. K. hor. odd. kniha 1. fol. 251,252.
Rez. Dač. I. 46.
A. K. Reg. vede
Tomek Děj. Pl'. X. 126.
Tomek Děj. Pl'. X. 139.

Rez. Dař. I. 52 a Tomek
X. 140.
Rez. Dač. I. 54.
Rez. Dač. I. 55.
Tomek Děj. Pr. X. 181.
Rez. Dač. I. 329.

Děj.

Pr..

Děj.

Děj.
Děj.
Děj.

Pr.
Pl'.
Pl'.
Pro
Pr.

X.264.
X.264.
X. 295.
X.295.
X.29G.

Tomek

Děj.

Pl'. XI. 36.

Sestaveno dle poznámek vrch. báň. kom. Oto Lemingra.

XII. Jména
In excelso
Omnis terra
Adorate 1.

1. po tl'ech kráJich
2. "
"
3.

"

2.
3.

4.
Circumded.
Exsurge
Esto mihi

:1

Pl'. X. 86.

Děj.

Král Ferdinand 1.
1527 od 1. do 4. února

Tomek Děj. Pl'. X. 56.
A. Jindř. Hrad. list č. 199.

Tomek

Tomek
Tomek
Tomek
Tomek
Tomek

Král hudvík
1522 dne 26. a 27. března byl v HOl'e s chotí svou Rez. Dač. 1. 124 a Tomek Děj.
Pr. X. 498.
Kořínek Pam. kutno handšt. 5.
1523 po 4. březnu přijel do Hory
Rez. Dač. 1. 60, 125.
1523 dne 21. br'ezna sadil konšely

,

Tomek Děj. Pr. X. 68.
A. Jindl:". Hrad. list. č. 201,

okolo 14. února přijel do Hory na dva dny
dne 17. února v 20. hodinu byl již v Praze
dne 14. února pEjel z Prahy
dne 24. února byl ještě v Hol:"e
dne 8. března (snad již dHve) byl v Olomouci

Invocavit
Reminiscere
Oculi
Laetare
Judica
D. ne longe
Reslirrexi
Quasimodo
l\1isericordia
Jlibilate
Cantate
Vocem juc.
Exaudi 1.
Spiritus
Benedicta
D. in Tua
Factus
Respice 1.
Dom. illum.
jedna

devitník, septuagesima
sexagesima
masopustní, quinquagesima
1. postní
2.
3.
4.
5.
květná

velikonoční

1. po velikonocích

2.
3.
4.
5.
6.

svatodušní
sv. Trojice
2. po sv. Duše
3.
4. "

neděl

dle

introitů.

Exaudi 2.
D. fortitudo
Omnes gentes
Suscepimus
Ecce Deus
Dum c1am.
Deus in loco
D. in adjutor.
Respice 2.
Protector
Inc1ina
Miserere
Justus
Da pacem
Salus populi
Omnia
In voluntat<,>
Si iniquitates
Dicit 1.
2.
3.

6. po sv. Duše

7. "
8.
9."
10."
ll.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

"

"

"
"

"

4.
5.

Ad te levavi
Populus
Gaudete
Memento
Dum mediUm

1. adventní
2.
3.
4.
po vánocích

5. "

P o zná m ka. V některých létech bývá nutno, aby mezi 1. a 6. ledna byla
neděle vsunuta ("post strenas").
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Rejstřík

v

,

jmen a vecl.

Abraham: mincH" 32, 33; z Nového domu
307.
Adam: Kurvymateí-e muž 371; suken
kraječ z PelhHmova 117; švec 359; ze
Zbraslavic 329.
Agrieola JiH 46, 146.
Almik Jan 302.
Albrecht I. 92,
Albus Henricus Iglaviensis 205.
Alder: Hanman, radní obce minc. 184,
211, 290; Heiman 214, 293; Jan 343;
JiHk Frank 308; Mikuláš 264, 293;
pregé!- 41; Prokop, konšel nlinc. 258;
Tomáš 194, 293.
Alder z Lošan: Prokop, úJ:-ed. mince 36,
278, 292, 293; Tomáš 293.
Alderóv Jirek 293.
Alexí, píSa!- v prengadu 13.
Alfard, mincii- florent. 51, 368.
z Alganu Ladislav, biskup 35.
almanach 325.
almužna a j. dary 159, 164, 166, 167,
169, 170, 172, 173, 381.
de Alta domo Friczko 207.
altán nový na hradě pražs. 150.
Alžběta král. vdova 175.
Ambrož: z Prahy, mincm. 290; preger
41; rudokupec 128; zlatník (Krtek),
probé!- zem. 14, 16, 295, 359, 360.
Anděl z Ronovce: Zigmund, Úr". mince
304; Zigmund ml. 304.
Andreas examinator, mincmistr 287.
Anna: krajkái-ka 4; z lázně 74, 259.
Antverpy, ústředna měďaí"ského obchodu
137.
Appolonius, blázen král. 165.
archa 173.
artikule mincovní 270.
Asula JiHk, pregél" 184.
z AuhHc Hynek 107.
z Bačetína Jan, barchaník 27.

Bačetínsk)r:

Jan, píSa!- obce minc. 192;
JiH, barchaník 224.
Bakalál:" Ondřej, kupec z Krakova 5.
Bakalál-lm Marta 345.
Balhoň Jan 306.
Banner Jan, generál švéd. ll8.
barbH" (barvíi-) král. 161.
Barbo Marek, patriarcha aquilej. 159.
Barbora Samuel 374.
bal"chán bil)r (tkanina) 25.
barchán k cánúm lití 25 a násl.
Barchánec, služebník král. 172.
barchaníci 27, 173, 250.
Baroch Jan, probér" zem. 360.
Bárta "od Kola" 172, 199, 345.
Bartoloměj, kníže minstrber. 170, 171.
Bartoň: vačkál- 393; zámečník 58, 70,
72, 82.
Bartoš: erckafé!- 100; krejčí 108; z Malého Záblatí 38.
Bartošek, píSa!- mince 328, 369, šafál:"
mince 382.
Bartošúv Jan, měštěnín pražs. 308.
Bártúv Jan 35.
Bassevi, žid pražský 106.
Bastl, zámečník 28.
bašta u Vl. Dvora 74.
Batory Štefan, vév. temešvár. 172.
Bauer Mikuláš, farál:" v Lauterbachu 349.
Bebinger viz Pebinger.
Bednář Jan 310.
Benedikt mistr, stavitel 170.
Beneš: kameník 44; z Koň. trhu 343;
mlynár" z Prahy 392; probé!- 168, 343;
zlatník 163, 301.
Benešovský Jan 310.
Beran, kovál- 44.
Beránková Anna 347.
Berka z Kuřích Vod 162, 167.
berně 113, 114, 318.
Bernhardus eisengraber 368.
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bernící 163.
Betengel z Neyenperku Krištof, zvonaí"
v Rychnově 150.
z Bibrštejna Karel, nejv. mincm. 385.
Bierka z Násilé, komorník král. 294.
Bikánský Hanušek 29l.
Bilany 290.
BilanskSr Havlík 94.
Bilejovský Matěj 302.
Bilek, rudokopec 128.
bilení (lorování) plátú černých 36 a násl.
Bilick)r, mincii- 32.
Bil)' Prokop, konšel preg. 258.
biskup varadínský 165.
blány (mázdry) v oknech 72.
bláznové dvorští 162, 165, 171.
Blažek: mincH" 32; písaí" mincH". 192.
Blej~.a Ondí"ej 222.
Blekta, dvoí"enín 161.
Bohaimb Jan, hor. píSa!- 136.
Bohdanecký. z Hodkova Kuneš 304, 305.
Bohemický z Bohemic Jan, zem. probéí"
346, 353, 361, 362.
Bohuslav: z Benešova, hospodáí" Vl.
Dvora 391, 392: mincíi- 29; štajgé!173.
Bojan z Čáslavě 105.
Boleslavsk)r: Matěj, konvái- 148; Václav,
zvonai- v Ml. Boleslavi 150.
Bonuše, paní mincmistrová 130.
Boreň, Medník mince 304.
Boreš, mytedlník v lázni 259.
Borner Hans, mincm. freibersk)r 122.
Borovsk)r Jan, starší města Něm. Brodu 2.
Boryň ze Lhoty Václav 304.
Bol:"anovský z Bytyšky Petr, konváJ:390.
BoUta z Martinic 362.
Boi-uta (Borsuta): společník Johlína mincmistra 287; gvardejn 340; písai mince
326.
z Božetína Zachai-, ,Hed. mince 284, 295,
296, 360.
Bradáč Jan 344.
Bradáč z Túšně OldHch, úi-ed. mince
278, 292.
brakteáty 205.
brány: Kolínská 314; KouHmská 310;
Žižkova 311.
branka pod Vl. Dvorem 74.
Brankovice (ves) 293.
bratrstvo: archangel. zvěstování 334;
písai-ú 326.

Braunová Barbora, hrnčii"lm v HafnerzeHu 17.
Brázdová Voršila, švadli 7.
Brembrachius Andreas, medicus 389.
de Broda Peschlinus 341.
Brousek Václav, d)'mák 7.
Brož: kloboučník 305; od Kola 3.
Brožek, vačkář 393.
brus V preghauze 44.
Bryknar Hynek, tul mač král. 132, 170.
Bi-ezsk)' z Ploskovic Václav 217.
de Budesin Haimannus 207.
Budovec z Budova Adam, polní colmistr
99, 113, 114, 362.
Bukáč Matěj, konšel minc. 258.
Bukstorfer Jan, desátník hor phbram.
105.
Bureš, mincH" 33, 374.
Burian: komorník král. 162; kotlálz Hradce 37, 39; H"inciř 293; pregéí"
41.
Bzenecký: Jan 267; Jan, mincH" 233;
Tomáš 371.
cainhamer 29.
Calta z Kamenné Hory Jan, mincmistr
291.
cány (virgulae): jich liti 24 a násl.; z mědi
124; z naděl. božího 111; probéí-ské
340.
Capo Netovick)' mistr Petr, písai- rad ni
391.
de Castro Hainmannus 207.
centnéí- a jeho dily 2; závaží ulité Danielem konvál-em 2, 3.
cesty, jich opravy 74, 168, 171, 172.
cídiči. stok 75.
cihelny 301, 304, 343.
Cihelník Vít, hor. hofmistr 309.
cichování: stHbra 10; truhel uheln)rch 4.
eimbály, jich slévání 149, 153.
cin pro krále 176.
z Cinperku Bartoloměj, zvona!- praž s . 150.
Církvice (v Čásl. kraji) 288.
cissura (cizura), ostřižky mincovní: 21,
29, 32, 33, 269, 321; jich množství
se omezuje naHzením 31.
cisU na uliti zvon~, 139.
Clementerii Ulricus, civis pragensis 210,
211.
clo: z mědi. 153, 294; z olova 6, 168.
Conradi Com"ad, kotláí" pražs. 150, 15l.
Conradus, sacerdos de Colonia 209.
Crux, posthhač 290.
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cUpllS: na hory jílovské 159; dolúm kutnohorským 157.
Cviková KateHna 302.
Cvočková z Tolnštejna Judita 347.
Czobyslaw 194.
Čabelický ze Sútic Jan, mincmistr 239,
291.
Čapčoch kavna 316.
Čáslav 210.
Čáslavský Matěj 298.
Čáslavšti 95, 96, 153.
Čechtický Jan 313.
Čechl Fridrich 200.
Čejkovský: Adam, pregM 234; Jan,
pregéř 234, 240.
Čelatý Václav 300.
Čemka 345.
Čermák: dělník 14; kováí' 19, 24, 29,
4<:; Prokop 308.
černé (pláty černé) mincil'ské 222.
Čern}': Jan 4; Václav, erckafM 172.
Čert, varhaník 13.
Číč z Nemyčevsi Václav, maršálek dvoru
král. 167, 176.
Čížek Jan: šafáí' mince 332, 386; písař
mince 332.
Dačický z Heslova: Matyáš 217; Mikuláš
223; Václav Vojtěch, perkmistr 250.
dary z milosti 299, 300, 301, 309, 342, 391,
392.
David: postí'ihač 267; mincil' 29.
Dčbánek (Džbánek), hrnčil' 3, 18, 323.
denár, díl hhvny 2.
denáry (peníz): horské 1I2; vídeňské 112;
tlusté 172, 370.
deputátní stHbro a svíce 134 a násl.
desátek ze stHbra 106.
Desperat 5.
Devitte Jan v Praze 155.
Dědice (ves) 302.
dělnici pregéÍ'šti: žádají zlepšení mzdy
233, 242; bouří se proti knapúm 233
a násl.
Dětmar, monetarius 207.
Dětský Mikuláš 371.
Dhallin Anna Marie 317.
dílo mincovní: I a násL, 186, 187, 269,
320; pokusné 23, 24, 270; odcházeli
od něho 228; zmrzačeni ph něm 232.
dílo: mincil'ské 29 a násl.; pregéÍ'ské 41
a násl.
Ditrich Kristián, puchhalter 330, 385.
divisí (stanovení zrna) 20.
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Divúček

z

Jemnišť

Mikeš,

mincmistr

289,
Dlabačúv

Blažek 345.
dláta na roztínání stí'ibra 5.
dlažení: v gose 68; pavlači u rejtunku
70; Rybného trhu 77; nádvoH Vl.
Dvora 77.
Dlouhý Jan, bednáí' 343.
Dlugoš Jan, kanovník krakovský 159.
dhíhy královské IlO, 130, 158, 176, 294,
306, 313, 332.
Dobeš z Rohožova Jil'ílr 189.
Dobitczer, kernéí' 16.
Dohalsk.:í' z Dohalic: Melchisedech Boí'ek
310; Jan BOI'ek 310.
Doktor z Pisnice JindHch 184.
doly: Anna 334,347; sv. Ducha 174; Flašary 133, 296; Fraty 379; Fungrub 253;
Haken 294; Hopy 343, 383; Hruška
311; Hutrejtél'e 133; Kavky 124; Kyntery 383; Maur 290; Naděje 376; Nyfle
297; Obecní požehnání 254; Osel 133,
253, 296; Plutkryně (Bláznice) 253;
Pokoj 329; Purglén 290; Rabšt.:írn 343
389; Rousy 253, 296; Roznštrauch 78;
Ruthart 254; Studnice 382; Šafary
296, 297, 389; Šipčí 376; Šmitna 296;
Šváby 297; Trmendle 148, 149; Vidlák
334; spuštěné 133; cizí mimo Horu 97,
105.
Dominik: JiH, Med. mince 312, 386, 387;
Mikuláš 264.
domy: Antošovský 383; BakaláÍ'ovský
241, 314; Bašta 74; Benešovsk.:í' 305,
306; Bojanovský 362; Crkaň 302;
u Černé rúže 293; Čurdovsk}' 389;
Draštikovský 330; Fanholcovský 302;
Ferdiánovský 343; Haluzovsk}' 312,
314; Henovský 341; Hanušovský 334;
Havířský 294; Houskovský 311; Hrádek 359, 360, 362; Hučkovsk.:í' 360;
Hutnick.:ír 5, 100; u Hutníčkú 314;
Jandovský 306; u Jednorožce 309;
u Jičínských 192; Jobovský 305;
u I(adeÍ'ávkú 313; Kapúnovsk.:ír 303,
347, 384; Kaškovský (u tří havíb'l) 317;
Klábalovský 389; Kněžský 170; Knížecí (Knejslikovský) 332, 343; Koníčkovský 310; Korábovský 49, 307; u
KorbeláÍ'ú 346; Krbcovský 348; Kroupovský (Kamenný) 310; Kroužkovsk.:ír
307; Kučovský 292; u Kurvymatde
309; Libotovský 312; Litovský 329;

Majšnarovsk.:í' 300, 301; Markovský
305; Maslníkovský 301; Mikatovský
74; Mikulášovský 377; Mlýnkovsk.:ír
308, 309; Molerovský 312; Nazovský
296; Nebe 311; Nebozízkovský 311;
Nov.:ír 255; Ovsíkovský 308; u Panen
(Panensk}r) 293, 310; u Pávú 343;
u Perštýnských 318; Pikhartovský 359;
Pískovský292; v Pišlhofu 327; u Pišú
314; Poderovský 299; Pokšichovský
299; Popelkovský 310; Pražákovský
306; Rabachovský 375; Rezkovský 296,
297; Románkovský 315; Samsonovský 310; Sankturinovský 314, 315;
Slonovsk.:í' 294; Straskytlovský 371;
Stroužkovský 308; Strunkovský 390;
Střelečkovský 312; Studnice 302; Svadbovský 297; Šaldovský 314; Šprotava
346; Trubačovský 308; UhlířoVE.ký 74,
383; Undrláčnikovský 334; Valenovský
389; Varhaníčkovský 311; Vencelikovský 294; Věže 74, 306; Vognarovský
343; Vopršálovsk.:ír 350.
Dornkreil Balcar, kupec 25~
Dorota: nožířka 325; (z Veletic) zlatnice
197, 344.
z Dorotic RehoÍ', Med. mince 300, 306.
Došek Jan 293.
Doubek Jan, kverk hor pHbysl. 105.
Doubravsk.:í' z Doubravy Maxim 306.
Doupovec z Doupova Erhart 231.
Dráb Blažek, zlatník 328, 369.
z Drasova: Arnošt, gvardejn 260, 344,
345, probéř zem. 344, 360, 361; Jeronym, gvardejn 261, 345, 372; Tomáš,
gvardejn 261, 345, 346, probéí' zem.
362; Václav 261.
Draštik: Daniel, zvonař' 2; mincíÍ' 32;
Petr 189, 200, 231.
z Dražic Jan, biskup praž. 286.
družstva minc. v Německu (Miinzhausgenossenschaften) 274, 275.
z DI'eníček Kateřina 306.
Dí'evický Jan, písař' krále polského 160.
dHví: na topení 163, 174; olšové k lorování 39; březové na štoky pregéí'ské
41; dubové na zapěnování šachty 165;
stavební 174.
Dub Václav, šafáí' huti král. 14, 16.
z Dubenek Dorota 303.
z Dubna Jakub, vévoda Sandoměřský159,
Duchek: krejčí 369; lojovnik 199; ze
Strážnice 293.

dukáty 97; v Hoí'e se mincovaly 272;
uherské 138.
Dúra, nožil'ka 160.
Durmal RehoÍ', soused pražs. 200.
duršlák (prúlom) mezi doly 290.
Dušek Jan 194.
DvanácthavMův: Petr 196, 199; Václav
196.
dvorek pI'ed vajskomorou 68.
Dvoí'ák: (z Druhanic) Jan 257; Václav,
mlynáÍ' 102.
dvoí'ané kl'. Vladislava Jagel. 158, 160 až
162, 166.
dvoÍ'ÍŠtě: Jičínské 293; Pišlhof 327.
dvúr: Bernartovský 304; dolejší (pod Vl.
Dvorem) 72 a násl.; Klimšovský 304;
v Klucích 192, 256, 257; u Ol'echa 308;
Ovčáry 295; v Pňově na Rovni 299;
v Poličanech 254 a násl.; PÍ'edhorsk.:í'
230, 330; v Šintlcchu 264; Trkounovský 299; svršky ke dvoru pHslušné 254,
255, 257.
dýmáci 7.
Dynes Šebestian (konváí') barchanik 27,
šafái' mince 116, 390.
Dypolt Zrucký Tomáš 38().
Eberhardus: magister monetae 205; jin)r
205.
Ebnarové 143-145.
Ebner (Ebnar): Hanuš 140; Mates 143,
152.
Ebrusch Frenczel, konšel. mine. 208.
Edelmon Jiřík 200.
z Egerberku Mikuláš, nejv. písai' urbury
289.
Egerer Rehol' 65.
Ekhard 207.
Eldres Prokop 194.
Eldrys (Eldreis) Herman 208, 209.
Eliáš, zlatník kolínský 119.
Elkuše, město v Polsku 6.
Elsnic Václav, šmitmistr 262, 263, 273.
Elška, šenkéí'ka 256.
Endrle: David, gvardejn pražs. 367;
Mates, gvardejn 348; OndÍ'ej 222.
Enderle z Burgstadtu: Adam, gvardejn
348, 349; David, Med. mince 85, 270,
313, probačni mistr 313, 358; Jan
Karel, gvardejn 349.
Endrlin (Vorsucher), gvardejn a mincmistr 287, 340, 341, 368.
Engelhard David, řezáč kolkú 367.
Episcopus de Chazlavia 205.
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Erazim, kupec pražs. 127, 138.
erb štola na Krejfu 179.
erclcauféři (rudokupd) 50, 100, 102.
Erfurt, ústředna měďaí'ského obchodu
137.
Erhart 14.
ErIcer Hanuš, gvardejn pražs. 270.
Ercker z Schreckenfelsu Lazar 8, 24, 125,
126, 146, 337.
Ess Šebestian 103, 311, 330.
Eulower Heinlin, urburéi' 287.
Exl Šimon 291.
faktoh: jednatelé obchodní 17, 114, 154,
296; mistodržíci probéi-e zem.. 352, 353,
363, 364.
fakule na podpal 49.
faleš mincovní: 251, 252, 379, 380, 384;
trestána upálením 251, 252.
Fanta VavHnec 311.
Faráhl.v Hynek 342.
farfule (stHžek) 47.
Farinestus Florian, šafái' mince 389, 390.
Fatigat Michal 217.
fedrovní list pro dovoz (olova) 6.
Fejt, lékai' rann}' 161.
na Felsu svob. pán Linhart 142.
Ferdinand: král 1. 60, 80, 93, 107, 122,
14~ 17~ 22~ 221, 22~ 30~ 351;
král II. 263; král III. 86, 96, 231;
arcikníže 45, 96, 99, 346.
ferton (věrdunk), čtvrt hHvny 2, 219.'
Fiala JindHch, šichtmistr 317.
Fifek Kašpar 237.
Filip: 194; Vlach, početník král. 177.
Finster Mates 116.
Fiolka, zámečník 19.
Firšic z Nabdína Jind:hch 13.
Firštenštajn 167.
Fischer Konrád, hutmistr jáchymov. 104.
Fixus Petr 308.
Flcmming JindHch, zlatník 211.
Flik Henrych z Norimberka 139.
Florian: prenéi' 12; zlatník pardubický
119.
F1i.lgel Matěj 211.
Fold (Folda, Fulda) z Frankštejna Jii'ik,
písaí' mince 313, .334.
Folknaur z Ratboi'e Bernart 327.
fontána v král. zahradě na hradě pražs.
146.
forma železná (rynk) k pálení stříbra 9.
formani 6, 73, 160, 164, 165, 169, 17l,
172, 176, 297, 388.
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fortna; Je sv. Barboi'e 291; Klášterská
345; Kolínská 392.
fracti (zláľllané peníze) 21, 42.
Franc starší, kupec brněnsk}' 139, 140.
Franciscus: rector urbore in Chuttis 286;
bratr Mikuláše z Písy, urbéře 286.
Frank Jachym z Ranštejna 308.
Frankfurt nad Mohanem 137.
Frauental (Frantál, Vrowental) 209.
Fricko de Alta domo 207.
Fridlini Aglles relicta 209.
z Fridmburka Anna 289.
Fridrich: IV. vévoda rakous. 97; prior
kláštera sedlec. 207.
Frydel von Gothauw 209.
frzuchar viz probéi-.
Fučík, kovái' 58.
Fugger OldEch 138.
Fuggerové (Fukerové) 134, 137.
Fugl Pavel 200, 231.
z Fulštejna (de Fullstein, de Wlsteyn):
Ekricus 303; Herbord 303; Samson z F.
a na Dobi'eni, lli'ed. mince 303.
Fíirer Krištof 137.
Fust Petr v Chrudimi 160.
de Gablona Guntherus 207.
Gabriel z Nymburka, úi'ed. mince 295,
gaden (dílna) 3.
Galli Paulus Petrus, kaplan 118.
z Gamsnštejna (Kamznštejna) Severin
308.
Gebhart: Johanes, kupec pražský 138;
Tobiáš, gvardejn pražs. mince 116,
mincmistr blidějov. 126, 147, 2n.
Geller Jan, v:\'běrčí taczu 217.
Gendorfer: Jan 6; Linhart 6.
Genger, kuchmistr arcilmížeci 116.
Gernhard Jindhch, i'ezáč kolkú 375.
gernhaus (gérovna, kernárna) 14, 68.
G~ronis z Libušína Jan Viktorin, úi'ed.
mince 218, 316, 317.
Geyer Franz 194.
Gftlii' z Zakšova 221.
Gintr Hanuš, puchhalter 371.
Glaezer Albert (Ewlglaezar, Elbl Glaczar?) 184, 264.
Glageman Jilldhch, i'ezáč kolkú 377.
Glaser: Lorenc, písaí' mince 333; Šimon,
písaí' mince 333, písaí' lesní 388.
Glencl: Hanuš 326; pregéi- 41.
Gloger Jan, písaí' mince 334.
Gluth z Herlenu V., perkmistr 89.
Gnad Bartoš z Kozlího 6.

Goldel Václav 194.
g'orpan (korpan) 7. 36, 67, 68.
Goi'anský z Goi'anic Lorenc 184, 305.
gosa (gysárna) 17, 24, 67, 122.
Goslar (dovoz olova) 5.
Gosprecht '\Venczlaw 209.
Graf Michal, posel 135.
granatura (zrněná měď) 124, dodávána
z Hory do jin}'ch mincoven čes. 147,
148.
grec: z páleného sti'íbra 10, 21, 23; měděný 147.
Grejnař Mikuláš, ponocn,5' 393.
Greusser Hensel 194, 214.
Greuter Hanuš Konrád, i'ezáč kolkú 366,
367, 375, 376.
Griemiller z Ti'ebska Pavel, zem. probéi'
355, 362, 363.
groše: české staré 112; tlusté 23, lll, 130,
133, 172, 285, 368, 370; malé (maley
gr.) 229, 230; na pľobu vzaté (probgroše) ll5, 282, 332, 336, 346, 352, 353,
358, 363; počtové 149, 193, 325, 333,
389-391; míšenské 112.
Grotta z Grotty: František 331; Julius
331.
Groze Hermannus 207.
Gruebner Martin, gvardejn 347.
Gruebrová (Beránková) Anna 347.
Grumner (Grubner?) Václav 310.
Guczar 130.
Guntherus de Gablona 207.
z Gutštejna: Albert 133, 141, 142, 305;
J etHch 17l; Krištof 307.
gvardejn (probéř kráL) 17, 24, 335 a násl.;
povinnosti jeho 21; jeho stans a jiné
pHjmy 347, 349.
gysárna viz gosa.
Gyser Franc, konšel pregéi'. 184, 210.
gyseh (lij ci) 17, 24, 67.
Haberman Václav 194.
Hafnerzell 17.
Hager Lenhart 368.
Haidelius z Rasensteina JiHk, probéi'
zem. 352, 364.
Haimannus; de Budesin 207; de Castro
207; de Tyrkow 207.
Hájek Jan, hrnčii' 84.
Hajman Pavel, kloboučník 361.
Haker Fridrich 310.
Hacld z Hacklfelsu: Nikodym Ferdinand,
hutmistr 349; Řehoi' Leopold, Med.

mince 65, 86, 224, 27l, 285, 317; Řehoi'
Leopold ml. 317; Rehoi' Šalamoun 317.
Haldové Ondrák 293.
haléi'e: německé 115, vídeňské llo.
Hallar Hanuš, kupec 25, 345.
Hamerník: Martin 292, 299; Václav z Čáslavě 95.
Hamrle Michal, král. zbrojmistr 149.
Hana: Matouš, písai' mince 142, 329;
Václav, písaí' obce minc. a preg. 192,
329.
Hansmaur (Honsmanr): 139; Dorota 391.
Hanstroj (Honztroj): 138-140, 323;
Markéta z Slavíkova 391.
hanštány (lapides manuales) 108, 132,
170, 174.
Hanuš: kovái' z Bělé 78; lazebník 259;
platnéi' 17l; i'ezák 163, 166, 17l;
(Hanzl) zlatník 74, 133, 172, 173, 369,
370; z Vídně 293.
Hanuš z Šaratic Jan 332.
Hanyka: Jan, i'ezník 305; Zachariáš 390.
Hanykéi' z Semína: Jan 345, 372; Vít 5,
35.
hanykéh (uhlii'šti) 4, 173.
Harant z Polžic Krištof 154.
Hm'der Hanuš, probační mistr 357, mincmistr pražs. 116.
Harrer z Lovčic Václav, písai' ph berni 99.
z Hartan Konrád 298.
Hartl Krištof z Trutnova 6.
Hartmudus Henrici Albi 205.
Hartunk z Hartenfelzu 376.
Hasík, malií- 164, 297.
Hasištejnsk,5' Jan 160, 162.
Háša z Újezda Jií'ík 189, 307, 329, 343,
Hašek, mincíi' 343.
Hašková, švadlí 167, 168, 170.
hašpléři 166.
Havel: kameník 307, 329; knihai' 324,
havéi'i 162.
Havlas: Havel 74; Karel 370.
Havlíkové Ondráček, mincii' 195.
Hebenštreit: Jakub 309; Krišpín, sklená!82; Mikuláš 214.
Hecleri Nicolaus 341.
Heflický Václav 254, 299.
Heinl perksmyd 326.
hejiči 47.
Hejolec, mincii' 33.
Hejtmánek, blázen král. 165.
Helcl (Hal zel) z Sternštejna: Kašpar 334;
Šebestian, Med. mince 223, 313, 315.
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H31ming, mincm. v Opavě 213.
Henricus: oltáí'ník 264; de Piezk 206;
de Smalbach 207.
Hensil: institor 208; prenéí' 208.
Hermstorfer Hans 152.
Herolt Mikuláš ze Chba 296.
Het'olt z Oupy: Tomáš 312; Volf, úÍ'ed.
mince 235, 241, 281, 311, 312, 331.
hert: v gose 17; v huti 2; v prengadu 67.
Hertvík: 130; Jan, konšel preg. 258.
Hervordi Petrus 207.
Hlas Jan, barchaník 2i.
hlásní Vl. Dvora 49, 393.
Hlaváč: Burian, prenéí' a kerné)" 13, 16;
Jan 389.
h:avice kamenná románská 259.
Hlavsa z Liboslavě: Petr, místodržící M.
nejv. mincm. 152, 329; Radslav, písaí'
mince 332.
Hloušeck,)" Václav 223.
Hložek z Byslavic Natanael 241.
Hložková z Vodolina Lidmila 23i, 311.
Hluboká 176.
Hluck,)" JiH 292.
hmoždýÍ': na tlučení pálen,)"ch kostí 4;
na tlučení grece 23; sUelná zbraň města
Tábora 145, 146.
Hodík, oltáí'ník 246.
Hodinovský Pavel, apatykáí' 311.
z Hodkova HeÍ'man 359.
Hodonín (Goding) 175.
Hofman: Francz 210; Hansman 210;
Hanuš Bedhch 60; Stefan 209; 264;
Šebeo.tian z Norimberka 152.
llOfmistr horní 130, 246, 247, 273, 277,
315, 318.
von der Hohe Niclas 194.
Holeso Jakub, konšel minc. 258.
Holestin Jakub 299.
Holická Kateřina 200.
Holický Mikuláš, hofmistr 279.
Holiček, šafáÍ' mince 382, 392.
Holičský Jan, konšel minc. 184.
Holoubek Václav 390.
Holoubkovic: Alžběta 313; Lidmila 314.
Holý: Englhart 345; Jan, kernéÍ' 16;
Matěj, mlynáí' z Siona 119; myslivec
329.
Holý Šotnovský z Závohc Jakub 314-.
Hoppho Petr, šepmistr kutnoh. 208.
Hopponis Petrus 341.
Horníci 128, 159, 237, 278, 279.
z Hornos'na Máša 304.

Horštorfar: 169; d\"oÍ'enín král. 166.
Horštorfar z Maksic Jan, nejv. mincm.
80, 120, 168, 322, 342.
hory mimo Kutnou Horu 105, 154, 157,
169.
Hořčičková Katehna 12.
HOÍ'epník 267.
Hohck)' (z Hohc) Mikuláš 165, 279.
hospodáí' Vl. Dvora 381, 391, 392.
hospody 161, 162, 168, 172, 173, 241.
Houska, zlatník 119, 329.
Hovorka Adam, knihař 324, 325.
hrad: kolínský 163, 168; poděbradsk)'
168; pražský (stavba) 151, 157, 158.
z Hradce: Jindhch 131; Oldí'ich, mincmistr 288; Zachariáš 105.
Hradiště (mincovna) 205.
z Hradiště Marianna 311.
z Hradištka Katehna 358.
HradištE.ká paní 108.
hrnčíH: horští 3, 10, 18, 84, 338; ledečtí
3, 17; v Hafnerzellu 17, 18.
Hronek, zámečník 4, 58, 74.
Hrubá Anna 254; Jíra, její muž 254.
Hruška: mincH' 31; Vávra 306.
Hrúza Jan 385.
hhvna a její díly 2.
Hubáček: z Olivetu Jakub, úl'ed. mince
142, 307, 345, 383; Šimon 307.
Hubner Kašpar, probéí' 375.
hudci, trubači a zpěváci 131, 133, 159,
160, 168, 176.
Hudček 252.
Hugvic z Biskupic: Hynek 299; Václav
322.
Huler Sigmund 288.
Hunek Martin, kolkař 380.
Hurych Martin 256.
huti: u Bilan 293, 296; královská 14, 100,
102, 103, ,138; nová mezi Kaňkem a
Turkaňkem 334; rúzné 100, 102, 292,
308, 344; v Praze, v níž se měď zrnila,
14, 359; škoda na huti zpúsobená 101.
hutníci 5, 100.
Hutníček: Jan, mincH' 191; Pavel, mincH'
248, 249.
od Hutníčkú Regina 312.
hutrejtéh 70, 122, 173.
Hylger Martin, puškaí' král. 150.
Charvát JindHch 199.
Charvát z 03trova Jan, Med. mince 130,
296, 297; 342.
Chirchperger Heinricus 207.

Chmel Václav, vrátn)' Vl. Dvora 184,
249, 393.
z Chocem,ic Anna 313.
Chocholatá Anna 251.
Chotějovice 176.
Chotouchovský Jindhch 192.
Chotusický: Matěj 196; Matúš 199;
mincH' 252.
Chrisostom, konváí' táborsk)' 150.
Chrudimský Jakub 334.
z Chí'enovic: Aleš 359; Jan 359; Lev 359.
Chunradus, magister scole 207.
Chval, kancléÍ' 359.
Chynský na Chlumci Václav 154.
Chyzdera Jan li.
z llburka 162.
ingus (infundibulum) 2i, 134.
inkoust 324; inkoustové pokroutky 324.
instrukce: pro gvardejna 335; pro konšely, kriapy a robence minc. a preg.
.186, 240; pro mincH'e 30; pro písaí'e
mince 319; pro šafáře mince 380; pro
Medníky mince 41, 86, 224; pro rozpouštění verlm 21 a násl.
lsák, mincíř 32, 33.
1senricus de Sbidenicz 207.
jakost mincí 20 a násL, 40, 112, 114.
Jakub: de foro equorum 326; kaplan lnál.
170; malíř 71; .mincH' 32; písaí' mince
327; písaí' rychtáh\v 252; popravní
mistr 75; prenéí' ll; probéí' Venceliln\v 169; starý rychtáÍ' z Kaňku 74;
truhláí' 174; zlatník z Mostu 132, 171.
sv. Jakub (ves) 176.
Jakúbek 291.
Jan Lucemb., král 4, 10, 175, 219, 286.
Jan: barvil' z Gerlice 383; cihláí' 83;
flašn,)'rl' 83; kněz 382; opat kláštera
zbraslav. 210, 211; písaí' mince 198,
329, 345; pregéi' 41; prenéí' 197;
z PucMe 257; z váhy 74; starý vážný
83; vrátn,)" Vl. Dvora 392; zlatník 12,
119, 345, 368, - 369.
Janata 359.
Janda: erckaféí' 301; mincH' 32.
Jandová z Toušeně Elška 302, 371.
z Jandorfu Hemma 309.
Janinall z Jangangu Antonín 135, 145,
250.
Janovský z Suchotlesk: Bohuslav, Med.
mince 302; Petr 303; Brikcí 303.
Janovský ze Sútic Jan 304.
Jaroslav, probéí' zem. 360, 361.
Rozpravy: Tf. I. Čls. 48.

(Jaľoscius) filius
monete 205; havíí'
382; kloboučník 307; Toman, král.
puškaí' 145, 146, 149.
Jedlička Jan 251.
J echúv Tomáš 74.
J elének: erckaféi' 343; Jan, šafáí' mince
382.
Jelínek Jan, kováí' 349.
z Jemnišť (Div úček) Mikeš, mincmistľ
289.
J eníčkovic Salomina 200.
Jeptiška z BMín Jan, Med. mince 174,
189, 305.
Jeronym: (Jarolim), gvardejn 60, 143,
340; kupec 139; pľenéř ll.
z JeUichovic Apolena 309.
Jidášek, zedník 14.
. Jihlava: mincovna 205; znak města 212.
jihlavský (Jihlavec) Jan, kolkaí' 378, 379.
Jílové 298.
Jílovský z Krásné HOľY Matěj, peľk
mistr 66, 313.
Jimram Šalamoun z Krakova 5.
Jindhch: kníže, hejtman král. Českého
278; erckaféí' 371; kernéí' 16; kolkai'
380; opat osecký 212; šafáí' mince a
vrátn)' Vl. Dvora 382, 392; školni
mistr 290.
Jirek: erckaféí' 35, 304; urburéi' 169.
JiH z Poděbrad, kľál 93, 129, 139, 202,.
214, 219, 278, 351.
JiH (Jorge) zlatník, gvardejn 341.
JiHk: hejtman z Hrádku 119; kraj čí
195, 196; z Slavonic 38; štajgéí' 294;
truhláí' 325.
Jíša zlatník, i'ezáč kolkú 369.
jízdy s listy, registry, groši a kolky do
Prahy, do Budína aj. 73, 164, 173, 174,
284, 294, 300, 328; viz poselství.
Joachym: fOľman 311; šafáí' mince 384.
Johannes: Bartholomei, mincíř 35; eisengraber 368; hospodář Vl. Dvora 391;
de Sitavia 208.
Johlin Jakubův, mincmistr 286.
Jošt, rudokupec 94 a násl., 257, 292;
Matěj zeť jeho 95, 96, 292.
Julián, uzdál' 309.
juramenta 281.
Jurgen Václav 210.
Kadaň, mincovna 206.
Kadeřávek Václav z Chotěboře 38.
Kadner JiH, mincm. jáchymov. 373.
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Kambersky z I\;amberka Jan 217.
kámen: část centnél:'e 2; ve šmitně (na
pláty) 33; drahokam pro krále 166,
169, 176.
kamenické dílo 64, 65, 81-83.
kamna: na Vl. Dvol:'e 73, 84; železná do
vozu komorniho 74.
kancelál-: nejv. mincmistra 80; krále
Vladislava na Vl. Dvol:'e 49, 59.
Kaňk, záduši 108.
.
kantoři 189, 313.
kapelka (testik probél:'sky) 337.
kapitola na hradě pražs. 133, 171.
kaple: sv. MaH :Magd. u sv. Jakuba 223,
263, 264; sv. Michala u sv. Václava
260; sv. TH králův (Písecká, jinak
lVIincíí'ská) u sv. Barbory 34, 41, 263,
265-267, 307; na Vl. Dvoi'e 62-64,
79, 132, 133, 173, 217.
Kapliř z Sulevic Kunrát, mincmistr 287.
Kapoun (Kapún) z Svojkova: Albrecht
237; Hendrych 237; Jan 303; Jaroslav
196, 303; JindHch 196, 303; Krištof
Václav 237; Piram, ťÚed. mince 196,
303; Zigmund 237.
Kapounka Marianna, sous. pražská 200.
Karel: 1. král. čes. 92, 175, 188, 215, 340,
350; král uher. 175.
Karg Michal, kupec pražs. 38, 140, 174,
324.
Karlovsk:í' z Lochovic Jeronym 354, 363
364.
Karlštejn 158, 160, 163, 164, 168, 169.
Kiisenbrod Augustin, král. sekretál:' 171.
Kaše Jan, pisaí' mince 314, 330.
kašna v nádvoÍ'Í Vl. Dvora 77.
Kašpar mistr, predikator 171.
Kašparú Vojtěch, písal' pregéi'. 193, 223,
232.
Kateřina: kněžna lll; abatyše klMtera
frantál. 210.
Kaufman: Jakub 290; Pavel z Krakova
5, 132, 392.
Kavka Jan: gvardejn 347; hor. hofmistr
315, 347.
Kavka z Tolnštejna: Daniel 317; Ludvík,
urburél" 119, 348; Samuel, gvardejn
348; Václav, gvardejn 222, 34~, 348;
Zigmund, pisa1' na Kaňku 348.
Kazimír, král polsky 159.
Kdule, havH' 392.
Kdulinec Petr z Ostromiře 159.
Kelberk .Syboto 207.

kernárna 14, 68.
kernéí- (kernyř) 16, 124.
Keršdorfer 159.
Khaufman Gabriel, hrnčH' v Hafnerzellu
17, 18.
Khek z Švarcpachu Petr 332.
Kinet Adam, pregél' 249.
Kirclmlair a Michel, faktor ve Freištatě
17.
Kirchmeier z Rejchvic Valentin 154.
Kirchprig Kolínsk:í' Václav, šafál" mince
54.
Klábal: Jii'ik, konšel. pregéř. 184, 192;
Pavel 184; Tomáš (zvonaí') 13, 148,
i
192, 241, 331.
Klaber Jan, zednik 10, 58.
kladiva: mincií-ská 29, jich ocelováni 29;
pregél'ská 45.
.
Kladsko (mincovna), znak města 212.
Klaric Václav, rychtář budějov. 97.
kláštery: bosákú pod Bechyni 131; králové v Brně 210; sv. Tomáše v Brně
175; v Marientálu 208; v Pohledu
(Frantálu) 170, 209, 210, 342; sv. Prokopa 131; v Sedlci u K H. 117, 209,
293, 341, 342; ,Starocellsk:í' (v Sasku)
208; Vilimovsky 20.5; na Zbraslavi 210,
211.
Klatpach Henrych 347.
Klausner 20.
Klebsatel (Klepsatl) JindHch, kupec 20,
154, 324.
Klejnarka (Krejnarka), potok 334.
Klement Jan, zlatnik 375.
klenák dveH v minci 64, 65.
ldenodiale (klenotni pagament) 116 a násl.
klenoty kostelni: 217, 267, 342; obce
minc. a preg. 260, 263-265; pořádku
havií-ského 117, ll8; z chrámú horsk:í'ch
pagamentovány 117, ll8.
kleště: 1l.a chápáni tyglú 24, 25; na lámáni
stí'ibra 5.
Kliková: Katehna 389; Marta 255.
z Klinštejna Čeněk 358.
klobúky (koblúky) gyserské 19, 20.
klopiE 47.
Kluck:í', pregél' 41.
Kluck:í' z Solopisk Petr, ďÍ'ed, mince 278,
292.
klufta (kleště) 19, 24.
Kluky, dvúr 256, 257.
Klusák z Kostelce Albrecht JiH 154.
Knajslil;: Jan 128, 130, 360.

lmapi: mincíí'šti 30, 32, jich pokoušení
korpan (gorpan) 7, 36, 67, 68.
32, 33; mincíl'ští a pregéřšti 183; preKorutice (ves) 302.
néřšti ll.
Koryčansk:í' Jan, primas minciÍ'. 248
lměži prušti 173.
z Kol:'enic Vácha 293.
]mihy: bohoslužebné 34, 176, 264, 382;
kostel: sv. Barbory 327; M. Boži u Nárúzné 374, 382.
měti 303; sv. Václava na Rovni 259
lmihy mincíhiv 239,241, 255,262; červené
a násl.; v Chotěboři 289; v Lipnici 304;
189, 194; žluté 194.
ve Vysoké 288.
Xňour, kočí 73.
Kostka Václav z Landškrouna 6.
Kober z Koberberku Zigmund, pisal:'
Kostka z Postupic: Bohuše, nejv. mincm.
mince 330.
64; Jan 132; Vilém 133, 173, 279, 301;
Koblasa Václav 195.
Zdeněk, mincmistr 292.
Kočuje z Liběnic Jan 290.
koše uhelné 4, 72.
z Kojšic Racek, mincmistr 291.
Košetice (ves) 267.
Kohl Hans, uhlí měHč 5.
košty dolové 157, 161.
kolej česká v Praze 328.
Košťálka KateHna 310.
1mlhauz (uhelnice) 4, 69, 71; star:í' 71.
košťata k zrnění mědi 14, 15.
I<:olidius z Doubravičan Václav 134.
Kotek Ondřej, konvái' 309.
Kolin 165, 171, 210, 284, 293.
kotláh 39, 150. 151.
Kolinsky Mikuláš, šafál- mince 385, 386.
kotly měděné: na bílení plátú 36, 39, 148;
Kolinšti 6, 170, 341.
děravé na sušeni plátú 37.
lmlkař (opatrovník kolků) 41, 378 a násl.
koule k nabíjení testů 4,. 8, 9.
lmlky: mincovní (železa, ferramenta) 41,
KouHmsky Samuel 334.
226, 272, 366, 371-373, 377; jich oce- kovadlinky mincíl'ské 34, 216, 218.
lování 44; ohlédaly se a posilaly na
Kovál', mincH' 32.
ukázku 73, 280, 375; jich cena 44; ukraKozel z Rejzntolu Zigmund 154, 309, 316.
deny 65; staré stlučeny 45; k. pro hut- . Kozlíková Anna 343.
rejtél"e 173, 370; pro hokyně 373.
krádež v minci 65, 295, 330, 384; ve šmitlmllátorské právo 261 a násl.
nách a v preghauze 248 a násl.
lmlostroj v kernárně 15.
Krahe (Krah): JiH Martin, plsar mince
Kolovrat Albrecht 165, 342.
272, 335; Krištof Jakub, úřed. mince
]mminy na Vl. Dvol'e: lorní 68; v preg135, 148, 224, 245, 318.
hauze 83; v zágrovně 151; jich vymeKrajsa Jan, měšťan pražs. 301, 343.
tání 77.
Krajser 290.
Komoráč Vaněk, mlynál:' 38, 138.
král: česky 121, 158, 166,' 278; uhersky
lmmory ve Vl. Dvol:'e: gvardejnská 68,
159, 163, 165, 175.
342; měděná 69, 123; za ml:'eži 69;
král, kov 302.
ovesné 68; ve věži (pod zvoncem) 72;
králová: Alžběta 175; a Marie 305.
vrátného 72.
Kramáí', mincíí' 32.
'koně: vozové (vozniky) a jizdni 73, 74
Krása JiHk 102.
159, 161, 163, 165-167, 169, 174, 285
Krása z Vlkanova Václav 265.
Krásnohorsky Šimon, zlatník ll9.
313; k poháněni strojú 269; pice a stlani
160, 163, 167, 169; postroj 161, 164,
kratochvíl králova 162.
Kremiš Benzl 139.
173, 174, 176.
Konrád: Mednik mince 72, 114; kněz (de
Kremnice 35.
Krištof: futrmistr 4, 7; gvardejn 341;
Colonia) 209.
Konrádová, pradli 162.
rychtáí' kolinsky 368; (z Pisku) šafái'
konšelé mincil'ští a pregél:'ští: 183, 250,
mince 382.
Krokocius 370.
254, 261; jich povinnosti a práva 186
a násl.; jich volba a saze ni 184, 185;
~ Krsovic Viktorin 308.
Kršňák Martin, rudokuÍ)ec 127, 139, 293,
jich pHsaha 185; jich schúze 192, 255;
jich jména 409-414.
302.
Krtek Ambrož viz Ambrož zlatník.
l(oráb: Jan 297; Václav 13, 199, 370.
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Knidaner Petrus 341.
Krumauer Tomáš, kotlái pražs. 151.
Krummer Hanman, konšel minc. 184.
Kruntlík (osada) 293.
Krupka Petr, konšel minc. 258.
Krupsk)' Jan 324.
IUikava Stanislav, rormistr 76.
IUinecký Jakub, šafář' mince 391.
KHvoláček Ondl"ej 307, 383.
IUíž Petr, písal" polního colmistra 113.
KHžanovský: Jáchym Polák 6; Jan, mistr
popravní 75.
Kuba: mlynál" na Travníku 15; (Kubík)
mlynái 306.
Kubín: Jakub, mlynál" 312; Karel 262.
Kuče Jan, Medník mince (?) 292.
Kuewil Theodrik 264.
kuchmistr královsk)' 159, 160, 162 -164.
kuchyně královská 72, 151, 174; koieuí
a jiné 159, 161-163, 169, 174.
kukly gyserské 19, 20.
Kuldenmendl 1.39.
Kulhánek Vojtěch, kameník 77.
Kunel Fridouš, mincmistr 288; jeho syn
Petr 288.
kupci benátští 137.
Kurcbok Zikmund z Vítkova, 160, 172.
Kurfiršt JiHk, soused pražs. 200,
Kůrka: Jeronym 374; kovál" 76.
Kurlynne Luccy 209.
Kurpělovský, šafál" mince 382.
Kutovec z Aurazu Benjamin 237.
Kutovcová Anna na Hlubočerpích 236.
kvečhamr 34.
kvečiři 33, 34.
kvečování plátú 34.
kvintlik 2.
Kykryc, služebník nejv. mincm. 248.
kysa (gosa) 17, 67, 217.
Kysar z Kysu Václav, zlatník 170, 344;
gvardejn 344.
kyseři viz gysel"i.
Labuška: Jan 312; Jakub, konšel minc.
184, 192, 247; Jeronym 192, 222, 332;
Jindřich 223; Lukáš, pregéř 191, 192,
231, 233, 250; Tobiáš, mincH' 184, 245,
246; Václav 223; Zigmund 192,250, 375.
Ladislav král 214.
Ladslav 107.
Lahvička: Karel ml. 318; Samuel 349.
Landek JiHk 374.
Langscheukel: Michal 209, 264; Theodricus 207, 208.

Lantšperský Jan 171.
Liisanz Hanuš 270.
Lauer František, hor. a minc. administrátor 151.
Lavička 383.
lázeň: u Kola 3; na Písku 3, 257 a násl.;
na Vl. Dvoře královská 76; na dolejším
dvoře 61, 62, 73; panská (nejv. mincm.),
76.
lázeň (mytí) 162, 163, 176; gyserúm 28;
zádušní (chudým) 257-259.
Ledeč 3, 17.
L'effler, zvonal'- mosteck)' 154.
Lehner (Lehnar) Daniel, gvardejn 311,.
346, 362.
lékaři král. 161, 163, 164.
léky a léčení 161, 162, 171.
Leonard: aurifaber 368; eisengraber 368 ..
Leopold 1. 96, 118.
les (dHví) a jeho plavení 36, 157, 167, 168,
171, 172.
Leskovec z Leskovce Krištof starší 105 ..
Lev Václav 345.
Leyrhos Jeclinus 368.
lezof (lezoph) 120, 122.
Libák: Matyáš 132; Mikuláš 36, 94, 258"
293, 294; Ondl"ej 255,
z LibodHc Mikeš 359.
z Libosla,·ě: Anna, dcera Klementa zlatníka 305; Jan, zlatník 202, 329, 345,
371, 372; Zigmund, zlatník 173, 174,
370, 371.
Libotovsk)': Jiřík, konšel preg, 184, 307;:
Václav 261.
libra 2.
Libštejnsk}' z Kolovrat Albrecht 131.
z Libušína Jan Viktorin Geronis, 1U'ed ..
mince 218, 316, 317.
LidI Jakub 324.
LidI z Myslova: Mates, Med. mince 73,.
122, 308, 309, 379; Pavel 309,
z Lidlova Marek, doktor 309,
z Lichtenštejna Karel 106, 148.
Linec 17, 18,
Linczar Mikuláš, faktor NorimberčanÚ!
142, 152,
z Lipé JindHch 286.
Lipolt (Leopolt), kameník 81, 82.
Lipoltice 294.
Lipsko, ústl"edna měďal'-. obchodu 137,.
lití cánúv 24 a násl.
Líto, kloboučník 19.
LitoměHce 6.

"Litomyšlský: Jan 234, 240; Pavel 334.
z Lobkovic Mikuláš (Chud}'), písai mince
326,
Loffler Krištof Ignác, písal'- mince 334,
gvardejn 350.
"Loket 171.
lom kamenný (štamproch) u Ptáka 83,
Lombardus Tyno 365,
Lomec (ves) 302,
"Lomer Nikman (Nild) , konšel minc. 184,
209.
Vm111ický: Jan, hutrajtéi 323; JiH, mincH' 245; Samuel, konšel minc, 184, 249:
Longus Rudlinus 341.
lol' (rolle), 10l'ování plátú čern}'ch 36.
Lorec 173.
Loreckého Jan 252.
Lorenc, trubač král. 133.
lorýři 47.
lot 2.
Loučenský Zdeněk 176.
louky 171, 301.
Loula Simeon 325.
lovecké věci 161, 163-165, 329,
"Lozer JiHk, kotlái 28, 148.
z Lozí Otík, mincmistr 290.
lozunk z domu 297,
de Lucelburg Nicolaus, písal' 286,
Lucie Tyrmannus 207.
Ludvík: král 12, 48, 133, 138, 174, 201,
263; vévoda bavorský 160.
Lukáš z Jihlavy, konvál" 150.
Lukavecký z Lukavce Prokop 305.
Lukšová Marta 306.
lún mincH'ský: význam 193, 214, 238;
díly jeho 201; hodnota 201, 269;
užitek z něho 197, 199, 200, 231;
odevzdává se 199, 209; odkazuje se
195, 196, 200, 267; prodává se 194--'197, 385; zastavuje se 195, 197, 198,
lžíce k zrnění mědi 14.
Magdeburk 6.
Machek z Rybného trhu, mincíř 35,195.
Machková z Koňského trhu Marta 197.
Machkú Šimon mincH' 307,
z Majdburku Burghard 175.
Májová Marie Helena 317.
Majšnar: mincíř 30; Marta 300.
Malostranští 171.
Malý Jakub 386.
Marek: hudec král. 131; mincH' 32,
z Marenovic Štěpán, hor. hofmistr 328.
Marientál klášter 208.

maršejdnictví 318, 372,
marštale královské pod Vl. Dvorem 74,
Martin: kněze Víta bratr, konšel minc.
184; z Lorce 260; písař mince 327, 331,
384; rormistr 76; Med, mince 73, 133,
248; vrátný Vl. Dvora 382, 392; zlatník
119.
Martínek: gyser 167; šafál" mince 382.
Ma:rtinius Chejnovsk}' Jan 376.
MaHková KateÍ'ina 350.
Maslník: Jan 196, 301; JiHk 301, dcera
Potenciana 301.
masné krámy 293, 306.
Máša: Matěj 301, 304; šlichéř 120.
Matěj: Joštúv zeť 95, 96; Lukášúv, mincíl'
246, 247; mlynář z Močovic 102; 1'01'majstr 76.
Materna z Květnice Adam ml. 311.
Mates, probéř 166,
Mathesius Jan, farář jáchymov. 34.
Matúš: písai 300; z Přitoky 254; od Věže
383; zámečník 195.
Matyáš: král čes. 48,
Maustytl Ondiej, měšťan pražs, 358, 369,
Maxmilian král 278, 351.
mázdry (papírové) v oknech 72.
mazhauz hOl'ejší na Vl. Dvoie 49, 61, 86.
med z Milevska 171.
Medková Dúra 102.
Medová Marta 329.
měď: černá 123 a násl.; střibro v ní 100,
123, 126, 128; zkoušení 123, 361; cena
100; smetená ve váze 123, 328; zakázán
vývoz 100; zágrování 126, 137, 142,
146; prodej nezágrované 136 a násL,
174; škoda z prodeje 144 a násl.; zabavená 124, 168; šplejsovaná, červená
146 a násl.; chudá, bohatá 147; cena
její 153, 155; kotlová 125; prodávána
kotlářúm a zvonaí'úm 150 a násL,
darována Čáslavským na cimbál 153,
Mosteckým na zvon 154; zrněná 13
a násl., 124, 125, 146, 373; uherská 137,
měďal'-skýobchod, jeho ústředny a směry
136 a násl., 296.
měděný plech na stl"echy 149-151.
Megrl Hyncman, radní preg. 184, 209,
210.
Mechel Hensiin 264.
měchy: v gose 17; v kernárně 14; v prengadu 4.
Meiler Pavel, písal'- horní 211.
Meisinger: Jiří 154; Pavel 154.
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Mělníck)'

Jakub, konvái' mladoboleslav.
150.
Melškrubský Jan, konšel minc. 258.
měna: mostecká 212; žitavská 214.
Menšík: Jiřík, písaÍ' radní v Jihlavě 315;
kupec pražs. 38.
Mercator Ulmannus 207.
Merclinus de Cadano 206.
Merer vVernherus 207.
Mertl: zámečník 171; cizí minci!' 221.
Měsíček, kovář 44.
města, jieh zakládání 203.
Meuler Petr, schulmistr 333.
Meutneri 'Vernlischius 341.
Mewtner Wer.nusch 208.
MezHcký, hejtman morav. 131, 132.
Mičan z Klinštejna 160.
míchadlo: v gose 19; v prenárně 7.
Michal: erckaféi' 160; hofmistr 343; mincmistr 286; Němec, mistr zednický 14;
Verunin 344.
Michálků Jan 257.
Michek Jiřík 314.
z Mikovic Jan 359.
Mikuláš: apatykáí' 325; hofmistr 295,
299; hospodái- Vl. Dvora 391; hrnčíi'
73; kolkaf, šafái- mince 342, 378, 382;
kovái' 76; kovář z PHbyslavě 78; kramái' 198, 301; maršálek 279; z Písy,
mincmistr 286; z Prahy, podkomoH
král. čes. 288; rychtál' horský 208;
vápeník z Ledče 83; de 'Varssowia,
kaplan minc. a preg. 267.
mince (peníz): množství vybité 98, 156,
177; zisk z m. ražené 181, 182; krásný
vzhled m. horské 270; vybíjení m.
drobné 220, 228, 273, 354; m. cizí 112,
115, polská 142, neberná 112, 114;
111. korunovační 375.
mince (mincovna): regál král. 203 a násl.;
pronajímání 205, pí'enášení 205 a násl.
211; pi'enesení různ)'ch m. do Hory
211 a násl.; výnosnost m. kutnohorské
155 a násl.; zrušení m. v K. H. 273; m.
v Budějovicích 126, 147, 229, 352,
v Jáchymově 125, 224, 229, 352,
v Kladsku 96, v Mostě 212, v Opavě
213, v Praze 125, 148, 229, 272, 352,
ve Vídni 96, 275.
mince (dílny mincovní) 3, 8, 9, 14, 15,
17, 24, 29, 36, 41, 49, 55-58, 67-69,
85, 91.
mince (Madovny mincovní) 22, 63-66;

ujali páni Horníci 278, 279; vypleněna
od Švédů 216, 217.
mincíh: 108, 321; jich dílo 29 a násl., 320;
jich pečeť 215 a násl.; nepoctiví 248
a násl.; zpití 245; z Italie povolaní do
Hory 43, 50, 51; horští voláni do ciziny
35.
mincmistr (magister monetae) 111, 122,
276, 285 a násl.; nejvyšší m. král. Če~
ského 121, 122, 129, 131, 157, 163-165,
168, 170, 173, 174, 247, 276, 278, 285.
mincovnictví v něm. Hši 274.
mincovní dílo viz dílo mincovní.
mincovní reforma za Václava II. 50, 211.
z Minshberka: Bartoloměj 132; Hynek
111, 160; Karel 35, 60, 141, 173, 174;
Uršula 169; Viktorín 132, 159.
minu ce 325.
Minych Pavel, konvái v Čes. Lípě 150.
Miránková Anna 196, 302.
Mírek z Peček 360.
Mírek z Solopisk: Jan 312, 359; Václa\'
189.
místodržící (faktor) probé1'e zemského 352.
Míšeň: kníže 165; hory (olověné) 6.
Mitis, horní hofmistr 77.
Mitrovsk)' svob. pán J. N., nejv. mincm.
263.
Mladečková Anna 305.
Mládek JiHk 331.
Mléčko Zigmund 178.
Mleziva z Lestkova Jan 359.
ml)'ny: Drastíkovský 314; v Jílovém 173,
298; Komoráčovsk)' 302; na Labi
s pilou 148; Nouzov 345; Nov)' 290;
obecní 103; Šimonovský 359; Štolec
118, 299, 327; Travnický 385; z hutí
a puchýren zÍ'izené 102.
Mnichovice 293.
Mninovsh:.)r Marek, komorník král. 161,
171.
mniši 166, 169, 173.
modely Vlaského Dvora 52, 53.
Moler Kašpar 363.
Moller: Michal 346; z Rundeku Jáchym
270.
Mon Girg, kupec pražsk)' 152.
Moravec, zedník 14.
morová rána 101, 289, 310-314, 327,
332, 347, 386, 389.
Morspach: Cunzmannus, šepmistr horsk)' 208; Hensil, rychtáí' horský 208;
Jan, konšel obecní 208.

Most (Brux), mincovna 206; znak města
213.
mosty (opravy) 4, 150, 168.
Mozol Ondi'ej 388.
Mrakotický 172.
Mrštík Jan 255, 256.
Mí'enková Kateřina, hrnčíi'ka 10, 84.
mufle 8, 9, 339.
Muk Genturio, písai' mince 331.
Muláček, kotlái- čáslavsk)' 37.
Munka Izaiáš, žid 360.
Murre Pescho 208.
Mutrplos Jan 131.
MUldorfer Nicolaus 341.
Muller Lukáš, kotláí' pražs. 150, 151.
Munzer Lukáš 211.
Mydlářův Jan 252.
mýto 6.
Mžitka z Kaňku 359.
nabíjení testu 3.
nábytek: v minci 65, 66; v pokojích král.
58, 174; v pokojích nejv. mincm. 81;
v rejtunku 83.
nádavek mincíh\m 249.
nádobí stolní a kuchyňské 151, 169, 170.
nadpraží kamenné v minci 64, 65.
nádvoH Vl. Dvora 55.
Najdekar JiHk, písař král. 166.
nakovadno (kovadlina) 29; ocelování 29.
nástroje (nádobí) . mincovní 29, 47, 226
a násl.
návštěvy králú čes. u Hory 48, 423-425.
Naz Konrád 288, 290.
názvosloví cizojazyčné 2.
nebezpečí na cestách 18, 135, 140, 143,
169, 284, 364.
Nebozízek Václav, kovái- 7.
Nebozízek z Hradiště Jan 142.
Nectín ze Sútic Vilém, mincmistr 242, 291.
z Nedvojovic Sankturin, lH'ed. mince, viz
Sankturin.
de Neffhov Nicolaus 207.
Nejedlý Péša 162.
Nekeš, rudokupec 128, 299.
Nemes Chrudimský Václav 149.
Německý Brod 2, 209, 210.
Nešlechta Václav 301.
Nešpor Jan 232.
Netrefa Elška 345.
Neuman Lorenc, úřed. mince 316.
Nicolaus: brenner 12; de Hirsvelde 207;
monetarius 341; de Neffhov 207; de
Odren 207; rychtái horský 208.

z Níčova Jan, úřed. mince 298.
Nild: 128, 139; zeť Vognarúv 343.
Niklásek z Čáslavě 94.
Nogel Václav 194.
nochtynk 121, 344.
Norimberk, llstl'ednamědaí'. obchodu 137.
Nossel Mertein 194.
Nostvic Volfgang, komorník král. 171.
Nouza Jan, šafáí' mince 384.
Novák Matěj 254.
Novodomská Kateřina 305.
Nožířúv Václav 223.
numerus plátú 31, 33; minciH pi'ei'ezali
nebo nedoí'ezali 31.
núže mincií'ské 29, jich ocelování 29,
lojem mazání 33.
Nyczl z Norimberka: Hanuš 140; Sigmund 140.
z Nymburka Gabriel, Med. mince 295.
Nypšička Katehna 313.
obec havířská 185.
obec města: Kaňku 108; Kolína 107;
Kutné Hory 107, 117.
obec mincií'ů a pregéřů: 131, 183 a násl.;
valné schúze 187, 192; privilegia 188,
201 a násl., 234, 236, 239, 269, 271;
pečeť 215-219; knihy zápisné 189,
192-194, 239, 255, 262; písaí' 192;
počtoyé groše 193; měla podíly na
dolech 253, 254; držela zboží pozemské 254 a násl.; měla právo kollátorské
261 a násl.; spor s dělníky pregéřskými
261 a násl.; zaniknutí obce 267 a násl.
obec Táborská a Sirotčí 290.
Oberperger Christof, hrnčií' v Hafnerzellu 17, 19.
oblouky k napínání bal'chánů 26.
Oboječek Václav 160.
obraz nástěnn)' v kapli mincHské 34, 266.
o bršlich 77.
Očko z Vlašimě Jan, arcibiskup pražský;~
264.
oděv: části jeho 161-164, 167, 168,
170,342; látky oděvní 159-167,170,
171.
odkazy: k obci minc. a preg. 257, 260,
265, 267; chud)'m í'emeslníkúm 362.
Odrein Jeklinus 341.
de Odren Nicolaus 207.
Odrowicz (Odervicz) Nicolaus 194, 214.
odvolání mince (mutatio, revocatio monetae) 204.
z Ojic viz z Vojic.
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Olomúc, znak města 21.3.
hOly: goslarské 5, míšenské 6,
stHbrské 5, trnavské 5.
olověný obal na kolek minc. 42.
olovo: k pálení stHbra 5, 382; cena jeho
5, 6; dovoz 5, 6; o. k probování 336.
Ondráček: gyser 164; pregél' 41.
Ondrák, mincíř 32.
OnMej: kameník 84; zvoník 197.
Onomyšlská Margréta 293.
olověné

Opatovský: Petr 301; Václav, vrátny
Vl. Dvora 224, 393.
Opl Krištof (Krištofopl) 121.
Opl z Vičína Jiřík 165, 166.
z Opočna Jaroslav 50.
z Opprstorfu Vilém starší, nejv. mincm.
80, 240, 242.
Orel Šimon 297, 360.
orloj král. 162.
ornát (kostelu dar.) 108, 166, 173, 262,
267, 342.
ort (čtvrt tolaru) 352.
Ostrovsky z Valdštejna Hašek, mincmistr 289.
Ovčáry, dvúr 295.
Pacovská Regina 307.
Pacoltovsky, komorník král. 161.
pagament (plat, měna) 175.
pagament (střibro zpracované, schátralé):
93; peněžní 111 a násL, 179, 272;
z berně 113, 114; jeho cena 116; klenotní 112, 116 a násl., od obce pelhH~mov. 117, od obce kutnohor. 117, 118;
spáleny (z desk zem. aj.) 119.
Pach Tobiáš, hoffed·ršmuker 376.
pacholata královská 161-163, 165, 174.
pacholci, kteH v kole chodí (v kernárně)
16.
Pajerle (Bajerle) Alexander 312, 390.
Pajerová Helena 377.
palác (Vysoky dúm) na Vl. Dvoí'e 48, 50,
79, 86.
pálení (p1-epalování) stHbra 2 a násL,
podmufH 8 a násl.
Pampa 5.
pánev: k sušení grece 23, k sušení zrněné
mědi 15.
pansky dúm (obydlí nejv. mincm.) 54,
80, 81.
papír (do minc. kancelál-e) 323, 324;
vodní tisky na něm 324.
Papúšek Jakub 138.
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paramenty kostelní obce minc. a preg.
260, 263-265; viz ornát.
Passer viz Vrabec,
z Pašiněvsi Alžběta 189.
Pašinka z Trojanovic Petr 163, 199.
Pašole Jakub 196.
Pátek Reho1-, sekretáí' u appellací 389.
Pauček Jakub 383.
Paul Tobiáš, píSa1- mince 333.
Paur Mates 316.
Pavel: administrátor 133; erckafél' 344;
lazebník 258, 259; lojovník 346; mistr,
konšel pregél-. 184; mlynář 360; písaímin'ce 328; pregél' 41; šafář mince 74,
328, 382-384; tulmač král. 171.
pavlače na Vl. Dvoí'e: u rejtnmku 76,
79; na Vysokém domě 49, 61, 62.
Pavlíček, posel 168.
Pavlišta z Dambohc 342.
pec: na zrnění mědi 14; v prenárně 64;
probéřská 337, 338; v rolli 36; na šplejsování mědi 151.
z Peček Jan 292.
pečeti: horní 217; mincovní 217,277,278;
uloupeny 217; mincíh\ a pregéřú 215
a násl.; hutníkú a rudokupcú 5; krále
Ludvíka 133; města K. Hory 373;
desle zem. 131; Jana V. Geronis z Libušína 316, 317; Tob. Gebharta 374.
Pcčetsky Jan 241, 253.
Pechánek, probél- zem. 361.
Pelc JiHk, forman z Nisy 6, Nild, konšel minc. 209, 264.
PeldHmovsk)' z V)'škovic Jan 154.
Pelhhmovsk)' Matúš, kaplan mincíl'.
267.
PdhHmovští 117.
peníze bilé (denarii graves) 30, 31; tlusté
172, 370.
Penízek Stanislav 159, 162.
perkytle mincířúm odkázané 267.
Perngauer Jobst 330.
z Pernštejna: Havel 370; Jan 96; Vilém
131, 132, 169, 370.
Perštejnec (ves u K Hory) 254.
PeHna Jan 306.
Pešíkové 97, 133.
Pešta (Bešta) Matěj 293.
Petr: bakalář 343; forman 149; gyser 28;
kaplan Vl. Dvora 342; kernéř 16; kovál14, 44; kupec z KouHmě 163; z Písku,
mincmistr 288; probéí' 72, 73, 119, 168;
sedlář 307; šafáí' mince 383; vačkář 197.

z Petrovic Jindhch 200.
Petrovská z Kolovrat Alžběta 362.
Petl-ek Václav 389.
Pewer Václav 264.
pfandši1ing (zálona na koupenou měď).
144, 150, 152,' 153, 296.
Piul Adam, major švédského vojska 118.
Pi1gramer Pavel 374•.
Pilgramová Dorota 307.
piliny dřevěné k lorováni 38.
piIH-e opěrné na Vl. Dvoí'e 85, 87.
písaH: 189; dolovy 304, 307, 309, 383;
hutní 383; mince 318 a násl., jeho povinnosti 21, 318, 319; jeho stans a jiné
pHjmy 122, 331, 332; mincíh\ a pregéí'ú 192, 329; prenéí'ský 13; radní 310;
urburní 289, 328.
Písek, mincovna 206; znak města 213.
Písek Pavel 194, 195, 258, 360.
z Písku (de Pyzk, de Pyesk): Albert 208,
210; Elblinus (Albert?) 208; Hanuš,
kO.nšel pregéř. 184, 211; Henricus 206:
Jakeš 210; Jan 208; Pavel 265; Petr,
mincmistr 265; Václav, radní z pregéřů
184.
z Písnice B,endrych, cís. prokurator 386.
z Pisy: František 286; Mikuláš, mincmistr
286.
Pišlhof 227.
pii'o: 166, 169, 171, 284.; do gosy 28;
v šmitně zapovězeno 76, 24.5.
pivovar: B,aldeckého 74; na Páchu dol.
293.
Plánsk)', kverk hor Velhartick)'ch 105.
Plánský Jáchym z Ziberka 362.
plány Vlaského Dvora 51, 52, 55, 62, 71,
86.
Plástensky Ondí'ej 255.
Plástovsky: Brož 255; Martin 255.
plášť kolem tygle 18.
plat za dilo mincovní: 157, 219 a násL,
272; konšelům 219, 238; rozvržení mezi
minc. a preg. 220, 231, 238; polepšení
platu 224, 230, 243, 273.
plat vdovsky královně 175.
Pláteník Jan 306.
:pláty mincovní (střižky) 29; pravé 30,
nepravé, úzké 30, 42; černé se bílily
36; černé mincířské 222.
plechy chránící: v gose 19, v prenárně 7.
Pleskáč Mikuláš 297.
pllk stí'íbra 2, 4.
plomba 114.

Pněv,

ves u Kolína 341.
dvúr na Rovni 299.
pocta a zpropití 163, 165, 167, 168, 172,
173, 175.
počet: z register 177, 322; šafáí'e mince
386; z pomoci a restú mincířskych 223.
počítání na linkách 225.
počtové groše měděné: pro komoru král.
čes. 226; mincířů a pregéřů 193; úřed
níkú mince 325, 326; Radslava Hlavsy
333; VácI. Nemesa 149; Adama Strnada
389; Šebestiana Dynesa 390; Jakuba
Křineckého 391.
Podhradsk)' z Vlčí Hory: Alexandr 310;
Václav 309.
Podivicky z Podivic: Jan, písaí- mince
303, 307, 310, 331, 332, 384; Pavel,
úřed. mince 199, 255, 306, 307, 383,
384; Václav 306.
podstavky (tHnožky) pod tygle 18, 338.
pokladnice železná v minci 65, 66.
pokličky na tygle 18.
pokoje královs1:é na Vl. Dvoi-e 59, 60, 174,
279.
Pokšuch: Jan 302; mincí!' 32.
Poláci zágrovali měď v Hoře 128.
Poláček Johancs z Prahy 342.
Polák Jakub, rl1čnikái- 252.
Polenec 133.
z Polcnovic Petr, gvardejn 342, zem. probéi' 342, 360.
z Polenska Hanuš, mincmistr 289.
poličany (ves u K. Hory) 254.
polúlesí viz dřiví.
pomoc: dolúm 157, 253; mincii'íun na
nádobí 227, 228.
pomoc (v)rvažek, firgevicht) mincu'um
dohl a nahoru 123, 221, 227, 230 320.
ponocní 393.
popel: pro nabíjení testů 3, 67; prosévany
na kapelky 336; kostěný 4, 337.
Popel z Lobkovic Jan ml. 105. 107.
Popelka JiHk, konšel mincíl'184, 197, 329.
Popovický z Popovic J aD, písař mince
329.
popravní mistr 75, 251.
Portnerová z Kugelhofu Dorota 330.
Porybny: Bohuslav, konšel mincií' 184;
Barbora 300.
poí-ádek: havířů 131,185,186; rudokupcú
a hutníkú 5, 100, 102.
poselstvi: ke knížeti bavorskému 160;
k berníkúm 163; k Boží Krvi 165;
Pňov,

!
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do Budína 165, 167, 170; k císaH 160,
165; do Javoru 166; na Kladsko 165;
k arcibisk. koločenskému 161; po
krajích 161, 165; do Kľakova 159; do
Lužice 165, 166; do Mece 165; do Míšně
163, 164; na MOľavu 165; do Nisy 166;
na Nitru 172; do Norimberka 168, 176;
na Polnú 162; do Polsky 159; k pánúm
Pražanúm 165; do Rakús k králi uher.
163; do Hše 163, 167; do Slez 162, 166;
do Svidnice 166; na Tovačov 162; do
Uher 162; do vojska krále uher. 163;
do Vratislavě 166; do Žitavy 166;
z Berlína 167; od krále fľanského 172;
ze země lucemburské 162; od lmíž.
Ludvíka 160, 162; z MOľavy 165; od
krále polského 160, 162; od krále uher.
162, 163; od biskupa varadinského
162.
poslové 97, 172--174, 280.
z Postupic Zdeněk, nejv. mincm .. 95.
potľubí vodovodní 75-77.
povodeň veliká 321.
požáry na Vl. Dvoí·e 48, 84; povinnost
hasiti 77.
Prager: Andres, síťú 312; Herman 209,
264; Jan 4; Ludmila 307.
z Pľáchňan: Bartoš 304, 343; Jan, Med.
mince 304; Mikuláš 189, 202, 224, 304,
372; Petr 304.
Prandt Mikuláš, zlatník 119.
praní šatú a ubrusú 162, 163, 176.
pľáva horního pr·episy 50.
Pľažané 163, 165.
pregéH: 108; jich dílo 41 a násL, 321; jich
pečeť 215 a násl.; nepoctiví 249, 251;
boufe dělníkú proti konšelúm 232 a
násl.; pregýfský peníz na obecní poHeby 244.
preghauz (preggaden) 41, 58, 85, 192, 278.
Pregl Prokop 189.
Preld: Michal 360; pregéf 41.
prenáľna 3, 67-69, stará a nová 10, 67.
prenéH 5 a násl.
prengad (prengaden) 3, 67.
prengréc 10, 86, 120 a násL, dělení V)'těžku 121, 122.
Presl Volf, truhláf 83.
primas mezi konšely minc. a preg. 184,'
192.
Primus, tajemník krále polského 160.
privilegia: mincířú a pregéfú 201 a násl.,
225 a násL, j~ch konfiskace 202, 203;

prenéfská 10, ll, 12, 203; horní a mincovní uloupena 217; uhlíhl 4.
proba (prúba), totiž v)71wn viz zkoušení.
proba (prúba), zrnko stříbra nebo kousek
mince zkoušené 336, 347, 351, 354, 357,
363.
probační cedule 336.
probační mistľ 313, 356.
probéf (prúbíí·, examinator): kľálovsk}7
viz gvardejn; zemsk)' 350 a násL, jeho
přísaha 352, stans 352, 359-361, 363.
probgroše (groše na probu dané) yiz
groše.
procesí. do Prahy 249.
Procházka Jakub, konšel minc. 184.
prohlídka zboží na hranicích zem. 97.
Prokop: gvaľdejn 341; k01Wár· 16; krejčí
302; z mincmajstľova domu 300; 01táí·ník 264; písaí· v prengadu 13; probošt 210; šafáí· král. 360.
Prokšoyé Ondrák 292.
pronajímání mince 205 a násl.
provise: vdově po Jiříkovi z :Řásné 374;
dělníkúm minc. a preg. 232; prenéhim
13.
pľúbovny: gvardejnská 68, 337; nové rud
a kyzú 80, 84, 85, 87.
Pruns Jan, úřed. mince 223, 316, písaf
mince 334.
Prúša, forman 77.
Pí·ehofovský z Kvasejovic Frant. Kaľel,
nejv. mincm. 184.
pfekážky na cestách pH dovozu olova 6.
nemysl Oto II. král 205, 208.
PHbyl Mates, havíí· a tesal'- 165.
pHdavky o such)'ch dnech 27, 28, 223,
224, 284, 328, 369.
Psovrha: mincíí· 32, 325; Ondí·ei, konšel
minc. 258.
Pšenice Matěj 193.
Pšenička 133.
Ptáček: Jan, bednáí· 293; Ondí·ei, zvonú
168" 170.
Ptáček z Pirkštejna Hynce, mincmi,;tr
291.
puchhalteľ 282, 313, 330-332, 334.
puchhalterie (kanceláí·) 71, 80.
puehování: 104; prengľece 120, 122.
puchýrny 77, 102.
Pulcerová Judita z Jihlavy 314.
punelíky 366, 369.
Purgentreieh Krištof, probační mistľ 358.
Purkart 133.

443
Purkhardi Peschlinus 341.
Puš Mikuláš 259.
Putz Ignác Antonín, gvardejn 349.
Puxtorfer (Pokštorfar) Zivolt z Norimberka 296.
pytle: kožené na měď zrněnou 17, na
cány 27; plátěné na Hení a osušování
plátů bílen)'ch 37, na pláty pro pregéře 41.
Quartz Frencl 209, 210.
Ráb Volf 311.
Rabenstein: Jan JiH, mincmistr kOľu
tansk}' 349; Ignác 350; Ondí·ej Ignác,
gvardejn a l'-ezáč kolkú 349, 350, 365,
377.
z Rábí (Rábský) Vilém 129, 159, 278, 279.
Racek z Kojšic, mincmistr 291.
Radda: Jakub 194; mincU· 32.
Radler Pavel, kotláí· 148.
radní lidé v obci mine. a pľeg. 184.
radové brandenburského markľabí 166.
Rafael: konváí· 148; prenar 189.
rajtunk (kancelM) viz rejtunk.
Raková Regina 329.
Ramhofsk)7 JiH JindHch, mydláí' 136.
Rasor Henslinus 341.
rathouz 49.
Ratzinger z Hľadinštejna Lorenc, děkan
karlštejnsk}7 316.
Raus, hrnčíí· 73.
ráz mince 42.
Redlieh Jan, konšel pregM. 184.
regály královské 203, jich pronajímání
275.
Regina od Hutníčkú 312.
registra: cánú z phváž. stHbra (r. virgularum argenti) 109 a násl.; měděná
(r. cupľi) 14, 123, 176; prenMská 13;
pľengre,cní 120, 121, 176;
yerková
(ľ. generale)
111, 175, 319 a násl.,
403-405.
Reiclmer Hanmannus 341.
z Reinburgu Jan Václav, nejv. mincm.
135, 349.
Reinel (Raynel) Frencl 209, 210.
Reinher, mincíf z Florencie 368.
Rejnštejn (ve Slezí) 35.
Rejsek, stavitel 64.
Rejthar Jan 147.
rejtunk 69, 71, 192, 217.
Rema Ondra, konšel minc. 258, 369.
remedium: pro zrno mince 282, pro stříž
30.

Rendl z Aušavy Albrecht 132, 133.
Resch J irke 264.
Resinger Matěj v Jindí·. Hradci 15l.
Reson Štefan, konšel minc. 184.
Ress Nika, radní pregM. 184.
resty mincíl'-ské 223.
Richtľová Anna 377.
z Risenburka Aleš 202.
Ritman Hanuš, dvorský colmistr 99.
Ritzman Hans, zlatník 367.
robenci: v prengadě ll; mincíiští a pregMští 183, 187, 240; jich phjímání a
rukojmí 188 a násl.
Robínková Anna 267.
Robmháp na Sedči Václav 84.
de Robrzan Teslav 50.
Rohozec (ves) 4.
role: na Kolovrátku 314; u sv. Václava
260.
Rollar, kupec pražs. 127, 138.
rolle: bílení plátú černých 36; dílna 68.
z Ronsperka Dobrohost 169.
rormajstr (lormajstr) 15, 75.
von Rosental: Franc 214; Purkart 211.
rosetování mědi 147.
Rotleb ze Žaboklik Jan, mincíí- 241, 261,
314, Sabina manž. 241.
Rotlev (Rotleb): Johel, mincmistr 287;
Martin, mincmistr 287.
Rozina, švadlí 25.
z Rozmbeľka: Jan 107; Petr 139, 140,
165; Petr Vok 153, 164.
z Rozmtála a z Blatné KateHna 197.
rozpouštění veden: 17 a násL, 23, 24;
nehody 19, 22; pokusné 23, 24.
Rožďál Matěj 299.
rožeň na sušení stHbra 8.
Rožmitál Bartoš 195, 360.
Rožmitálka Ludmila 196.
z Rožmitálu: Jakub, radní minc. 184;
Kateřina 197; Zdeněk Lev 97,160,173.
ruda kradená 173.
rudokupci (erckauféH) 100, 102, 320.
Rudolf II. král 13, 232, 241, 243, 312,
335, 347., 372.
Rudolfsdorf 212.
rukavice: gyserské 19, 20; do prengadu
7; do vajslwmory 37.
rukojmové: za robence minc. a preg. 189
a násl.; za úředníky mince 281, 333.
z Rúpova (Rúpovsk}') Jan, král. hofmistr 110, 118, 129, 163-166, 294.
Rtischel Nicolaus 341.
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Ruthardi Hermannus 207.
Ruthardův Mikuláš 292.
Ruthart Frenclin 259.
Rúže Chlumecký Jan, pisal' pH Labi 333.
Rúže z Siona VavHnec 256.
Rúžička, kolkal' 379.
Rúžovský z Rúžova Jali Vilim 376.
rybniky 166, 172.
Rydynger Jakub, kováJ:- 82.
rychtál' a jeho pacholci 173, 246, 252, 311,
314.
Rychtál' 383.
rychtářstvi v K. H. zastaveno 340.
ryjecké uměni 43.
rynk (forma) pro páleni sUibra 9.
Ryti1·: Jan, král. komornik 164; minci1' 32.
z Ryzmberka: BJ:-etislav 97; Vilém 159.
·z Rásné: Hanuš 370, 372; Jiřik starší 43,
270, 309, 365-367, 372-374; JiHk
ml. 374; Ludvik Karel 114, 309, 331,
372, 385; Mikuláš 374.
i'eči rouhavé a hanlivé 247, 302, 370, 385,
386, 391.
Rcčický JindHch 376.
Rehol': krajči 139; šmejdÝl' 170; Mednik
mince 72, 167.
i'etězy ze strojů dolových 78; proti podloudnictvi na Labi u Děčina 78; kolem
Vl. Dvora 78.
Rezáč Pavel, ponocný 393.
i'ezáči kolků 364.a násl.; jich plat, 366
367, 371.
:Řezniček, posel 172.
Ričanský Adam 119.
:Říha, zlatnik 12, 13, 294, 368, 369, 371.
Sachs Petr, pisař mince 326.
Salava: Jan 254; Zuzana z Šaratic 84.
Salvart Samuel, mincmistr pražs. 125.
Sankturin z Nedvojovic, Mednik mince
131-133, 189, 284, 299, 301, 302.
sanytr 164, 166, 171.
Sázavský Mikulášek 327.
Eazeni verlru: 17 a násl.; instrukce 21;
pochybené 21.
dc Sbidenicz Isenricus 207. .
Sedlář, pregé1' 41.
Sedlčanská Ludmila, impresorka pražs.
200.
sedmáky (malé groše) 222.
Sejda (Seyda) z Hornosejna: Jan 153;
Martin 38, 154; Štefan, kupec pražs.
153.
sekáčé na dělení sUibra 5, 7.
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Sekerka Jakub, vrátn:í' Vl. Dvora 393.
Sekersk:í' Petr, zem. probéJ:- 139, 361.
Sekrylová Dorota z Prahy 324.
Seltenschlag Jan, konvál' pražs. 150.
Semének z Vrchovišť Simeon, Med. mince
73, 125, 294, pisal' mince 327.
Seménkův Stašek 248.
z Semina: Anna 372, Ludmila 372.
Seneková Saloména 361.
Sezema Fridrich 170.
sháněni stl-ibra 2.
schodek v ohni (sešlo): pH páleni sUíbra
3; ph zrněni mědi 16; pH rozpouštěni
verlnl 19, 23; v loru 40.
sclu-ánka minci1'ská 34.
Sibenburger Pavel, col mistr 176.
Sigmund zlatník, gvardejn 341.
de Sitavia Johannes, konšcl 208.
sito na popel 4.
Sixta, kramáJ:- 295.
Sixtide.s Václav 332.
z Skalice: Jan 199; Jan, Úl'ed. mince 298,
299; hornihofmistr 167,298; JiHk 299,
383; Mikuláš, hor. hofmistr 298, 299,
360; Václav 299.
Skalka pod Kaňkem 48.
z Skály Pavel (Skalský) 163.
Skočdopole Vít, soukeník 314.
Skriba Vaněk 292.
Skí'ivan: Jan, krejčí 332; JiHk 312.
Skultét z Schultisheimu Šalomoun, ryjec
kolkú 317, 376.
Sladk}' z Peclinovce Jan, bernik 113, 114.
Slavata z Chlumu Michal 280.
z Slavikova Markéta 195, 197.
Slon Jaroš 108,342.
od Slonú Bohuslav, konšel mincH'. 184.
služebnici král. 159, 160.
Smahlo (Šmahlo): Jan 273; Matyáš 184,
393.
de Smalbach Henricus 207.
směna (vexl, cambium) 113, 115, 204, 205.
smetí: měděné 123; zlatnické 119.
ze Smilkova Janek (Sádlo), mincmistr
289.
Smišek: Jan 260; Dorota 299.
Smrčná (na Čáslavsku) 287.
sněm: v Benešově 159, v Brně 163, 165,
v Čáslavi 160, v Nise 129, v Opavě 130,
156, 159; v Plzni 171; v Praze 168.
ze Soběšina Zbyněk, mincmistr 291.
Sobol. Václav, písař pregél'. 192.
Sobol z Vojkovic Jakub 142.

Sokolovský z Vrance Jan 130.
Solnice 237.
ze Soutic: Anna 304; Čabelický Jan,
mincmistr 242.
Sperský z Sper Václav 117.
Springer Kašpar z Krysy 6.
ze Srbče Dionysius, mincmistr 289.
Srsová Dúra 299.
sJ:-ez v prenárně 7-9.
Stabl Mates, zámečnik pH minci 273.
Stainruker, scultetus civit. Zittavie 207.
Staněk, zlatnik 164, 297.
Stanislav: kotláJ:- v TáboJ:-e 150; (IG-ikava)
rormajstr 76.
stans (stojecí, stálý plat) 157, 323, 333.
Starck z Starckenfelsu Lorenc, kupec
pražs. 152, 153'
starši: nad havél-i 185, 186; nad hutniky
263; nad mincíři 222; nad prenery ll.
stávka (zástava) 4.
stavové (páni, barones) zemští 94, 280,
322, 350, 354.
vom Stein: Henzil 210; Heynrich 210.
Steinperger Hanuš 103.
Stejšek Freisichselbst z Freidnpachu:
Daniel 311; Zigmund 374.
z Sternberka Latslav 133, 168.
stezka k Páchu 74.
stojecí viz stans.
stoka (štola) 75, 87.
stolice gotické v chrámu sv. Barbory 267.
stolice, v nichž pregéH seděli, 4.
stolice pregél:-ská (pojem právni): v}'znam
193, 214, 238; díly jeji 201; hodnota
201, 269; užitek 199, 232; odkaz 194,
298; odevzdáni 196, 329; prodej 195,
198, 199, 361; zástava 195, 196, 199,
301.
Stčipacher Matěj, hrnčil' v Hafnerzellu 18.
Strahl František, sekretál' komory čes.
262.
.
Straka Jan, hrnčH' 18, 84, 338.
Straskytl (Štraskytl) 38, 127; Hanuš 294,
295.
strasreiter (pojezdni strážci cest) 93.
ze Strážnice Duchek 293.
pani Strážská 23, 130.
Strimilovský Jan 331.
Strnad z Frey tok : Adam, šafá!' mince
386, 389, 390; Jan 389; JindHch, kolkal:'
380.
stroje: na válení cánú, tlačeni rázu a vykrajování pláhl 268 a násl., 272; na

zrnění mědi

15, 16, 49; hutni a dolové
60, 148, 149; k maršejdováni 374.
Strunka Jan 390.
Střela z Rokyc Purkhart 154.
Stl-elec, mincil' 32.
Stl-e1eček J i1'ilr 346.
střelka k barchánu 26.
střibro: hertovni 2, 100 a násl., 320; páleúé (prant) 2; fajn 2, 273; cena jeho
105, 106; zkouška čistoty a tažnosti 7,
23; v mědech 123 a násl., 136 a násl.,
179; vyzágrované 128, 143; hostinské
(z cizích hor) 105, 157; prengrecni 120,
a násl.; z nadělení božího 109 a násl.;
z vinštÝl'e 120; koupené (emptum),
108; zádušní a literácké 107, 108; sazené 17 a násl.; množstvi v HoJ:-e vytěženého a zmincovaného 101, 121,
177, 272; nedostatek 101, 134; deputátni 134 a násl.; darované kostelúm
a klášterúm 131, 132, stl-e1cúm na
ptáka 130, vydané po l'l\znu 129 a
násl.; vyvážení ze země a pJ:-epaloyání
v ústraní zakázáno 92 a násl.; podvodně ze země vyváženo 97; zatajeni;
pokutováno 95, 96; zmincovati povoleno obci kutnohorské a jin}'m 107-109;,
cizimi mincovnami kupováno 96.
Stříbrské hory (olověné) 5.
střiž mince 282, 336.
střižky 29.
Studnička Matěj 102.
Sudek, posel 159.
Sudlice Daniel 294.
sudy: k prengreci 10; do rolle 37; na.
tygle 17.
z Suchdola: Mikuláš (Mikulášek), minc-.
mistr 36, 290, 291, 327.
Suchměšcová Kateřina 346.
Suchý Jan, lazebník 259.
súl na bílení plátú černých 36; cena 38;
odmě1-ováni do rolle 38, 39.
Sus z Ježova Jan: konšel pregé1'. 184;
Med. mince 304, 305.
ze Sútic viz ze Soutic.
Swab: Hanuš 194, 211; Niclas 194.
Swager Hensel 214.
z Svárova Václav, kuchmistr dvorsk:í'130.
Svatba, pregéř 41.
Svatomir, arciděkan 170.
Svědiroh 14.
světnice na Vl. Dvoře: rejtunková 69"
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70, 192; veliká (nad preghallz em ) 58,
61 62, 278.
syíce': do mince 223, 384; pro krále 161,
163; depntátní do čes. komory 134
a násl.
svíčková pečeně 223, 224:
Sviňák

Pavel 256.
Svitáček z Landštejna Mikuláš, maršálek
král. 159.
Svoboda Václav, šafár· mince 386.
z Svojšína (Zmrzlík) Petr, mincmistr
289; Anna z Fridmburka, manž. jeho
289.
svršek matice mincovní 41, cchrann)T
obal 42.
Syboto Kelberk 207.
Synek Jan 256.
Schadwinkel vVenczlaw, konšel pregér· 209.
Šafar z Jelče Ludvík, urburél' 347.
šafár-: hutní 16; mince 22, 122, 123, 380

Škrovad: Havel, mincil- a kernér- 16, 304,
325, 391; Petr, verkmistr 24.
Šlaknvald 169.
Šlegl Mates, zlatník 374.
Šlechta ze Všehrd Jan, sekretář král.
132, 170, 344.
šlechtičny panny 171.
Schlesinger :Marx, žid 96.
Šlik: z Holejše Fridrich 236; hrabě z Pasaunu Mauric 154.
Šmac JiH1c 26l.
Šmerts Martin v Praze 38.
Šmíd: Filip, sedlár- 375; Václav 334.
Šmilaur JiHk 315.
Šmilalir z Šmilova Augustin, úřed. mince
314, 315, 322, 334; gvardejn 347, 348.
paní Šmilaur1ca 324.
Šmilaurová z Krásné Hory Marianna

a násl.
Šaffer Tobiáš, puchhalter 310.
šajdování zlata 119, 344.
z Šaratic Hanuš Jan 332.
Scharzach Andreas 207.
Šaš Jan, písař mince 328, 329.
Šatná: Ludmila 330; z Újezda Mandalena 310.
Šatný: Jan 142; z Olivetll: Jan 310;
písar- mince 323, 330, úí-edník nunce
99, 154, 229, 246, 284, 310, 33l.
z Šaupova (Šefinka) Barbora 315.
šejva (deska) měděná 123, 840.
z Schellendorfu Hanuš 167.
Šenfeldová z Doupova Marianna 23l.
šepmistH obce horské 185, 166, 26l.
Šerub 194.
Šetler Leopold, posHihač 83.
Šícha Jan 329.
šichtmistr 334.
Šik Stefan, konšel preg. 184.
Schick: Nicolaus 208; Vilém 194.
Šikethanes, pregér- 41.
Šikethanusová Margréta 194.
de Schildov Juta 208.
Šimon: malH- 65; mincH- 32, 33, 198.
škola u Vysokého kostela 80.
Škola Jan, pregér- 251.
Škornička: Jan, konšel pregél'. 184, 188,
199; Mandalena 309.
Škréta Šotnovský z Závor-ic: Konrád
313; Pavel, písai mince 66, 108, 133,
úr-ed. inince 223, 313.

JiH,

312, 314.
šmitmajstr, jeho povinnosti 188.
šmitna (fabrica monetaria) 29, 49, 55, 87,
212 a násl., stará opuštěná 49, 56,
tolarová 85; v}rznam pienesený 203
a násl., dily šmitny 207, 208; brněnská
210, 211, 213; jablonská (Gabler) 209,
211, 213; jihlavská 212-214, kladská
213, mostecká 213, m)rtská 210, 010múc1cá 213, opavská 213, písecká 213,
pražská 211, 213, žatecká 209, 213,
žitavská 207-211, 213.
Schneider Jan, kotlár- 154.
z Schneperku Krištof, cis. puškai' 146.
Schnitzar Jan 260.
Šnorgapl, rudokupec 138.
Šofkoč Jan 305, 306.
Schčin Hanuš 210.
z Schčinfeldu Mikuláš 271.
špehéH 160.
Špetle: 170; Krupsk)T Václav 17l.
Špildous Martin 330.
"
.
Špís z Hartenfelsu Jan, plsar mmce 331,
332, Med. mince 106, 312, 313, 386-388.
Špomillar Lorenc, uzdár- 345.
Šrager Kašpar, kotlár- 154.
Šrajbrštorf Jan, myslivec kr~l. 172.
Šrejter: Mikuláš forman z Le)ngveltu 6;
z Šrejtntolu Jan 312.
Schreter Donát, zvonař z Hosti11l1ého
150, 154.
Šremf Eliáš, kupec 25.
šrotlík (střižek) 47.
Schrčitter: :Řehor-, mincH- 245; Václav
barchaník 224, 249, 250.

Štal11prochar, kupec 110, 138.
Šťastný, kolkaí- 379.
štechajzn na zkoušení stHbra 7.
z Šternberka Ladislav 132.
šteury dolové 157.
Štěpán: z Hloušek, písar- mincii'. 246,
385; ladéř 304; šafár- mince 384, 385.
Štěpánú Jan, koláčník 331.
Štěrba Jan, písaí' mincU-. 192.
štětka drátěná na čištění sti'íbra 7, 9.
štole mincH-ský 222; pregél-sk}r 41; v prenárně 7, 8.
Štollar z Chocemic Jan 189, 198.
štoly viz stoky.
štosíH 47.
Šturm Abraham, apatykái 389.
Šultys z Felsdorfu Jan, Med. mince 223,
31B.
Šuster z Goldpurku, zem. probéi 364.
Šváb Václav, zem. probéí- 358.
Švagr Martin, vrátný Vl. Dvora 393.
Švajkar Hanuš z Mostu 298.
Švajkar z Vrchovišť Konrád, úl-ed. mince
114, 297, 298.
z Švamberka Jan Erazim, nejv. mincm.
101, 122, 385.
Švengler Jonáš, kotlář pražs. 151.
Švihovský 131, 163, 342.
Tajnar Krištof, tulmač německy 170.
tanchal1z (hořejší l11azhauz) na Vl. Dvor-e
49, 61, 86.
Tanečný Jan 386.
Taner Pavel, faktor v Lipsku 6.
Tapineus Daniel, zvonar- 148, 149, vrátný
Vl. Dvora 393.
Tata Matěj, šafáí- mince 384.
Taubenreuter Krištof 104.
taveni pokusné 103 a násl., 145.
Taxera JiiHr, opat kláštera sedleckého
331.
Teicher Martin 194, 214.
tesar-i 58, 61, 67-69, 73, 74, 76, 83, 174,
176.
testy 3, jich nabíjení 3; ke čtení a chování peněz 222, 323.
testíky probél'ské (kapelky) 337,
Tešnar (Tiebovsh:")r) Jan, písar- urburní
389.
Těšínský:, zem. probér- 16, 125, Jan,
gvardejn ·341, 342.
Thajcher Martin, radní mincíi 184.
Thomlín Velflinův, mincmistr 287.
Thomlini Volflini Venceslaus 341.

Thomlinúv Štěpán 264.
de Tilia Tylo 207, 208.
Tiska, krejčí 19.
tlukadlo k nabíjení testu 4, 8.
tlusté groše viz grcše.
Tluxa Oneš 293.
tolary: jich dilem mincíh zkráceni 220,
224 a násl.; nepilné jich mincování
225; výhody z jich mincování 98; výměna za minci drobnou 99; vynášení
jich ze země 98, 99; zkažené 248; mansfeldské 115.
Tomáš; (Tóma) mlynáí- z Nov. ml}rna
290; mlynáí- Štolecký 393; služebník
Knajslikúv 343.
Tomášek Hendrichúv syn 12.
Tčipler Václav 211, 214.
Tošecký kníže Pl-emysl 160.
Tovačovsk}r z Cimburka Ctibor 129.
tovaryši v gose 122, 223.
tovahšstvó prenéřú 10 a násl.
Trčka Jan, konšel mincii-. 258.
Trčka z Lípy: Burian 132, 139, 172;
Melehisedech 164.
Tregr Mates, šmelciř 385.
trh: Koňský 291, 292, 299; Obilný 301;
OITesný 300, 306; RybnÝ' 68, 72, 75,
85; Solný 293.
Trnavské hory (olověné) 5.
z Trniči: Beneš, gvardejn 342, 343; JiHk
344.
Trnka Jan, pregéí' 102, 184, 246.
Troger Bastl 280.
Trojan 295.
z Trojanovic Katehna 303.
trpaslíci král. 162-164.
Trl1čný: Jakub 250; Zigmund, pregéí'
233, 234, 250.
truhly: l11incil-ú, pregéh\ 65, 241; cejchované na uhli 4, 72.
truky na propíráni plátú 37.
z Tiebešic Mikeš 360.
Tiebešická Anna 198.
THska: Jindhch, pekaÍ' 312; Tobiáš 260.
Tuček Jií'ik, zlatník 119.
z tulechova Jan, cís. rychtáí- 332.
Tunld z Brníčka Jindřich, nejv. mincm.
35, 132, 184.
Tunklová Katehna 199.
Turnovsk)r Jakub, pregéí- 251, 329.
TuH (Turzo) Jan (Turzianus), kupec krakovsk}r 127, 128, 137.
TuH z Betlemfalvy: 35; Alex 138; Jan
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starší, biskup 138; Jan ml. 138; Jiří
137, 138; Stanislav 138
z Túšně Oldřich viz Bradáč.
Tvrdocel Jan 147.
tygle (tegle) 17, 18, 148, 226; jich cena,
dovoz 17, 18; špatné 19; trhaly se 19.
tygliky naběraci 18, 24.
Tychtlové 383, Augustin 140, Bernard
140.
Tylo de Tilia 207, 208.
Tyn (Horšův) 169.
Tyno Lombardus, mincíí' z Plorencie 368.
de Tyrkow Heymannus 207.
Tyrmannus Lucie 207.
Udidlo, rychtái' 172.
uhelnice (kolhauz) 4, 69, 71.
Uherské Nové Město 35.
uhli di'evěné 4, 273, 384, 392.
uhlíři 4, 50, 162, 172, 173.
ulice: MinciÍ'ská (Pískova) 36, 288, 291,
293, 306;Pekai'ská 293; mezi Reflíři
(v LeflíHch) 345; Senná 330; Vrnná 300.
Ulmannus mercator 207.
z Umpfingu Markéta Leonora 331.
Undrlačka Anna 86.
urbnréř král. 286.
úí'ad mincovní 276 a násL, jeho pečeť
277,.278.
úÍ'edníci hor pHbram. a tábor. 157.
úřednictvo mince královské 276--318,
415-422.
úředník mince: 21, 73, 172; 'povinnosti
jeho 21, 22; pÍ'Ísaha 280, 281; instrukce
86, 281 a násl.; stojeci a jiné pHjmy
122, 123, 284, 308, 312, 313, 318, 333;
byt na Vl. Dvoi'e 85, 86; paušál na
svíčky a dHví 285; kradl 295.
úvodné 172.
uvrláf (yvrláf) 155, 177-180.
Václav: král I. 203; král II. 4, 43, 50,
79,175,206 a násL, 368; král IV. (III.)
4, ll, 30, 48, 50, 76, 79, 93, 97, 175;
184, 202, 219, 221, 245, 288, 289,
326.
Václav: cihláí' 84; gvardejn 341, 360, 361;
lazebník 259; lncCl'nál' 72; bratr Matúše z PHtoky 254; mincíí' 38; pregéi'
343; prenéÍ' 12; rormistr 38; rychtái'
z Poličan 254; šafář zágrovny 143;
Zlatničin 102; zlatník 119, 139.
Václavek, prenar 344.
Vačkářka Anna 83.
\Vagner Martin, kupec norimber. 326.

váha: měděná 123; za mřež í69; obecní
132.
váhy: mincovní 283, 336, jich nedostatky
109, 110, oprava 109; probéi'ské 217,
336; v prenárně 10.
váhy (páka) na zdvihání picky v gose 68.
Vácha z Koi'enic 293.
Vajs Bartoň, zlatník 162.
vajskomora 36, 68.
Vala Jan, ponocny Vl. Dvora 260.
\Valdreichs v Dol. Rakousích 362.
z Valdštejna Bernart, nejv. mincm. 6,
124, 172, 354.
Valenta, minciř 32.
Valgulí Lorenc Vlach 390.
Valovsky z Ousuše Albrecht 362.
valvace: minci cizích 355; tolarů 152.
valy k ohradě města 279.
Vaněk: lazebník (z MezeHče) 258; z Peček
254; z Rybného trhu 342; rychtál'
z Poličan 255, 256.
valtverchti (majitelé ~lUti) 50.
vany dřevěné a měděné k liti cánů 26,
28, 148.
Vavák z Hradce OldHch, mincmistr 289.
Vávra: gysar 35, 189; havéi' 296; korbelái' 346.
Vazolt Petzoldus 207.
z Vechty Konrád, mincmistr 288
z Vejtmile: Beneš, nejv mincm. 131, 195,
360; Krištof 131; Šebestian 140, 184,
225.
veksl (směna, '.měnárna) 93, 113, 163,
1M, 179.
z Veletic Dorota (zlatnice) 197, 344.
Velflín: Johlin, mincmistr 286, Thomlin,
mincmistr 287.
WeIser Jakub 137.
Vencelíl, z Vrchovišť, rudokupec 14, 108,
127, 128, 130, 168, 170, 172, 173, 359,
Věrdunk, mincii' 32.
věrdunk viz ferton.
Verius de Matziis, mincmistr 286.
verk, dílo mincovní 1 a násl.
verk, hmota mincovní (sazené sUíbro)
17, 24, 282; dosazování 111.
verkmistr 24.
verkpuch 322, 407, 408.
Veselsky: JiH, konšel pregéi'. 232; Krištof,
vrátny Vl. Dvora 393; Mikuláš 234.
Veverin z Kranichfeldu Ludvík 222.
Weyer Jan František, úřed. mince 318.
věž Vl. Dvora 55, 90.

Vidlák: Pavel, Med. mince 294, 295, 297,
Vodičková (Čechtická) Dorota 314.
Vodjansk), Tomáš, doktor 362.
369; Petr 257-259; erckaféí' 127, 294;
Vodňansk:), z Čazarova: Jan 312; Mikuláš
pregéi' 41.
106, 334.
Widman (Wittman): Jih Adam měšť.
vodní potrubí: na Vl. Dvoi'e 75 a násl.;
pražs. 376, 377; JiH Adam mL, cis.
měděné v Praze 149.
rychtái' horsky 377; JiH Ant. 350.
vodní stroj (kunst) 148, 149, 154.
Viktorin: kolái' 74; mincii' 197.
vodní strouhy 334.
Vilém, vév. rakousky 175.
Vodolínsky z Vodolína: Jindhch 311;
Vilém v Starém Kolíně 157, 167.
Pavel 311; Samuel, úí'ed. mince 310,
vVilmanni Peschlinus 341.
311.
z Vilímovce Anna a I:(ateHna 303.
Vognar JiH, rudokupec 14, 127, 130,295,
Vilricus, judex civit. Zittavie 207.
343.
Vimpihler Bastl, pam 83.
vVohlgemut Jakub, písai' mince 326.
víno 159-162, 164, 169, 174.
\Vohnsiedler Jan Bernard, úřed. mince
Vinopalka Anna 74.
vinšt},í' (vinn}' kámen) k 10l'ování 36,
318.
jeho cena 38, odměi'ování do rolle
z Vojic (Ojic) Jan (Janek) písaí' mince
327.
38, 39.
z Vojkova Jaroslav 359.
vintofen, picka zdvižná 68.
Wirt Jiří 103, 10~,.
Vojslavsky Jindhch, zem. probéí' 361.
Vít: Erckafél' 344; pekai' 195, 196; písaí' Volf: Adam, berník 144; šenk)'i' 306;
zlatník 173.
298.
Vitego, opat starocellsky 208.
Volfgang 369.
vVolfrum Da\,id, hutmistr freibersk)T
Vítek, šenk}r1' u Mědínkú 252.
z Vítenče: Jan, nejv. mincm. 228, 230;
104, 105.
VoHúv Lukáš 301.
Sabina 310.
vítr veliky učinil škodu 67.
voli pro král. kuchyni 164.
Witych Eliáš, sklenái' 82, 85.
vVolkenstein: Johannes 208; Hanman
Vladislav král II. 12, 13, 48, 79, 93, 100,
209.
107, 110, 129, 139, 160, 161, 168, 169,
vVolker Jakub, mincmistr 376.
vVollenstich Nicolaus 208.
176, 185, 259, 279, 295, 321, 322, 354,
Volšovsk)' Jan, písaí' mince 330.
359, 360.
Vondra, vrátny Vl. Dvora 393.
z Vladohc Jan 306.
Vlach Gabriel, zedník 82, 84.
Vondráček: gyser 169; truhlái' 27.
Vlachové, vymetali komíny 77.
Vopenda: Jan, barchaník 27; Jeronym
Vlasatka, mincii' 32.
234, 261; Václav, pregéi' 232, 234.
Vlašimsky Jakub, konvái' pražs. 150.
Voprchova Anna Markéta 317.
Vlašsky DvM (curia gallica) 48 a násL,
z Vopi'ctic Johanka 310.
380; název 50, 51; púdorys 51, 52;
Voi'íšek Matoušek, konvái' v Roudnici
pi'estavby 50, 78 a násL, 390; okolí
150.
57, 74; vypleněn od Švédú 217; proVotian Jan, zedník 70.
vozy dvorské: komorní 74; královské
najímán a prodán 88-90.
Vlašťovička Václav 252.
162; kuchynní 172.
Vlček Václav 254.
Vrabec (Pas ser) z Nedvojovic <Martin,
z Vlčí Hory Alexander 390.
Med. mince 73, 133, 173, 300.
Vlkovecká Katehna 102.
z Vrabí: Aleš 287; Jan 287; KateHna 287.
Vocelovsk:)' Václav, probéř horní 348.
Vranovsky Ji:l'í, mincmistr 97.
Vočko Václav, konšel mincU'. 184, 198,
vrátn y Vl. Dvora, 392, 393, jeho stans
199, 203.
a jiné příjmy 122.
vodárna na Malé straně v Praze 149.
Vrba (Vrbov}') Jau 255.
Vodička: posel z mince 97; Tobiáš, pregéi'
Vrbík z Žaboldik Burian, konšel mincíi',
234; Václav 290; Václav (Horsky) zlat- .
a kolkaí' 184, 379, 380.
ník 119, 374, 375.
.
Vrchlabská z Vrchlabí Alžběta 362.
R ozp ra v y: Roč. 1. Čls. 48.
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Vršová, vdova 291.
Vršův Tomášek 328.
z Vhisovic: Johanka 304; Vilém, nejv.
mincl11. 315, 334.
'Vševěda 173.
Wunde Mikuláš 194-.
vydání z mince 156 a násl., 321, pravidelná 156, 157, mimor'ádná 159-176.
Vysok}T dúm (palác) na Vl. Dvoí-e 58,
59, 85, 86, 90.
yvrláf viz uvrláf.
Zabzdělka Dorota 328.
záduší kostela: sv. Barbory 194, 328, 342;
sv. Jakuba 195; sv. Václava na Rovni
260 a násl.; sv. Jana pod PetHnem
200; v Paľdubicích 172.
zágrování mědi l2G a násl., 137, 145.
zágrovny 126, 29u; v Benátkách Vlas.
137; v Kľakově 137; v Německu 137.
zahrady: na Haldě 3u2; Joštovská 296;
v Kľycích 389; Rakovská 29u; pod
Sekmaľem 348.
Zahľádka Jan 247, 353.
Zachar- z Chľudimě, konšcl pľegé1-. 184,
189.
záchod (prevet, sekret, zadní pokoj) 75,
královský 87.
Zajíc z Hasentálu Václav 332.
Zajíček: mincíí- 32, 33; Václav 74.
Zajíčková Regina 74.
Zajímač z Kunštátu Jan 130.
zástava viz stávka.
zastavené věci 309.
zástěra pregéí-ská 42.
závaží 2, 3, 283, 337.
zbroj 14u, 154, 160, 163-165, 168-171,
173, 174, 17u, 374.
Zdechovice 127.
zdi ochranné: kol Vl. Dvora u9, 78;
městské 257.
zedníci, jejich dílo a potí-eby stavební 14,
17, 36, 67, 68, 82, 83, 85, 87, 172, 174.
Zejdlic Zigmund 132.
Zelená Marta 299.
Z3lí Tomáš, písar- mince 330.
Zevald: Jan, konšel pľeg. 258; kupec 131.
Zevaldův Job 299.
Ziberk Michal 160.
z Ziberka Anna 361.
Zigel: Jan 35, 300; JiHk 13, 304.
Zigel.z Chocemic: Adam 331; Jan,
mince 304, 330, 331.

Zigenmaier Petľ z Něm. Brodu 106.
Zigmund král. 239, 242,' 289, 326, 341.
Zigmund: hospodáí- Vl. Dvora 391;
(z Liboslavě), zlatník 130, 133, 189.
Zivald, erckafé1- 292.
zkoušeni: sťí-íbra 7, 335, 339, jakosti
mince 339, 348, 351; str-íže 336, 350,
351; mincí cizích 351, 352, 355; mědi
123, 340, 361; pagamentu 339; vah
v Ininci 336.
zlatníci a jich dílo: 119, 130-133, 161,
162, 164, 168, 170, 173, 174, 370.
zlato: šajdování z pagamentu 119, 34-4;
jílovské 159; domnělé účinky léčivé
136.
zlat}T: r}Tnský 160; uhersk}T 161, 171, 371.
Zlý Jan, forman 165.
zmítaí-i 47.
Zmi-zlík z Svojšína Petr, mincmistr 287.
značka mincovní 283.
znale hutníkú a rudokupcú 5; Pavla
Škréty 66; Matěje Jílovského 66.
znaky kamenné nad šmitnami: měst
212, 213; zemí 79.
zrněná měď viz měď.
zrnění: mědi 13 a násl.; pagamentu 339,
340.
zrno mince 20, 21, 282.
Zub z Landštejna Vilém 167.
Zumr Jan 327.
zvonaí-i 150.
'zvonecna Vl. Dvor-e 72.
zvony 139, .149, 154, 260, 267, 297.
zvonovina 297.
žáci škol 159, 160, 167, 170.
Žák, forman 14.
Žďárský: kovál- 14; kuchmistr 163; Tomáš z Močovic, kováí- 84.
Žehlík Martin 255.
Želenský Jan 159.
železa pregé1-ská (ferramenta) viz kolky.
Ženíšek 139.
Žirovnice 128.
Žitava, mincovna 207, založení' města
208.
z Žitenic Apolena 299.
Žiželický (z Skalice) Jan, písar- mince
327.
krovy šmiten 58.
v Pohledu 209.
279.

-lV,,,~"'1I·.: města
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