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ÚVOD.

sám.

řádky starších dějin pardubských
štěny jsou do votivních desk, jež

rvé

vii·
pan

Vilém z Pernštejna usaditi dal na čelných
domech svého města. Slovem i obrazem
uchovávají památku na tohoto dobrodince Pardubic, po ohni roku 1507 znova
zdvižených. Závěr stavby obnoveného
města léta 1515 oslavil radní písař Bur·
jan rýmovanou kronikou. Ve sto osmnácti verších pochválil osvíceného zakladatele, sličný ráz domů sousedských a kamenných budov
veřejných; popsal slavnou renovaci konšel i ostatních úřadů a čilý
shon nového lidu, v Pardubicích usedlého, po slibných živnostech
při bezpečném řádu, jejž obci stanovil důmyslný pan Vilém. 1) Syn
Vilémův, Jan z Pernštejna, zvěčnil kovovou deskou na kůru děkanského
chrámu osudné chvíle zkázy Pardubic, způsobené požárem v roce
1538 i obnovu města, hned polom předsevzafou.
Méně dbali líčení důležitějších události pardubští sousedé. O zkáze
města požárem roku 1538 napsal radní písař na desce knih smluvních
"Pamieih" sotva pětiřádkovou 12) Veliké události v ostatnÍCh letech
šestnáctého a sedmnáctého věku nenalezly v Pardubicích povolaného
kronikáře. S některého hlediska lze připomenouti na tomto místě
pardubského hejtmana Jakuba B. Lisandra z Ehrenfeldu. Jeho" Vejtah
1) Knihy m. Rudé grunt.

2) Knihy

městském.

městské

Rudé

li

památ. (z f. 1515) v museu pardubském, sig. Ag 98:
rolí, luk tl zahrad z r. 1553. Sig. O 99 v museu

prodajův

n.
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z urburu JMe. kro komor. panství Pardubic", r. 1683 upravenýl), líčí
vedle statistického přehledu dobrými poznámkami historickými dosti
patrný obraz tehdejšího života ve zdejšírv kraji. Prvý, podrobnější
zápis dějinný v čas vpádu Prusů do Ceského království za války
slezské opatřil pardubský syndicus Jakub Leneček. Na 253. listu
"protokolu řízení radních za rok 1735" vypravuje Leneček prostoduše
"Pro aeterna Dei Memoria" "Příběh z strany nepřátelského pruského
vojska, které měsÍo Pardubice v létu 1741 a 1742 až do 2. JuIi inclus.
occupirovalo".
.
Slohem nehledaným a mluvou valně porušenou líčí život pardubský
pod správou vojska "uherskočeského" i pruského, když nepřítel zabral
okolí a město v prvé a druhé válce slezské. 2) Konce pruské okupace
doma neprožil, ježto po krvavé srážce u Bílé brány (1744) "bázní
hroznou předěšený prchl z města". Přece však po svém návratu
doplnil "popsání vojny brandeburské", uživ k tomu poznámek Matěje
Pleskola, knihaře a měšťana pardubského.
Kromě zprávy Lenečkovy částečně lze v úvahu bráti některé drobné
zápisy v děkanských matrikách a občasné spisy současných událostí,
jež vkládal magistrát do opravených věží městských.
Na obšírnějšÍ líceň rušné doby pozdních desetiletí osmnáctého
věku nepřiložil ruky z tehdejších vzdělanců pardubských nikdo, ač dobrý
vzor lásky k místní historii ukazoval jim tehdy v nedale~ém soused·
ství patricijský rodák královéhradecký, exjesuHa Fr. Svenda, když
těžil v pardubském archivu magistrátním pro své "Obrazy historie
království českého" fl "Paměti města Králové Hradce nad Labem".
Děkan Kauiský, zakládaje r. 1792 latinské memorabilie, měl na
zřeteli jen úzký obor církevní; ale i ten zůstal ladem. Stejně střízlivé
stanovisko hospodářských zájmů zachovával "Popis Pardubského
panstvi",S) upravený r. 1796 dle rozkazu z 2. října 1795. Soupis jest
I) "Vejiah z Ul'buru JMe. kl'. kom, panství Pardubic, kterak se to v své pod·
slalě, způsobu a povinnostech vynachází léta Páně 1680 za správy hejtmana Jakuba
Lisandra z Ehrenfeldu." Originál věnován jest od MUDra,.. Jana Merlda král. zem.

museu v Praze jejitě před r. 1829. Opis téhož, od Fr. Cervenky způsobený, jest
majetkem pí. B. Cervenkové v Pardubicích. Na 89 foliích malého kvartu popisuje
Lisandrova kniha podniky průmyslové a hospodářské (1--24), platy vesnické dle
rycht a měst (25-36), správu rybní (36-47), správu lesní (47-58), jedná o služném
osob úředních (58-62), o záduších a farách (62-77), o zvyklostech a platech
dělníkům a řemeslníkům, o místech s panstvím mezujících (77-84). Poslední stránky
vyplňuje registřík. Statistické záznamy končí kolem r. 1682.
2) Od 12. prosince 1741 do 2. července 1742 a od 21. srpna do 22. listopadu 1744.
3) Beschreibung der k. k. kameral Herrschaft Pardubitz. im Konigreich Boheim,
Chr. Kl'eises liegend, welehe im Mona!e Janner 1796 zu Folge Verordnung von
2ten Oklober 1795 verfassel worden. Kniha v rudé kožené vazbě velikého folia
(bez signatury) v staré registratuře zámku v Pardubicích. Obsahuje: 1. Popis hranic
panství s letopočtem měření i meze revírů. 2. Soupis vodních loků, přechodů, rybář
ských práv a úroků, 3. a 4. Statistický přehled osídlení. p. Zprávy o pivovarech.
6. O mlýnech, pilách, masných krámech a hospodářských slaveních. 7.-tO. O dvorech. 11.-12. O lesnictvÍ. 13. O rybnikářství. 14. O zahradnictví. 15. O pastvinách.
Oddíl 16. má přehled věcí zádušních, školských a chudinských. Díl 17. popisuje
osazení panských budov. K soupisu přivázány jsou dolohy s podrobnou bilancí
sub. sig. A. - L.

kronikáři.

m.

sestaven v sedmnácti oddílech a opatřen podrobnými přílohami. Statistický obsah opírá se o dějinné zprávy jen mimochodem. Nový
podnět k hisioricko·sfatisfickému dílu dala vrchní
zámecká roku
1802. Majíc uloženo, opatřiti popis Pardubského panství na místě
starší práce Jakuba Lisandra z r. 1683 fl "Popisu" z 1796, vyžádala
si dne 29. dubna i. r. od magistrátu na osmidenní lhůtu odpověď na
několik otázek. Celkovou redakci vzal na se vrchní direktor Josef
Stěnička. 1)

Tato díla poprvé zkypřila půdu obšírnějšímu popisu pardub.
ských palJ).átek, jejž zdejšímu sousedstvu krátce na to upravoval
František Cervenka, "třetí magistrátní rada" a měšťan pardubský.2)
Narozen jsa 6. dubna 1767 v Novém Kolíně,3) žil nejprve u otce
Františka, panského důchodního, potom v Poděbradech v císařském
zámku, kde byl otec pověřen qřadem písaře sirotčího. Po smrti otcově
(r. 1783) bylo Pardubsko Cervenkově rodině druhým domovem.
Starší sestra našeho kronikáře, Marie Anna, vzala si za manžela
Fr. Hohenmera, panského úředníka v Nedlešicích. Druhá sestra, Fran·
tiška, provdala se za Jana Jiráska, panského geometra na zámku
J?ardubském a posléze pevně usadil se v Pardubicích i František
Cervenka. Vstoupiv do služeb na zdejší radnici, dočkal se místa
třetího magistrátního rady; r. 1807 koupil si na !'1além předměstí
útulný dvorec (čp. 94) a zemřel tam, raněn mrtvicí, po třicetileté
službě 20. pr~osince 1829. Od počátku svého pobytu v Pardubicích
zanícen byl Cervenka touhou poznati vývoj rodiny Pernštejnské, jejíž
znaky zdobily zámek a mnohé městské budovy. Avšak nebylo prý
z jeho vrstevníků v městě nikoho, kdo by jej v tom poučil. Teprve
výtah z díla B. Paprockého o PernšteInech potěšil j~j do té míry, že
dal opatřiti opis i do městských knih gruntovních. Casem snažil se
vlasl:ním studiem místního archivu dopátrati se některých zpráv
o pamětihodných stavbách, v městě stávajících.
Počátek učinil soupisem privilegií, majestátů a některých regest
z archivu magistrátního i zám~ckého. Kdežto seznam privilegH jest
úplný, regesta archivní sbíral Cervenka velmi spoře, opisuje jen ně·
které kusy, dotýkající se pardubského místopisu, věci cechovních,
soudních a náboženských bez pevného plánu a vnitřního ocenění.
Proto také zůstaly nezužitkovány mnohé - do dnes dochované protokoly a řízení radni a to i z dob, obecnými a místními dějinami
1) His!orische Beschreibung d. kaisserlichen konig. kam. Herrschaft Pardubiiz
das jahr 1802. Statistický přehled hospodářství o městech a na ostatním panství
(dle posledních 6 let), zpráva o úřadech a o úřednících, o poměrech náboženských,
o panském rybnikářství, lesnictví a polařství. V závěru přidány jsou některé výpisy
z pamětních knih některých kollaiur. Celkem jest však Slěničkova práce hubenější,
než "Výtah Lisandrův.« (Opis v Cefvenkově VHL díle Compendií na 45 stranách.)
Výňatky téhož díla přidány jsou v Cervenkově opise .Lísandrova Výtahu".
2) V pro!. radních nazýván bývá "Millelsrath".
s) Kniha A V. 1. fol. 126 na děk.anslví v Kolíně. V křestním zápise jmenuje se
František de Paula Michal Antonín Czervinka.
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IV.

zvláště významných, Zato mu však potomstvo vděčí za výpisy
třeba skrovné - z listin dnes ztrac~ných.
Ze záznamů archivních upravil Cervenka "Compendium Memo-

rabilij Králov. komor. Miesta Pardubicz" v osmi knihách. 1) Prvý díl
psal již roku 1811, opatřiv čelný, úhledně vypravený list, obrazem
Pardubic a ulice Karlovy.2) Rozmanitý obsah každého dalšího dílu
ukazuje se již v obšírném mulu 8) s výčtem pramenů a úhlednou perokresbou.
1) 23 cm.

X 19 cm.

y

Některé payměfní zápisky Cervenkovy má také m.
radě ing. Pr. Cervenka z Vídně r. 1897.) .
2) Z vnitřních ozdob připomínáme ozdobnou kopii
Vítem Hrdličkou pro radní síň a znak města. V příloze

museum. (Daroval je

měst.

nápisu z obrazu, malovaného
jsou zajímavé obrazy korouh·

vic a nářadí katovského.
B) Díl I. obsahuje seznam městských výsad od r. 1507, nregesta z knih gruntovních,
vejchozův a rozdílův", kalaslr Josefinský, seznam panských hejtmanů, krátký popis
Hory Kunětické, nápisy zvonů i náhrobků v městě i z některých panských vesnic,
Díl II., sepsaný r. 1815, má některé výpisy z gruntovních knih: Bílé (1561-1610),
No. 1 (1605-1676), No.3 (1724-1766), No. 4 (Plavé) (1741-1791), rolí a téhož čísla gr.
knihy prodejů domů. Výfah některých zpráv odd. "Politik" upraven jest dle odborů
kancelářských abecedně počtem 65 (fol. )5-37 a 45-69). Dotýkají se veškeré
magistrátní agendy. Do téhož díla vložil Cervenka i několik výpisů z knihy smluv
dlužních (1574-1628), Transaclionum (1768-1790), protokolů úslních žalob (od r. 1782),
kommissÍ (1769-1785), fol. 38-45; "Paměli rozličné písemné'" fol. 70-75; o kostelích
a klášteře t761h2-7611/12)' Paměli o věcech kriminálních (77-88) položeny jsou na
konci kroniky. Knihu zdobí obraz náměstí (severovýchodní slr~na) a plán Olšinek
z r. 1789 dle J. Herrmanna. (Dílo jesl majetkem p. prof. V. Cervenky z Kostelce
nad Orl.)
Díl m. má výpisy z grunt. knihy č. 5. (f. 1791-20. V. 1803), z č.6 (20. V. 180319.;IV. 1810) a z Č. 7 (20./IV, 1810-1820.) Na titulním listu jest pero~resbou zobrazeno okolí kostela P. t1arie na Vystrkově. V dodatku jest seznam Ceských panovníků a statistika krá!. Ceského dle strahovského knihovníka J. Dlabače z r. 1818.
Díl IV. "Vejlah protokolů řízení radních od roku 1661 až do roku 1776 (stran
388)." Psán jest r. 1819. Pro titulní list jest vybrán obraz okolí mlýna "Va!chovního"
před r. 1825. V témž díle jest také opis "Paměli Jakuba Lenečka a knihaře V.
Pleskola.•
Díl V. "Vejtah protokolů od r, 1776-1797, (o 92 stránkách}." Na titulním listu
jest obraz Zeleného předměstí.
Dí! VI. "Další vejlah protokolů řízení radních od r. 1107-1814." Založen jest r.
1818 ja~ožlo pokračování dílu pátého s paglnací od strany 93-355. Titulní lisl vyzdobil Cervenka obrazem svého statku "u Zidova". Kromě věcí městských sebrány
jsou v druhé části knihy (fol. 282-309) opět letopočty městských výsad, listinné
dokumenty některých vsí, výpisy z panského urbáře, lesnJ fasse a instrukce pro
nákladníky městského pivovaru z r. 1806. (Majetek p. AnI. Cervenky v Pardubicích.)
Díl VIL, zdobený na titulním listě obrazem západní strany náměstí, má výpis
některých regest a protokolů radních od 15. dubna 1814 do 31. prosince 1822 (sir.
1-179.) K tomu přidáno jest několik položek "z počtů" obecních" od r. 1578 do
r. 1725 (sIr. 193-207), pokud vztahují se hlavně k nákladům na obecné slavení celkem 235 let. Z radní knihy tax na obilí od r. 1746 (29.fIV.) znamenány jsou zde
mzdy nádenníků r. 1760 a ceny obilin za léta 1805, 1811 a 1812. (Str. 222-223).
V závěru jest »Pamě! městečka Holic." Jesl v ní předně opis listu Neplalina z Prim·
burka holickému rychtáři na "svobodu rychty holické f. 1493," vzpomínka na útisk
lidu od Švédů z r. 1643, o velkém ohni I. 1680 a privilegium c. Leopolda I. z r.
1680. (Str. 214-225).
Dí! VHL (nevázaný) má v čele obraz mlýna »Haldy" před r. 1818. Z archivu
městského vepsána jsou sem částečně reges1a. protokolů od r. 1823 do f. 1828.

kronikáři.

V.

Hlavní píli věnoval Červenka "Popsání rozličných starých pamětí
král. kom. města Pardubic."l)
Přední stránky věnoval vzpomínkám na některé příběhy, dotýkající
se země, města a širšího okolí bez vnitřního sou visu. Posloužila mu
v tom kronika Hájkova, Poselkyně Beckovského, Kronika Č. P~lzlova,
Spisy B. Paprockého, Paměti Dačického z Heslova, Fr. Svendy
a topografie Schallerova. 2) O zkáze Pardubic r. 1645 čerpal z relací
krajských komisařů, o válkách s Prusy v století osmnáctém ze zápisů
Lenečkových a z vlastní zkušenosti. Spolehlivost této čásU závisí na
hodnotě užitých pramenů.
Pro místopis pardubský užil Cervenka zvláště regest, jež vepsal
v předešlé době do svých Compendií. 8) Neznaje starého místopisu
Pardubic a nevkládaje do práce své úmyslu vybudovati pragmaticky
ucelený vývoj významnějších staveb a zřízení, v "Popsání" uvedených,
spokojil se při popisu namnoze jen suchým regestem. Proto jsou jed.
notlivé články ceny netovné. Statistické "Popsání cís. k. kom. panství
Pardubic"4) zpracoval Cervenka dle staršího spisu Jakuba B. Lisandra
a dle mladších prací direktorů Stěničky a J. z Clannerů (1790-1841). Jsa
ctitelem řeči mat~řské, psal česky, kdy němčina plně ovládla naši
veřejnost. Mluva Cervenkova jest však prostičká, německými výrazy
valně porušená, jsouc věrným odleskem své doby, Samostatné závěry
spisovatelovy bývají namnoze mělké, hledisko společenské - po
v

(1.-9. arch), V dovětku jesl přehled duchovenských platů na panství bývalých pánů
Pardubských, o emphyleusi, o pivovarech a jiných dílnách panství; Stěničkův popis
panství Par dubského z r. 1802; "exlracl" z pamětní knihy Bohdanečské od r. 1597
a z tamních majestátů (2 kusy); výtah z grunt. kn. z r. 1746, vypravování o mírách
českých a posléze o významu hřímání. (10.-12. arch.)
1) Kniha velikých folií počtem 387 a obšírného úvodu na 8 listech, nevázaná.
Obsah díla oznamoval spisovatel slibným nápisem: "Popsání rozličných st.arých
pamětí král. komor. města Pardubic od r. 1159 až do 1826, vytažené z kroniky Ceské
od Hájka z Libočan, Beckovského, SchaUera a Šwendy, též z městských privilegií,
knih památných a gruntovních. Též popsání slav. rodu P. P. z Pernštejna, jejich
počátku okolo léta 900 a jejich činů až do léta 1560, vylažené z kroniky Bartoloměje
Paprockého a jiných spisovatelů. Napolom popsání cÍs. král. komor. panství Pardubic,
všech bývalých dvorů, lesů, rybníků, pozůstávajících rolí a luk, užívání vesnic, od
nich placení cís. daní, ouroků a povinnoslí i také popsání města Přelouče, městeček
Bohdanče, Lab. Týnice, Sezemic, Dašic, Holic, všech kostelů, far, localií, zvonů,
hroJlOvých a jiných nápisů; mlejnů, hospod a masných krámů." (Rukop~s.v majetku
p. C. Červenky v Pardubicích.) Kniha má několik obrazů (perokreseb) Cervenkou
kreslených dle starších vzorů v "Compendiích."
2) Dle těchto vypravuje o původu některých vsí (dle Hájka), o Věňavovi a rodu
Pernštejnů a o jejich kš aftech, o Vršovcích, o )eškovi u Medio!ana, o požáru Chrudimě r. 1075, o původu české koledy, o Arnošlu z Malovic, o kapli Betlemské a Husově svátku, o berni z hlavy a sporech o pivovar, o počátku klekání, o bitce s Uhry
na Pardubsku r. 1608 (dle Dačického), a j.
a) Strana 239-259.
4) Za přípravnou práci sluší pokládali Červenkův opis knihy: "Popsání mez·
níkův při kro kom. m. Pardubicích v r. 1783 a 1784 okolo městských a panství Pardubského gruntů, (Pol. 61 vel. 80.) Měřiti se začalo 2. Vl. 1183 až do 3. VI. 1784.
Ke knize dány jsou dodatky a vysvětlení pozdějších kommissí. Z neznámého důvodu
opsal si P. Červenka také knihu o chovu ovcí.
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měšfansku

- k ostatním vr~tvám stavovsky značně zdvižené. Vedle
slabin chlubí se Cervenkovo "Popsání" patrným ziskem,
roku 1827, kdy bylo dopsáno, Pardubčanům na mnohá desetiletí určitý směr, jímž pozorovali a cenili si své místní památky. I)
Zálibu k místním dějinám zdědil také syn Cervenkův, František, nezkoušený magistrátní rada a městský policejní komisař. Od magistrálu přijal i úřad místního historiografa, ale jsa jinde zaměstnán,
spokojil se pouhým titulem.
Mezi Červenkovy vrstevníky - kronikáře - vkládáme také sd-.
ského anonyma z Křičeně. Psal na několika stránkách zajímavější
jevy na Pardubsku za válek napoleonských. 2) Pardubský měšfan Cemštein psal v prvé půli 19. věku drobné zápisky nO požárech v měsfě".3)
Některá data s počátku 19. století zachovala i stará pamětní kniha
rosická v archivu pardubského děkanství.
Strnulost v práci kronikářské zažehnal posléze vzkaz Českého
gubernia, aby od 1. ledna 1836 založily se při každém veřejném
úřadě a na farách latinské, nebo německé kroniky.4) "Vrchní" Par.
dubského panství Jan z Clannerů připravoval dle tohoto rozkazu
zámeckou "Pamětní knihu" ještě roku 1835. 5)
pardubském děkanství ujal se podobného
J. Nywelt
roku 1846. Jeho "Gedenkbuch"6) všímá si dle guberniální instrukce
událostí města současných i ze starší doby; hlavní zřetel obrad však
k věcem duchoyním fl školským. 7) Některá mylná data z doby starší
opravil děkan Cerný, Spolehlivější a plnějŠÍ jsou zprávy doby nové.
Nyweltovy Memorabilie byly náhradou za starší dilo, již r. 1836 dle
některých
tvoříc od

--l)--Červenka hodlal původně vydati I. část svého "Popsání" tiskem. Avšak

s úmyslu sešlo, když censura uložila mu dodatečnou revisi rukopisu, vynechání
"lrivialních" článků i výčtu poprav a zkrácení obsahu starších privilegií.
2) Majetek pí. Profousové, služebnice zámecké.
3) Majetek p. řed. Vambery.
4) Rozkaz ze dne 31. srpna 1835.
5) Jan Fr. z Clannerů vstoupil do panských služeb v Pardubicích 1. ledna 1790.
Od r. 1830 do 1841 byl zámeckým vrchním (správcem). V německé "Pamětní knize"
uložil seznam držitelů panství, krajských hejtmanů a panských vrchních (správců);
v některých podrobnostech pochybený. Přidal také několik "Hislorickotopografických zpráv" (O hřebčincích, o rozsahu panslví, o způsobu administrace, o Raabově
systému, o statistice školství, duchovní správy, obyvatelstva, silnic, chudinství, měření
pozemků. Všimnul si také původu pardubských "šlvaQic"). Po odchodu Clannerově
zápisy kronikářské v "Pamětní knize" se zanedbaly. Ceský výtah Clannerovy práce
upravil zámecký důchodní J. Jahn a přidal také kratičký přehled nNejnovějších zpráv
o panství" až do r. 188L (Orig. v arch. zámeckém.)
6) Oedenkbuch des Dekanalbenefiziums zu PardubHz aus den Oberamls und
Sladtgrundbiichern herausgezogen, zusammen gelragen und geschrieben von Johann
Nywell, Stadtdechant und bisch6fl. Bezirksvikiir 1846. Kniha o 366 listech (27X45
cm.) v kožených deskách květinového ornamentu.
7) Prvou pamětní knihu školskou "Oedenkbuch der pardubilzer Hauplschule"
založil r. 1822 direktor a katecheta hl. šk, Ant. Havele. (Rkps v arch. I. občan. šk.
chl. v Pardubicích.)
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guberniálního rozkazu na 20 siranách začaté, ale nerozvité. Nástupcové Nyweltovi dopsali česky sbírku pamětihodnějších věci místních
i cizích až po časy dnešní.
Na pardubském magistrátě podnikl sepisování paměti sám purkmistr Fr. Beneschowsky. Na místě úvodu vložil dne 31. května 1836 do
veiiké, zdobné knihy s úhledným listem titulním obšírný pókyn gubernia
o psaní memúlabilií. Vlastní, kronikářsky spracovaný přehled do
nové knihy pamětní!) napsal Benešovský na sedmi listech. Obsahuje
léta 1835-1841. Ostatní prázdná folia, počtem několika sel, ukazovala
.
dobrou vůli počátečnou, ale také nedostatek vytrvalosti.
Značnou náhradu přinesl brzy potom emeritní sekretář magistrátní
Vincenc Kablík. Zrodiv se v Pardubicích (r. 1778) jakožto syn měst·
ského syndika a později zdejšího purkmistra, získal prvého vzdělání
na gymnasiu v Litomyšli; právní studia vykonal v Praze. Od roku
1808 -1845 byl radním tajemníkem. Byv snad úředně vyzván, podjal
se spisováni obšírných Memorabilií, které dle původního rozvrhu
skončil roku 1850. 2) Hlavním pramenem bylo mu "Popsání" Cerven.
kovo. Velmi cenné jsou však Kablikovy zápisy o událostech z konce
osmnáctého a prvé půle devatenáctého věku, jichž byl spisovatel
současným pozorovatelem. Vliv rodící se strany mírných liberálů,
i mezi zdejším vzdělanějším občanstvem patrný, při Kablikovi se ne·
uplatnil. Odtud lze vysvětliti nepříznivé stanovisko Kablíkovo k době
husitské a k bouřlivým projevům ve prospěch konstituce roku 1848.
Hojnější literatura dějepisná umožnila Kablíkovi bohatší výběr dějin.
ných obrázků, jež líčil způsobem jednotnějším, než shledali jsme
u kronikářů předešlých. 3) Překonáván jsa vysokým věkem, skončil
Kablík své německé zápisy pN roku 1860, kdy nová a česky uvědo
mělá radní správa hledala svěžího spisovatele, jenž by městu sepsal
paměti nové doby a v novém duchu. Brzy na to ustoupil stařičký
Kablík trvale, zesnuv 18. ledna 1865.
O něco dříve umlkl také druhý, neznámý spisovatel německé
I) Memorabilien, ZeH· oder Oedenkbuch. Kromě úhledného nadpisu zdobí se
tilulní list barevným znakem města. Vazba v dřevěných, kůží polažených deskách
(50 cm X 33 cm) s mosazným kováním v rozích a 2 sponami. (Rkp s v arch. radnice).
2) Memorabilien der Slad! Pardubilz, gesammelt und gewidme! der Valersladt
'lom Vincenz Kablik, pens. Magislra!secrelair im Jahre J850. Kniha v plátěných
deskách (39 cm X 24 cm) s obsahem na 605 stranách. Od 607-762 strany psány
jsou doplňky. Index má 24 listy. Kromě úvodu obsahuje dílo popis významnějších
budov, všímá si také poměrů hospodářských, školství a chudinství i správy města.
Od sir. 273 popisuje Kablik v krátkém přehledu panslví Pardubské. Všímá si posléze
také některých zjevů z obecné historie. Zvláště obšírně líčí stavbu železné dráhy
do Prahy a počátky konstituce. Memorabilie končí vzpomínkou na stavbu dráhy
pardubsko-liberecké a některé drobnější události pardubské. (Rkps v arch. radním.
Druhý rukopis Kablikův, obsahující děje jen do roku 1850, jest v archivu děkanském.)
3) Kromě.pramenů,již v •• Popsání" Červenkově připomenuřých, užil Kablík IV ..
dílu Archivu Ceského, Cas. C. Musea, díla Balbínova, Pubitschkova, SchaUerova,
Sloryesova, Hebrova, Vackova, Hesperusova, Sommrova, Pro Zeilungu, HUbnerova,
Zeitungslexiconu a j.
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kroniky, jež celkem jest s knihou Červenkovou a KabHkovou obsahově velmi příbuzna. 1 )
Dle přáni prvé, česky úřadující měslské rady, sbíral roku 1861
důležitější události současné pilný národní činovník J. Konečný (t 1887),
bývalý vychovatel ve Vídni. Od něho pochodí pokračování pardubské
kroniky v radním rukopisu Kablikově pode jménem "Památky král.
města Pardubic, sebrané za úřadování Jos. a Vád. Bubeníka". Vylíčil
~tručně důležitější zjevy od roku 1861 do 3. května 1862. Leopold
Cervenka, měst. poHcej ní komisař,2) opatřil v "Memorabiliích" zápisy
do konce roku 1862.
Další dějinné zprávy zůstávaly na radnici v nepropracovaných
náčrtech až po rok 1866. Na jejich místo vepsala se do pamětní
knihy toho roku před návštěvou císaře Františka Josefa I. šetrná
omluva, "kterak rozličné překážky a závady, rozmanitými událostmi
a úředními úkony způsobené, nedovolovaly památnosti našeho času
vepsat do knihy". Pod tyto věty podepsal se císař, navštíviv dne
4. XI. 1866 dům radní, i průvodčí jeho, arcikníže Leopold Salvator.
Po roce 1872 chystal nadaný historik a profesor Dr. K. V. Seydler S)
výpisky nejen pro městskou kroniku, ale i pro celkové dějiny Pardubic.
Smrt překazila krásný úmysl hned v zárodku.
Obrat k ustálené péči o sbírání domácích "Pamětí" způsobila
teprv městská rada v záři 1887, rozhodnuvši se pro honorovaného
správce knihy pamětní. Nejprve požádala prof. Jos. Wegra, táborského rodáka a Seydlerova nástupce v učitelském úřadě přireálce,l)
aby doplňoval Kablikovy Memorabilie. Opíraje se o zápisky dašického
faráře Jos. Nechvíle, opatřil prof. Weger krátký přehled významněj
ších zpráv od r. 1862-1887; ostatní děje - současné - zapsal až
po rok 1891, kdy odešel z Pardubic jako nově jmenovaný šk. inspektor
okresu Plzeňského. 4) Opětné zanedbávání domácího dějepisu po odchodu Wegrově povzbudilo r. 1894 Dra Ziko Wintra, bývalého professora pardubského a pilného badatele v zdejším archivu, k prosbě
na obecní úřad vznesené, aby postaral se o řádné založení městské
1) Rukopis (v arch. musejním pod značImu B 41) bez litulního listu jest psán na
velikém foliu (40 cm X 26 cm), bezpochyby jako část většího díla. Má 97 stran,
z nichž některé jsou ztraceny. Spisovatel, obratný slilisla, pokusil se ytěsnati látku,
l!amnoze v podobě krátkých regesl, do 24 skupin až po rok 1849. Kromě zpráv
Cervenkových a Kablikových užil opět nově několik kusů archivních a zpráy z čas.
"Kyělů", Starožitností Bienenbergových, Hebrova spisu "Burgen", "Pr. Zeitung", a j.
(Rukopis pochodí bezpochyby z okolí Peregrina Kulhavého, hýv. purkmistra.)
2) Vnuk kronikáře Fr. Červenky.
Sl Narozen r. 1847 v Žamherce, působil na pardubské reálce od r. 1872-1883.
Zemřel 14. srpna 1883. (Viz díl HL).
4) V programech pardubské reálky napsal prof. Weger r. 1887 ,,0 poctivém
řádu a cechu soukenickém a kroječském v m. Pardubicích n. L." a r. 1890 o "Rybnikářství a rybařství na panství Pardubském". Drobné články přinesl také nPernšlýn"
,,0 kostelíčku v Pardubičkách" a "Světozor" ,,0 trestech na panství Pardubickém
v 18 s!." Samostalně vydána jest jeho brožura "Dějiny Měšťanské Besedy v Pardubicích (1862-1887)".
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knihy pamětní. Městské zastupitelstvo, samo toužíc při otevřeni nové
radnice po zřízení nové knihy domácích "Pamětí", přidělilo tento
úkol Dr. Hlubůčkovi a r. 1895 JUC. Jos. Roubíčkovi, řediteli měst·
ských kanceláří. Po neplodných přípravách Roubíčkových (1895-t1897) podstatnou nápravu vykonal Fr. Potěšil. učitel obecných škol
a nadšený ditel místních starožitností. Dle přání vlastivědného musea
ustanoven byl illěstskou radou léta 1898 místním letopiscem a v úřadě
tom s pílí dopsal nejprve hlavnější doplňky dějů až po vybudování
nové radnice (1895) ve starých Memorabiliích Vincence Koblika. Pro
záznamy od r. 1895 založil druhou "Knihu pamětní", rozčleniv ji
obsahově a v ročních skupinách dle plzeňského vzoru od prof.
M. Hrušky stanoveného a Fr. Palackým schváleného. V dnešním
čase mají Pardubice již m. svazek místních "Pamětí".
Zápisy kronikářské přestaly býti však již od delší doby výhradním
pramenem historického poučení o našem drobném životě. Snaha
zvšeobecnHi starší rukopisné práce, jednající o našich památkách,
povzbudila v posledních deseHletích mnohé ditele pardubských starožitností k sepsání vhodných dějepisných příruček, neb článků v čet
ných místních časopisech.
Prvý tištěný popis památek pardubských vyšel r. 1894 z péra snaživého spisovatele Josefa NechvHe, faráře v Dašicích. Dle Cervenkova a Kablikova rukopisu i pamětní knihy děkanství, tištěných publi.
kaci Wintrových, knih konfirnačnÍch a j. vydal Nechvíle r. 1894 knihu
"Pardubice" v podobě "Průyodce",l) \[edle "části místopisné" (1-150
str.) otiskl spisovatel také v knize "Rád města Pardubic z r, 1512"
i artikule jednotlivých cechů městských (sir. 151-258), V další části
popsal starší i novější "průmyslové závody" (258-290) "humanitní
ústavy a spolky" (290-304); jest tam také zmínka "o hrdelním právu"
(314-316), "o jmění obecním" (316-319) a "o znamenitých osobách
v Pardubicích narozených", Y "dodatcích" doplňují se některé před.
chozí články dle "Pamětí" Cervenkových. Práce Nechvíle-ova zvýšila
patrně zájem o poznáni domácích starožitností, třeba že neprospívá
její vnitřní hodnotě upřílišněná spisovatelova důvěra v přijí
máni zpráv ze starších rukopisů bez potřebné kritiky, nedostatek při·
1) Narodil se 6. listopadu 1841 v Cholticích. Od r. 1864 působil v Dašicích
nejprve jako kaplan, od r. 1874 jako adminislrátor, posléze od r. 1882 jako farář
až do své smrti r, 1902. Všímal si horlivě památek svého okolí. Z nastřádané místopisné látky upravoval články v pardubských časopisech o farnosti Dašické, Sezemské,
Holické, Přeloučské a r. 1894 vydal spis "Pardubice, býyalé c. k. komorní město
II sídlo panství soujmenného. Děje- a místopisný nástin, tiskem a nákladem Společné knihtiskárny". (350 stran malé osmerky.) Kromě toho vydal monografii "Dašice
a přifařené obce". Zbytek rukopisu o "Pardubském panství" zůstal ve stadiu přípravném.
Drobnější kullurně-hislorické články v domácích časopisech a ve školních programech, neb v odborných publikacích psal prof. Jos. Klika, Jos. Lerne!, prof. Mrňá·
vek, prof. V. Mazánek, řeď. Em. Hlavatý, řed. J. Rouba!, prof. Dr. J. Eisner, numismatik
B. Skrbek, J. Smolík, prof. Ad. Rokyla, arch. B. Dvořák, duch. správce Ol. Hruška,
říd. uč. A. Sluga a j. Ukázky z domácích dějin, hlllyně kulturních, občasně ukládány
jsou v ročence-"Almanachu měst. vlastivěd. musea" a ve "Sborníku m. prům. musea".

X.

Úvod,

lehavějšího

rozčlenění

a srovnáni látky

O pardubských archivech.
značnější

počet

omylů

tiskových.

Svědomitým tlumočníkem Memorabilií Kablikových, NechvíIových
"Pardubic", výpisků Seydlerových, musejního rukopisu B 41 a j. byl
Fr. PotěšiP) Jeho dílo "Z kroniky m. Pardubic a stručný průvodce
místopisný z r. 1902" vydáno jest nově jako "Dějiny král. kom. města
Pardubic a průvodce míslopisný"2) nákladem knihkupce Jana Liebicha
r. 1905 a zase r. 1911 v poněkud změněné úpravě a s názvem "Adresář
m. Pardubic spolu s průvodcem po městě a okolí", Na týchž pramenech jako Fr. Potěšil založil Fr. Rosůlek,S) Pardubčan a horlivý
spisovatel, svou historickou slať o Pardubicích v n. dílu "Pardubska,
Přeloučska a Holicka", jež má skýtati "dějinný a místopisný obraz,
upravený společnou prací učitelstva okresu pardubského" .4)
Milovníkům studia pravěkých pohřebišf a nálezů archeologických
dobře slouží V. Diviše "Památky Pardubic a okoU" sbírka článků
téhož spisovatele, tištěných v předešlém čase v různých časopisech. 5 )
S obsahem archivu městského seznámil širší veřejnost J. Diviš
v článku "Das Stadtarchiv in Pardubitz". 6)
Že zůstala řada novějších spisovatelů věrna vzoru starších Memorabilií, omezujíc se hlavně na popis stávajících pamálek bez soustavného zpracováni dějin Pardubic, působilo - tuším - mimo jiné
i zrušení bohatého archivu městského a zámeckého i ztížený přístup
k zbytkům téhož, v městě a v cizi.ně roztroušeným. Prvé borceni

1) Rodák pardubský (*1864),

ních

časopisů.

ředitel

obecných škol a plodný dopisovatel mís!-

2) Nákladem J. Liebicha vydaná kniha v úpravě osmerky s obrazy má přehled
místních dějin (sIr. 1-44) a "Průvodce Pardubicemi se statistickým přehledem"
(sIr. 45-59).
3) Ředitel občanských škol (*1859) v Pardubicích. Vydal sbírku pověstí Pardubska, psal feuillelony a příležitostně sděloval některé kuHurně-hisiorické články
v místních časopisech. Jeho brožuru "Zvony a zvonice na Pardubicku" vydalo Měst.
prům. museum r. 1919.
4) Za vrchní redakce okr. škol. inspektora redigují řeď. obČ. šk. Fr. K. Rosůlek
a los. Chmelík, odb. uč. obč. školy (část obrázkovou). Vychází od r. 1903 péčí
Agitač. komitétu učil. škol. okr. pardub.
5) Václav Diviš, rodák pardubský (*1839), inspektor sev.-záp. dráhy v. v., osvěd
čený archeolog a dopisovatel centra!. památ. komise vídeňské, líčil zvláště. objevy
praehistorické z Pardubsk,!l od r. 1880 v »Památkách archeologických", v Cas. sp.
př. slarožit. č., Mus. kro C., v Neodvislých Listech, Samostatných ~měrech a j.
O Kunětické Hoře psali: Sedláček A., Hrady, zámky Cl tvrze Ceské, L sir. 48
násl.: "Kunětická Hora Hrad". AnI. Kopecký, farář v Dřílči, vydal brožuru: Hora
Kunětická. Nákladem Klubu č. turistů v Praze 1892. B. Skrbek: Hora Kunětická.
Otisk z Cas. spo!. př. starožit. č. v Praze, 1898.
6) Jan V. Diviš-Čistecký (bratr Václavův), rodák pardubský * r. 1848, ředitel
cukrovaru v Přelouči a konserválor. Vedle hojných publikací z oboru chemického
průmyslu vydal brožurky: "Studie rodopisné z města Pardubic" a "O starých památkách uměleckých a historických děk. chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích".
Byl pilným dopisovatelem do vídeňských "Mitteilungen". Sem sluší: Stadtarchive
in Oslb6hmen v Mitteil. der drilten (Archiv) Sektion der k. k. Z. Kommisslon VL B.
Das Stadlarchiv in Pardubitz.

listinného pokladu radního a zámeckého začalo' r. 1850. Knihy, jurisdikci
soudní přilehlé, přenesly se z radnice i ze zámku do síně nově utvořeného c. k. okresního soudu, knihy obsahu polHického vybral si
právě zřízený úřad podkrajský. Naposled pracoval v městském archivu,
valně již zkomoleném, Fr. Palacký v květnu r. 1862, "vyznamenán
jsa při té příležitosti vší možnou poctou a pozorností od uvědomě
lého obyvaielsÍva".l) Brzy nato propadaly archiválie zkáze, jsouce
roku 1866 prodány živnostníkům dle váhy pode jménem starého papiru. Skrovnou část cenných listin zachránil pardubský měšťan Josef
Lernet,2) buditel národního vědomí, pilný numismatik a sběratel knih.
Jiný počel starých zápisů vracel se ponenáhlu péči přátel památek
krušnou cestou ze soukromých rukou do sbírek musejních. Nový
archiv městský má zprávy jednotlivých odborů od r. 1850. Poklady
ze starého archivu zámeckého sobě svěřené, zvláště knihy gruntovní.
zachoval okresní soud v Pardubicích skoro celé. 3) V panském archivu
zbyly některé knihy sirotčí, knihy smluv svatebních a urbaře. Listinné
bohatství z oboru správy hospodářské - zvláště posledních století dosud chová se ve dvou místnostech Pardubského zámku. Nedbale
užil svého práva výběru nově zřízený okresní úřad (podkrajský). Proto
zmizela ze zámeckého archivu nejen stará běžná korespondence,
nýbrž i listiny obsahu správního, hatíce se od r. 1854 při jednotlivých
převodech velkostatku na střídající se majitele. O zbývající část
archiválií, v registratuře okr. hejtmanství uložených, dělilo se r. 1903
pražské zemské museum s vlastivědným museem pardubským. Toto
uchovává ve svých sbírkách po dohodě se správou panství i některé
knihy oddílu soudního. l"1nohé z nich spadají do času PernšteInů.
Valná část pernštejnského archivu odvezla se však již r. 1560 po
převodu Pardubic na královskou komoru do komory dvorské ve Vídni
a i do Roudnice, sídla paní Polyxeny z Lobkovic, rozené z Pernštejna.
Největší část listinného materiálu, obecně rodu Pernšteinů se týkající,
snesena j~st piH Fr. Palackého a Fr. Dvorského v obsažné edici
"Archivu Ceského".4) Registratura kláštera minoritského zničila se
zrušením zdejší koHeje r. 1.786. Vzácnější kusy převezeny jsou do
Vídně. Zprávy o souvisu života klášterního s ostatním městem za·
chovávají se v drobných záznamech archivu farního a městského.
Dobře zachovalý a do našich časů hlubším bádáním dosud nedotčený
zůstal archiv pardubského děkanství. Neporušené svazky matrik od
r. 1633, regesta desátků, různé agendy, diaria a bohatý materiál úřed·
ních spisů značně doplňují vypravování o povšechném bytí pardub1) Memorab. 1. 617.
2) * r. 1837 v Praze,

t 20. ledna 1887 v Pardubicích.
Díl sbírky listin, pokud nebyl porušen nedoslatkem porozumění od Lernelova
bratrance E. B., uchovává pan řed. Fr. Vambera.
.
Mnoho ulrpěl skrovný zbytek m. archivu při bourání staré radnice r. 1892.
B) Starší knihy grunlovní vydal okresní soud r. 1896 do zem. archivu v Praze.
4) Zajímavou vzpomínku naJozchvácené archivy rodiny Pernšteinské uložil Fr.
Dvorský v' úvodu XVI. dílu A. C. r. 1897.

XII.

Uvoď.

Úvod.

ského sousedstva právě z doby, o níž namnoze mlčí zničené listovní
zprávy radní.
Pověřen byv správou místní památkové komi§e, pokusil jsem se
předem proniknouti ke kořenům vývoje města. Casem ukázalo podrobnější studium jednotlivých, po různých archivech roztroušených
zpráv, těšÍvou naději, že by bylo možno přistoupiti k líčení místních
dějin na základě širším a namnoze se zcela nových hledisk, jež tvo·
řila se při soustavném a všestrannějším využitkování pramenů po ruce
jsoucích. Shledáváním rozmetaných archivalií shromáždil jsem také
opět aspoň patrnější podklad k popisu bývalého městského archivu. I)
Značnou měrou podepříti lze místní historii i čelnými zprávami,
tiskem po různu sdělenými. Vyčerpav materiál archivní i tištěnou
literaturu, pokud měla podstatnější souvis s prací chystanou, a pokud
mně bylo přisiupno, odhodlal jsem se napsati "Dějiny Pardubic nad
Labem" v šesti dílech do r. 1900. Z nashromážděné látky líčí se
v dílu:
I. Dějinný přehled města, zámku a bývalého panství.

n.
m.

Zřízeni městské.

Dějiny kulturní.
IV. Místopis pardubský. (Podrobný popis vývoje města a jeho
budov veřejných i soukromých.)
V. Dějiny pardubských živností a spolků.
VI. Správa býv. Pardubského panství.
K tomuto rozděleni nutila mne nastřádaná látka svým obsahem
i rozsahem a zároveň snaha, abych při nespolehlivosti svého zdraví'
postupně opatřil Pardubčanům aspoň některé ucelené části obšírnějšího celku. Psaní vlastních jmen v této práci řídí se zpravidla
původním pramenem a vkusem různých dob. ll)
Při závěru přípravných prad k vydáni tohoto díla rád a vděčně
vzpomínám tu účinné pomoci, která je provázela.
Na prvém místě zdvořile kvituji vzácnou obětavost sl. městské
rady, která umožnila vydáni díla. Současně se vděčím za všecku morální i hmotnou podporu P. T. okresního osvětového svazu, okresní
správní komise, občanské záložny a městské spořitelny.
Upřímným díkem za ochotné půjčení archivalií zavázán jsem sl.
ředitelství míslodržit., zem. archivu i zem. musea v Praze, sl. obecnímu,
důsf. děkanskému úřadu, sl. správě vf;lkostatku a musea v Pardubicích; P. T. děgicům zasl. mag. rady Cer~enky: panu zem. ško;, inspektoru Lad. Cervenkovi,v p. prof. VácI. Cervenkovi, p. Vinc. Cervenkovi, statkáři, pí. Bož. Cervenkové; p. řed. Fr. Vamberovi, p. z, r.

1) Popis

původního

archivu a zbylých

spisů

uložen bude v II. díle.

(Zřízení

městské.)

2) Proto pÍ§e se na př. Milhaim vedle Milheim, Rychmburk vedle Rychemburk,
Zdanice vedle Zdánice a 1.
v
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R. Jungrovi, p. list. J~ Pragrovi, p. řed. J. Musilovi. Posléze vděčím
se p. akad. malíři J. Síro vi, illusfrátoru knihy, p. prof. DTU O. Vodráž'
kovi a p. fot. J. Pírkovi za velmi ochotné opatření potřebných snímků.
P. T. čtenáře snažně žádám, aby laskavě omluvili nedostatky, které
by v knize nalezli, přijímajíce dílo se shovívavostí, poměrnou k pietě.
s kterou při dlouholeté práci snažil jsem se opatřiti kvetoucím Pardubicům přibližně věrný obraz jejich bohaté minulosti.
V Pardubicích, v den sv. Václava I. P. 1919.

J.

Sakař.

HLAVA l.

GEOLOGICKÝ vÝVOJ PARDUBSKA.
ornatý lem Pardubského kraje tvořH se JIZ
při vývinu nejstarších vrstev zemských.
Na jihu a na zápaq.,ě svíral se obzor níz·
kým pruhem hor Zelezných, k východní
mezi Pardubska dobíhaly táhlé boky Orlických hor.
Prvé známky života přinesla sem však
teprv doba prvohorní. Silurské moře, rozlévajíc se ve východních Cechách mezi horskými, svrchu jmenovanými
pásmy!), dalo život spoustám Hlijic, korýšů, trilobitů, hlavonožců,
odhocerasů, grapfolitů (sUmýšů), ryb, vápenitých řas a rozmanitého
rostlinstva, dnešním mořím cizího.
Konec klidnému zvrstvení silurskému způsobil po gevonské době
násilný výlev žhavého nitra země na starší hřbety Zelezných I!or;
ukazuje se tam dnes v podobě ztuhlé žuly a některých dioritů. Cas
zbavil je yšak denudačními vlivy valné čáí)ti porušených ker z doby
starší. 2) Sirý záliv silurského moře v krajích našich protrhán byl
čelnějšími soušemi, a sladká voda těchto ukládala na starší vrstvy
silurské namnoze také nový příkrov červených pískovcův, slepencův
i arkos. Vybavila k životu i novou květenu - rostliny tajnosnubné.
Na místě zaniklé mořské fauny objevily se tu ryby chrupavkovHé
kostry, různí obojživelníci a ještěři.
Vysušená pevnina proměnila se zase ve dno mořské, když při
rozvoji druhohor - v mladší době útvaru křídového - přelilo se
moře od severu do Cech průrvou mezi Rudohořím a horami Lužic·
kými, zastřelo valný díl českého středu i východu a zabralo ve svou
oblast také severozápadní kus dnešní Moravy. jižní ltráz křídovému
moři tvořily v krajině naší celkem severní svahy hor Zelezných.
Usazeniny křídového moře způsobily pevnou kostru dnešní tváře
našeho okolí.
Křídové vrstvy Březenské navršily jemně vypjaté hřbety na severu
a na východě okresu Pardubského. Jsouce namnoze obnaženy, lemují
zvýšeným břehem tok Labe a na jižní straně Pardubska vybudovaly
v souvisu s vrstvami Teplickými, Bělohorskými a Korycanskými široký
v

v

1) Objevuje se u Heřmanova Městce, Podola a Semiína.
2) Doba vývoje Železných hor jest neuslálena. Dle některých geologů rula je

přeměněnou

vrslevnatou horninou

stáří

silurského.

Hlava I. Geologický vývoj Pardubska.

.Doba prahorní, prvohorní, druhohorní a třetihornÍ.

náhorní pás podél pravého břehu Chrudimky s částečně otevřenými
boky při Vinici, sráznou strání pod kosieHkem v Pardubičkách, strání
Nemošickou a Dvakačovickou.
Křídovému útvaru přičísti jest na jižní straně úvalu řeky Chrudimky Březenskými a Teplickými yrstvami ~dvi~ené n~vršÍ Mikul~vic~é;
západně od něho jest rozprostrena opukova plamna Jesfboncka a
náhorní krajina Přeloučská, v níž kupí se také vrstvy Bělohorské. l)
Oceán doby křídové, značně hluboký, zanesl do kraje našeho
život nový, subtropický, všestranně rozmanitý. Při březích rozvíjely
se rostliny tajnosnubné, dvojděložné, zhu~těné namnoz~ ':. prales;
živočišstvo zastupováno bylo tu nejen čefnym hmyzem, nybrz I druhy
vyššími, z nichž vzácný zbytek objeven byl tl Srnojed v podobě velikého 19uanodona. Na dně mořském odpočívaly různé houby, ježovky
a hvězdice; ve vodě proháněly se ryby, namnoze i dnešních podob;
objevovaly se tu Hlijice, ammoniti a korále i v značné hloubce libující si ramenonožci.
."
v.
v.
v,
•
,
Na povrchu hladiny ukazovalI se dlrkonozcl a pn brezlch hOJne
ulity. Mořská květena zastoupena byla četnými druhy řas.
Doba třetihorní doplnila obraz pardubského území podstatně. Tehdy
na severu a na východě ustálil se daleký obzor spevněním Krkonoš
a Orlických hor, jež úskaly své dnešní, výšky, N;- jilm !wvě zrno:
hutněly hory Zelezné. Jsouce kryty na syem severmm upatI plochamI
kvádrových pískovců s lasturami - na paměť bývalého břehu moře
křídového vybíhaly z trupu prahorní kraQatíny k severozápadu již
v nynějším rozpětí jako protáhlý ostroh Ceskomoravské vysočiny.
Při tom vyplnily nejzápadnější díl okolí našeho svým žulovým a rulovým nitrem, vápennými 2) a granátovými ložisky 3) i žilou rudy železné. 4)
Vrstveni jest u nás toho času původu sladkovodního. Jen ve vzdálenějším okolí. Č. Třebové rozléval se chobot mořský, jako část velikél~o zálivu moravského. Nejvzácnější památník a nejvýznamnější
znak krajiny naší Zpllsobila si tato bouřlivá doba zdvižením čedičové
Hor" Kunělické.
Ňefellnický tefrit, jenž prolomil, zdvihl a namnoze spekl opUKové
\7rs1\'" v okol1 Hory Kunětické, navršil nejen památnou homoli sopečn~u5), nýbrž rozlil se také k západu pod řečiště labské v podobě kataraktu při "Úzkém" a spojil se na levém břehu s druhou

odumřelou sopkou na místě dnešních "Hůrek", Tam puklinou starších
vrstev vyvřel ze společného ohniska chladnoucí již čedič.limburgit,
jenž jižní žilou, v nazdvižených vrsfváchvBřezenských skrytou, vypial
mírné návrší u Spojil a dospěl až k Cerné za Bory. Na severozápadě okresu Pardubského vytryskl čedič v okolí Semtína; na jihozápadu vystoupil na povrch lomem vrchních hornin u Mateřova. Valná část mělkého úvalu podél Kunětické Hory kryltt se jezerem,
jehož výtok na západě přeléval se přes snížený hřbet Zelezných hor
při Labském Týnci mohutným vodopádem, připravuje tam úsilnou erosí
průchod pozdějšímu Labi.
Smíme-li současný život v sousedním západu Ceském spojiti se
zdejším, objevil by se nám obraz téhož velmi pestrý. V hlubinách
jezerních skrývala se před subtropickým úpalem kromě ryb, dnešním
podobných, také obrovitá těla ještěrů a želv. Suchá pevnina živila
gigantické mastodonty flv dinoiheria vedle nepatrných měkkýšů, hmyzu
a mohutnějších ssavců. Zili zde ve stínu palem, cypřišů, smokvoňů a
kafrovníků, trvale zelených, ač měl tu byt svůj již také topol s vrbou

2

1) Opuka vrslev Březenských j e,sl, žlulav~, až h~,av?še?á, .břidli~na!ě pukající,
neb lomu lasturového; časem rozpadava se v JIl. MeKke slIny JSou sede az tmavomodré. Bohatstvím úlomků bakulitův značí se slíny pod Pardubičkami.
2) U Vápenného Podolu a Prachovic.
3) U Zbislavě.
4) Při Zdechovicích a Chvaleti~ích.
5) Kunětický tefrit ukazuje troji slozem. Stred hory tv~ren Jest ce?lcem s!ou:
povitým na vrch<;!u vějířov!tě rozvitým) při ii~n~m boku vnitřn~ho tr~pu jev~ se sloz~~1
kulovHobalvanite, kolmo I vodorovne pukaJlcl; na severozapaam slran~ balvamte.
Vytvořen jest z augitu, dvojitého živce a nefelinu,. neb, ~osea~1.U .. V zaklad !ent~
mísí se namnoze orthoklas, apatit, jinoraz, magneht, blOht a hlaml. Z novolvaru
v

' v

v.

v. v
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v

vyský!á se na stěnách dutin čedičových křemen, nalrolith, leštěnec olověný, kalcit
a j. Neschází ani opuka, spálená v čediČOVý jaspis, pískovec, kousky křemenilé,
břidlice, drobný slepenec a j.
Limburgit spojilský, barvy modro až černošedé, tvořen jest z augitu, zrn oli·
vinových a bioíitových lístků vedle magnetitu, černé slídy, kalcitu, jinorazu, železa,
kysličníku hlinitého, kyseliny fosforečné a j.
Okolí Kunětické Hory poprvé podrobně zkoumal Barrande r. 1847.
Z novější bohaté literatury, hledící ke geologickému vývoji Hory Kunětické a
ostatního území pa.rdubského, uvádí se zvláště.:
Fr. Andrian: Uber das Gneisgebief des Caslauer und Chrudimer Kreises, Berich! liber die. geol. Aufnahme im osll. Bohmen; Geologische Studien an dem
Chrudimer u. Caslauer Kreise. (Jahrbuch d. geol. R. A. 1861-1864).
Dr. J. Barvíř: Diabas od Choltic a od Heřm. Městce. (1893 n. Kr. C. sp. N.).
Dr. :(;:m. Bořický psal o Kunětické Hoře a o Spojilské žíle v Arch. pro přírod.
výzkum Cech .• n. 1873.
Dědina: Ze!ezné hory. Casopis zem. musea v Praze r. 1918.
Dr. V. Dědina: Příspěvek k poznání morfologického vývoje české labule kří
dové (Chlumecko). (Rozpr. č. akademie, H. tř. f. 1918, Č, 3.)
Dr. ť<nl. Frič: Studie v oboru čes. kříd. útvaru L-VI. díl. (Arch. pro přírodní
výzkum Cech).
Dr. K. Hinlerlechner: Vorlaiifige Mitlheilungen lib. d. Basaligesteine in O. B.
1900, (Jahrbuch d. k. k. geol. ReichsalJs1all. 1900.)
J. V. Jahn O Kunětické Hoře. (Ziva 1859), Opuka ve vých. C. (Ziva 1860,
Jahrbuch d. k. k. g. Reichsanslalt XII. Tamtéž: O čediči kunětickém).
Dr. J. Jahn: Eln Beitrag zur Kennlnis der Fauna der Priesener Schichten der
bohm. Kreideformation (v Jahr. d. k. k. geol. R. A. 1891). Einige Beitrage zur Kennlnis
der bohm. Kreideformalion. (Verhandl. d. k. k. geo1. R. A. 1895). Berich! liber die Auf·
nahmsarbeilen im Geb. zwischen Pardubilz, Elbe-Teinitz, Neu-8ydžov u. Koniggrlitz in
OstbOhmen, Karienbl. Z. 5 .. Col. XIII.; Basa!ttuff-Brekcie mil Silur. Fossilien in Os!bčhmen. (Verhandl. 1,996-1900). Die Silurformaiion in osl. Bohmen. (Jahrbuch 1898).
9 siluru ve vých. C. (Sborník č. sp. zeměv. 1896). O silurském útvaru ve vých.
C. (Věst. k. č. sp. nauk v Praze 1898). Beiirage zur Slratigraphie u. Tektonik der
miUelbohm. Silurformation. (Jahrbuch d. k. k. geog. R. A. 1892). Anhang: Das
Palaeozoikum in Oslbčhmen.
Kafka J.: Hlodavci země Ceské žijící a fossilní. (Archiv pro přír. vědy v. C. 1892).
Kafzer: Geologie v. Bčhmen.
Klika J.: Popis Pardubic.
v

v
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Doba

a jilm s platanem. Horký vzduch oživen byl hejny piadva. Nebyl však
tento život trvalý. Ovzduší ponenáhlu chladlo, květena i fauna, subtropickým teplem vychovaná, ustoupila do příznivějšího pásma blíže
rovníku a místo její u nás zabírala ponenáhlu flóra i fauna dnešního
mírného pásu.
Silné ochlazení půdy naší způsobila v době čfvrfohornj doba'
ledovců, jež přiblížily se 9d pólu až ke Krkonošům a na jihu Ceském
pokryly hřeben pásma Sumavského. Valné srážky sněhu CI dešťů
stíraly ponenáhlu starší vrstvy - také větrem i svitem slunce rozrušené - k úpatí hor a planin, vytrvalou erosí a denudací namnoze
snižovaných. Stékajíce v nádrže drobných a větších jezer i říčních
proudů, roznášely diluviální náplav po celé rovině Pardubské. Z Zeleiných hor snášel se do západního a středního Pardubska náplav
prahorního štěrku; na Holicko poskytly štěrkového povlaku hory Orlické. l ) Některé součásti zdejšího náplavu pochodí: z permského
Dr, Krejčí J.,: Geologie. Vysvětlívky ke geol. mapě Železných hor a sousedních
ve vých. C. r. 1882.
Paul K.: Geologische Aufnahme. Oahrbuch I. c. 1861), G. Verhiiltnisse. (lahrbuch
L c. 1863)
Dr. J. Perner: Předběžný krU. seznam foraminifer z březen. vrstev. (Věstník
k. Č. sp. n. 1891).
Dr F. Počta: O tvorstvu předvěkém (R. 1900); Geologie (IV. díl J. Jandy
Vel. ill. přírod. všech lří říší. R. 1917).,
Procházka V. J.; Miocaen východočeský. (Arch. p. přír. v. C. 1895).
Dr. Schonbach N.: Die Kreideformalion im Geb. d. Umgeb. v. Chrudim und
Kultenberg. (Verhandl. d. g. R. A. 1868).
v Stoklasa J.: Příspěvky k poznání chemického charakteru hor. č. kříd. úlvaru.
(R. geol. Ú. ve V. 1888).
Dr. Woldřich J. U.: Přehled fauny obratlovcův z "C. massivu". (Věstník k. č.
sp. n. 1897) .•
Zahálka C.: Geologie křídového útvaru v Poohří (r. 1873-(4). Pásmo L-X. kří
dového útvaru v Poohří. (Věstník kro sp. n. v Praze 1897-99).
Zeman J.: O horninách okr. Chrudimského a jich zužitkovánÍ. (Progr. škol
...
Chrudim. 1864).
Zippe T. X.: Allgemeine Ubersicht d. fysik,!\' u, stalistischen Verhiiltnisse d.
Chruvdimer Kreises (v V. díle Sommrova "Král. Ces." v Praze 1837).
ZelÍzko J. V.: O křídovém útvaru okolí Pardubic a Přelouče (Věstník kro Č.
sp. n. v P. 18(9).
Přehled geologického vývoje krajin našich napsal K. Kudrna v 1. díle "Chrudimska a Nasavrcka" (Obrazu přírodního. Práce všeho učitelstva). Pro I. díl "Pardubicka, HoHcka a Přeloučska" upravil obdobnou práci Fr. K. Rosůlek. Přehlédl
Dr. J. Jahn.
Mapy: Lipold M. V. Geolog. Karle v. Pardubitz u. Elbeleinitz (Jahrb. d. g. R.
A. 1861-62).
v Dr. Krejčí J: Geolog. mapa (1: 70000) v rukopisu komil. pro přírodověd. výzkum
C. Tiskem vyšla VL sekce od Dr. A. friče se slovným výkladem r. 1891 v měř.
í : 200000. (Kraj mezi Kulnou Horou a C. Třebovou). Cena K 4'40.
Hilbauer: Geo\. mapa Pardubic. (Rkps v museu pardub.).
Hístopisu slouží: Oen. mapa kom. panství Pardubic od lesníka J. Urbana (měř.
1"-13000). Lit. J. Jelínek v Praze (v pol. XIX. stol.). Mapa c. k. voj. geogr. ústavu
ve Vídni z r. 1877, měř. 1: 75000. Mapa pol. okr. Pardubického, v měř. 1 : 25000,
nákl. okr. výboru od c. k. geogr. ústavu ve Vídni. Gen. mapa okr. hejtmanství Pardubického (měř. 1: 220000); vyd. J. E. Wagner, nákl. F. Kytky v Praze a j.
1) Tvořen jest hlavně z křemence, černého buližníku a červenavých jaspisů.
krajů

v

v

. ~tvaru

5

čtvrtohornÍ.

podhůří Krkonošském. l ) Větráním opuky vytvořil se na východě Pardubic v poříčí Loučné a Lodránky namodralý, tuhý fl neV

prostupný povlak "prchlice".
K severozápadu od Pardubska vyrůstala vodní činnosti na vyšších
polohách útvaru křídového oblast četných Chlumů.
Teklonickýrni pohyby prohlubované Chlumecko v čas hlavního
zlednění způsobilo vodní osnovu, jakožto předchůdce nynějších říč·
nÍch toků.
Na jižní straně terasy, prostřené mezi Hradcem Králové a Lab·
ským Týncem, ploužil se úvalem Bohdanečským vodní proud od Hory
Kunětické - snad předchůdce dnešní Loučné. Postupoval k východu
fl v okolí Kladrub, zesílen jsa Chrudimkou, pil Cidlinu, spojenou
u Chlumce s Labem.
Jednotný tok prorážel potom severozápadní cíp Železných hor,
V těsném okolí Pardubic a Mikulovic usadily se ze zvětralých
slínů a opuky silné vrstvy hlíny, jejíž odruda -- loess 2) - zvláště
uchovala obraz zdejšího života z doby diluviální.
Z teplé doby pliocenu dožila se dnešních dob řada květin lučních
a zahradních: jetel, kopytník, řepíček, vousatka, břečfan a kalina.
Přetrvaly i drsnost počasÍ, jež přinesla vlasti naší doba glaciální, vymycujíc valnou část květeny i fauny z doby předchozí. Sama zahnala
do našich krajů od severu mamui( 3), nosorožce 4) vedle hrubosrstnatého lva, soba a medvěda jeskynního 5) i živočichů drobnějších.
A vrstevníkem těchto byl již také člověk. PřežÍv ponurou dobu
glaciální. dočkal se zde nového života; jenž po snížení srážek vodních
projevil SB nejprve při pravidelném střídání prudkého tepla s tuhou
zimou ve stepní vegetaci. Později při zvýšené a častější vláze měnila
se step v lučinatý kraj s výzdobou skupin listnatých keřin a stromů,
pokud jí nepřekážely větrné návěje a náplavy písku v severní části
okresu 6) a na jižním kraji Pardubic u Jesenčánek, Pardubiček a Cerné
za Bory.
v

1) Kp. úlomky chalcedonu, jaspisu, karneolu, achatu, zkřemenělé kmenovilé
kapradiny psaronie, křemenilé a vátým pískem hlazené oblázky u Křičeně a p.
2) Hmota nevrslvená, neb jemně zvrstvená z křemitých a prachovitých látek
i vápna a vápenitých cicvárů.
B) Zbytky mamutů na Pardubsku objevily se: Zub (stolička) mamutí při ko·
pání studně v továrně J. Franka r. 1917; žebro mamutí v písníku na Lažánkách
roku 1903; zub (stolička) mamutí v řece Lodránce u Dašic; holenní kost mamutí
v Labi u Staré bažantnice (majetek musea pardubského); jinou kost mamutí z pardubské bažantnice má zem. museum v Praze.
4) Vzácnou kostru ~diluviálního nosorožce získalo zemské museum pražské
r. 1900 z hlinníku J. Tichého v Blatě. Kosti nosorožce odkryly se také v cihelně
choltické: museum pardubské má zub (stoličku) nosorožce z Kunětické Hory.
5) Čelisti medvěda jeskynního ve sbírce pardub. musea. Zvláště cenné jsou
nálezy kostí medvěda, lva a soba ve Váp. Po dole.
6) Význačnější násypy jsou u Živanic a Semína, z~padně od Bohdanče; při
Hoře Kunětické, u Sezemic, Býště, Rokytna, Bohomilic, Ujezda a Zminného.
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K starší zvířeně přibyl u nás divoký hu. kůň a jelenI).
Mladší doba čtvrtohorní zkypřila alluviálnÍm povlakem úrodné or?ic~v kraj náš v žírnou vob.la.~t.v Znav~nou čá,st půdy zabral listnatý a
Jehhcnaty hvozd, neb rasehmsfe, zuzdkovane od pračlověka namnoze
.
za bezpečnější byt. 2)
Tehdy také ustalovaly se v květenném koberci Pardubska cesty
vodních toků. Koncem doby ledovi prohlo,!bená pánev Nymburská
svedla osamosfafnělou Cidlinu od ZižeIic k Zehuni a k Libici. Dnešní
směr Labe od Hradce k Pardubicům a k Labskému Týnci i jeho
~oučas?ých přítoků způsobil se novým úlehem severní paty hor
~elé,znych. L~b: v!l;ptalo ~edi~ový práh při jižním úpatí Kuně·
hcke Hory, memc Jej v ivrde loze; samo zmohutnělo Loučnou i vl·
~!lm~ Chrudimky; dodnes pracující na zúžení opukové stráně Nemoslcke. Vytrvalou silou vynutilo si časem na místě staršího vodopádu
. ~ Labského Týnce klidný východ. SnÍŽením hladiny labské mizely
zbytky "jezer" a vysušená půda nabídla se požehnané práci rolnické.

l~ V par~ub~~é~ vlastiv~dné~ ~u~~u ,chová se roh tuH, objevený v Loučné;
cehsh skotu dlluvmlmho, kosI! kone dlluv161mho z pozemků mikulovických a labských
jesepůj p<).~ohy j~lena diluviálního z Plalěnic a z hlinníku p. Tichého v Bla/ech.
Nektere pamatky loho druhu ze zdejšího okolí má museum v DašiCÍch zemské
museum v Praze a j.
'
2) Významné rašeliniště s pravěkými stavbami kolovými j es! II Libišan. Rozlohou .
zaslouzí zmínky rašelinná krajina u Podůlšan, Březhradu Čeperky OpatQvic Steblové, Srchu a v poříčí Loučné.
'"

.v

•
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HLAVA

n.

PARDUBSKO OD PRAVĚKU AŽ PO ZÁHUBU
P,ŘEMYSLOVCŮ.
rvalý byt upravoval si člověk v parduhském okolí velmi tuze a věkovitým
úsilím.
Širé lány lesů, rozprostřené při obzoru
kraje na mírně zdvižených, náhorních
vlnách v podobě zeleného prstence kol
mohutného středu - hory Kunětické splývaly na mělkém dnu kotliny s hus·
tým porostem. Ten kryl rozsáhlé močály a měkké, nestálé břehy zdejších řek.
Takový kraj dobře sloužil diluviálnímu člověku, jehož hiavním
zaměstnáním byl vydatný lov; jeho dědicům, kteří probudilou schopností snažili se iu podrobiti dosud nedotčený ráz přírody umělé těžbě
užitečného rostlinstva, překážel však a k užitku člověka přizpůsoboval
se jen postupně. Na severozápadní straně Pardubska od pradávna kryl vrchovinu
hvozd velmi rozsáhlý. Ještě v patnáctém století zbyly tu obšírné
"březiny a osyčiny Neralovické" vedle lesů habrových a bukových, 1)
i "lesové Soprčtí" v souvisu s lesnatou skupinou pozdějšího Semína
a s lesem II staré osady Břehu při Labi. 2) Na severovýchodu dotý.·
kalí se jich "lesové nad Rohoznicí a nad Osici". Druh původních
tamních dřevin prozrazuje věkovitá ves "OsičÍ" (Vosice). Osika stří·
dala se však s břízou a dubovím.
Jižní okraj Bohdaneckého úvalu tratil se "na bahniech velikých",
jež od labského proudu v oJwlí Opatovic a Pohřebačky rozvíjela se
přes dnešní Libišany podél Zdánic k Dolanům a k Bohdanči. Nebyla
však zcela pusta. Také tato rašeliniště, do hloubky skoro tři melry
namnoze setlelá, kryla se v pravěku kmeny dubů a olší zvláště
u Podvolšan; svýmvširokým pruhem lemovala také severní břeh labský od Lohenic k Cerné, ke Kavčinám a Rosicím. Tam rostla na nich
kromě "dúbrav" převahou ""olšina", místy nedostupná; užitečná byla
jen v čas zimy "tvrdé".
V "tůni Rosické" bylo "topolí a dubí, jež lidé staré doby na lúky
sobě klučí". Význačný ostrov lesní tvořil "Bor Veliký" u Opatovic
1) Po těchto vzaly název vesnice Habřina Vlčí a Bukovka ..
2)0 "lesích Soprčských" a při Břehu u Přelouče mluví zakl. list. kl. Opatovického; viz laké nejstarší pardub. urbáře.
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"nad Šeperkou" a les "Trávník", severně od Osic a západně od LibiŠan.
V týchž stranách připomíná se již v jedenáctém století les "Drahuně".l)
Větší část hvozdů opatovických šířila se přes Vysokou a Borek
k Bohomilicům. V bližším okolí pardubském vynikali "lesové od Huory
(Kunětické) až k Srchu"; držely se však nejen náhorní šije tamní,
nýbrž sestupovaly také přes dnešní Raab k Brozanům v těsný styk
s labským řečištěm. 2) Na východním břehu Labe šířil se v krajině
dnešního HoHcka a Rovně hluboký les, jako část obrovského hvozdu,
v historických dobách známého jménem "Království".B)
Jižně od Labe načÍnali se již "lesové Pardubšjí". Byl to "Bor
Pardubský" s "olšinami velikými, osy čím a dubím", Ze tam nescházelo
v staré době ani buků, svědčí název vesnice Bukpviny. "Pardubský
les" kryl půdu mezi stokem Loučné s Labem, Cernou (za Bory)
a Drozdicemi. Po západní straně téhož dobíhaly skupiny lesní přes
zaniklou osadu Bukovinu až k ústí řeky Chrudimky.
K "boru Pardubskému" připínal se les, ve svých středověkých
zbytcích "Mnišský" zvaný ;4) kryl původně, {uším, náhorní hřeben dneš.
ních Pardubiček až k toku řeky Chrudimky. Jižně od něho byl les
"Nemošický"; na severní straně téhož, blízko města, rostl ještě
v patnáctém století "hájek dubový".
Na levém břehu Chrudimky bývala vždy "Volšina" Cl za ní dále
k západu "Bory" Jesenčanské a Přerovské, střídajíce se s "Olšinami
na bahnech".5)
Nejstarší: osídleni na Pardubsku nevyhýbala se sice půdě valně
bažinaté, avšak raději volila byt svůj na vypuklinách, mírně zdvižených
nad hladinou zdejších řek a blat.
Na východní straně města vybral si pravěký člověk sídlo v bažinatém Polabí na místě středověké Bukoviny a Lhotky.6)
Tam žil v nedalekém sousedství pravěkých osad,· jež družily se
k hoře Kunětické, na místě dnešních Kunětic a Lukovné. 7)
1) Erben, Regesla Boh. 1., 72, 73. R. 1372 potvrdil Karel IV. klášteru Opatovickému koupi lesa Trávníka. Byla to asi část vypukliny Osické při dnešní osadě
Trávníku. (Borový, L. erectíonum I, 97.)
2) Nejstarší urbář p~rdubský z r. 1494.
•
,3) Srovnej také C. Cas. Hist. č. 3-4, r. 1917, str. 394 násl. (Simákův čl. o hradě
Zebmu).
4) Jméno měl po mniších Cyriacích, klerým náležely Rardubičky.
5) Nejstarší urbář pardub. od r. 1494 v arch. mus. zem. v Praze.
6) Kamenný mlýnek, objevený v hlinníku, východně od pardubských Lažánek
spisovatelem této stati r. 1913, uložen jest v zeměvěd. museu pardubském. Rozsáhlé
pole hrobů popelnicových objevilo se východně od zaniklých vsí Bukoviny II Lholky
na hřbitově zem. donucovací pracovny r. 1914.
7) Zárové hroby u vsi Kunětic. známy byly již v století osmnáctém. Nově odkryly
se. r ..•l~59v a zase ~. !911-1913. RadQvé hro?~ z doby křesťanské objevily se na
meshsh pred tamm skolou r. 1897. (C. Pernslyn). Roku 1901 nalez! se na témž
místě bronzový mlat dvouramenný. (Neodv. L.l (Viz také sbírky m. musea v Pardubi.cích a ve škol. kabinetě v Kuněticích.) Pojmenování lélo osadě dostalo se až
v době křesťanské. (Kunětice, Kuna!, Konrád). Také "Hora" (Kunětická) nad vsí
zdvižená, neměla ani v XI. sl. jm~na zvlášlního, Oblíbený (zkrácený) název Hůra"
udržel se až do časů novějších.
"

Obraz pardubské krajiny v pravěku. Nejstarší osídlení.
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Z nejvýchodnější skupiny starodávných osídlení vynikají svými
archeologickými památkami žé\.roviště v Platěnicích, Dašicích, Chotči,
Chvvojenci a ve Chvoj ně, v Redicích a na kopci "Hořánky" mezi
D. Redicemi a Komárovem. 1)
Na jižní straně okresu klíčily .pravěké osady na místě přítomvných
UhřeUc a Nemošic 2), Ostřešan, Mikulovic a Dražkovic, Blata, Cepu
a Jestbořic 3). Starého původu jsou také Mnětice, zvané po Mnalovi.
Na západní straně města do pravěku sahají počátky dnes zaniklého
Přerova 4), Rosic 5) a )esenčan s Mateřovem; ;vzdálenější byla stará
sídla v oblasti Heřmanova Městce, Jeníkovic a Svinčan.
Na severu rozvíjely se v sousedství pravěkých rovů vesnice Srch,
Podvolšany (Podolšany), Osice a Osičky6); v kolových stavbách
bydleli předchůdci obyvatelstva Libišan.
Dávného původu jsou v těch stranách vsi Březí, Vysoká 7), Polizy(?)
a Dol any 8). Ze vzdálenějších míst na západě již v jedenáctém století
známa jsou sídla Soperče, Mokošín, Břeh a Přelouč 9); v století
dalším Mělce. Ves Opatovice u Mokošína a Rozioky u Sezemic 10)
zanikly již v středověku.
Znamenitý počet výmluvných pamáiníkůz pravěku vyhladily, tuším,
těkavé proudy říční; více však pokazila bezpochyby rozsáhlá práce
zemní při zakládání pardubského rybního hospodářství v století patnáctém a v letech dalších. Zvláště v Pardubicích zničilo se úspěš
nější pátrání po zbytcích pravěku velikými převraty, jež způsobil pan
Vilém z Pernšteina, překopávaje starodávné zdejší městiště v říční
deltě při stavbě zpevněného města se změněným ložem městských
řek i prostranným příkopem podél hradebního valu.
Avšak i při nedostatku zajímavějších vykopávek l1) lze domnívati
1) Čas. Pernšiýn z r. 1883.
2) Dokladem jsou popelnice, vykopané r. 1901 v bohatém seskupení v cihelně
J. Kopisty v Uhřelicích (Pernš!ýn); r. 1914 odkryly se popelnice při zakládání školy
v Nemošicích. Uloženy jsou v museu parduhském.
3) Památky z hrobů skrčenců a sbírku popelnic má měsl. museum v Pardubicích. O objevech toho okolí viz na př. čl. v Neodv. Listech z 14. II. 1903 a v Divišových "Památkách Pardubic".
4) V okolí kaple sv. Trojice a při východní straně Svítkova.
5) Viz památky v museu pardubském. Tam laké chovají se zbytky z řadových
hrobů doby křesfanské, původem z Dražkovic, Vosic, Kunětic a Svinčan. O nálezu
popelnic v H. Městci a Svinčanech r. 1882 i o popelnicích, objevených r. 1883
u Jeníkovic viz čas. Pernšlýn z r. 1882, 1883.
6) Viz arch. sb. v museu pardubském.
7) Osice, Osičky, Vysoká, Březí jmenují se v zakládací listině klášera Opatovického r. 1073. Vročení jest však mylné. Listina (falsum) jest upravena později;
bezpochyby více méně dle staré předlohy. (O. Friedrich, Codex diplomaticus et
epislolaris Regni Bohemiae. Pragae 1907. Sumplibus comiliorum R. Boh. L 368 seq.).
8) Codex dip!. n., l. c., 328.
9) C. dipl. I., 369. Poněvadž základní (původní) listina Opatovického kláštera
jest ztracena, nelze ani stanoviti, ani popírati příslušnost Přelouče k Opa!ovicům
již v XI. sl.; jistě náležel lam při r. 1229.
10) C. dipl. II. I. c., 328.
11) Obětní nádobka z pravěkého pohřbu vykopána jest r. 1917 na zahradě
"Okrašl. spolku". (Mus. v Pardubicích.)
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Hlava II. Pardubsko od

pravěku

až po záhubu

se, že také toto jádro lidnatého kraje při vloku dvou řek do Labe
fl v středu skupiny knížecích hradů, Vraclavě, Chrudimě a Hradce
uplatnilo se velmi časně pro lidské bydliště.
Hustě osazené okolí rozděloval proud Labe, Chrudimky a Loučné
(pův. Trstenice, neb ř. Mejtské); vzájemnému a čilejšímu styku však
nepřekážel. Od Kunětické Hory k Pardubicům šla přes Bukovinu
starodávná cesta na labský brod u Brown. Na západní straně bývalého panství byl proslulý brod nad T)7 ncem Labským; spojoval kraj
Kutnohorský s Hradeckem. Na severu li Opatovic připomíná se ne
vždy spolehlivý brod labský "proti Vysoké"l).
Umělých· převozů bylo v pozdější době několik: při tvrzi Pardubské na místě dnešního mostu, II Rosic a při "Lhotě u Přívozu",
západně od města; vzdálenější byl převoz u Semína.
Na Chrudimce byl Pardubicům nejbližší brod pod kostelíkem
v Pardubičkách,
.
Komunikační význam Labe v našem území ocenil antický země
pisec vKl. P:olemaios již v druhém století po Kristu 2). Tok labský byl
ve stredoveku pohodlnou drahou aspoň pro plavbu dříví z lesů
okolních.
Dotýkajíce se
určení obyvatel, v nejrannějšÍch
~.obách zd.~ , žijících, n~vzdalujeme ?e, tuším, pravdy, rozlišujeme-li
Zlvel panUjtel od obyvatelstva usedleho.
Pokud cení se věrohodnost zpráv antických auctorů Poseidonia
Apamejského (128-45 př. Kr.), TacHa a VeHela Paiercula o nejstarším
známém osídlení nitra lesu Hercynského, smíme do hranic starobylé
"Bojské země" přidávati také náš Pardubský kraj.
Kdo byl pánem těchto míst před Boji, dějiny nevypravují.
Zemi naši ovládli Gallšti Bojové snad již před čtvrtým sloielím
před Kristem a dočkav§e se fu i století prvého, odtáhli bezpochyby
před polovicí téhož z Cech.
Dědici jejich stali se Markomané ještě na konci prvého století
před Kristem a udrželi nadvládu v zemi České i když římský vůdce
Drusus podmanil si celou západní Germanii.
Panství germánských Markomanů nad zemi Českou sahá až do
druhé půle druhého století po Kristu.
1) ~taří lelQpisové čeští zmiňují se při r. 1437 o ulonutí v lom brodě Pardusova sluzebníka Certa a jeho 22 tovaryšův. (Vyd. sl. I. č. nákl. kro Spol. nauk z r. 1829)
2) Do své, m31py Veliké Oerm~nie při ?bchodní cestě, vedoucí z podunajskéh~'
Karnu?tu Rodei reky Moravy, DYJe, Svratky, neb Svitavy (přes Letovice) do východn~ch Ce.:h směrem slezky Trslenické k ohebu labskému - přibližně v Pardu~skem kraj! - vepsal Plolemaios starověkou obchodní osadu Kasurgis. (PlolemC:I~va mapa TZ.pp.rxVLW;; Mey&i\"i];; &Z(l"L;; v SL Starožitnostech Dra. Niederle d. I. a
v c1a,nku E~, Sm~jkala: Kl. Ptolemaia Zeměpisné zprávy o zemích českých a sousedmch s pnsl. IIteralurou v programu sl. reálky pardubské r. 1905. O Trstenické
~t~zce a ovně~terých sporných směrech cest v kraji Chrudimském viz Šimákův
clanek v C. C. Hi§torick~m XXm.J1917], sir. t57 násl. Viz také B. Dudíka dějiny
Moravy, VIII. 27; Semberuv čl. v C, Mus. kr. C. z r. 1875).
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Nejstarší osídlení. Vrchní správa nad Pardubskem.

Přemyslovců.

Připustlme-li, že jak Bojové, tak Markomani a posléze Avaři 1 ) ovlá-

dali celé Cechy, nelze s toutéž odvahou vymezovati skutečných jejich
sídel v Ceském územÍ. A nelze proto také ujímati práva k názoru,
že pod vladařským žezlem Bojů a Markomanů seděl v části země
Ud jiný.
Kterému obyvatelstvu přisouditi jest největší díl archeologických
vykopávek kraje zdejšího?
V rozkvětu mladší doby bronzoré (asi r.; 800-500 před Kristem)
vkročili z Lužice a Slezska prví Slované do Cech a jedna jejich větev,
postupujíc podél Metuje(?) do Polabí, zaplnila naše okolí. Příliv
nových osadníků slovanských ze severních sídel opakoval se také
v dalším čase, zalIačoval starší - zde usedlé - bratry do hlub·
šího nitra země a přinášel do zdejšího vývoje kultury "lužické" nový
vkus kultury "sl~zské", zvláště v posledním navalu svém, Jenž upravil
ve východních Cechách a zvláště v Polabí, trvalé sídlo našich praotců.
působením jižních vlivů (asi v 2. slol. př. Kr.) rozvinula se jejich
původní čistá slovansko-slezská kultura v kulturu "plaiěnickou" (bylanskou), potom "římskou" (v L st. po Kr.) a posléze v "hradištní",
neh "knížed".2) Různé varianty zdejších žárových hrobů jsou patrně
jen mladší fázi proměn svrchu uvedených.
Zlomky cedníků, vykopané v rozsáhlé osadě pravěkého lidu žá·
rových hrobů lužických v (bývalé obci) Přerově při západní straně
Pardubic jsou nesporným dokladem o hospodářské živnosti tehdejších
usedlíků. A veliká dílna ručních kamenných žernovů při lužických
hřbitovech na jižní straně Hory Kunětické, ruční kamenný mlýnek,
vykopaný na pardubských Lažánkách, jasně ukazují, kterak lid, na
Pardubsku hustě usedlý již v čase při Kristovu narození, zužitkoval
množících se mýtin k základům pokročilejšího zemědělství. S)
V ranním svitu rozvoje národa Českého byly zdejší osady při
poutány správou k panujícímu rodu Slavníkovu. Násilným vyhubením
rodiny Slavnikovy (r. 995) získal Pražský kníže Boleslav
opuštěné
v

n.

1) V 6. a 7. stol. po Kr.
2) K. Buchtela a L Niederle, Rukověť české archeologie. V Praze, J. Laichler
1910, str. 60 nási.vSn~vnej také L Niederlovy: Slovanské starožitnosli, HI. a posudek
prof. J. Bidla v C. C. H. XXV. 3-4.
3) Hmotné památky praobyvatel Pardubska uloženy jsou zvláště v zem. museu
v Praze, v měst. museu v Pardubicích, v Hradci Králové, ve školních kabinetech
okresu aj.
Z čelných spisovatelů a prací slovesných, k této části se. vztahujících, uvádí se
aspoň: Dr. J. Barvíř, Kdo bydlil pravděpodobně na Labi v Cechách v pnní polo~.ině 2. slol. P9 Kr. (Sborník sp. zeměv. 1899, 237.), Dr. J. Píč, Starožitnosti země
Ceské, 6 d., CecJ1y předhislorické,v Př~hled č. archaeologie, L. Niederle, O počát·
cích dějin zemí Ceských (oti~k z C. C. H.) f. 1900; Sl. starožitnosti L·nI. K. Buchtel a a L. Niederle, Rukověť Ceské archeologie s přídavkem prof. ). Ma!iegky 191G
(lam také hojná literatura odborná), Duška·Doměčka, Nálezy předhistorické v kraji
Králohradeckém (1898). V. Diviše články.v Památkách archeologických, Dra J. Eisnera v Obzoru Praehistorickém r. 1913, Clánky praehislorické v edici "Chrudimska'
Nasavrcka" a j,Pardubicka·Holicka·Přeloučska", I. c., V. Diviše Památky Pardubic
a okolí II j.
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Hlava

n.

Počátky středověké kultury a feudalismu.

Pardubsko od

pravěku

až po záhubu

Přemyslovcu.

panství českého východu a hrad Pražský stává se odié doby správ· .
ním ústředím našeho Polabí.
V pozdějších letech uvolňoval se Boleslavem H. založený svaz
našeho území s knížecím městem sídelním.
Přímý ,vliv ú~třed,níhov panovníka, krále Vratislava 1., projevil se
v tomto, vtchodn}m ,ClpU Cech okolo r. 1086, když obohatil a povýŠil
n;patrne reholm sldlo, vladykou Mikulcem v Opatovicích při Labi
pred t~m zřízené, na významné opatství benediktinské. 1) Záhy však
zes!?bd.a se tu vláda Vratislavova, když syn téhož, Břetislav 11., vy·
tvonl Sl r. 1091 na Hradecku ohnisko svého odporu proli otci a
s~brav v kraji našem sbory zbouřeného lidu, táhl ku Praze vynutit
Sl trůnu po otci. 2) V pozdějších dobách zcizovaly se osady při se·
!ern~m bře~u la~ském. na š~odu Praž~kého vladaře vlivem některých
~Ievnu , rozvetvene rodmy Premyslovcu ve prospěch zvláštní vlády
ud,~lne. R~~u 1115 hospodařil v kraji Hradeckém Soběslav I., r. 1152
km~e Oldnc~, syn, Soběslavův. 3) Spojení ~ Pražským ústředím ob·
novdo se vsak zahy zase a r. 1168, v den sv. Vavřince, král Vladislav s četnou družinou účastnil se svěcení přesfavěného kláštera
v <?I!,aiovicích již jako přímý vladař kraje. Patrnější roztržku v jednotné
vlade ~půs?bil k~í~e Děp?ld n. (t 1190), maje údělnou správu kraje
Chrudlmskeho, Caslavskeho a Vraclavska. Při r. 1206 hospodařil
v ~i.ch syn jeho Děpold HL, jsa se Soběslavem, bratrem, r. 1204
st[ujcem vzpoury proti Přemyslu Otakarovi 1. 4) Byla to poslední roz.
trzka v souvisu okolí našeho s Pražskou správou.
V kultuře prospívalo Pardubsko v těch časech velmi čile. K siarodávnén;u ~zd~lání slovanskému přistupovaly tu již od starověku nové
kultu~~! ~~~~ty z jihu po ,ste~~e ,Trstenické; některý příliv novot
pozdeJI prmaselo sousedsivl kmzeclCh hradů v Hradci a v Chrudimi.
Protože do polovice jedenáctého věku byla valná část půdy na
par?ub~k~ v :?ko~ kní!,ec!~h, hospo~ařili na panských dvorcích knÍ·
~e~l mlm~ter!alove, UZIVa]lCe k prac!m nejen vlastní čeledi, nýbrž
I lidu z bhzkych vesnic. Zlepšenou výchovu v zemědělství i v řemesle
dle západních vzorů skýtalo našemu venkovu působení Benediktinů
v Opatovick,ém o ~lášteře a ~a jeho venkovských statcích. Rozkládaly
se v seve~n.l puh Pardubske~o 0vkresu od RokyJna na východě přes
~~r? Ku~ehckou a BO,hdanec az na západ k Zaravicům a Sopřeči;
JIlm hramce byla podel proudu labského; severní mez při vsi Dobře·
nicích, PoHzech a Pohřebačce,5)
1) Zakládací listina kláštera (pozdější edice) oznamuje rok založení 1073 Neplach

(~?nt. Rer. Boh) r. 1088. (Viz také Cod. D: R. Boh. L 368) a V. Novoln~, České

deJmy I. 284 nasl. (~yd. J. Laichtera na Kr. Vinohradech r.'1912).
2) V Novolný, C. I. 305 násl.
B) Palacký, l. c. I. 394, I. č. 2. str. 43.
Č ~~hW, dVf!· T~mek, Dějiny král. Českého, sIr. 82; Fr. Palacký, Dějiny národa
es e o, II 1., c. 2., str. 119.
5) Podrobný výčet klášterních vesnic a popluží v době husitské viz níže.

Ještě více bezpochyby tímto užitečným směrem působil v okolí
našem dsiercienský klášter Sedlecký.
Obecně jest známo, kterak Cisterciáci přelévali vzdělanost ze zemí
románských do zemí německých a slovanských. Pomocí svých laických
bratři mýtili les, měníce jej na role a pastviny pro dobytek; zřizo
vali kromě dvorců zahrady, mlýny, pekárny, kovárny, valchy i lázně.
podnikali nejen stavbu silnic, nýbrž také vodní stavby, zřizujíce rybníky, stoky a průtoky, odvodňujíce získaný kraj a přivádějíce zase vody
užitkové. 1)
V našem okolí hned po svém založení (1142) hospodařil Sedlecký
klášter nejblíže v darované vsi Podvolšanech a Solnici (Selmicích).
Roku 1227 rozšířil svou kulturní činnost i na Sezemice, Zminné
a Přelouč,2) když věnoval my tato místa Kojata, syn Hrabišův, jsa
bez mužského potomstva. S)
Roku 1301 přibyly klášteru vsi Kojíce, Záboří a Vinařice jakožto
dědictVÍ po Držislavovi z Kojic. 4) S Kojicemi a Trnávkou spojeny
jSQu časem klášterní vsi Telčice~ Chva!etice, Babice, vC?hrčice, La~ětí~
i Rečany s právem lovu na LabI a pravem na clo pn brodu, u nehoz
povstalo nejprv klášterské hospodářství - patrně spevněné - a potom i městečko Týnec nad Labem. Roku 1339 se svolením krále Jana
zdvihli sedlečtí Cisterciáci na obou březích Labe při svém týneckém
hospodářství mlýny, aby prý přestaly násilnosti, jež občanům z Kutné
Hory a jiným kupcům dály se při přechodu Labe v brodu nad Týncem.
Také měli zde své probošiství. 5)
Obyvatelé ·na sÍatcích klášterních byli vyňati od r. 1248 vůlí Pře
mysla Otakara n. z právomoci úřadův a soudů krajských. Tu s jistým
omezením ve prospěch opata a klášlerníků ponechával si sám král. 6)
Proto tím spíše bylo lze zvýšiti zisk z přidělených územÍ.
Posléze sluší ukázati i na hospodářský vliv, který zde vykonávala
správa biskupství Olomúckého od prvých let století dvanáctého.
1) J. Čelakovský, klášter Sedlecký, jeho statky a prJva před yálkami husitským,i.
K vydání připravil VácI. Vojtíšek. V Praze, nákladem C. akademie 1916 sl. 12. !<Ia'
š!er Sedlecký založen byl r. 1142 péčí pana Miroslava. Osazen byl r. 1143 mmchy

z kláštera ve Waldsassu.
2) Přelouč záhy přešla v majetek kláštera Opatovického.
3) Emler, Reg. L 333. Bezdětný Kojata mě! manželku Vra~is!avu. V, závěti zp~·
sobil odkazy různé. Mimo jiné nEcclesiae Sedlecen~i Sesemlq,l, Krastn~, P~~~OZI,
Zmine." Viz také Friedrichův Codex dipl. n, 301, c. 303; J. Celakovsky-Vojhsek,
1. c. 15. Cistercienský panenský klášter v SezemiCÍch vzal sv~j původ "nad po r.
1227, získav dědictví Kojalovo od bratrského kláštera S~dleckeho.
4) Emler, I. c. n. 80L, č. 1865 a IV., č. 422 a 529. J. Celakovský-Vojtíšek, I. c. 24.
5) J Čelakovský-V. Vojtíšek I. c. 19, 26. Místa, náležející Sedleckému klášteru,
vyčítají ~e zde hlavně jen potud, pokud rozkládala se na pozdějším panství Pardubském.
'
6) Mandát krále Přemysla 4. listopadu 1248 úředq,íkům a cúdařům krajů Cáslavského, Kouřímského, Chrudimského a Hradeckého. (Celakovský-Vojtíšek, I. c. 18.).

14
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n.

Německá

Pardubsko od pravěku až po záhubu Přemyslovců.

Na Pardubsko uvedl ji Olomúcký biskup Jan IP), když koupil od
údělného knížete Otty n. (Olomúckého)2) zboží Jestbořické. 3)
Kníže Vladislav n. osvobodil usedlíky na zboží Jestbořickém od
od zemské roboiy4.)

15

kolonisace.

. °Ila (Rvedice')
manmVI
. , EklinivHla (Holice), TyczmaniviUa
v
°l v k
a ValterivHla, dnešní Roveň. l ) Jazyk česky zVlteZ! vsa v
husitských i tu.
F

F

(Ostřetín 1)
době válek

a

Jest přirozeno, že vyspělejší správa na knížecích
duchovních
statcích. v západní straně i na severu Pardubska působila přítažlivým
vzorem na ostatní skupiny vesnic zdejších, pokud zůstaly v rukou
drobných vladyků. 5)

Z hlediska národnostního Pardubsko přestává záhy býti jednotným.
Na východní straně jeho v hlubokém královském hvozdě mezi Týništěm fl Rovni zakládají se v XIII. a XIV. století německé kolonie
v podobě dlouhých, lánových soustav; v názvech nových vesnic tají
se jejich původcové. Vyrůstá tam Albrechtsdorf (Albrechiice), Hre1) Působil od r. 1104 - 1126.
2) Olta II. t 1126.
3) Tempore Ducis Ottonis secundi Johannes episcopus a prefato duce emit _ • _
Jesutborlcih curiam cum vilUs. Hae (vil!ae) Jesulboricepsi (curiae) (adiacenl): Opocen
tota (dnešní Opočen), Sbizlau tota (Zbyslav v okr, Cásl.), Sezlauci tola (Seslávky
na Chrudimsku), Pretoci 10la,{Příloky v okr. Kutnohorském) Rogozouicih (Rozhovice).
Sem sluší také bezpochyby Zivanice, koupené po r. 1130. Viz seznam biskupských
statků z r. 1131 v díle O. Friedricha: Codex Dipl. el epislol. R. Bohemiae, I. c. I.
121. Zpráva o nJesulboricih" ve spojení s konfirmačním listem (z doby r. 1146-1148),
od knížete Vladislava H. biskupovi Olomúckému daným i se zápisy pozdějšími vztahuje se jen na Jestbořice v okr. Pardubském. Tím odpadá význam Richtrova výkladu
jednotlivých názvů v listině.

4) "ut - - (homines de Jesutboricensi circuitu) a nullo principe pro castrorum
edificacione vel imminenti expedicione inquielarenlur. (Codex dipl. R, B. I. c. L 164),
5) V druhé půli XI. věku jmenuje se pánem v Opatovicích Mikulec; v Pla!ěni
cích knížecí kaplan Oeco. Na počátku
století hospodařil vladyka Kojala, syn
Hrabišův v Sezemicích, Zminném a Ma!eřově (do r. 1227); Dříleč (Dříč-Drzieczie)
držel Czasta (vladyka) do r. 1229; Zdeslav syn Ze!ochův hospodařil ve Veselém,
odevzdav ves při f, 1229 klášteru Opatovickému, pochován jest v klášterním kostele
sv. Vavřince. (Cod. Dip!. l. c. I, 368, n. 328.) Od jinud známi jsou (na lvrzích) při
r. 1244: Přibyslav z Moravan a bralr jeho Nižbor (1263); jan Zbislavovic z Polné;
pán v Hostovicích a v Blatníku. (Obě vsi daroval f. 1244 klášteru Litomyšlskému;
Wlíchko ze Svinčan; Bohuslava Fabián, bratří i Myslibor a Beneda, synové Oleksovi
z Mnětic. (Palacký, !. c. 458, 459). V čtrnáctém věku vyskýlajf se: na Nemošické
tvrzi (u ChrudimkYl Vilém (1318-1330) a po něm další členové rodiny Holců; tvrz
Rosice měl r. 1325 Heřman z Mrdic fl polom jeho synové; na dvou lyrzích v Tuně
chodech žil r. 1371 Jan Heník z Tuněchod. Nejstarší držitelé tvrze v Stě!íně byli do
r, 1387 Mareš Desátek z Hlušec, Zbyněk ze Slatiňan a Bohuněk Chotělec z Vinařic;
I1fl tvrzi v Krchlebích znám jest roku 1323 Beneš z Krchleb. Ves Čivice (nebo také
Cijevice; náležela biskupství Olol1lúckému. Zéhy však lu hospodařili zemané jako
lenníci na zvláštní tvrzi: Hereš z Civic (r. 1395), fo 1404 Frencl z.Popovce s Janem
a Petrem, bratřími a po nich Jan Dubánek z Duban (také z Cijevic), vrstevník
krále Jiřího. V Bukovce vládli Rohovlad, Bohuněk, Beneš, Mikuláš II Jan, bratří
z Bukovky, předkové Rohovladi.'lv z Bělé; na tvrzi Semíng;ké seděl v letech \1339-)359)
Heřman ze Semína. Pozdější době náleží na Ivrzi v ZižÍně Václav Halda z ZíŽÍna
(z Teplé při f. 1478); na lvrzi v Komárově Hlaváč z Komárova (1415 1• V Lánech
u Dašic, původně klášteru Sezemskému přidělených, stávala tvrz, již v 15. století
pusfnoucí, (Sedláček, I. c, L, 60-74.)

xm.

1) Mezi Holicemi a Býštěm při silnici u Chvojence jes~ tv:zi~tě z tk~u~~o~ých

náspů a příkopu. V středu jeho jest pahrbek. Tu sl~val:a;?~wnl~~~fjanS ~:z I a ~ě:

Velké Chvojr;o bývalo rr:ěste?kop'eDrtontet09vi d~y~~:~ai~k~mu ';rob;št~vi,' Jindřichovi
t'k ChVOjno s vesmceml
-,
- 'I
'
oV"
r'-h
s ec o.
20 00 k gr Kromě svrchu jmenovanyc 1 VSI palwa v vo·
~ JanslVl, b!,at~l.mB~1 L:PHo~ní va D~lní 'C\Vellicz inferius et superius), Hoděšoy!ce (Hojenskemu Zq,OZl e e c ,
1
Orlici R 1340 měl zbozl CIlVo?iscl1\yi~.~). Stěp~no~sko (~~e~anbbs~l S;říb~z~; pánii ;řeclešlých. půli čtrnáctého
jenske JIZ pan )mdr.ch.~ JIC len uŠ, a~nberka (1358--1376), pán na Chlumu a na
věku h?spodanl lal:: Jlz an.. ~~" ,e,
d~sátků z r. 1349, Šimák llV či. o hradu
Chv.ojne, !3yl'l tho. vtetelgv17,·HOthC~9A· nfsrgSedláček 1. c, I. 62. 63., Dipl. mus. zem.).
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PARDUBICE NAD LABEM.
TV R Z, 1"1 Ě S T O A PAN S Tví O O R. 1490.
áklady Pardubic vyrůstaly v rozštěpeném
ústí Chrudimky nejprve na tuhém pahorku, jenž vynikal nad bažinaté okolí
při labském břehu. Tu stála již v tři
ná<;tém století - drobná ves i tvrz. I)
Urodu z přilehlých luk a rolí shromažďoval panský dvorec "za říčkou"
- při východním rameni Chrudimky "na Vystrkově". 2)
,
.
, S!dla h?u,.r P~r~ubs~é. tvrzi poddanéh0 3), rozvíjela se na temeni
~l~neho navrSI, Jez ~víra na jihu a na východě Pardubskou rovinu
slrym o?loukem. Z tech prvé - Pardubice, také Pardubičky zvané
s kost,eh"k;m, ~~d C~rudimkou zdviženým, byly nejvýznamnější. vý:
chodm cast pn, Labi zabrala Lhota Rybářská a Bukovina, oddělené
borem, od Cer?e. ~am ~ouse,dily tyto pardubské vsi se zboŽÍm Sez~mskY:n' Na jlhozapade dotykala se pardubská role Jesenčan; na
~~~admm le~~, pan;;fví seděly statky pardubského Přerova. Záhy rozsmla, se}de}SI prav0l}l0c i na vzdálenější. Ostřešany. Severní břeh
la~sk~ mel Sl~ prasta~t vstup k jihu přívozem při zdejší tvrzi; hospoda,r,:;ky svod le~o ~meroval však již koncem jedenáctého století ke
klas!eru Opat~vlcke~~. v Z klášlerských vsí Pardubicům nejbliŽŠÍ byly
Rosice, Trnova, Hradlsle, Brozany a Kunětice.
Koncem, stole}í !~i~áctého za~Íná rozkvět života při zdejší tvrzi.
Na vydmute~ meshsh pardubskem u kořenu ramen Chrudimky ved~~ panskeho sí~l,a stál již r. 1295 klášterní kostel sv. Bartho~omeJe s "d0!l1em radu Cyriaků'(4); v letech následujících podél klást~ra mohulne}a skupina drobných domků, tvoříc základ pozdějšímu
o
mestu Pardublcum
nad Labem.
1) Papež~ká bula z r. 1295 nazývá ves nPordoby". (Emler Regestra dipl l'
sir. 1201.) Jmeno Pardubice odvoditi jest od původce rodu - Pa~duba Název i }'j
bezpochyby nejprve staré osadě, později také tvrzi.
,.
s use
:) D~es .čP. 1-6 n~ Yyslrkově s přilehlým pozemkem.
) VIZ prehled pravekych osídlení na sIr. 8-9.
) 1. Emler, ~eg~sta ~ipl.. 11., str. 1201. Papež Bonifác VIII. bral v ochranu dne
a5'b~~I. i2r~ Cynakum ,»ln dlOece~i Pragensi ecclesiam sancti Barlholomei in Poro ~. '. a ': v n~dalekem osazem - Pardubicích Mnichových (Pardubičkách) SIOUZII! Cynakove r. 1295 v nové kapli sv. Jiljí (dnešním pardubičském kostelíku).
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Do prvých let století čtrnáctého vvsloupily mladé Pardubice ve
znamení válečného ruchu. Vyvol~l jej Rímský král Albrecht 1., chtěje
p'o smrti svého syna Rudolfa, Ceského krále, pojistiti osiřelý trůn
Ceský znova svému rodu. Na ujařmení naší země přivedl si přes
Chebsko více než deset tisíc mužů. Odpočívaje se svým lidem mezi
Kutnou Horou a Kolínem, zesílil příchodem vojů, jež p řiveS:l1 syn jeho
Friedrich, od někierých pánů Ceských nově zvolený král Ceský. Dne
5. října 1307 ležel Albrecht táborem v našem kraji u vesnice Opatovic. V těchto stranách nalezl znamenité pomoci u své snachy Alžběty, ovdovělé královny po Rudglfovi. Podporovala vojensky svého
tchána i z odporu proti novému Ceskému králi, jindřichovi z Korutan,
v odplatu za některá příkoří. Albrechtovi švábští žoldnéři zabrali a
osadili věnná města Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Poličku
a Jaroměř; od tamního měšťanstva přijímáni byli celkem ochotně,
ježto valná část téhož byla německého původu.
Z těchto hrazených měst vyvíjel se pojom planý zápas Habsburského rodu s Jindřichem Korutanským o Ceskou korunu.
Koncem roku 1307 opustil král Albrecht s Friedrichem naše kraje
a vráHl se do Němec. Zbylé posádky sousedních měst rozjížděly se
však po Pardubsku a šířily zkázu požáry, vražděním a loupežemi.
Jitření našeho lidu v okolí Pardubic a věnných měst zvrátilo se konečně r. 1308 v krvavý odpor a pokus vyhnati nepřítele. Valný zástup
Švábův a Elsasanův, veden jsa devíti hrabaty, napaden byl českým
vojskem, jež shromáždil ze zdejších krajanů Ctibor Zámrský z Uherska
a Jaroslav Bolehradský (z Boruvhrádku). Bez pomoci krále Jindřicha
a v počiu slabším odvážili se Cechové postoupiti s Němci tuhý boj
mezi Turovem a Opočnem nSl východě od Pargubic. V ohlušujícím
ryku, jimž Němci začali boj, Cechové zvítězili, Sváby pobili a zmocnili se zbylých koní. Od těch časů chovali se Němci ve východních
Čechách pQkojněji, čekajíce pomoci od Německého krále. Když však
došla do Cech zpráva, že byl Albrecht zavražděn,!) rozplynulo se
nebezpečí, očekávané ze zněmčilých věnných měst a okolí pardub·
skému vrátil se zase pokoj.2)
1) Dne 1. května 1308.
2) V Dalimilově kronice líčí se ten boj slovy:
Mezl Turovem a Opočnem se sendú.
Tu Cechov~ v tvrdý boj ,vendú.
Neb málo Cechóv proti Sváb6m jděše.
e.. mezi Šváby devět hrabí Mše.
Svábi meči o hetmy tepúc volachu.
A třasgc helmy ,Cechům hrůzu dávachu.
Však Cechové Sváby pobichu.
A všecky koně nimi zbichu.
Ctibor z Uherska ten tu nailepším běše.
A ten vězň6v mnoho měše.
Viz také Palackého děj. H< 324-330; A. Sedl,áčka Hrady, zámky a tvrze, 1. 110;
F. M. Pelda Novou kronyku Ceskou,
255 nasl.

m.,
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Pardubice nad L. -

Tvrz, město a panství do r. 1490.

Nejstarší držitelé Pardubic. -

V fomto rušném čase, neb krátce po něm, hospodařil zde v Pardubicích prvý známý pán zdejší tvrze, Puota z Pardubic. Roku 1318
měl také ves Holohlavy, od některých zemanů okolních tuze ohrožovanou. Za to stíhal je půhonem na soudu zemském, v němž léta
1319 sám seděl jako soudce zemský. I) Také hrad Qubé držel, ber~
po něm časem rád i svůj přídomek »z Frydlantu". Stít svůj zdobIl
oslní na paměť původu z rodu HronovÍCův.
,
Otcův statek i místo na soudě zemském zdědili (r. 13211) synove:
Hynek (Hajman) a Hvnek Hlaváč z Pardubic. Vedle nich dědil statek
i třeli jejich bratr, Hynek Crh z Dubé. 2) Pardubice přišly na kOl;ec
3
k dílu Hejmanovu, příjmím z Frydlandu a z Náchoda i Crhy z Dube. )
Do posledních let třetího desetiletí ve čtrnáctém věku (1327-1330)
padá počátek vlády rodu Malovcův.
Prvý z nich, Arnošt z Hosiyně, ,získal Pardubské, pans~!í směno~
za svůj hrad Visemburk nedaleko Upice, postoupeny bratnm CrhovI
,
z Dubé a Hejmanovi. 4 )
Jsa bezpochyby dle rodu z Práchenska, stal se před r. 1335 královským purkrabím V Kladsku, koupi! si hra~ Visemburk a při tom
s bratrem Jetřichem držel zboží Hoslyňské. Casem pustil Jetřichovi
Hos!yň zcela avšak psával se po ní ještě některý čas. Za to až do
své smrti po'nechal si hrad Starou i s měslem. 5 ) Pardubské panství
zmenšil ještě za svého života, odděliv o~ něho ~ar~u6bičky S,~ůlí ~vé
manželky r. 1332 ve prospěch pardubskych Cynaku.) Povysen Jsa
králem Janem Lucemburským do stavu panského, zemřel léta 1342 (1)
a po sedmi letech i choť jeho Adlička, sedíc po přání manželově na
věnném statku Staré až do roku 1349.
Z jejich dítek 7) vynikl nejvíce Arnošt arcibiskup Pražský. S) Narozen 25. března 1297 na Hostyňské tvrzi, zirávil mladá léta v Kladsku
u olce vychodil tam farní školu řádu svatojanského i klášterní školu
broum~vskou. Dovrší" vzdělání v Praze a na vysokém studiu v Halii,
získal ve své vlastí nejprve r. 1338 děkanství kostela Pražského, roku
1343 dosedl tam na stolec biskupský a po roce stal se prvým arci·
biskuoem království. Vzácná povaha, hluboké vědomosti i bohatá
zkuše'nost opatřily mu přední místo mezi rádci císaře Karla a slavnou
pamálku jako vůdce duchovního.

--I)-:A..

Sedláček, Hrady, zámky a tvrze kr. Č. 1., 33.

.

2) Jmenovaní bratři užívali rodinných přídomků nedůsledně. Hynek (HaJman,

neb také Hejman) psal se později"z Náchodu"; Hynek Hlaváč z Pardubic míval
rodinné heslo "ze Skalice II Třebechovic". Crh jmenuje se jinde Crha.
3) Archiv Č. IV., 174.
4) Archiv Č. IV., 174. Tam na místě Visemburk čte se Weisenberg.
5) Sedláče~, !. c.; Ottův N. Sl. "Páni 'f. Pardubic". Jinde píše se Arnošt z Ho·
slinné. (Arch. C. IV., 174.)
6) Potom nazývala se lato ves Pardubice Mnichové.
7) Byl to Arnošt, Bohu~e, Smil a Vilén,t, příjmím Flašk~.
.
v",,
v
8) Mladší bratr Arnošluv, Bohuše, byl r. 1349 probos\em LItomenckym; mel
také kanonikát při kostele Pražském a Vratislavském a při Karlovi IV. byl kaplanem
osobním li" 1358). (Borový, Libri erec!ionum 1., 2.)

Vysazení Pardubic na město. Arnošta z Pardubic.

Rod

Dne 29. prosince 1340 jmenoval věkem sešlý pán zdejší, Arnošt
ze Staré, svého syna Arnošta, tehdy děkana kapitoly svatovítské. vykonavatelem právě sepsané závěti a dědicem Pardubského zboží.
Odkázal )UU tvrz Pardubice s "městem novým", ves Ostřešany, Bu·
kovinu, Cernou (z.a Bory), Lhotu Rybářskou a LhoÍu u převozu. 1)
Pardubice dily v arcibiskupu Arnoštovi svého místního patrona,
přijavše i rodinný znak Arnoštův na svůj městský štít, patrně za to,
že zásluhou jeho, neb také otce téhož, zdviženy byly z vesnice na
město. Povýšení toto sialo se při r. 1340. 2) "Nové město" bylo však
i v dalším čase nepatrné a bez pevnější zdi hradební. S) Středem
jeho byl nový farní kostel Panny Marie, založený před r. 1359 arci·
biskupem Arnoštem a jeho bratry. Pro lepší význam kostela opatřil
Arnošt návštěvníkům ranních mší od papeže zvláštní odpusfky.4)
Ke kostelu přirůstala ponenáhlu na západě podél cesty "Pražské"
řada domů předměstí "Dlouhého". Jiná skupina chalup tvořila se při
rozvoji cesty "Mýtské" a "Chrudimské" u panského dvora na Vystr.
kově a podél cesty "Sezemské" při ústí řeky "Městské" (Chrudimky).
Tento východní soubor chatek nazván jest časem předměstím "Malým".
Význam nového města Pardubic zvyšovala nejen tvrz, nýbrž i výhodná poloha u přechodu labského, jenž záhy zatížen byl právem
cla, tak jako" i proud říční, kde bralo se clo z plaveného lesa již za
Crhy a Hejmana jakožto plat "od starodávna uznaný".5)
Arcibiskup Arnošt na tvrzi Pardubské časem bydli!, ale hospodářstvím na zdejším statku přímo se nezaměstnával, jsa plně oddán vě
cem církevním a sfátním 6). Přímou správu zboží, v další dOQě zmohutnělého, měli jeho bratři.
1) J. Emler, Regesla IV., str. 806. Dat. In Slara 29. Dec. 1340. Arnuslus de
Stara ... Dílectum filium meum d. Arneslum decanum ecclesiae Prag. execulorem
leslamenti mei consliluo eidem filio meo principaliler ani mam meam ac municionem
meam Pordubycz cum civita!e nova et villis scílicet Oslrziessan, Bukowyna, Czyrna,
Lhota Ribarska el Lhota de Prziewoz cum heredita!ibus, si/vis .... "
2) Lze domnívali se, že o vysazení Pardubic ze vsi na město měl hlavní zásluhu
arcibiskup Arnošt, jsa ve své církevní hodnosti v čilejším styku s králem Janem,.
než otec, Arnošt ze Staré. Tento vliv začíná teprve od r. 1338, kdy po svém čtrnácti
letém pobytu v Halii stal se Arnošt děkanem kapitoly sv·alovííské. Po tomto roce,
tuším, začíná jednání Arnoštovo o povýšení Pardubic, dle nichž se arcibiskup jme·
nuje. Otec jeho zval se však ještě na smrtelném loži "Arnuslus de Slaré!" a zajisté
ne bez úmyslu jmenuje v závěti (roku 1340) Pardubice městem "novým". Emler,
Regesla IV., 806.
3) V darování císaře Karla IV. Arnoštovi a bratřím jeho práva na mýto 19. srPlla
1357 čte se "super fluvio Albee penes opidum predictum in Pordubicz". Arch. C.
XVI., 75. Zakládací listina biskupství Litomyšlského 3. XII. 1349 při výčtu měst a
míst důsledně užívá při některých "oppidum muraium". Při Pardubicích lato po·
známka chybí. Codex Juris Bohemici. Ed. H. Jireček, 218.
4) Datum Avinione 1359 Maji 7. (Monumen!a vaticana relil geslas bohemicas
i1Iustrantia. Sumpt. Comit. R. Boh. op. J. F. Novák, H, 366,367.)
5) Arch. Č. IV., 174.
6) Dne 17. května 1346 meškal Arnošt na Pardubicích, smiřuje rek!~ra nového
špitála v Hradci Králové se zakladateli téhož domu. (J. Emler, Regesla, I. c. IV, 685
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tvrz, město a panství do r. 1490.

Statek y Staré <!ržel Vilém 1), jsa purkrabím na arcibiskupském
panství v Cervené Rečici.
Smil seděl od roku 1340 na Pardubicích, avšak hospodařil tu
jménem bratří ostatních. Když společně prosili císaře za obnoveni
práva na vybírání cla na Labi, stvrdil je 19. srpna 1357 Arnoštovi
arcibiskupu, Bohuši proboštu a Smilovi "jakožto téhož zboží držiielům".2)
Smil zemřel léta 1359 bez mužského dědice a hospodářem v Pardubicích stal se nejmladší bratr Vilém, řečený Flaška, živ jsa před
g
Hm na tvrzi "Kozí", neb ve městě Staré. )
O zisk ze statků ve Staré a v Pardubicích dělil se však se Vznatou
ze Skuhrova. Důvod proto jest neznám. Snad získal Vznata šestiny
tohoto zboží, pojav za manželku jednu ze Smilových dcer. Snad byl
však přímo Vilémovým věřitelem. 4)
Po Vznaiově smrti (r. 1384) stal se dědicem Vznaiových práv,
pokud táhla se k Pardubicům a Staré, král Václav IV. Z vůle jeho
provolalo se zděděné zboží na Pardubsku a Staré ještě před sv.
Václavem téhož roku ve Vys. Mýtě.
Provolávaly se: Pardubice, hrad, Nové město, a dvůr poplužný
před městem (na Vystrkově), Bukoviněves, Lhotka Rybářská a Lhotka
Přívoz, Dražkovice, v Mikulovicích dvůr poplužný, Blafo, )esenčany,
Přerov s lesy, roli, dem na Labi, Uherce a Janovice.
Vilém provolání odpírat ale bez úspěchu. Dne 25. dubna léta
1385 zvedení jsou na provolaný díl Pardubského panství úředníky
desk dvorských, Jan, Střela zvaný a Příbek ze Skvořetína, kteří vyprosili si na králi Vznatovu odúmrl.
Vilémovi položen jest jistý rok, aby zboží rozdělil mezi sebe
a výprosníky.
'
Dle lohoto roku, léta 1387 skonaného, obdrželi Jan Střela s Příb·
kem Pardubice.
Vilémovi a synu jeho Smilovi zbylo po pluží v Mikulovicích, ves
Dražkovice, NeJllOŠičky, )esenčany, část OSÍřešan, Pardubice Mnichové
(Pardubičky), Cerná (za Bory), Uherčice a Evanovice. Kromě toho
připadlo jim město a hrad Stará s vesnicemi. 5)
1) V roce.1350-1390,
2) Arch. C. IV" 174. Vybíralo se z každého lesu, pIeyl zvaného, 4 1/ 2 groše,
Datum lalin. listu v Arch. C. XVI. 75 jest datum hořejší.
B) O sídlech bratří Smila a Viléma viz na př.: Borový, L. erecl. I, 2 r. 1358.
O patronátě Vilémově v L. conf. a L. erec,
Ro prvé Vilém nde Pardubicz" zve se při zmínce o patronátu kostela ve Zla!nikách. L. conf. I. H. 2. r. 1367,
4) Sedláček, I. c. I. 34. ZboŽÍ Starou držel Vilém ještě "r. 1374 a 1380 sám.
O právu Vznalově na majetek Vilémův čte se při Vznalově smrti r. 1384.
5) Náhradu za zmenšený statek na Pardubsku měl Vilém v získaném panství
Rychmburském.
Koupil je od Svalomářského konventu Johanitův v Praze po roce 1361 a tím
snad starší rodné statky v Staré a v Pardubicích zatížil a konečně i z části zcizil.
- Protože syn Vilémův Kuník zemřel před otcem (1377), hospodařil s otcem jen
syn druhý, Smil (asi r. 1325-1402), řečený Flaška z Pardubic. Dne 22. ledna 1384
zakládal Vilém se Smilem nadání pro dva vikarisly v Staré či ve špitále v Libáni
i plat pro faráře v Psinici a Nadslavi. (Borový, L, erec. ll. 212.) Nákladem pana

Po ztrátě Pardubic psali se členové rodiny Vilémovy dle vzoru
otcova Flaškami z Rychmburka.
Na tvrz Pardubskou uvedená vláda Jana Střely a Příbka ze Skvořetina trvala po roce 1387 jen čas kratičký.
Nástupcem těchto společníků byl Jan, jinak Hanuš z Milhaimu,
šlechtic a dvořenín krále Václava IV. Historického významu získal si
r. 1491 základem kaple BeHemské, kterou v Praze vystavěl českým
kazatelům na měslišU od kramáře Kříže darovaném »pro vzrůst hlásáni slova BoŽího".1) Dne 27. května 1395 dle směny, učiněné
Smil a slavěl Pešek Loutka r. 1387 ve Skutči kostel špitálský. (Rukověť )irečkova I,
194-195). Po smrti otce Viléma (r. 1390) přejal Smil dědictví i s oblíbeným sídlem
na Rychmburce, po němž se rád i psával.
Dne 8. června 1392 způsobil sice zápis v zemských deskách, že prodává
Rychmburk hrad, městečka Skuteč, Hlinské a Svratku i vesnice, počtem 58 a také
svou část zboží Pardubského Otovi z Bergova a Bočkovi z Poděbrad v 10000 ko·
pách bez všech výjimek, ale skutečně neprodal; nýbrž odevzdával jen k věrné ruce
na ochranu před zmatkem nepředvídaným. Proto zůstal statek v jeho rodu, třeba
zmenšený pro náklady, jež vedl Smil na svou účasl ve věcech veřejných, uplatňuje
se i rozumem, moudrostí a šelmou výmluvností.
Proživ své mládí v arcibiskupském domě při s'l'lém strýci Arnoštovi, pobyl některý
čas na vysokém učení pražském, získal hodností bakalářské a se zdarem pracoval
i literárně. Známa jest Smil ov a nNová rada" (r 1394 neb 1395 složená báseň didakticko"aHegorickál tl snad ještě dříve zpracovaná HRada olce synovi" i Sbírka českých
přísloví a poř,ekadel ,(V!z,Stručné, ~ějiny lil. č. od Dra Ja~a a ~rne Nováka, ,28).
Vedle prace literami (r. 1394) ucasten byl ve sporu krale Vaclava IV. s pany,
sloje r. i395 zjevně na straně panské jednoty. (Sedláček,!. c. T, 80 násl.) Proto
stal se roku 1396· nejvyšším písařem. Když však král nabyl vrchu nad odpůrci,
zlratil úřad i Smil.
•
Za války, která se v příštím čase rozvinula v Cechách východních m~zi členy
Jednoty a králem, marně přilehl pan Smil s vojskem biskupa Li!omyšlskeho Jana
ke královskému hradu Potšieinu.
Roku 1399 vráti! se k úřadu nejvyššího písate a setrval v něm až do smrti. Ta
stihla jej 13. srpna 1403 mezi Horou Kutnou a Cáslaví v jedné z bitek, jež vzkří
sily se roku 1402 z obnoveného zápasu pánů s králem, Horou zvláště podporovaným,
Syn SmHův. Arnošt Flaška z Rychmburka, poddán byl po smrti otcově v nedostatku dospělosti některá léta vládě poručnické,
_
Dočkav se let mužných, přijal dne 21. března r. 1413 Ceňka z Varlemberka,
Střížka z Koloděj a Václava Frclichem z Plalěnlc za dědice, kdyby zemřel bezdělek.
Předmětem smlouvání by! hrad Rychmburk, městečko Skut~č a. Hlinsko s !vrzí, díl
Arnoštův na Pardubicích i právo na Chlumec. Spolek se vsak casem rozvazal.
V počátcích husi!~ké bouře st~~ pan Arnoš! pr?ti sněm~ kostnicI:ému, přida.v
í s Janem, bratrem, pecef svou na shznos! pro upalem M. J, Husl do Kostmce zaslanou,
Záhy však smýšlení své změnil vlivem manželky své Elišky, dcery pana Jana z Hradce.
Dne 13. března 1419 ověni! ji 500 kopami, vázanými na vesnice Rannou, Vojtěchov, Pokřikov, Kladnou, Miřetín a Perarec.
Vstoupiv mezi odpůrce Husovy, stal se horlivým členem strany pod jednou
a způsobil značných škod nejen sobě, nýbrž i Pardubicům.
1) Orig. zakl. listiny v arch. univ. otištěn v Dr. Jos. Teige-ho .Základe.~h st. místo:
pisu Pražského II. 796. .Sám píše se v zakl. I. Joannes d.e r:tllhem; ]l!ld.e Hanus
Milhaim z Pardubic, neb' z Mlihlheima. Za pohnutku k zalozem kaple uvadl H. z M.:
"quomodo in civitate Pragensi Hcel multa sin! loca ad divinos cullu~ <:rdin~la, nihi·
lominus tamen eadem per plurimos alios sacros actus occupantur pmnes SIC, quod
nullus locus ad privilegiaium predicacionis verbi dei officium sit ibidem specia!iter
deputatus sed predicantes ipsi, specialiter vulgaris boemici eloquii, plerumque per
domos eť la!ebras coguntur, quod nOH congruit, divagari ... «
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s knězem Janem Protivou z Nové Vsi, správcem kaple Betlemské,
postoupil Hanuš, řečený MiÍhaim z Pardubic, jmenované kapli na
výživu kazatele ndevieti k. gr. pro platu holého a věčného na vsi
Přerovu (u Pardubic) celé s dvory kmetcími, s dědinami, lukami i se
vší zvolí, což k tomu přísluší i tím vším, co tu má. Kterýžto plat
platiti má, polovici počna na sv. Havla najprve příštího a polovici
na sv. Jiří ihned potom zběhlého". Kdyby časem ves Přerov zpustla,
a lid tamní byl by platu neschopen, má se dávka klásti z celého
panství Pardubic. 1)
Krátce před svou smrti - roku 1402 - podal k Betlemské kapli
za kazatele Mistra Jana Husa a sám vybral si svůj hrob pod tamní
kazatelnou (t 1405 ?).2)
Jak působila Milheimova náklonnost ke králi na vývoj osudů jeho
Pardubského zboží ve stjnu půtek, jež zplodilo "záští mezi četnými
šlechtici ve východních Cechách k vůli osobě Václavově od r. 1402
přes dvanáct let trvající",3) zápisů nestává. Uchována jest však bezpečná zpráva o velikých násilnoslech, páchaných tehdy v nejbližším
okolí. Jeden z předních stranníků králových, Jindřich z Chlumu, řečený
Lacembok, sám na sebe žaloval papeži Janovi xxm., kterak mimo
jiné kazil zboží v Mikulovicích Janu Lidhéři,4) svému protivníku. Velmi
smutné následky tohoto záští zakusil na severu zdejšího panství klášter
Opatovický r. 1415, stoje pod ochranou krále.
Na Vše Svaté v temné noci pan Jan Městecký z Opočna a Ota
Bergov na Troskách "zlezli. Opatovice klášter a opata Petra Lacura
umučili až do smrti". 5)
Dle žaloby některých klášterních bratří, papeži zaslané, přistoupil
tehdy pan Jan z Opočna "s velkým množstvím pomocníkův nepřátelsky
k dotčenému klášteru, oloupil jej o zlato a cenné svrchky a pobral
klenoty mrtvolám, položeným ve hrobech; krom toho zajal opata
Petra a dal jej utopiti".
Vypuzení mniši sešli se v minoritském klášteře v Hradci Kralové
k nové volbě. A ježto byia nerozhodná, vybrali si za rozhodčího
Pražského arcibiskupa Konráda. Ten zvolil jim jednoho z kandidátů,
Jana, opatem a vzal od něho přísahu. Noiářský spis, 27. ledna 1416
o tom sepsaný, vložil se do konfirmačních knih.
Zdá se, že přepadeni kláštera nebylo as události osamělou, sou·
visíc snad s dřívějším, dlouholetým záštím a s nějakými neshodami
mezi králem Václavem a Janem Městeckým, stoupencem strany katolické.
1) Teige, I. c. 797, 800, 829.
O sporu nJohannis Mulheim de Pardubicz" s Litomyšlským biskupem o nějaké
statky viz Monumenla Vaticana 1. c. V., p. II. 1532 a 2208 .•
2) Teige, Základy s. m. Pražského l. c. II. 804, Arch. C. 1., 160, 412, Sedláček
I. c. 1., 35.
•
3) Dr. J. Kalousek, Záští ve. východních C.echách (1402-1414) a předadení
kláštera Opatovického (1415). V Cas. Mus. kro C. 1903, 262 násl.
4) Kalousek, I. c.
5) Staří lelopisové češlí od r. 1378-1527, str. 21. (K tisku upravil F. Palacký.)
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Klášter ponechali si lupiči bezpochyby až do smíru mezi stranami.
Ten smluven byl v Praze koncem ledna 1416. 1)
Živou pozorností a upřímným zájmem sledoval obecný lid náboženskou politiku na okolníCh tvrzích.
Seděli na nich drobní vladykové, osobně svobodní dědici rodného
sfafečku, jenž tratil se svou nepatrností v záplavě polních držav ně
kolika pánů, klášterů a královských věnných měst.
Na našich tvrzích uchovala si čestné místo stará česká svéráznost
a cií pro cenu společného původu s ostatním národním celkem ještě
v době, kdy na panských hradech - namnoze v ovzduší národní
lhostejnosti - vrcholil již odklon od nižších společenských vrstev
-i hlad po ztužení břemen, ukládaných robotnému lidu.
Tento hlad zanítil i nižší šlechtu; převaha lepších vlastností však
způsobila, že sídla vladyčí uměla přizpůsobiti se také vyšším cílům.
Tam tvořila se ohniska pro rozvoj národní i náboženské očisty.
A když přední hlasatel těchto zásad, Mistr Jan Hus, smrtí žehem
dokonal, seskupil se také na Pardubsku četný sbor vladyk, jenž
s písemným protestem proH kostnickému rozsudku současně hotovU
se k vstupu do husitských řad.
Na stížném listě ke kostnickému koncilu podepsali se z bliž~ího
okolí: Václav z Honbic, Mikuláš z Koloděj, Vádav z Hostovic, Stě·
p,SÍn z Dvekačovic, Maršík z Mi~ulovic, Jan z Koloděj, Jan z KčečÍna?
(Stětína 1) li Mněiic 2 ), Jan ze Zdanic, Jiří ze. Lhotky (Pardubské 1),
Mikuláš z Barchova B), Matěj řečený Holec z Nemošic, Hlaváč z Komárova (u Dašic 1), JanvHolec z Nemošic (syn Matějův), Vádav z Chol·
tic, Jan de Zugyn (ze ZižÍna 4), Aleš z Bítovan, Beneš Rúbík ze Syn.
čan, Vavřinec z Mnětic, Buzek z Mezilesic 5) (totožný s Budišem zDa. šic), Bohuněk z Podčapl (u Pardubic), Ctibor z Jenišovic, Mah:;rna
z Turova, Pavlík z Hostovic, Mařík z Dolan (u Městce 1), Jan z Yvanovic 6), Jan z Hostovic, Filip ze Synčan, Jan Rúbik ze Synčan, ~ádav
z Třebosic a Petr z Nabočan. Také panství Holické pánů ze Stern·
berl,a bylo bezpochyby na straně .kališné. 7)
Pan Arnošt Flaška z Rychmburka, držitel některých vsí Pardubska,
spečetH sice r. 1415 list stížný, ale záhy byl horlivým přívržencem
strany pod jednou. Vesnice na klášterském zboží Opatovickém, Se·
zemském, Sedleckém, křižovníků Pardubských a biskupství Olomúckého zdržely se snad zjevného straněni hnuti husitskému jen potud,
pokud trvala nedotčena vláda duchovní. Zjevný sklon k učení kost·
nického mučedníka ukázal se však mocně i tu, jakmile přestal vliv
dosa vadní vrchnosti.
1) Dr. Kalousek, I. c. 277. Knihy konfirmační VII, 188-190.
2} I. de Kczecyn - Nejisté.
3) Jinak z Dašic.
4) Nejisté.
5) Dnes Medlešice.
6) Evanovice =, Vejvanovice.
• v
7) A. Sedláček, Uvahy o osobách v stížných lisi~ch I. 1415 psaných. C • C. H. XXIII.
V. Flayšhans: Ještě český protest z r. 1415 v Č. C. H. xxm. 288 násl. aj.
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Síla Husových obránců, hlásících se k přijímání pod obojí, nejlépe
měřiti se dala na slavných táborech, jež v kraji našem svolávaly se
roku 1420 po způsobu památného sebrání lidu na Bechyňsku. Také zde
přivodila veHkolepé shluky lidu, namnoze chiliasticky zladěného, předem
touha po osvědčení a prohloubení stanoviska kališnického a zlepšení
sociálního řádu proti dosavadnímu obhospodaření obrovských ploch
rolních několika vrchnostmi. Silně uplatňovala se tu však také odhod.
l§nost k obraně vlasU, která právě tehdy na severovýchodním úseku
Cech ohrožena byla záludným jednáním některých zněmčilých rv ěst
a posléze i přítomností krále Sigmunda, nehodného nápadníka Ces.
koruny.
Získav od papeže Martina V. bulu k zdvižení křižové války k zahubení Wiklefistů, Husitů a všelikých jiných kacířů, vytáhl po dlouhém zbrojeni na konci dubna ze Slezské Svídnice a brzy stanul v Náchodě. NavštívÍv Jaroměř, usadil se asi 3. května v Hradci Králové
a pobyl tam devět dní. Obě města, posléze jmenovaná, měla tehdy
konšelskou správu německou a ctitelům kalicha zcela nepříznivou.
Proto také již před tím zbaven byl hradeckými konšely svého úřadu
přední hlasatel učení Husova, místní farář kněz Ambrož. Odešel sice
do Prahy, ale vrátil se mezi své brzy zase.
Byl duchovním strůjcem sebráni lidu na hoře Oreb u Třebechovic,
jež svolali pan Hynek z Kumburka a osoby stavu zemanského, Diviš
Bořek z Miletínka, Jakub Krom~šín z Březovic u Hrochova Týnce a
Jan Hedvik z Rušinova v kraji Cáslavském. S hory Oreb odešel vy·
zbrojený zástup s panem Hynkem Krušinou přes Boleslavsko Praze
na pomoc v boji proti vojsku královu.
Sigmund odvedl své voje z Hradce počtem asi 20.000 mužů, bez·
pochyby po značné škodě, způsobené po okolí; táhl nejprv do Kutné
Hory a potom ku Praze. Nebezpečí pro zdejší husity odchodem
královým se neumenšilo. Novou zkázu po našich obcích rozsévali
žoldnéři, stojíci v žoldu radních pánů hradeckých. Konec utrpení uči·
nili pan Aleš z Risenburka na Vřešfově, Beneš z Mokrovous a Jiří·
ček z Chvalkovic. Po příkladu Bratrstva orebského svolali na den sv.
Jana Buriana (25. června) veliký tábor na horu Kunětickou. Jádro
tvořil selský lid. Vedle něho byl tu značný počet uhlířů z blízkých
hvozdů. Duchovní stránku obstarával na Kunětickém táboře zase kněz
Ambrož, který s mnohým nebezpečenstvím na cestách odváŽil se sem
posílit shromáždění svými účinnými řečmi. K jeho slovu odhodlali se
přítomní. k bezodkladnému útoku na hlavni baštu Sigmundovu. Hradec
Králové.
V podvečer, dne 25. června, po skončení táboru hnulo se shromážděné Bratrstvo kunětické válečně do pole a zaměřilo k jihu na
klášter Podlažický. Tažení bylo však jen lstivou nástrahou, připravenou
na vyzvědače německých konšelů hradeckých. V hluboké noci obrá·
tili se Bratří kunětičtí náhle k severu; při razivše před svítáním ke
Hradci, zlezli hradby a zmocnili se rázem města. V dobyté obci
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hospodařil

potom pan Aleš Vřešťovský a oba zemanští vůdcové
1
z tábora Kunětického jako městští hejtmané. )
, . '
Tyto prvé chvíle válek husitských prožil na Pard~~ske , tvrz~v,n°V
"n Viktorin z Kunsialu a z Poděbrad, otec slovulnello krule Jmka. ~
r:a 'původně straníkem krále Sigmunda, opustil jej v čas, kdy chystali
PniŽané útok na' posádku vyšehradskou.
,
,
Při sv. Václavě léta 1420 přišel pan Viktorin do Prahy a, v. u.doh
Nuselském začal při obléhání Vyšehradu svou .válecno~ praCI Ja~o
husitský hejtman polni. S) Za to zdvihl se s hde~, sVY,m uher~~ym
dne 4. října král Sigmund z Kutné Hory pn?H Zb~Zl svych nep~atel
v krajině okolní až k M. Boleslavi. 4) Dotykalo-ll, se t,ehdy .voJsk?
královské také Viktorinovy tvrze a okolí Pardubsk:ho, za~na~u n~m.
Jistě však plodila změna politiky ~ik!o~inovy }akye v meste nays,em
nejen patrný rozvoj husitismu, nyDrz I nepnzen se strany pratel
Sigmundových.
l'v . k' h
.o
Stejně zase upadal v nebezpečí před útok:m, ka IsnH~,. yc , vvolu
zbytek vyznavačů pod jednou, majících posledm ut~lek pn klast~re
pardubských Cyriaků a nejistou ochranu u katol~ckeho pa~a Arnosia
Flašky z Rychemburka,' majitele Pardubicek a VSI sou:e~m,ch.
,
Smutně rýsoval se takový obraz roku 1421. Jsa duvermkem krale
Sigrnunda, byl Arnošt Flaška v čel; yose!ství,. jež Jednalo na _~ko
o příměří Pražanů s králem; skulecne zpusobilo prestup zemske~~
vladaře. pana Čeňka z Wartenberka, k straně Sigmundove a vydam
5
Pražského hradu k rukám královým. )
Od těch časů prýští odpor strany husitské proti panu Arnoslu
Haškovi, záhubný i jeho statkům..
Pardubský kraj změnil se v krvavé bojiště již roku 1420. Po~c:tek
učinili kališní měšfané hradečtí útokem na kláši:;r v Opa~ovlclC~,
osazený lidem strany královské. Svedli jej se,m vca:, Jan Mest.ecky,
hejtman z Chrudimě a Hynek Cervenohorsky z Nachoda, hejtman
v Jaroměři.
v v,
v
128 k
Klášter sám byl tehdy v takové tísni penezm, z: pr?
op
zastavil pražskému kupci Antonínovi i roucha bohosluze~na~~)
,
Pan Aleš Vřešťovský z Risenburka, hejtman H:a?ecky, ppvedl sv~
žoldnéře v suché dny před vánocemn k Opatovlc~m ~. "sturmovah
ke klášteru." Ale "odbíti jsou od šturmu; a tu jest zabIt PeHei z Hradce
a jiných drahně střeleno". 8)
Po druhé vedl Hradečany s vozy proti Opatovicům hejtman Lukáš
v

v

v

v

v

,

v

C

---l)Staří lelopisové čeští, str. 38; W. W. Tomek, Dějepis Prahy IV, 46-70.

2) R. Urbánek, Věk Poděbradský, (nákl. Laichtera) 1915, str. 158, 214.
3) W. W. Tomek, Dějepis Prahy, IV, 102.
.'
. '
4) poděbrady patřily r. 1420 Hynkovi, bratru pana Vlktorma z PardubiC. (Urba-

nek, I. c. 214.)
5) Tomek, I. c. 48.
6) Kalousek, I. C., str. 288.
7) Dne 18.-21. prosince 1420.
8) Staří letopisové č., I. c. 43.
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Tvrz,

město

v Bílou sobolu dne 22. března léta 1421. Posádka opatovická, ne·
vyčkavši úloku, vytrhla vstříc a porazila Hradecké· snad překvapením
přes les· na drahách u PodvoJŠan. Hejtman Lukáš zůstal na bojišti
mezi padlými; na tři sta mužů z vojska jeho zajatých odvedli Opa.
tovičtí na klášter. 1)
Obšírnější

zápas rozvíjel se zatím příchodem Pražan a Táborů.
Útok na východní kraje české začali Táboři již v lednu 1421,
chtějíce tu získati pevného stanoviska v době, kdy Sigmund odtáhl
z Hory Kutné k LUoměřicům.
V našem nejbližším okolí osadili Táborští město Přelo uč. Avšak
již asi 14. ledna vytáhl tam mincmistr Mikeš Divušek s lidem kutnohorským, jsa spolčen s Janem Městeckým, hejtmanem z Chrudimě.
Vzav útokem kostel tamní, sloužící Táborům za ochranu, některé pobil;
125 jiných i s knězem Valentinem vedl do zajetí na Horu. 2)
V prvých dnech měsíce února podnikli tíž vůdcové vedle pana
Arnošta Flašky z Pardubic a na Rychmburce prudký útok na táborský
voj hejtmana Hromádky z Jisiebnice v Chotěboři. Táborský hejtman
vzdal se sic již 4. února pánům na milost, ale tito, zrušivše slovo dané,
spálili tři sta jeho lidi ve stodolách před městem, jiné na cestě k Hoře;
ostatní vmetli do šachet při Kutné Hoře. Hromádku, samého pátého,
s dvěma knězi spálil pan Jan Městecký na náměstí chrudimském.
Za to přichystali Pražané s TábQ,ry krvavou pomstu svým nepřá·
telům hned po odchodu králově z Cech.
Dne 13. dubna vytáhli Pražané k Brandýsu; před Českým Brodem
přistoupili k nim Orebští a Hradečtí s vůdci Hynkem Krušinou a Divišem Bořkem z Miletinka. Také páni Bočkové z Poděbrad a Pardubic
přivedli sem pomoc některou pražskému vojsku, jež po dobytí Brodu
(17. dubna) pokořilo i Kolín (22. dubna) a po třech dnech také
Kulnou Horu.
Tam asi oddělil se s lidem branným Diviš Bořek z Miletínka
a přikročiv k Opatovicům, vypálil klášter, královskou posádkou předem
opuštěný.

Hlavní sila Pražan přistoupila bezpochyby ještě 25. dubna k Žlebům
tl pak podél Lichnice, kazíc kláštery okolní, nejkratší cestou přes
Zelezné hory obrátila se k Chrudimi.
Žižka, vymýtiv v tom čase některé domácí spory na Táboře, hnul
se znova k boji a snad již 26. dubna položil se táborem vedle Pražanů na lukách před Chrudimí. Příští den (27. dubna) jednání s panem
Janem Městeckým, tamním hejtmanem, o vydání města se nezdařilo.
Teprve dne 28. dubna ustoupil Městecký chystanému útoku a, pokořiv
se veřejným pokáním, vydal město.
V týž den (1) hnula se některá část vojenského lidu Žižkova k blíz·
kým Pardubicům. Přes Ostřešany přistoupili husité k Pardubičkám, vypálili
1) Staří lelopisové č" !. c. 45; Tomek, l. c. IV, 142.

2)

Staří

letopisové

č.,

l. c. 44.
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Viktorin z Kunstatu.

a panství do r. 1490.

tamní kostel jakožto majetek pana Flašky z Pardubic a Rychmburka
a potom vkročili do Pardubic. 1)
Protože bylo město zbožím pana Viktorina Bočka, předního hejtmana vojsk husitských, šetřeno jest patrně i domů sousedských. 2)
Zato klášter Cyriaků. stoje tu bez ochrany hradního pána, spáleyn
byl do kořene. Zkazila·li se požárem také část městečka - jak ne·
které zprávy ličí: .~. byl to, tuším, vedlejší následek zkázy kláštera.
O osudech místních řeholníků zpráv není. Snad spasili se útěkem
krátce před tím. 3)
V tom čase vypálen byl také ženský klášter cistercienský v Sezemicích. 4 ).
Po odchodu Zižkových voj"k z Pardubic zb!la. ~de !30hosluzb~
jednotná - dle husitského ritu. Slavila se ve farmm nceskem kostele
Panny Marie ZvěstovánÍ.
,
,
,v
•
Měl.li Žižka na výpravě k Pardubicům osobmho vlIvu a ucastJ,
těžko jest z nedostatku zpráv pověděli, zvláště když šlov pouze .0 plen
na klášieřích v obvodu panství pana Viktorina, přítele Zižkova
Srdečného přátelství získal si pan Viktorin (Boček) ~ Pardoubic
jak u vojska husitského· Pražanů a Táborů: tak u v~ch,mho ,:udce
čelnými. podniky, jež v dalším čase vykonal. tl) V:as~m sldlo ~el od
r. 1421 do r. 1423 na Liticích, potom v Pardu~icl~~ ). Jsa !lcaste:-:
léta 1424 tažení do Moravy, stál u Přibi,;;lave P!I sm:t,elne~ I<?ZI
"bratra JaI\~ Žižky", jenž "poručensivie Ydnil sv!m n;llrym. vernym
bratřím a Cechuom, panu Viktorinovi, panu Jan?Vl Bl~m~ovl a, K~n:
šovi z (Bělovic), aby se milého Boha bojiece, stale a verne b r II n III
pravdy boží pro vĚ:čnú odplatu/'S)
- Prvvm samostatným činem nového hejtmana tábor~k~ho . p~n~
Viktori~a bylo dobytí a získání tvrze Chlumce nad CIdlinou pane
v

v

D

).

1) To-mek, l. c. IV., 149, Zprávy v Kablikově Kr?vnice (sIr ..4~3.) dle Hájka
Pelda líčí při té době záhubu tvrze Nemošické a klasl~ra "D?mIIUkan.ek kr~~du:
b'čkách" Zprávu poslední nelze však bráti s jistotou, jezto am v SO~pISU, ,as
a' far z r'oku 1349 a také ani později klášter v ~ardubi~kách, ~e .fl(;pn ombl1;a. I'h e
palmě o omyl, vzniklý je~!,a~ z názvu,.." Pardub;ce. MnIchove.' jedna z yva e o
k'
vztahu koslélíka v Pardublckach ke klasteru CYrIaku pardubskych.. d
S vypálením kostelíčka v Pardu~~č~ách, souvis! i 'pg~věst o puvo u ru aVlce,
chované ve jmenovaném kostele a pndavane vlaslmdvl ZIZ~OVU.
..
.
2) Bachrnann tvrdí že tehdy dobyto bylo i Pardubic. Lze vsak o!flezlh popisovanou
zkázu jen na Pardubi~e Mnichové a na klášter Cyriaků pardubskych. (A. Bachmann,
Oeschichle Bohmens n., 268.).
3) Tomek, 1. c. IV:, 149.
d
Ž,vk
k
ť
4) Tamtéž, Kablík vypravuje o 13 jeptiškách, i e byly o .souzepy ll~ ~u
sl~ :
ulopením v Loučné; zachránil;: se ~rý vš~~ na. ~m~luvbu h;lt';kan~IPdalyIC v IIH~;d~i
čem odešly do Hradce - Tezko Jest pnpushh, ze
y uu u e
,:,
tehdy již hlavním sídle 'strany kališné. - Zbytky spáleného kláštera Sezemskeho laJi
se dodnes ve stavbě farního kostela.
,
v' . v.
b
5) Dle Kablika a dle pramenů dříve citovanych . ndll Zlzka ulok oso ne.
6) Staří lelopisové čeští; Tomek. I. c. IV.
7) R. Urbánek, Věk Poděbradský, l. c. stl'. 214.
8) Staří lelopisové Č., I. c. 64.
II

jdU

c

v

'

v
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Tvrz, město a panství do r. 1490.

Bergova1) V ún9fU roku potomního. Vykonav udatné skutky i v památné bitvě u Ustí (1426), zemřel na Pardubské tvrzi 1. ledna léta
1427 . prý teprv čtyřiadvacetiletý. zůstaviv syna· potomního krále
liřího 2 .)

Panství Pardubského ujal se po smrti Viktorinově Jan Hlaváč
z Ronova a z MHrova, kališník horlivý. Dne 27. června 1429 účasten
3
byl jakožto nejvyššÍ rozdHce ve sporu o zboŽÍ Bořické ).
.
Asi roku 1435 prodal své Pardubské zboží Diviši Bořkovi z MileHnka, jenž před tím po léta s ním sousedil, maje sídlo na Hoře
Kunětické 4).

Jsa původu zemanského, stál Diviš Bořek již od roku 1420 mezi
tím počtem zemanů a pánů českých, kteří vypověděli poslušenství
králi Sigmundovi vedle měst Pražských, ohlašujíce mu válku až "do
konečného svatých pravd osvobození, národa českého nevinně zhyžděI)ého očistění fl království tohoto upokojení."
Ukol ten řešil potom, jsa od počátku předním z vůdců ve sboru
Orebitův 5).

ještě téhož léta bojoval pod Vyšehradem vedl~ pana Viktorina
a roku 1421, jsa účasten pochodu vojska Pražen k Ceskému východu,
záhy oddělil se, pospíšiv zkazit kláštera Opatovického. Vykonav dilo
toto koncem dubna, založil na rozvráceném zboží klášterním počátky
svého osobního bohatství. Osadiv k své ruce díl Opaiovickgho panství
6
severně od břehu Labe, učinil nového statku středem Horu Kunětickou ).
Nebyla-li využitkována za zvláštní, opevněný byt v minulosti· snad
pro své příslušenství k duchovnímu zboží Opatovickému, stala se náhle místem významným v čas válek husitských.
Skutečný záldad k hradnímu spevnění na temeni hory Kunětické
dal Diviš Bořek z MHetínka při roce 1421.
V tomto tvrdém sídle "na Hůře'" seděl Diviš Bořek zvláště léta
1423, dávaje se zastupovati v hradeckém hejtmanství bratrem svým
Jetřichem. Zároveň sám držel od roku 1421 hejtmanství v pokořené
Chrudimi 7).
Léta 1422 jmenován byl od Sigmunda Korybutoviče nově hejtmanem Hradce i měst okolních 8).
Tuto rozšířenou moc Kunětického pána uznával i Žižka, táhna počátkem dubna 1423 krajem Pardubským od Německého Brodu k Hradci
"proti pokrytcům domácím i cizozemcům." Divíšek vyšel po boku jeho od
I) Tamtéž.
2) Staří lelopisové čeští I. c. 70. Tomek!. c. 371., R. Urbánek,
ský, sir. 158.
B) Sedláček l. c. 35.
4) Tamtéž.
b) Tomek l. c. 47.

Věk Poděbrad-

•
6) Jméno K. H. odvodili lze od vesnice, na jižním svahu Hory již r. 1349 známé
Jako místa farního. Je-li její pI"IVod v souvisu s Kuníkem, synem Jetřicha z Hostvně
a bratrance Arnošta z Pardubic, arcibiskupa, jest nejislo.
•
7) Tomek, l. c 176; Sedláček, I. c. 54.
8) Tomek, l. c. 254.
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Hradce na statky pana Čeňka z Wartenberka, spolčeného v boji
s panem Arnoštem Flaškou z ~ardubic a z Rychmburka.
Brzy však změnila se mysl Zižkova k Divišovi nepřátelsky.
Stalo se tak z neznámé příčiny po červnové výpravě vojska Pražského a Táborského na Moravu pod hlavním hejtmanem Divišem
pochodem Sigmunda Korybutoviče ze země snažili se Hradečtí
bezpochybY., zbaviti se hejtmanské moci Divišovy, pokládajíce ji za
vyhaslou. Zižka dožádán jsa o pomoc, vyšel z kraje Litoměřického
ke Hradci a vstoupil do bran města. Zástupce Divišův, Jetřich z Mi·
letínka, zatím prchL O éHásledcích z toho činu vypravují letopisy: "Pan
Diviš, vrátiv se z Moravy (a) pojav s sebú Pražany. chtěl se pomstili
nad Hradeckými, ž~ sú jeho bratra vyhnali; i přitáhne s Pražany
k Hradci. A bratr Zižka s Hradeckými vytáhl proti nim z města;
i stal se jest boj u Strachova dvoru mezi stralJami; a šla archa
proti arše. A Pražané utekú, poraženi jsúce od Zižky na tom poli;
a tu ztepú drahně Udu a jmú jich na dvě stě. A Diviš ujel s svými
na Horu (Kunětickou).!) A toho kněze, ježto nesl archu z Pražské
strany, Zižka zabil palcátem. A to se stalo v středu před sv. Vavřincem" (dne 4. srpna).~)
Potom sblížili se oba husitští hejtmanové opět, třeba že Divíšek
držel se zřejmě strany Pražské, jež vynesla jej k různým úřadům.
Ještě v listopadu roku 1423 dle pražské volby sněmovní byl jedním
ze dvanácJi hejtmanů zemských; léta 1424 po sv. Václavě účastnil
se podle Zižky výpravy na Moravu, jsa vůdcem předvoje. Tam u města
ťleziříčí spojil se s knížetem Sigmundem Korybuiem, jenž po smrti
Zižkově stal se vrchním velitelem.
Po návratu do království stál Diviš Bořek z Miletínka cele po
straně Pražské; proto zakusil od Táborských a Sirotčích vojsk útrap
nemalých. Na počátku léta 1425 zpustošili nepřátelé města Mýto a Li·
tomyšl, hejtmanství jeho svěřená a stejně, tuším, i hrad Richmburk
3
pana Arnošta Flašky z Pardubic. )
Roku příštího (1426) po naslalém sIJ1íru stál Bořek při ostatních
hejtmanech českých ve vítězné bitvě u Ustí.
Roku 1427 měl ještě hejtmanství v Chrudimi, od Pražanů propůjčené 4) a také v Kolině. Brzy však přátelství s obci Pražskou na
čas vychladlo pro stranictví DivišovO ke knížeti Korybulovi, té doby
Pražany opuštěnému a zajatému. 5 ) Proto již dne 14. září počalo
obléhání Kolína Pražany i lidem Táborským pod vedením kněze
Prokopa. Ale Diviš Bořek "na tom městě statečně se bránil, a ač
Bořkem.

v

1) Staří letopisové Č., I. c. 57. Tomek,!. c. IV., 284 násl. Tomek myslí zde na
Horu Kutnou. Lze však užíti tu zvykového názvu "na Horu" t. j. Kunětickou, t. j.
na hrad Divišův, bojišti zcela blízký. Také staří letopisové užívají toho názvu v tomto
.
významu na str. 98.
2) Staří letopisové, I. c. 57.
3) Tomek, l. c. 322.
4) Tamtéž, 375.
5) Tamtéž, 383, 393.
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panst' VI, d
o r.l "
490.

šturmovali, však jest je vždy odbrel" Obl
neděl "od neděle na posvěcenie sv. kříž! a': brv kezem trv,alo })O 13
!eprv okolo p,olovice prosince vzdal s~ Oi~iš lZ dna!ozem boz!em!l"'
Jemu ,se sto lidmi. jeho vlastními tak f k' v I pci. umluvou, ze Javk
steckeho propuštěn jest 16 pro !
a e, ce oe I pana Puoty a Me·
V
dV'v,
.
smce vo lny pruchod i s věcmtl)
poz ejslch letech bývalá př'z v k O' ' v , B v
a vrcholila roku 1434
v
, dl, en
mSI
orkovi zase rostla
žan a Jedn i
' v cas. naro m tragedie u Lipan, kdy od Prao
°.Y pa!lske prohlasen jest nejvyšším heJ'tmanem prol; T'
, a·
bo rum a vOJs'u
k !Sirotků, 2)
Po vítězství u Lipan po
b I D'
B
šfanů Staroměstských na p~~~~~í hrad~l~ra~:~!h~, sriletínka od mě·
V
Roku 1435
v'Vt
k jednání
o sl~írv sčerv
ds ny, pn~
en b yl poselstvu, vyslanému do Brna
v

,

v

FV

také seděl mezi 16
ského. 5)

.V

v;~~k;~ťmJ..un~em v~.rosly koncilu basHejskéh0
,

4

) ;

lmz sven a se volba arcibiskupa Praž·

Potom zase v listopadu zhlédáme . .
,
Jej v poselsfvl k sjezdu s císa·

řem v Uherském Bělehradě. 6)

Za služby Sigmundovi vykonan' d"
b
piviše Bořka purkrabím hradu P ~ ~ menen l~ vbohatě. Potvrdiv
kterúž statečný Diviš Bořek z Mir~~~~ho t "av spatnvv~e. na tu snažnost,
dobré", zapsal mu král Sigmund 21 a ~v~a~~3~cmIl pro zemské
g:ošů pražských zboží, již v roce 1421' zafl,
,,! 4500 kopách
keho samovolně z valné v , ~f'
, /0 zkaze klasfera OpatovicBohdaneč městečko8) a v~~s~i~~~:an~. )r B!l ~ ~:ad Hora Kunětická,
níka, Nerafov, Živanice Př~lovice ~ y"s :-ecfI ~. lhy, vLhoika u Blat·
Křičeň, Kasaličky, Rohoznice a' dvur
?prec, I ~ ;mOa, .Zaravice, Břehy,
pop uzm, . SIce s poplužim,
v

~; ~i:~t 1::~pPissoov~ ~., ll. c. 74; Tomek, I. c. 397.

ve c., . c. 90' Tomek I
642
Tomek. l. c. 675.
, ' , . c.
.
4) Tomek, I. c. 675.
5) Tamtéž 692.
6) Tamtéž 695
7
.'
) Arch. Ceský,
IV. 175 násl Z' ,
K·"
mUl;d bývalého nejvyššího hejtma~a ~~~~~k~h ~ntbkd Hory za>;.azova! si císař Sigtakje vZ toholo zbožie věrně sloužili má' _ j ~i~v
ktOUCl;a: .Ze mím (Sigmundovi)
vo ne búřil a škodil v zemi České pr~t tej IZ~ y o nam se protivil aneb své·
pomáhati _ _ _".
.
,
I a wvemu neb lakovým má nám věrně
3)

b

8) Bohdaneč s vesnicemi a Iv
BI t 'k k
.
z Cimburka. Dle lidové r~ově~{!\ I.?~PII r.? 1377 opat Jan z Orle od pana
po leve straně silnice pardubské d ,v I Yď1 lyrz (.) na chlumu hned u Bohdanče
kladem se však nepřipomíná Sa~~s~~~~~a o p,?pů z Cimburka (1). Listinným do:
1488, když zastavil jeLkníž~ Jindřich ~~sl~~OZlr·.
~~l- se .Bohdaneč 27. června
s
a na vChlumcL (Arch. C. IV. 189 násl' S dl'·
emOVl Zubovi z Landšleina
/
danec zase ke Kunětické Hoře P
v'i' e ~ce., ,c. ,61.) Později vrátil se Boh·
ložení farního kostela sv Naří' N:.ďel nI kntt; d~ar! bohdanečské, vypravujíc o zadal<;lem byl prý Beneda,' držitel zb~žr ~~h'd: av )!e dr d.vanáclého stolelí. Zakla·
zem syna zřídil nové nadání ro v'"
• necs•.e 10, ouze po potomslvu. Po naro·
I?ro své vypravování pamětní ~nih~Y~I:Ud ~n~zeS pn, bvohdanečském kostele. Pramenů
cek, 1. c. 55.)
a
U ava.
naa cerpala z pověsti lidové. (Sedlá-
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Osičky,!) Polizy, V Dobřenici 3 lidé, Ždanice S po plužím, Podolšany.
Opatovice s dvorem,. Lhotka, Pohřebačka s po plužím, Hrobice, Něm
čice s dvorem poplužním, Kunětice, Brozany, Hradišče, Ohrazenice,
Srch, Rosice, Trnová. Dúbravice, Lohynice, Mělce, Hrádek, Poyhranov,
Černá, yeliké Kavčiny, Malé Kavčiny, Steblová, Oříteč, Bukovina,
Borek, Ujezd, R,9kyino, Bohumileč, Dražkov, Dolany s dvorem poplužním, Ožuchov, Cerná za Bohdančí, Stoiany s dvorem poplužním a
s příslušenstvím. Zástavu měl držeti Diviš Bořek nejprve "za čtyři léta
plná", potom, až by král, neb osoba stanovená dala čtvrt léta napřed
2
věděti a složila výplatu. )
K tomu zapsal Sigmund za náhradu válečnou i klášierskou ves
Slradouň. Dne iO. května 1437 přijal Diviš zástavou od krále J. Opatovského zboží městečko Přeloučí, Velikou a Malou Lhotu, Skudly,
Kozašice, Janovice, Mokošín, člověka v Benešovicích a v Slatině v 600
kopách grošů pražských. Od kláštera sv. Jirského v Hradci Králové
měl v zástavě Sobětuchy, Třesovice, StřežeUce s dvorem, Probluz
a dvůr Dlouhé dvory. Dne 14. května téhož léta přijal ves Zálešany
S
se dvorem a Tušec v iOOO kopách. )
4
Při tom také hospodařil na zrušeném klášterním zboží Sezemském. )
Protože v tom čase koupil od Jana Hlaváče z Ronova fl z Miirova
tvrz Pardubskou s městem a příslušnými vesnicemi, stal se prvým
zakladatelem Pardubského panství v těch mezích, jež s některými
proměnami udržely svou podobu až do devatenáctého věku.
Pardubice byly však tehdy v podruH hlavního sídla Divišova Hůry Kunětické.

yo slavném smíru jihlavském, smluveném mezi císařem Sigmundem
a Cechy, zůstávala některá část lidu v odporu, mimo jiné i sousedé
v Hradci Králové. Ti jediní zdrželi se již v roce 1436 o svatováclavském sněmu jednání o přijeti císaře. Proto trval v kraji našem krvavý
boj dále. Majíce od konce září (1436) Mnicha Zdislava z Rúdnice
hejtmanem, váleli Hradečtí s panem Divišem, kterýž válku vedl s městem
jejich jménem císaře a na téhož groš; a tak spálili mlýny na všem
Divišově zbOŽÍ-fl)
"Ve čtvrtek na Vše Svaté vyjeli Hradečtí a vyšli z města s puškami
dobývat Plačic. A. Diviš byl osadil Plačice svými. I nedobyvše, vrátili
sú se do města a několiko lidi zbito fl drahně jich zstříleno".
.
I) Asi r. 1480 držel Rohoznici ~ástavou Nikuláš Otec z Chrastu; Osice s Osič
kami Jan Otec z Chrastu. (Archiv C. Vl, 527, Sedláček, I. c. 55.)
Severně od Rohoznice směrem k Osičkám vkládá Jieber tvrziště na Kotli, "jež
by se prý také za žároviště, neb obětiště pohanských Cechů míti mohlo". Sedláček
názoru tohoto však nepotvrzuje, ježto prý Rohoznice s Osičkami byla příslušen
stvím kláštera Opatovického. (Heber, Vl. Sedláček, 1. C. 55. a zaklád. listina kl.
OpatOVického.) •
2) Archiv <;. IV. 175, 176.
3) Archiv C. VI, 502, 527.
'
4) Základ tvořily, tuším, Sezemice a Zminné, darované r.1227 Kojatou klášteru
Sedleckému. Od toho přidělily se později sesterské řeholi v Sezemicích. Na klášterském pozemku vytvořily se časem Lány u Dašic a Podčaply (?)
5) Staří lelopisové č., 1. c. 97.
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"Potom v Í1terý po Všech svatých (6. listopadu) z rozkázání cí·
sařova pan Kostka 1) s Pardusem2) přitáhli k městu Hradci do vsi
Vysoké vojensky s vozy s jedné strany a pan Hlaváč ležal ve Výravě.
A tehdy Zdislav Mnich s svými žoldnéři prvý súmrak noci na středu
jdú pěškami na vojsko Kostkovo a Pardusovo a shlednúce je, udeří
jim do vozův a zapálí jim búdy a samého pana Kostku tu u Vysoké
zabijí a jiné ztepú a zjímají a jiní se rozprchnú. A Diviš zapáliv
Plačice, ulekl na Horu KuněUckou."B)
Pokoje však nebylo.
Na Štědrý večer udeřili Hradečtí znova na statky Kunětického pána,
Diviše, a dorazivše až k Sezemicům, "vybrali městečko a vypálili".
Diviš Bořek z Miletínka pomstil se za útok tento již v úterý na
Nové léto (1437). Když v ten den vypravili se Hradečtí do lesa na
drvo, "pan Diviš z Kunětické Hory, uslyšav to, udělal na ně zálohu,
udeřil na ně i odehnal je od koní i od vozův a vzal koní voznÍch
na tři sta. "4)
Potom zase Hradečtí hledali hojiti se na zboží Divišově. "Ve středu
před Hromnicemi (30. ledna) vyjeli s vem:ú puškú k Libišanom;
i nedobyvše Libišan, přijeli zase do Hradce a přivezli několik raně
ných." Konec dlouhého zápolení na Parduhsku nastal snad po ma·
sopustě téhož léta,5) když ,pan Zdislav Mnich (Hradecký hejtman)
jel k císaři do Prahy a vzal s ním úmluvu. 6)
Na jaře opustil Diviš Bořek Horu Kunětickou a odebral se do Prahy,
když císař Sigmund ukazoval v neděli po sv. VHališi (5. května) na
hradě Pražském nového administrátora v duchovenství - Mistra
Křišťana. Zklamaný "mistr Rokycana se svými kněžími vyšel (17. června)
opatrně z Prahy"7) a uchyHl se pod ochranu svého přítele, pana
Diviše Bořka z Miletínka. Ten v nešpory vzal mistra za vinicemi
u Prahy na kuoň, když byl k němu tam vyšel; neb jeho více, než ve
sto koních čekal. I nesl jeho na Kunětickou Horu a odtud dán do
Hradce."8)
Ještě téhož roku (1437) zemřel Diviš Bořek, nechav po sobě památku muže válečným během nad jiné zbohatlého a předáka v tvorbě
události památné doby husitské.
Po smrti Divišově zůstalo zboží sice v rodině. ale podstatně se
štěpilo. Pardubskou tvrz a město obdržel Vaněk z Miletínka, bratr
Divišův. Kunětice s okolím spadly po přechodné správě druhého bratra

Diviš Bořek z Milelínka a jeho roct. Páni z Rychmímrka.

Divišova, Jetřicha, na syna Divišova, Soběslava (t 1468), jenž roku
1444 poděli v se s bratry Janem a Petrem, nechal si zboží Kunětické. t ,
Jetřichovi zbyly klášterské statky sezemské i Bylany a Přelúči s dvěma
. mlýny na Labi a všemi příslušnostmi. 2)
Pardubský pán, Vaněk z Miletínka, přejal zdejší tvrz již jako muž
bohatý. Dne 21. září léta 1436 zapsal mu v Praze král Sigmund "že
nemálo pracoval o (královo) počestné a dobré,« vsi Sedleckého
opatství, Týnec městečko, Vinarce, Bělušice, Kojice, Selmice, Chrčice,
Krakovany a Lholku v tisíci kopách grošů pražských. 3) Kromě toho
držel Vaněk také Hradišiko. 4)
Veřejného života účastnil,j>e horlivě. Dne 17. března léta 1440
seděl na sjezdu krajském v Cáslavi; roku 1448 táhl ku Praze ve
5
vojště Poděbradově, účasten jsa dobytí města a žil ještě roku 1454. )
Panství Pardubské vydal při své smrti synům Jiříkovi Él Diviši
k ruce společné. Protože Diviš brzy zemřel, hospodařil Jiřík Pardubský
z Miletínka sám (1462-1492).6) Nejsa ani šetrný, ani šťasten v hro·
madění statků dle způsobu svých předkův, prodlužil své rodné
zboží a na konec zůstalo mu na Pardubicích jen právo dědičné
a dvorec panský na Vystrkově, kde seděl, vystěhovav se ze zámku. 7)
Po celou dobu vlády rodu z Miletínka na tvrzi a v městě Pardu'
bicích držely se některé vsi z prvotního zboží Pardubského v moci
pánů Rychmburských. Po Arnoštu Flaškovi hlásil se k nim Jan Flaška
z Pardubic, bratr Arnoštův. Připomíná se r. 1439. Z této strany a
v témž roce (1439) prýští snad i částečné právo Zdeňkovi Holickému
1) Jsa spolehlivým straníkem Jiřího z Poděbrad, pomáhal mu l. 1448 k dobytí
Prahy, válčil s jednotou strakonickou, účastnil se ll. června 1450 smírných úmluv
na hradě Vildš!eině a přlsioupil k smlouvě i s hradem Kuněticemi. Za to odměnil
se mu Jiří, jakožto král Ceský, schváliv mu 20. ledna 1459 držení Kunětické Hory
doživotně a stavbu na něm do 300 kop. Rodu svému vymohl Soběslav na císaři r. 1456
pečetili voskem červeným a mnoho času osobně zlrávil před soudem dvorským
v zájmu výpros.
Dne 5. ledna 1451 dal Soběslavovi z Milelínka Aleš ze Slernberka "svou dobrou
vůli" na dva listy od císaře Sigmunda a od opata 0patovic~ého s právem na zápis
3000 kop grošův na zboží klášterském ve spolku s Půlou z Caslolovic a na závazek
dotčených mnichův jmenovaným věřitelům platili "tři sta kop grošův každý rok"
s datem 26. XL 1420. PUta měl zápis 150 kop gr. na klášteře již od krále Václava
s datem 15. června 1417. Dobrou vůli na listy od Půty (Puoty) získal Soběslav
z Miletínka 7. říjIJa 1454, (Arch. C. XVI., 95, 97, 121, 130.) Manželka Soběslavova
slula Anežka ~e ZerotÍna.
2) Arch. C. XVl., 151. Připomíná se v letech 1412-1454.
3) Arch. C. IV., 176 násl. Zprávy o Vaňkovi datují se v I. 1412-1454.
4) Sedláček,!., c. I, 35.
5) Roku 1462 nazývá se již "nebožčíkem". Arch. C. XVI., 143. Viz také Sedlá·
ček, I. c.
6) Roku 1474, 22. července, stál svědectvím Hedviku z Mnětic a. Jindřichovi
z Po!šteina a na Nemošicích při smlouvě na rybník Nemošický. Arch. C. XVL, 185.
1) Dne 11. března 1482 udělil mu král Vladislav důtku PtO nespravedlivé
"nesnáze, jež způsobil svému sousedovi, pánu Dašickému. (Arch. C. VIII.,398.)
Ke konci svého života r. 1500 měl schudlý Jiřík Pardubský spor s pražskou
Íarní osadou u sv. Mikuláše o zadrža\ý dluh k záduší 45 k. gr. pražských; (Teige,
I. c. II., 99.)
v

v

v

1) Vilém Kostka z Pos!upic na Hrádku, hejtman na Litomyšli.
2) Pardus Jan z Horky a z Vratkova, dědic zboží Podlažického.

B)
4)

Staří letopisové čeští, l. c.
Staří letopisové č., 98.
PopelečnÍ středa byla 13.

97.

února.
letopis. č., 99.
7) Nejen pro administraluru M. Křišťana, nýbrž že laké "císař na něho se hněval,
že nechtěl jeli do Basilee." (Sl. letopis. č., l. c. 100).
8) Staří let opisové č., I. c. 100.
5)
6)

Staří
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ze Šternberka a na Pardubicích k zboží zdejšímu. 1) Rod Šternperků
spřátelil se s pány z Rychmburka prostředkem sňatku Smil a ze Stemberka na Holicích (1408-1430) s Barborou, dcerou Smila Flašky
z Rychmburka a na Pardubicích (t1403). Právo Zdeňka Holického
vztahovati lze však nejvýše jen na Pardubičky a některé vsi; pánům Rychmburským příslušející. Po smrti Jana Flašky z Pardubic
(t1439) hlásil se k opuštěnému dědictví král Albrecht; ale zároveň
2
hlásili se k němu také čelní věřitelé, uznávaní i kanc,9láří královskou. )
Sotva tedy platilo královské darování Kašparovi SUkovi z Holiče a
Haškovi z Valšieina, třeba že dědici jejich hlásili se k takovému
právu ještě roku 1454. Skutečné panování nad Rychmburkem a částí
Pardubska ustálilo se r. 1443 v rukou Jana Pardusa z Horky a z Vratkova. S)
Zřeknuv se v mladších letech hejtmanství táborského, přilnul ke
králi Sigmundovi a od téhož získal roku 1436 statky kláštera Podl ažického. V bojích, jichž účastnil se ve prospěch jmenovaného krále
proti Táborům, byl také zajat. Roku 1440 byl zase na svobodě, ale
hájil již věci Jiříka z Poděbrad.
Maje vládu nad Evanovicemi, Pardubicemi Mnichovými a jinými
osadami Pardubska, sousedil se syny a dědici Vaňka z Miletínka,
Jiříkem a Divišem. Dne 22. ledna 1462 obnovil s nimi smlouvu na
zdělánÍ rybníkův ;4) zemřel však bezpochyby již roku 1465.
Dědicem jeho na sklonku věku patnáctého byl (vnuk 1) Vilém
Pardus z Vratkova. 5 )
Mezitím co seděl Jiřík z Miletínka na Pardubské tvrzi při uchování některých práv svého bratrance Soběslava Kunětického, získal
Soběslav Mrzák z Miletinka a Pardubic a zároveň hospodář na Hoře
Kunětické 20. ledna 1459 od krále Jiřího "za věrnost i služby holovost" zápis, "aby žádný hradu Hory Kunětické a zboží ku6 tomu hradu
nemohl od něho vyplatiti do jeho života bez jeho vůle. )
Avšak již snad léta 1464 po některém jednání měl Kunětickou
Horu sám král Jiří z Poděbrad. 7 )
Král Jiří nehodlal hospodařiti na Kunětickém panství přímo. Proto
převedl je dne 5. dubna 1465 na syny své: Viktorina, Jindřicha a Hynka,
knížata Minsierberská i na Bořka z Kunstatu. Postoupil jim nejen hrad

Horu Kunětickou s městečkem Bohdančem, nýbrž i vesnice z roku
1436 připsané.!) Nadto spojil s panstvím vedle zboží Sezemského
_ městečka s vesnicemi - i jinou část bývalého zbOŽÍ Opatovického:
ves Chroustov, Osek, Dubečno, Dvořiště 2) a ves zápisnou Přibýšov
kostela Boleslavského ;3) kromě toho vesnice klášferské "kterých Hradečtí byli sú v držení: Březhrad, Lhotku, Chrastnici, Sedlce, Práskačku,
Urbanice, Hvozdnici, Vlčkovu Lhotu, Plačice, Stežerky, Stežery, Vysokou,
RoudnÍčku a les Křivec".4)
Brzy nato, 24. dubna 1465, zvýšil knížatům na Kunětické Hoře
5
starou zástavní sumu o 20.000 kop grošů českých. )
Vrchní právo ponechal si král Jiří. Chtěje hrad Kunětickou Horu
opatřiti manskou službou, sám zapsal 18. června 1465 Mikuláši Ber~
kovi z Dubé, purkrabí kraje Hradeckého a Elišce z Okoře, manželce
jeho i dědicům šest set kop gI~OŠŮ peněz dobrých na dvoře a vsi
Libišanech, před tím Zdeňkovi Svábovi z Chvalkovic ve dvou slech
kopách zápisem krále Sigmunda zastavených a Berkou po vůli Jiří
kově vyplacených. Za to měl Berka k výzvě úředníka, na Kunětické
Hoře sedícího, vysílati na hrad jednoho pacholka pěšího s samostří
lem a jinou zbrojí střelnou. 6) Této povinnosti zbavil se Berka po7 pěti
letech, vrátiv Libišany dobrovolně Jindři.chovi Minsierberskému. )
Stejnou službu konati měl na Kunětické Hoře Majnuš z Chvalkovic,
jemuž král dal dne 26. července téhož roku "hledě i k minulým jeho
S
službám", dvůr poplužní ve vsi Neratově s krčmou a příslušenstvím. )
THo střelci bývali potom na hradě "dokudž by toho poiřebi bylo
a potřeba jim dána od jídla a pití jako jinému čeledínu".
Další zcizení svého statku způsobil král 7. dubna 1468, zapsav
Petru Kdulincovi a Beneši, bratřím z Oslromíře za odměnu starších
služeb Maslojedy s poplužÍm, Račice, Benátky s po plužím a Habřinky
9
s příslušenstvím v 2500 kopách českých. )
Město Pardubice a bližší okolí, siojíc politicky cele v rukou pánů,
králi Jiřímu oddaných, ynábožensky pak v táboře kališném a namnoze
již i při nové družině Ceských bratří/O) upadlo bezpochyby v značnou
škodu ve válce, kterou léta 1469 proti Jiřímu podnikl Uherský král
Matyáš.

1) D, A. z Veleslavína kalend. Mst. ke dni 7. XL 1439. Sedláček, l. c. 35.Urbánek, I. c. 188. Byl totiž nV sobolu po sv. Linhartu (7. listopadu) 1439 l!: straně
pod obojí přijat na schůzi kněŽÍ a mistrů urozený pan Zdeněk tlolický ze St. a na
Pardubicích vedle pana Pertolda Cernohorského, maršálka kro Ceského z Moravy".
2) Menhar! z Hradce, Hynek Krušina z Lichtenburka, Jiřík z Kunsla!u, Jan z Mochova i Arnošl z Humpolce měli zápis od Jana Flašky na Rychmburk již 3. čer
vence 1439.
3) Arch. Č. XVI., 143, Sedláček, l. c. 82 (DD. 16, 21; 23 O. 4-5).
4) Arch. Č. XVI., 143. Týkalo se 10 zvláště Pardubiček.
5) Tamtéž.
G) Arch. Č. XVI., 137.
7) R. 1463 nazýval se Soběslav ještě "seděním na Kunětické Hoře". Dne 5. dubna
1465 nazývá se v listě král.ově "někdy urozený Soběslav z Miletínka a Pardubic.«
Zemřel r. 1468 (1). (Arch. C. XVI., 137; Sedláček, l. c. 55.)

1) Viz stranu 30.
2) Měl je původně od Sigmunda císaře zápisem Havel z Dřevenice v 600 kopách.
Dcera jeho Anna prodala Je Soběslavovi z Miletínka a ten zase Bočkovi a Martinovi,
bratřím z Hrádku. (Arch. C. XVI., 159.)
3) Tamléž4
4) Arch. C. XVI., 160. Les Křivec šířil se při vsi Borku a Rokytnu.
5) Sedláče!<, I. c. 56.
6) Archiv C. IV., 178.
7) 17, únor§. 1470. (A. C. IV, 181.)
8) Archiv C. IV, 179.
9) Tamtéž 180. Před tím mě! na vsi tyto zápis Burjan z Lipy, nejvyšší písař desk
zemských.
.
10) Viz Bartošovu úvahu o "Knězi Martinu z KrčÍna" v Čas. m. kr. Č. 1917,
str. 139 násl.
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Hnuv se dne 13. února toho roku od Brna, vedl do Čech 10.000
jízdných a 6000 lidu ~ěšího přes ~i~<?myšl ~ .Mýto va~ .k T~?ci .H~o:
chovu. Všude daleko siroko dal pahh, lOUpItI, vrazdlh a JlmaÍl hdI
dle obyčeje uherského, že mnoho vesnic lehlo popelem. Mezi mmI
bylo i vypálené Uhersko, majetek Jenjka z Mečkova. Odtud po plenech, jak se zdá, několik dní v celé okolní krajině konaných, hnulo
se vojsko krále Matyáše, příchodem vojů Zdeňka Konopištskéh<! od
Slaliňan zesílené, ke ChrudimV) Byv odražen dne 19. unora kralovskou posádkou od hradeb města, dal se král na další tažení přes
Heřmanův Městec, jím vypálený, k Hoře Kutné, až dočekal se potupného obklíčení u Vilémova králem Jiřím. ll)
V čase po krvavém tažení Matyášově hlásí se k Pardubicům několik
věřitelů schudlého zdejšího majitele, Jiříka z Miletínka. Předním z nich
byl Zdeslav Jeník z Mečkova, r. 1474 po prvé připomímmý. Slávu
rodu založil děd Zdeslavův Vilém, jenž z Plzeňska přesídlil do Litomyšle jako hejtman táborský (1431-1432). Syn jeho, Vilém leník,
stejně proslulý skutky válečnými jako otec, získal Uherska; roku 1437
bojoval na Moravě, roku 1443 byl rotmistrem ve vojště Vladislava,
krále Uherského, léta 1449 stál při jednotě poděbrádské. Zbohatnuv
někiervmi odúmrimi, statečně válčil léta 1469 s Matyášem Uherským
a zesn~l snad v témž roce, nedlouho po zkáze, kterou zážehem při
pravil král Matyáš jeho hlavní tvrzi Uhersku. 3)
Protože ze synů jeho Bohuslav záhy zemřel, užíval celého dědictví
druhý syn, Zdeslav Jeník z Mečkova. Vedle otcovského statku měl
zboží Veselské a některou část panství Pardubského.4 ) Jiný díl Pardubska zůstával tehdy v rukou Jindřicha staršího, knížete z 1'1insierberka. Právo k němu udílel knížeti jednak zápis od Jiříka Pardub·
ského a od kněze Baltazara Mrzáka (z Miletínka) deskami zemskými
1) Tomek,!., c. vn, 236.
2) Staří letopisové čeští vzpomínají na tylo boje veršováním "O válce s Uhry": .
"Tu (Matyáš) k Litomyšli přijede
potom až k Chrudimi jede;
ale prve se v Týnci slaví
a své stany tu rozbL
Tehda také Zdeněk Konopiš!ský v Slaliňanech
u Chrudimě ležiše
a jim předměstí vypálili chtiše;
ale lomu se obránichu
a předměstí jemu vypálili nedadichu.
A polom Konopišlský do Týnce k králi jede
!I. tu se s ním sjede.
Tu sú mnoho zlého učinili
tvrzí i vsí mnoho spálichu;
odtud spolu tepruv k Chrudimi jededu
a škodu veliku učinichu.
To se dálo v postě první neděli,
když sú k Chrudimi městu přijeli.
Odlud k Heřmanovu Městci jeli
lu Městce i vsí drahně vypálili. (SI. I. Č. l. c. 489 násL)
B) Sedláček, I. c. L, 110.
4) Sedláček, I. c. 110.
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dotvrzený ;1) kromě toho snad starší závazek po dědu Jindřichově,
panu Viktorinu Bočkovi z Poděbrad a na Pardubicích. Po smrti krále
Jiřího (22. března 1471) obdržel Jindřich starší při dělení 9. března
1472 - za splátku peněžitou ostatním dědicům - vedle knížectví
Minsierberského s hradem Frankšteinem, hrabství Kladského, hradů
Homole a Náchoda se zbožím Vismburským a Skalickým i hrad Horu
Kunětickou a přísiušný k ní statek zrušených klášterů Opatovického
a Sezemského.
Všechny zápisy na panství Kunětické potvrdil Jindřichovi a bratřím
jeho král Vladislav teprv dne 13. listopadu 1477, zvýšÍ" zástavu
o 3000 kop grošů. Také městečko Přeloučí s dvěma mlýny a dvorem
poplužným pot,VrdH mu král vedle Lhoty Větší a Menší, Mokošína,
Jankovic, Kozašic, Skudl a rybáře v Labětíně, Maslojed, Račic, Benátek a Habřinek. 2)
V poslední době své vlády na Pardubském panství získal kníže
Jindřich dne 16. května 1488 od Zbyňka Bochovce z Bochova zápis
na zboží Jestbořice i s Labem a lukami, řečenými na Psinci, vsi
Bezděkov, Rajchov (Barchov), Opočen, Opočník, Lány na Důlku i s
krčmou a ves pustou Crkaně. B)
v

1) Balthasar, syn Soběslava z Miletínka a na Pardubicích, stal se knězem a byl

vysvěcen 20. dubna 1481 v Modeně od Augustina Luciana, biskupa Sancfuarienského.
Primici slavil v úterý po sv. Duchu v hradeckém kostele sv. Ducha. (Solař, Dějepis
Hradce Kr.). Dne 7. dubna r. 1487 poháněl Balthasar Mrzák Jindřicha st. knížete
z Minslrberku nZ majeslálův a listův zadržení, kteréžto král Jiří k sobě vzal; ke kterýmžto listům a maj~státům má lepší právo, než on kněz Jindřich po dědu a po

otci svém." (Arch. C. XVL, 308.) Téhož léta v pátek o suchých dnech adventních
(14. prosince) poháněl Balthasar kníže Jindřicha pro bezprávné uvázání se ve
zboží Sezemské.
Při soudu, 16. června 1489 konaném, okázal "kněz Albrechl, poručník pohnaného
(Jindřicha) listy, mezi kterýmižto lisl krále Jiřího, v kterémžlo lislu JM!. dává Sobě·
slavovi, olci kněze Balthazara, právo, aby jeho žádný nemohl s Kunětické Huory
splatili do jeho živola a při tom také pravě; Poněvadž jest výplata ta žádnému jlnému
nesvědčila, ani dědicům jeho, než do živola jeho, že jest to král Jiří, jakožto Ceský
král dobře vyplatiti mohl. Při tom okáza! jest, kdež jesl jemu král Jiří témuž BaIthazarovi
s pány na plném súdu dal léta pro siro!čie lepší -. Proti lomu kněz Balthazar
pravil jest, že jesl byl v sedmi letech, když sú mu ta léta dána, ježto jest toho
na JMKské žádný z přátel, ani z poručníkův jeho nežádal". - Páni na soudu dali
však knížeti Jindřichu za právo. Potom dne 17. června (1489) propustil BlJlthazar
JI1rzák z Miletínka Jindřicha i z půhonu pro spor o dědiny sezemské. (Arch. C. XVL,
334, 335.) ,
2) Arch. Č. XVL, 202. Dne 4. listopadu 1477 pripsal král Vladislav Petrovi Kdu·
Unci z Oslroměře, hejtmanu kraje Hradeckého i bratru jeho, Benešovi, pět set kQp
gr. é. na vsi Maslojedech s poplužím, Račicích, Benátkách a Habřinkách. (Arch. C.
IV., 184.)
Dne 28. srpna 1491 dal král Vladislav výplatu na vsi Maslojedech, Račicích,
Benátkách s dvorem a na Malé Habřince Sigmundovi Kurcbachovi z Vítkova, královskému komorníku v 1500 kopách g. Dn~ 2. V. 1493 postoupil M. KduHnec jme·
nované vsi Vilémovi z Pernšteina. (Arch. C. IV., 197; XV!.,455.)
3) Pro své poddání biskupům Olomúckým způsobily si Jestbořice - dle kroniky
Hájkovy a Beckovského - časem pověst jako sídlo kláštera pannenského, neb
lemplářského. Zbylý pahrbek při jižní straně kostela, příkopem obehnaný, jest zbytek místní tvrze.

38

Hlava

m.

Pardubice nad L. -

Tvrz,

město

a panství do r. 1490,

Knížata Minslerberská.

Správci rozsáhlého panství Pardubic a Hory Kunětické byli knížecí
Prokop Liška z Vysoké a Václav Zahrádka ze Zahrádky.I)
V té době měnil se obraz Pardubska čilým zakládáním některých
rybníků. Tufo práci začal již v půli století patnáctého Pardubský pán
Vaněk z Miletínka; načaié dílo v hospodářství ryb ním rozšířila knÍŽata
Minsierberská základem rybníka Rosického. Hlavním původcem tohoto
podniku byl hradní úředník Václav Zahrádka, který i na získaných
gruntech v DřHči a Bukovině směl po vůli pánově "k svému půžitku
udělati rybník, jej zastavovati, nasazovati, spouštěti i slovovati a ryby,
jakž se jemu zdáti bude, k svému půžitku obohacovati".2)
Posledním hejtmanem knížat Minsterberských 3) na Kunětické Hoře
byl Krištof Návoj z Starchuvic, jinak z Sfarohlivic; purkrabím hradním
podle něho byl Duchoň z Rybifví. 4 ) Správa jejich však značně se
úžila, když knížata počala zastavovati různé části z panství pro valnou
úředníci

tíseň peněžnÍ.

Jsovuce od některého času dlužna Stěpánovi Andělovi z Ronovcě
a na Stěpanově 2900 uherských zlatých, zastavila mu knížata dne
19. listopadu 1482 městečko zápisné Přelouč nad Labem s domy
šenkovními, s krčmami, s dvory kmetcími a ostatkem příslušenství
i kostelním podacím5) ; vyloučila pouze dvůr poplužní a popluží Petříkov
V prvé čtvrti patnáctého století měl Jindřich Lacembok z Chlumu zápisem Jestzboží "do dvou životů·.
Pavel, biskup Olomúcký, zapsal po smrti Lacembokově hlavním zápisem 7. čer
vence f, 1441 zboží Jestbořické krom Jestbořic Mikuláši Bochovcovi z Buchova
v 600 kopách gr. č. Byla to ves Crkaň, Barchov, Bezděkov, Opočen, na Háji,
Lány, Opočnec Malý s lidmi, poplatky "tiem lesem, ježto slove Bor i s jinými lesy
i s líem mlýnem, ježto slove na Veselici, s řekami i s tú řekú, kteráž skrze Barchov
leče i s Labem - - i s přievozem proti Opočenci a na Psinci kopu platu roč
ního - Zápis z 21. července 1442 od téhož biskupa zní na 500 kop s právem "držení do dvú živo/ú".
Biskup Jan xm. stvrdil Mikuláši prvý zápis "jemu a jeho jednomu dítěti 8. února
1454. K tomu přidal ves Jestbořice s podacím v 600 kopách g. č. "Kdyby tam co
prostavěl", nemá se čítati k sumě záslavnÍ. Mikuláš Bochovec dal polom synu Stě
pánovi ves Jestbořice; druhému synu - Zbyňkovi - zůstalo zboží ostatnÍ. Král
schválil zápisy 24. prosince r. 1467, připsav 400 kop přisouzených a ještě jiných
400 kop z milosti.
Dne 23. prosince f, 1479 postoupil Štěpán své právo Zbenkovi (Sic) a ten zase
16. května 1488 odevzdal právo na statek Jindřichu, sl. knížeti z Minslerberka. Brzy
na 10 31. května 1488 zastavil knÍŽe Jindřich celé zbOŽÍ na 3 léta v 2100 zl. uherských Václavovi z Nestajova a ze Žehušic. Z doby hospodářství rodiny Bochovců
pochodí snad v Jestbořicích zdvižení tvrze - -. (Arch. Č. IV., 177; Arch. Č. XVI.
105, 127, 184, 210; Sedláček, I. c. I, 39; Pam. arch. vn, 568, Heber V" 147, a j.)
1) Tomuto stvrdil kníže Jindřich 28. listopadu r. 1476 koupi dědin v Dřílči a v
Bukovině i u Haška z Březhradu pustinu. Také schválil Zahrádkovi i Markétě z Hu~liřan ,a z Chvalkovic, manželce j~ho, postup zápisu na dvůr a ves Libišany s příslu.
sens!vlm (po ]1. Berkovi). (Arch, C. IV., 183, 184.).
") Arch. C. IV, 183; Arch. C. XVII., 484,
3) Jindřicha a Hynka bratří.
4) Arch. Č. IV., 192.
5) Od 30. listopadu 1463 měl tu zápis Purkharl Kamarel z Žirovnice, komorník
krále Jiřjho a týmž zápisem držel i Lholu Větší a Menší, Mokošín, Jankovice, Kozašice, Skudly a jednoho rybáře v Labětíně ve dvanácti slech kopách grošů. Po
něm převzal vše Jan Mandelík z Chrastu. (Arch. Č" IV., 187, XVI., 151.)
bořické
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s příslušnými rybníky. K zástavě Anděloyě slušely také Lhota Veliká
a Malá Lhotka, Janlwvice, Kozašice, Skudly i čtyřiadvacet grošů
v Labětíně a šestnáct grošů v Benešovicích na lidech platu ročního. 1 )
Schválení zápisu vyprosila si knížata na králi Vladislavovi dne 10.
března 1483. Dne 31. května roku 1488 oddělily se prodejem za
3000 z1. uhetských od Kunětické Hory Václavovi Zehušickému z Nestajova a z Zehušic dědiny v vRosicích, Doubravicích, Qhrazenicích,
Rybitvech, Sopřeči, Habřině, Zivanicích, Přelovicích a Cerné u Bohdanče; příslušenství v Jestbořicích za 2000 zl. uherských smlouvou
druhou. 2)
Téhož léta, 27. června, zastavil Jindřich, starší kníže, panu Vilému
Zubovi z LandšteÍna a na Chlumci pro starší dluh čtrnácte set kop
grošův českých širokých městečko Bohdaneč "se všemi půžitky a dů
chody, ves Bystřec, Hrádek, Pojhranov, Kavčinky Malé a ve Velikých
Kavčinách jednoho člověka všecky jmenované vesnice i s lidmi,
s dvory kmeh;ími, s robotami fl platem; k tomu od hajných (knížecích)
"kteří lesy Zivanské a SemUnské mýtíc, prodávají, má každý rok
vydáváno býti padesát (a) půl páta č. groše. uS)
-Posléze dne 3. července r. 1488 prodal kníže od Kunětické Hory
kláštera Se zemského dědiny zápisné v Sezemicích, městečko s pří.
slušenstvím, v Počaplech dvůr kmetd fl j, Janovi Andělovi z Ronovce
za 1050 uherských zlafých. 4)
K zastaveným statkům slušely také i Trojovice, Skalice, Blížňovice
a v Komárově 3 lidé, které od Jindřicha knížete zástavou držel Jindřich
z Jezera v 1200 zl. uherských; též i ves Cankovice,5) Vyhrazoval si
kníže při smlouvách právo výpovědi k výplatě ze zástavy, ale neužil
ho pro patrné nedostatky; vzrůstající tíseň nutila jej konečně vzdáti
se i. ostatních práv na střediska širých zboží - na Horu Kunětickou
a Pardubice. 6) Toto rozhodnutí uspíšil i tuhý nedostatek sousedního
1) Archiv vČ. IV., 187.
2) Arch. ~. V, 538, 539; XVI. 324.

3) Arch.

~.

IV., 189.
XVI., 324.
5) Arch. C. IV., 192, 194.
6) Dle cedule roku 1490 vlastní rukou knížete Jindřicha sepsané, bylo panství
zatíženo již těmito záslavami: "Kaffunk z Homole držel Rokytno s jinými vesnicemi
v 500 kopách g. č.; Mikuláš z Chrastu, Otcův bratr, Kunětice s jinými vesnicemi
v 1082 kopách a Dolanys jinými vesnicemi v 600 kopách. Kapras z Chrudimě
držel Cankovice a Zminné v 550 kopách; platu v Kolodějích Větších s Horkou
v 150 kopách a v 2 zl. uherských; Bezchleba z Chrudimě Hostovice a něco v Komárově v 175 kopách li lidi v Komárově v 200 zl. uherských, kromě loho Dříteč
v 300 zl. Mikulášovi ,Holohlavskému zastaveny jsou Břehy s jinými vesnicemi v 539
zlatých uherských. Certová z Hradce držela 3 19uky ve 100 zl. a dvůr Přeloučský
v 150 kopách grošů. Zehušický měl v zástavě Zivanice se vší rychtou a Rosice
v 1650 kopách; Brikcí z Libanic Choteč v 292 zl. Janu Andělovi zastaven byl mlýn
Sezemský v 450 "I.; kromě toho Sezemice s jinými vesnicemi v 600 kopách grošů.
Osice- s rybáři na B1atnÍce zapsány byly Janu Otcovi v 200 zl.; a na tom měl i živoly.
Také jeho dílky měly Qsice, ves s dvorem poplužným v 700 zl. Také jim slušely
živoly. přelouč držel Stěpán Anděl, maje na to zápis královský, v 1502 a půl
kopě; Uřelickou Lhotu v 250 zl. uherských. Svítkov zastaven byl Liškovl v 150 ko·
pách, dvůr ve Svítkově v 45 kopách; 100 zl. na t10košÍně zapsáno měl Matěj Brkov,
4) Arch.

G.
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pána - Jiříka Pardubského a slibný kupec, jenž mohl upokojiti čelné
věřitele obou panství. NejnepezpečnějšÍm věřitelem byl Jeník z Meč
kova, (sám) dlužník rodiny Cabelických.
Nejvážnějším kupcem byl moravský pan Vilém z Pernšleina a na
Helfenšteině.

Hlava IV.

O O B A PER N Š TEl N Ů.
1490 -1560.
řípravy k vlastnímu převodu zboží Hory
Kunětické na rod Pernšteinský spadají

do roku 1490.1)
Již tehdy snad pomohl pan Vilém
z PernšteÍna knížeti Minsierberskému
některou zálohou peněžní a sám smlouval, pojišfuje si koupi panství Kuně
tické Hory a Pardubic, jak u knížete

Na jiné ceduli - nejposléze počátkem září 1490 psané - upravoval úředník
knížete pánovy dluhy dalšími přídavky a poznámkami obšírnějšími. Dle této Anděl
půjčil na Sezemice 525 k. g. Č., ujisliv se dskami na půlletní výpověď. Na mlýn
Sezemský půjčil 225 kop g. Č. na rukojmí a pololetní výpověď. Mikuláš, Otcův
bratr, půjčil na Kunětice, Brozany, Hradiště ft jiné vsi 1000 kop g., ua Polizy
250 zl. Bezchleba, maje Dříteč v 300 kopách, čekal na výplatu příštího sv. Jiří
(1491 ?). Kaffunk z Homole měl na Rokytně a ostatních vsích 1000 zl.; Jindřich
z Jezera držel Cankovice, Blížňovice a Skalici v 1200 zl.; ,,10 se jemu hned dáli
má, jakož byl prótoh kn. JMtí vzat do sv. Kateřiny; a již jest knížeti JMti pově
děno, že v tento pálek chce vlehnúti, nebude·li jemu ta suma položena".
Panu Zubovi zaslaveno bylo městečko Bohdaneč s vesnicemi v 1400 kopách;
dle výpovědi čekal na výplatu o sv. Jiří.
Bl'ikcí z Libanic mě! Choteč v 292 zl. na pololetní výpověď. Pan Václav Žehušický
půjčil na Rosice "blíž ke třem tisícům zlatých, ujištěných dskami. Olec z Chraslu držel
zvláště Dolany, Rohoznici, Křičeň v 600 kopách grošů na půllelní výpověď; Kapras
z Chrudimě Lány s některými vesnicemi v 1100 zlatých. Hyndrák a Bezchleba měli
Hostovice a Komárov, Jindřich Veliký Dlúhoveský Břehy a Lohynice. Panu Zahrádkovi zaslavila se Bukovina v 100 zl., Pardubskému (Jiříkovi) Svítkov II Liškovi
Blansko. (A. Č. XVI., 367 nás!.).

1) Původ toholo panského rodu, významem i bohatstvím na Moravě a v Čechách
nad jiné znamenitého, zastřen jest pověstí o vítězství uhlíře Veňavy (Vojtěcha) nad
zubrem, jež vyneslo mu titul šlechtický II znak.
.
Histori.cky dosvědčený prvý člen rodu lohoto je~t Hot!lrl (Ootlha~dus) let~ ~ 17 4.
Syn jeho, Slěpán z Medova, jinak z Medlova, byl kralovskym purkra.blm na D~vlc~ch
a zakladatelem ženského kláštera Augustiánek v púbravníku. Po Jeho smrlI, (pr~d
rokem 1235) dědili synové: Vojtěch, Jimram a Stěpán. Vojtěch ve vdovstvl svem
stal se (r. 1239·56) projJošlem v DúbravnÍce, I!žívaje při tom ~?vého p,řídom~u -:de
Lapide" (z Kamena); Stěpán uchoval si povest ?!mov~,! klastera Dubr~~mckeh?
(roku 1243), před tím od Tatarů zpustošeného. UZlva! pnd,omku ,,~e Zubn . Ze. tr!
synů jeho Filip byl komorníkem moravským, Bohuslav breclavskym (r. 1293), treh
syn, Štěpán, r. 1285 poprvé užil nového rodového názvu nZ Pernšteína". ~edle
tohoto udržela se ještě některý čas ro.~ová jména, bu~, staršÍ! neb v~be<;. no va, k~
příkladu z Jakubova (r. 1302) a pozdějSl "z Auersperku - nekdy pn teze os~be
měněná. Teprve koncem XIV. věku ustálilo se jméno nZ Pernšteina". Ze starslch
statků rodu tohoto znám jest Medov, Jakubov, Pernštein, Zubrštein, A;ersp~~k, Piš~le~,
Skály II. panství drobnější. Roku 1358 prodal Jimram z Jakubova sve .~boZl Zuprstem
markrabí Janovi vyměniv si s týmž pánem ves Dunajovice za hrad Plso!ec. Zaznamy
o přísedících u' soudu brněnského často připomínají Jimrama z Pernšteina. i brat~a
jeho Filipa z Jakubova, Znatu (Vznatu) z Pernšteina, anebo Jakubova. Syn Jlmramu~
Vilém z Pernšteina, přísedící soudu brněnského í olomouckého, v posledních dvaceh
lelech věku XIV. vynikl nad ostatní, zvláště po vymření větve z Jakubova. Roku
1408-9 byl komorníkem soudu brněnského, r. 1414 zemským hejtmanem. Svou přízeň
k věci Husově z r. 1415 záhy odložil. Po brzké smrti staršího syna Štěpána nechal
statek ostatním synjim: Bavorovi a Janovi. Bavor činně účastnil se válek husitských,
zvláště vítězství u Ustí a Tachova; bratr téhož, Jan z Pernšteina, podporoval stranu
Hynce Ptáčka z Pirkšleina i nástupce téhož,. Jiříka z Poděbrad. Roku 1438 a lél~
1454 byl mezi posly, vyslanými k Polskému králi. Roku 1471 přestoupil ke strane
Matyáše Korvina, ale potom držel se krále Vladislava, i když syn jeho Vilém odpadl.
R. 1473 byl jedním ze 4 ředitelů moravské vlády zemské. S chotí Bohunkou z Lomnice vrátil svému rodu hrad Ji'išolec a Zubršiein; k tomu koupil Křižanov, Bystřici, Skály
a Mítov. Ze synů jeho prvý, Sigmund, padl v boji za krále Jiřího dvakrát do zatetí
(r. 1467 a 1470). Druzí dva, Vilém a Vratislav, hospodařili na otcovských slaiclch
od počátku nedílně. Spolu přikoupili Lilnou. Vratislav sňatkem získal Plumlov
a Rroslějov. Jsa komorníkem brněnského soudu, zemřel r. 1496. Dědicem všeho
rodinného statku zůstal Vilém.
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O ~oupi Hory Kunětické.

Pernšteinů.

Jindřicha, tak také u krále Vladislava. vrchního pána zastavených

zboží zemských. 1)
Oboustranného smlouvání účasten byl bezpochyby také Jan Filipec
biskup Varadinský.
'
Tt~ ,měl o~ knížete J!ndřicha "k věrné ruce položené všecky zápisy,
svedclcl na zamek Kunefickou Horu i s jeho příslušnostmi".2)
.
Tent~ biskup měl také na Kunětické Hoře svého člověka zámeck~!ll h:J!ma~i.em vedle Duchoně z Rybitví, knížecího purkrabí. Byl to
d:lV: ,lIZ 'pnpo~enu.tý Krištof Návoj z Starchuvic, jenž počal z rozka:ap~ sveho pana, Hma, vbiskupa, vypláceti některé vsi již v letních
meslclch roku 1490 na ucel pana Viléma z Pernštejna. 3)
Protože počátkem Hsiopadu 1490 jednání mezi knížetem a panem
,!ilémem z Pernštejna se skončilo. "stvrdil král Vladislav dne 13.
lIstopadu v Prešpurce zápisův prvních a k tomu dal spravedlnost
svou, ač by která naň přišla, panu Vilémovi z Pernšteina".
Oznamoval v Hsty obšírně: ,,1akož Vilém z Pernšteina nejvyšší
h?,fmi~tr království Ceského má a drží hrad Kunětickou Ho~u s jeho
p"nslu~nostmi v některých jistých zápisích předkův našich, králúv
C;skych, a ~ zápisích našich i také v zápis~~ch Jindřicha, vévody
Mmsferberskeho, k kterýmž jest již psaný Vilém s dobrými vůlemi řádně
přišel; při kterémžto drženi jmenovaného Viléma a dědice jeho
zůsfavujem". "A k tomuto povolení naše královské také dáváme
aby již psaný Vilém všecka zboží, kteráž od hradu Kunětické HorÝ
z~?tavena a ~aps.?na )so~, vypla!~ti . mohl vedle znění zápisův, bez
!Sl odpornosti drzlieluv iech ZpOZi. A k lomu milost dáváme takovúto,
ze my, ani budúcí naši králové Ceští nemáme žádnému žádných životův
zapisovati, ani dávati na těch zboží (sic), dokud Vilém a dědicové
jeho hrad~vKuně~ické Hor!.s j,eho příslušn?stmi v držení budou".4)
Tehdy JiZ sedel na Kunehcke Hore pernsteinský hejtman, Jindřich
z FN~c~o?a a.z Břez~íka, jako přední hosp~;!,á! pana Viléma. 5) Potřeb.
nyml listInami spevml se trh teprv roku pnshho.
v

F

.• 1) Takovol.!,.zálohou na př. byla bezpochyby suma, váznoucí na dvoře v Hosto
vlclch. ,N~ starsl styky ukazuje z r. 1472 Hsl, jímž nejmenovaní jiskové kvitují Viléma
z Perns!ema ze sumy 1000 zl. jistiny, v nÍŽ se by! zaručil za knížete Jindřicha
G

(Arch. C. XVl., 548.).
.
2) Arch. C. IV., 196. Jan Filipec, biskup Varadinský, důvěrník krále Matyáše
Korvína i Viléma z Pernšteina.
3) Př~de ,dn~m ,17. Jíjna vyplali! vsi Trojo.vice, Ska~ce, Blížňovice (Cankovice)
a v Komarove ln doveky ve 1200 zl. uhersky ch proslrednictvím kunětického purkrabí Duchoně. Pl!,rkrabí složil peníz v Chrudimi pro panoše Jindřicha z Jezera do
rukou Sigmunda Sárovce, plnomocníka Jindřichova; ale vrácený lisl na zástavu
??evzdal ješf.ě knížeti Jindřichovi. Svědomí od Duchoně, dané na Kunětické Hoře 17.
flJna 1490, svym obsahem působí domněnku, že výplata v Chrudimi penězi Jana biskupa
(t. j . .;'liIéml! z Pernšteína) stala se aspoň o některý měsíc dříve. (Arch. Č. IV., 192,193)'
) A. C. XVI., 361 násL
. .
. .5} V pát~k před svatým Linhartem zpovědníkem (5. listopadu) 1490 vyznával
Jmdnc~ z. Nac~.~da, hej!ma~ na Kunětické Hoře,. že na místě pána svého, Viléma
z Pernslema, pflJal od Benese z Weilmile, purkrabl karlšteinského a mincmistra dluh
500 kop grošů českých. Svědkem byl Krištof Návoj ze Starohlivic, - ještě 17. října
1490 hejtman mínstrberský. Orig. v archivu města Kutné Hory, A. C. XVI., 359.
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V soltotu po hodu Tří Králů (8. ledna) léta 1491 stala se v mo·
ravském Zďáře smlouva mezi Jindřichem starším, knížetem Minslerber.
ským a panem Vilémem z PernšteÍna o hrad Kunětickou Horu a zboží
k tomu zámku. příslušející. Pan Vilém smlouval osobně, za knížete
Jindřicha byl přítomen knÍŽe Hynek Minsterberský a Jan Boček z Kunsiafu a z Polné.
Prostřednictvím těchto zavazoval se kníže Jindřich starší panu
Vilémovi "udělati na ty všecky zápisy a spravedlnosti dobrou vóH"
kromě těch vsí, kteréž Hradečtí drží ;1) "dobrá vůle" vztahovala se
také "na Sezemice i na vsi k tomu příslušné, na Maslojedy, Benátky,
Račice,2) na Chrústov i na ty, kteréž by mohly se doptati, rybník
Pěžický u Bohdanče a ves Pěžice, kterouž kněz Jindřich koupil
dědičně."

To vše "co jest v dskách", směl pan Vilém "dskami ujistiti tak,
jakož sám kníže má od Jana Dobřanského a strýcův jeho. Také při
tom nechati má životy, jakož jsou zapsány na Přeloučí, na OsicÍch
a všecko právo ke vsi Libišanům." Zvláště "toto jest znamenitě vy·
míněno. Jestliže by kněz Jindřich kdy přišel "'fl držení Pardubic, že
pan Vilém z Pernštejna má jemu pustiti vodu vésti přes grunty své
od Lhoty, však sobě a lidem bez škody." "Na ty všecky zápisy, listy
a spravedlnosti má (kníže Jindřich) panu Vilémovi z Pernšteina3 dobrú
vúH udělati dosiaiečnú v tu neděli poslední. masopustní přiští ) a po·
ložHi u pana Jana Bočka na Polné k ruce páně Vilímově i jeho erbův."
"Pan Vilém z Pernšteína má položiti list, který svědčí na 16.000
zlatých i s těmi dobrými volemi na to II téhož pana Jana Bočka na
Polné též na ten den k ruce kněze Jindřichově."
1) "Za ty kníže Jindřich vzal 1800 zlatých a těch nebyl povinen panu Vilému
z Pernšteina vyčišťovati". - Zápisy, kterými kníže Jindřich dal dobrou vůli panu
,
Vilémovi 31. ledna 1491 na Kladšlě, byly:
1. Zápis od císaře Sigmunda panu Alšovi z Sternberka Holickému a Půloví
z Častolovic na sumu na klášteře Opatovském i list opata, jímž se zavazuje každý
rok lu sumu vydávati.
2. Zápis císaře Sigmunda Diviši Bořkovi z Miletínka a dědicům na hrad Kunětickou Horu s Bohdančem a vesnicemi.
3. Zápis císaře Sigmunda Havlovi z Dřeveníce na některé vsi" od kláštera
Opatovic.
4. List od krále Václava IV. panu PUtovi na sumu na klášteře.
5. Lisl od krále Jiřího z Poděbrad na souhlas Soběslavovi z Miletínka k opravě
Hory Kunětické.
6. Zápis od krále Jiřího z Poděbrad synům na hrad Kunětickou Horu a Sezemice
i na přirážku sumy zapsané.
,
7. Zápis Purkarthovi Oamarelhovi z Zirovnice a dědicům na Přelúčí a vesnice.
8. Listy 2 od krále Jiřího z Poděbrad panu Samuelovi a jiný na zástavu vsi
kláštera Opatovského.
9. Lisl od krále Vladislava knížeti Jindřichovi a dědicům na držení všech těch
z.ástav až do vůle týchž knížat výpovědi a na dědictví rybníka Pěžického. (Arch.
C. XVI., 374 násL),
2) Dne 28. srpna 1491 dál král Vladislav právo Sigmundu Kurcbachovi z Vítkova,
komorníku svému, na výplatu v 1500 kopách groši'!v českých na Maslojedec!t s dvorem,
na Račicích s rybníkem, na Benátkách s dvorem a na Malé Habřince. (A. C. IV., 197.)
3) Dne 13. února.
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toho pak "na svatý Jiří příští dáti má všech tři tisíce kop
širokých, a ty peníze mají býti položeny na Litomyšli u pana
Bohuše Kostky, neb jeho bratra, k ruce kn~ze Jindřichově".
"A tak již pan Vilém z Pernšfeina hned od tohoto svatého Jiří
příštího má moc všecky zástavy vypovídati, nebo kněz Jindřich nemá
do toho již nic míti. "1) Současně přijal pan Vilém právo na Libišany,
dvůr poplužní a ves. 2) Ještě v den smlouvy psal kníže Jindřich Janovi,
biskupu Varadinskému, "aby panu Vilémovi vydal zápisy na týž zámek
- Horu Kunětickou, k věrné ruce u něho od knížete položené« •3)
Prvou splátku 500 kop grošů položil Vilém z Pernšteina v úterý,
den Obrácení sv. Pavla (25. ledna) r. 1491. Zbytek 2500 kop přijal
v Litomyšli dne smluveného (24. dubna) od pana Viléma plnomocník
knížete Jindřicha, panoš Hanuš Panvice z Rengersdorfu. 4)
Zatím již v únoru téhož léta doplňovaly strany hlavní smlouvu
jednáním o zbytek panství.
V pátek o suchých dnech poslních (25. února) prodal Jindřich,
kníže Minsterberský, panu Vilémovi z Pernšteina za 100 kop grošů
českých dědictví své v Pěčici, den potom přenesl naň právo své
k zboží Jesibořickému,5) k výplatám a k dědinám od Kunětické Hory,
jmenovitě k městečku Sezemicům 6) a třem vsím a zase zvláštní
smlouvou právo k Rosicům 7) a osmi vsím po okolí. 8)
Poslední smlouvou z 8. června 1491 prodal kníže Jindřich k rukám
Vilémovým i dvůr Hosfovský, na němž měl pán Pernšteínský již před
tím 85 zlatých. 9)
grošů

A. Č. IV., 194, 197.
Tamléž, 197.
Tamtéž, 196.
Ar. vC, VL, 525, 526; XVI., 381 násl.
5) A. C. V., 539; XVI., 377. Dohrou vůli od knížete Jindřicha na všecky listy
zboží Jeslbořického - od Zbyňka Bochovce získané - óbdržel pan Vilém 19.
března 1491. (Srovnej sir. 37.).
V skutečné držení, Jestbořic vstoupil potom Vilém z Pernšteina na základě
smlouvy s Václavem ZehušickÝlTI z Neslajova, když prodal týž 23. dubna 1491
dědictví své v Jeslbořicích. (A. C. V., 546.)
Od hiskl:lpa Olomúckého, Stanislava, vyprosil pan Vilém z Pernšteina 27. ledna
1500 sobě a synům převod zápisů "na vsi Jeslbořice, Crkaň, Barchov, Bezděkov,
Opočen, na Háji, Lány, Opočenec Malý i s lesem Bor a mlýnem "na Veselici",
s řekami tl lou řekou, kleráž skrze Barchov leče, (Podolkou) i s Labem, zapsané
v sumě 600, kop groší Hor~kých Mikuláši Bochovcovi z Bochova a synům jeho,
Zbyňkovi tl Síěpánovi". (A. C. VL, 538; XVL, 542).
,
Opětovné stvrzení zboží Jeslbořického pro syny pana Jana z Pernšteina, VraJislava a Vojtěcha pochodí od biskupa S.tanislava ze dne 19. srpna 1536; olomúcké
kapitoly lisl o tom z 10. září 1536 (A. C. IV., 227, 228).
6) Zároveň získal v pan Vilém koupí zápisné dědiny JaRa Anděla z Ronovce
v Sezemicích. (Arch. C. V., 547; Rel. tab. n. 448).
v
7) Odstup dědin zápisnýchvv Rosicích panu Vilému z PernšteÍna způsobil Václav
Zehušický ,23. dubna!. r. (A. C. V., 546).
8) A. <;f. XVI., 373; Emler, Rel. lab. tel'. tom. ll. 429.
Bl A. C. XVI., 382. Krátce před tím (7, března a zase 3. října 1491) prodal Jiřík
I'1iloš z Hoslovic panu Vilémovi dědictví -- jeden lán dědiny i s rybníkem "Zá·
stavou·, dříve od Jiříka Habrovce držený; kromě toho také kus dědiny v Radiši
i s lesem, což lu měl, za 15 kop gr. č., úplně zaplacených. Současně koupil Vilém
1)
2)
3)
4)

Ó koupi Pardubic.
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Koncem jara dojednával Vilém z Pernšieina smlouvu o získání
panství Pardubského.
Ve středu před svatým Primem (8. června) léfa 1491 na Podě. hradech vydával kníže Jindřich Minsierberský smlouvou trhovou panu
Vilémovi "všecko _právo své, kteréž má k Pardubicóm zapsané dskami
od (Jiříka) Pardubského i také od kněze Baltazara Mrzáka, aneb od
kohož kolivěk jiného i s dvorem Hostovským 1) za půl třetího tisíce
kop, na míšenské groše počítajíc, a to konečně na svatého Havla
po dání smlouvy této .najprv příštího." 2)
"Kníže má ve čtyřech nedělech pořád zběhlých pánu Pernšfanskému
(sic) a jeho dědicóm všecka práva svá, kteráž má k Pardubiciem,
zapsati dskami a naň a na jeho dědice převésti" i s dvorem Hos·
tovským - "a pán Pernštanský při témž času má list dostatečný
s rukojmiemi knížeti v moc dáti na tu sumu svrchu psanú".3)
Obšírnější smlouva o Pardubice stala se dva dny potom, v pátek
před sv. Vítem (10. června) na Hoře Kunětické "mezi panem Jiříkem
Pardubským z Miletínka s jedné a panem Zdeslavem leníkem z Meč·
kova a na Uheršče s strany druhé o zámek Pardubice - o to právo,
kteréž jest měl pan Jeník na Pardubicích, o to všecko, což jest za
téhož pana Jiříka pan Jeník dal", - "Tak udělavše tu smlúvu, pan
Jiřík a pan Jeník, prodali Pardyhice dědičně panu Vilému z Pernštaina a na Helfenštaině a jeho dědicům za tři tisíce dvě stě padesát
kop grošů českých širokých". - "Pan Jiřík Pardubský má pánu JMU
v dsky zemské klásti právo své dědičné i s tou správou, kteráž jemu
přiležela jest po otci a po předcích. A pan leník má klásti panu JMU
ve dcsky zemské své právo, jakož sě byl na Pardubice uvedl i na
vrch práva dovedl; to má pánu (Vilémovi) učistiti a své závady
spraviti.
A když sě tyto věci všecky dokonají, má pán JMt pana Jeníka
zastoupiti od pana Cahelického ve dvou tisících kopách gr. čes. 4)
a dvě stě kop dáti má tento pondělí najprv příští témuž p. Jeníkovi.
v

z P. za 20 kop od Hynka ze Sudomíře a z Hostovic: louky u Hostovic, v, Radiši
les, kus dědiny od podacího Hoslovského a sedliště pusté v Mokošíně. (A. C. XVI.,
378, 453:) Konečná smlo~va na majetek knížecí v Hostovicích stala se 18. června
t. r. ve 100 kopách (A. C. XVI., 387; Emler, Rel. t. 448.) Kromě Miloše z Hostovic
sjednal s Vilémem trhovou smlouvu také Hynek z Sudomíře o své hoslovské dě
dictví za 1 kop-u - celkem 5 provazcův dědiny, čtvrt a záhon ode dvou dvorů
kmelcích. (A. C. VI., 528; XVI., 398, 399,460.) Jiná smlouva mezi Vilémem z P. fl Heř
manem z Sulic na Slepoticícl} slala se 16. října o louku pod dvorem nad mlýnem
Lhotským, kterouž Václav z Uřelic držel a již jmenovaný Heřman postoupil panu
Vilémovi. Ten zas~ měl oddali dvěma lidem páně Heřmanovým jiné louky pod
Hostovicemi. (A. C. XVI, 400.)
1) Ten k Pardubicům nepříslušel. Osmdesát pěl kop, které pán Pernštejnský
měl na témž dvoře, "to má minú!i".
2) Arch. Č. XVI., 382.
3) A. Č. XVI., 382.
4) "Z té sumy, jíž pán JMt pana Jeníka zastupuje, (dáti má p. Čabelickému):
prvých pět set kop na sv. Jiří, najprv příštího, potom hned na sv. Havla dalších
pět set kop a zase od téhož v plném roce 500 a v roce piném polom 500 kop
posledních. II

Rozvoj moci Pernštejnů na Pardubsku.
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A pan Jeník s panem Pardubským při tom času mají počet
před ~ánem Jf1ti učiniti toho, c~ jest pan Jeník vydal za pana Par.
d~,bs~eho. Pa~h by s.~ 0v.kn. pocet vsrovnaH nemohli, maji po dvou
pnlehch ku panu JMu pndah, a coz by se těm čtyřem a pánu JMU
za spravedlivé zdálo, mají na tom přestati bez vší odpornosti. A nad
to výše má dáti pan Jiřík panu Jeníkovi půl druhého sta kop gr. Č.
Ostatek peněz, které (za Pardubice) u pána JMU zůstati mají ač by pan Jeník všech těch dluhů v páně Jiříkových Pardubského,
kteréž jsou byly z rozkázání krále a pánův na pana Jeníka přišly
prázden byl. A když by týž pan Jeník těch dluhův prázden byl", ~
teprv potom "bude JMi pán povinnen panu Jiříkovi Pardubskému
od sv. Václava, najprv příštího v plném roce ostatek té sumy vydati,
ale tak, ,aby Pard~bice od okaž~ých závad čisty a svobodny byly a také
pan Jemk aby s iech dluhuv vIce nebyl napomínán.
A zb~5!e.li více pepěz ,mim,? očiš!ění Pardubic a mimo dlužníky,
ty pan Jmk Pardubsky ma zdVIhnoutI, neb jeho dedicové."
"Co se zámku postoupení doiýče - má býti pánu JMU postoupen
od ~ohoto pondě~ka příšvÍJhó ve dv,?u nedělích I) a to s těmi svršky
a na~yl:ky 1 se vsemI pnslusnosfml podle cedule, jakož má jednu
pan Cabelický a druhou pan Jeník s městečkem (Pardubicemi)
a s vesnicemi, lidmi platnými a neplatnými, se splavem na Labi
i s Labem a se vší plnou zvoli."
Dvoru (na Vystrkově), kde Jiřík Pardubský zatím seděl, pan Vilém
hned nezabral. Smluvil však budoucí koupi za peníz, který by odhadl
panose Prokop Liška z Vysoké a na Běrunicích a pan Vaněk Zámrský
p.o P!ip~?,ě pan DašiSký a ~an Holi~ký. S,:ůj dům v městě ponechati
SI mel Jmk Pardubsky do vule noveho pana právem purkrechtním
a se všemi dávkami podle ostatní obce. 2)
,,Jestliže by suma páně Jeníkova menší byla, když počet před
páne~ JMU učiněn bude, totiž dvou tisíc, dvou set kop groší č.,
krome 150 kop, lderéž pan Jiřík má dáti panu leníkovi za jeho
právo: co by koli méně bylo, to má při pánu JMU zůstati podle té
sumy, kteráž panu Jiříkovi přísluší."
Ve čtvrtek po sv. Vítě (16. června) vyjeli z Pardubic pan Jiřík
Pardubský a Jeník z Nečkova s panem Vilémem do Prahy »ke dekám
(majíce) pánu JMU vložiUPardubice".3)
,
Zápis stal se 18. června. 4)
Vrátiv se na Uhersko, prodal je pan Jeník brzy nato obci Vysokého Nýta. Jeho rodná tvrz zpustla záhy docela. 5)
-

v

v

v

1) 27. června.
2) Ten.!? dům prodal Jiřík Pardubský krátce po odstupu svých práv na ostatní

stale: zdena. Prolo nebyl)iž také zapsán do nově zdělaného urbáře při r. 1493.
) A. C. XVI., 383 nasl.
4) Tamtéž, 387.
5) Dne 8. prosince 1492 ~vitoval Zdeslav Jeník panu Vilémovi 50 kop splátky
na dluh 1800 kop gr. č. (A. C. XVI., 452).
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Jiřík Pardubský z Miletínka poseděl na Vystrkovském dvoře poplužním u Pardubic sotva rok. Když pan Vilém, přijav od něho všecko
právo i k Sezemicům, zaplatil mu v úterý po květné neděli (17. dubna)
.1492 dvě stě kop, vydal i tento svůj zbytek Pardubic. I )
Nové, rozsáhlé državy Kunětické Hory zajistil pan Vilém jak sobě
doživotně tak i synům Janovi a Vojtěchovi, ba i svému bratru
Vratislavovi. List na to obdržel od krále Vladislava s datem v Stol.
2
Bělehradu dne 26. července 1491. )
Zástavy na Pardubském venkově vybavoval pan Vilém bezodkladně.
Dne 13. června 1491 spisoval smlouvu s paní Hesferou z Ježkovic,
matkou a poručnicí sirotkův Jana Otce z Chrastu o postup dvora
a vsi Vosic, Vosiček a jednoho rybáře s některými příslušnostmi;
také dědictví po Mi~uláši z Chrastu, strýci sirotkův, pustila: Dolany,
Rohoznici, Křičeně, Zaravice a Lhotku. S) Od Prokopa Lišky z Vysoké
a na Běrunicích vybavil pan Vilém. v týž den Svítkov, zastavený od
Vladislava krále v půldruhém stu kop g. českých; za dvůr tamní a les
řečený "Tůni" smluvena summa 45 kop peněz drobných. 4)
Většího významu byla smlouva, již způsobil Vilém z Pernšteina
o návrat oněch vsí, jež odtrhl pan Arnošt z Pardubic od zdejšího
panství již v století čtrnáctém a spojil se zbožím Rychmburským.
V pondělí u vigilii Všech Svatých (31. X.) t491 prodala mu paní
Anežka na Rychmburce "od Pardubiček ves Cernou za 92 kopy 35
grošů v českých, hned vyplacených. 5)
Pro lepší jistotu opatřil si pan Vilém dne 1. prosince 1491 list
krále Vladislava na výplatu jak vsi Cerné (za Bory), tak i Malých
Pardubiček, )esenčan a Dražkovic. 6)
1) A. Č. IV., 199; VL, 530, 531; XVI., 433. Práva k Sezemicům Jiřík Pardubský
mnoho necenil, přiznávaje: "Jakož mně se zdá, že bych mě! míli nějakou spravedlnost k Sezemicům a,k tornu zboží, což k tomu přísluší - _ H . (Dat. Iislu 18. IV.
a 14. VIII. v Arch. C. IV., 199: XV!., 433, 441.).
2) Arch. Č. XVI., 391.
3) Viz str. 39. Arch. Č. VL, 527, XVL, 385. Užívala však paní Heslera statku
od sv. Jiří příštího do plného roku.
4) A. Č. VL, 527, XVI., 387. Snad jest les "Tůně" totožný s "Tůní Rosickoul".
(Viz str. 7.)
5) Arch. Č. VI., 528, XVI., 401. ZáI;.oveň ručil pan V. z Pernšteina za vyloučení
vší "puotky a nesnádky" pro odtržení Cerné ze současného zápisu na Pardubičky
svou vsí Bukovinou a ryl,>níkem Bukovským. Konečně získal Vilém z P. dědictví
Ane~ky z Chlumu - v Cerné a v Pardubičkách- )rhovou smlouvou v sobolu po
sv. Rehoři (14. března) 1495 za 325 kop gr. č. (A. C. XVI.. 472).
Jinými vesnicemi -- Přer~vem a Lhotkou - ručil Vilém z P. za náhradu škod,
jež by vznikly na lukách lidí Uhřelických podmokáváním struh a hrází nad mlýnem
Lhotským. S tím patrně asi souvisí prodej louky "pod Ouřečici': ke Lhotě od Heř
mana z Sulic za 50 kop g. Vilémovi z P. 21. března 1495. (A. C. XVI., 473.)
6) Dne 9. dubna 1493 obnovil ~rál novým listem pánům Pernštejnským právo
k výplatě Pardubic Mnichových, Cerné a Dražkovic, s rybníky, lesy a kostelním
podacím. Rozšířil je také na Nemošičky, Malé )esenčany s rychlou, Mikulovice
s kostelním podacím; na tři úročníky v Platné, na jednoho v Ostřešanech a na
jednoho v Vesci a na Borek les. (Arch. C. VL, 529, 532, XVL, 404, 453.)
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K ucelení svého zboží v těchto stranách koupil dne 12. dubna
1492 od Jana Makovského z Potšteina tvrz Nemošice se vsi Drozdicemi, s rybníky a příslušenstvím, tak jak by Jiříku Oděradskému
z Hrušova desky plněji svědčily až do sumy 1460 kop grošů českých. 1)
Koncem roku 1492 projevil pan Vilém z Pernšteina králi úmysl
vyplatiti i všecko ostatní zboží, zastavené od zámku Kunětické Hory,
klášterů Opatovského a Sezemského. Král Vladislav schválil mu toto
předsevzetí listem z 2. listopadu, rozšířiv právo t~~.ové ,i ~a VHémo,va
bratra Vratislava a syny VHemov!.2) Den na to ;vysd kra!J.me~ovany::,
pánům zápis o 2000 zlatých uherskych na stavbu zamku Kunebcke Hory. )
Dle souhlasu královského vydal Mikuláš Kdulínec z Osiromiře
a na Smrkovicích panu Vilémovi dne 1. května 1493 postup práv na
Maslojedy, Račice, Benátky a Habřinky, králem Jiřím v 2500 kopách
zastavené Petrovi a Benešovi, bratřím z Oslromiře, strýci a otci
téhož Mikulášeo 4 )
Také Markéta z Hustiřan a Dorota z Zahrádky vydaly dne 1. července panu Vilémovi svůj zápis na dvůr a ves Libišany i s zápisem
od Jindřicha, knížete Minsfrberského, na rybník Bukovskt za su~u
900 kop grošů, při vydání splacenou. 5) lohannes Zdechovsky z Sekync
prodal dědictví své v Semíně pa;1.U ~il~~.?vi 2. ,října 149~ z~ tO? kop.6)
Dne 26. dubna 1495 zastavil kral Vladislav panu Pernsiemskemu les
blíž Hradce "Království" i ves Běleč ve 2200 kopách od pana Viléma
již dříve vyplacených. 7 )
Po očištění Oslř"ešan roku 1496 prohlašoval Jan Makovský z Po!šteina na Houbicích: "jakož zastavil a slíbil prodati ves N~.J:>0čany a, lidi podda13é ! Ostřešanech
panu S!ava!ovi z Chlumu a z Košmberka, pnJ~v na ~~stayu od lehoz 17~. kop ~:'
že až do dostiučinění loho pan Slava!a o tu zastavu zadneho zmatku mlil nema .
(A. Č. XVI., 508).
S
•
Dne 15. května 1498 prohlašoval Michal z Chlumu a z Košmberka, syn lavatuv
v Pardubicích, že oba lisly Makovského a yšecko právo na Oslřešany a Nabočany
převádí na pana Viléma v téže sumě. (A. C. VI., 537, XV!., 519.)
,
Týž Michal prodal 12. června 1498 dědictví své v Ostřešanech: dv?ry. k,me~l
a v B1alech dvůr kmecí s příslušenstvím Vilémovi z P. za 800 kop gr. c. Jme dedictví v Ostřešanech Jana Kynčího a z Zaječic skoupil pan Vilém 3. října 1499 za
46 kop 48 gr. českých. (A. C. XVI., 522, 538.)
, v
1) Splátky přijímal Qděradský, z části Jan Makovský, pověřiv k lomu svou mater,
Annu z Barchova. (A. C. XVI., 431 násl. a.. ,Emler! Rel. ,tab., S!. n., 450 s ~~l~m
23. dubna 1492.) Dne 8. října 1492 prodal )lf!k Oderadsky z Hrusova v ~emoslcl«.h
a v Drozdicích Vilému z Pernšteína své dědictví za 1400 zlatých uherskych. (A. C.
XVI., 444, vEmler, Rel. n., 454).
2) A. C. XVI., 450.
B) A Č. XVI., 451. Datum v Budíně, 3. listopadu 1492.
4) A~ch. Č. IV., 200, 201; XVI., 455. Hned dmhý den oznámil Mikuláš převod
poddansiví.rychtářům a lidem vesnic postoupený~h~"
'v
.
'v.
•
5) A. C. IV., 202, XVI., 460. Byly to listy, svedclcl sveho casu Mlkulasl BerkOVI
z Dubé a Elišce z Okoře, manželce jeho "s dobrými volemi od Jindřicha kn. z M.
a od Jana vČrta z Skaličky, měšfana hradeckého".
6) Ai <;. XVI., 467.
vo
,
•
,
.. v
v
C
7] A. C. XVI., 474. 51msl jednam o tom pochodl JIZ od kvelna 1492; (A. 'I;
VL, 531; XV!., 436.). Když později nastala různice o meze téhož lesa, "Kralovslvl
a Bolehrádku ptJ.na Mikuláše z Rysmburka, srovnali se majitelé výpovědi ubrmanskou
roku 1498. (A. C. Vl., 537; XVI., 532.)
V
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Koncem téhož roku (4. prosince) připojil se k Pardubicům také
dvůr poplužný v Nerafově s krčmou, s třemi podsedky, lesy a pří
slušenstvím dle "dobré vůle" Bavora z Hustiřan a na Bukovce, po
otci Majnušovi z Chvalkovic Bavorovi zapsaný. I) Ves Chrčice, zapsanou
králem Sigmundem a Vladislavem v 500 kopách, postoupil Václav
Opršal ze Zher Vilémovi z Pernštejna dne 20. září 1496. 2) .
Rybník "Ptáček" u Bohdanče získal pan Vilém od krále 27. dubna
1497. 3)
Od sirotků po Matěji z ~ižína koupil v úterý před sv. Vítem
(12. června) 1498 tvrz a ves ZižÍn za 200 kop gr. českých. 4)
Významného přírůstku opatřil si rod Pernšteinský získáním Labského Týnce (r. 1502) od krále 5) a koupi zboží Brandýsa nad Orlicí
(1506) od pana Jana Kostky z Postupic. 6)
Prvým plodem z uceleného panství Kunětické Hory a Pardubic
byl smělý základ k rozsáhlému hospodářství rybničnému, k němuž
sváděla povaha půdy zdejší již pány předchozí; zvláště však upoutala pana Viléma z Pernšteina, podnikatele v tomto oboru nad jiné
povolaného.
.
Práce rybničné, od prvých let pernšteínské vlády začaté, měnily
záhy tvář kraje Pardubského velikolepou osnovou struh vodních 7),
změnou starých řečišť, zvláště však také borcením starodávných
vesnic a dvorců kmecích,8) jichž místa zabíraly časem širé hladiny
panských rybníků.
v

I) A. Č. IV., 203, XV!., 479.
2) A. Č. IV., 204; XVI., 495. V lednu 1497 vydal týj Opršal p. VilémOvi dobrou
vůli na lisl Michala z Weitmile na 600 kop g. Č. (A. C. IV., 205, XVL, 510.)
B) A. Č. XVI., 511.; Emler, Reliq. II., 484.
4) A. Č. XVI., 522.
5) Lisl krále Vladislava s datem na hradě Pražském, 27. února 1502, jímž dává
výplatu Teyneckého zboží nad Labem (tvrze a městečka) i s příslušenslvím nejen
panu V ilémovi z Pernštejna, nýbrž i jeho synům, Janovi a Vojtěchovi. Dne 31. ledna
1510 doplnil krá! 1010 rozhodnutí novým listem, aby po synech Vilémových vyplatili

mohly (zboží) osoby duchovní nklerýmž by la výplata spravedlivě sLušela", přidáva·
jíce i sumu za opravu rybníkův starých, aneb dělání nových. (A. C. IV., 205, 214,
XVII., 114.)
6) Trhová smlouva o Brangýs n. O. s příslušenstvím za 14000 kop grošů čes
kých dne 11. května 1506. A. C. XVII., 59.
7) Nejznamenitější prací jest Struha Opatovická, prorývajíc písčiny a pozemky
panství v délce 3 mil. Byla na ní 32 složení mlýnská a rozsah rybníkův, jí napájených, měřil celkem 14000 měr. (Nywelt, 1. memorab. v děkanství pardubském).
Významná pro rybnikářství pardubské a pro město Pardubice jest Struha Sezem'
ská (Halda). Na jihovýchodním cípu panství hospodářským zájmům prospívala Struha
Dvakačovická a Tuněchodská. (O 10m v díle VI.)
8) Byly to vesnice na Bohdanečsku: Velké a Malé Kavčiny a Černá pod Še·
perkou, jichž pozemky zaplavil rybník Oplatil. Bystřec a Nivčice zbořily se pro
úpravu rybníka Rozkoše; z urbáře vymazány jsou všecky tyto vsi r. 1548. Pěžice
zmizely při přestavbě rybníka Pěžického (Bohdanečského) před r. 1493. Ves Crkaň
na střední cestě mezi Bezděkovem a Opočinkem zpustla při r. 1488. Na jejím pozemku rozlévá se Crkaňský rybník. (PaIpěl. kn. v záIU. Pardub.; Nejsi. urb. perno
v arch. Z. m. v Praze, I. c., tištěn v A. C. XVII., A. C. VL, 195.)
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V době rozkvětu pernštejnské vlády čítalo se 225 rybníků zužitkovaných a dle svého úkolu přesně tříděných.
Právní závazky panství k zájmům soukromých usedlíků, způsobené
vodní stavbou, vpisovaly se do "Regest rybničných". Zakládala se
v letech 1494-1520 "pro budúcie pamět, co je(st) lidem za škody
rybníky udělanými na panstvie oddáno".1)
Současně upravoval se v zámecké kanceláři soupis práv páně,
přehled osedlých, jejich statků, povinností a ,platů, jež tvořily příjem
panský. Z této práce vyšla po roce 1493 "Regisira na panství Pardubském a Kunětickohorském", časem stále doplňovaná.
Utuhlé závazky, které na statcích vázly, i duch tehdejšího času
způsobily v té době na několik příštích století ustálenou správu,
v jejíž čele stál zámecký hejtman a často i míslohejiman. Vedle něho
měl významné místo purkrabí, písař důchodní a sirotčí, přední forstmistr s lesními a hajnými, panský měřič, přední a druhý fišmistr,
pojezdní, hradní řemeslníci a čeleď dvorská.
Drahnou část panských úředníků bral pan Pernštejnský z drobných vladyk, kteří seděli kdys na statcích, pánovi časem postoupených. Peníz stržený za rodný statek, neb také ve službách získaný
rádi potom obraceli na zakoupeni se při městě. Proto značný díl
domů pardubských náležel šlechtě.
Prvotním sídlem ústřední správy pernšteinské byla Hora Kunětická,
kde bydlil i pan Vilém. Avšak záhy zbyla tam jen vláda místodfŽících.2)
Hospodářské ústředí přeneslo se bezpochyby již v roce 1492 na
zámek Pardubský a ten přestavěn jest na hlavní sídlo pánů z Pernšteina.
v arch. mus. v Pardub. II jiná část v arch. zem. mus. v Praze. Otisk
XVIL, 459 násl.
Současné spory se zájemníky, vzešlé při rybničných stavbách, vyhladil p. Vilém
náhradou a výkupy. Takovým způsobem zdělány jsou smlouvy vS usedlíky panství,
se sousedy bohdanečskými, s měšf,!lny hradeckými (1502), Ceňkem z Barchova
a Mikulášem z Mezilesic (1504). (A. C. IV., 208., XVII., 13, 20, 53, 120).
2) Prvým místodržícím byl Ctibor z Bukuovky a na Rúdnici. "Ve středu, den
sv, Marka (25. IV.) 1492 Vilém z. P. udělal smlouvu s slovutným panoší Ctiborem
z Bukuovky a na Rúdnici, s služebníkem svým o hrad Kunětickou Huoru, že on
má ji drželi a má čeledi na něm chovali: Napřed sám, a k lomu XII holomkuov
hodných li pěl hlásných li za šestého hlásného aby metali ponůcku, jakož obyčej
jest na lom zámku; a k tomu vdva vrátná li povezný. A jiného nemá na práci nic
mieli, než zámku hleděti a k Seperce rybníku má dohlédati."
"Toto jemu má pán každý rok dávali: peněz devadesáte kop g. č. a !o roz·
dielně počnúc na sv. Havel příščí 45 k. g. Č. Ii na sv. Jiří také. K tomu má přidali
žencuov k tomu dvoru III kopy bez Xli. Též pluhuov, aneb oráčuov LX. Též pět
dčberuov ryb na půst, když by sě rybníci spúšlěli, buď na podzim nebo v půslě.
K tomu přidává dvě lúce "Chmelnici" a podhradní a z deset vozuov sena, Lesu
k palivu na zámek i do dvora, lu okolo Huory, aby sobě sekal a bral, což jemu
polřebí bude. A pán má vždy dvakrát v roce svými robolieři XXii pomoci, aby
klučili po jednom dni. Sobě k potřebě bude moci zabiti do XXIII zajícuov
okolo Škřivce (lesa); ale t,lllo okolo zámku aby žádných honuov ani šlívání nečinil
ani jinému dopúštěl." (A. C. L c. XVI. 434 násl.) - R. 1493 byl nástupcem Ctibora
z B. Jan Bušek z Hodkova, před tím pardubský purkrabí. (A.. C. XVI. 459.) Později
sjednotila se vláda veškerého panství v rukou pardubského hejtmana.
1)",Orig.

v A.
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Stavba, v pravdě knížecí, zdvižena jsouc na městišti starodávné
tvrze v podobě čtyřbokého prstenu kolem hlavní věže - hlásky, zabíhala novou rozlohou zvláště k jihu a k západu do bývalé louky
hradní "Na zábiažÍ". Ta z větší části zrušila se úpravou obšírného
příkopu a mohutného valu spracovaného dle zásad Albrechta Dlirera,
nejstaršího spisovatele vojenských opevnění v říši Německé. 1 )
Nadýmáni zámeckého příkopu dálo se "Strúhou Sezemskou". Ta
berouc počátek podchycením prvotního ústí Loučné u Podčapel
sváděla proud této řeky umělým dílem 2) k městu. Na svém běh~
upravovala stav vody v rybníku Spojilském, Studánce a Novém nad
vsí Bukovinou při předměstí Malémva na Lažankách plnila panské
sádky. Přelnuvši východní rameno "Reky městské" (Chrudimky), na·
pájela zvláštním náhonem zámecký příkop. Zbytek vody odnášela
"Strúha"S) hradební zdí na pardubské měsUště pro pohon panského
mlýna; posléze před svým vyústěním do Labe poháněla kola valchy,
mlýna podvalchovního a "šlajferně kovářské",
Zvýšením významu nového zámku získala i obec Pardubská, již
pojal pan Vilém do osnovy hradebního opevnění.
Pravé rameno starého deltového ústí "Městské řeky" přeložilo se
od svého kořene "na Olšinkách" těsněji k východní řadě domů
a voda jeho v novém řečišti plynula podél východního valu měst
ského i zámeckého do Labe. Levé rameno Chrudimky vbíhalo hned
nad městem do hlubokého příkopu jižního a západního a zapadlo pod
bývalým klášterem Cyriaků do "Strúhy městské".
Nad vodním příkopem, město do čtverce svírajícím, nasypal pan
Vilém k východu, jihu a západu vysoký val s vnějším zděným poprsím,
parkánem a vnitřní zdí městskou. Malebnou výzdobou byly bašty při
branách, hledících k Malému i Dlouhému předměstí a k zámku. Také
vchody venkovských cest na předměstích při ulici Karlově, cestě
Pražské, Hradecké a cestě Mejtské zabezpečil zámecký pán branami
a valem podružným.
Za Bílou branou vzniklo zvlášť spevněné městiště "Mezi branami".4)
Pro lepší spojení obou zámků a sídel k nim přilehlých zbudoval
pan Vilém na místě starodávného přívozu labského při zámku Par."
dubském dřevěný most. Král Vladislav schválil tuto stavbu roku 1494
a potvrdil i právo mýta, které vybíralo se na přívoze již na počátku
XIV. století. 5)
Nový labský most byl vrcholnou prací nové cesty Hradecké, jež
vinula se z města na zdviženém vnějším zámeckém náspu "Na dIažení" podél ústí Chrudimky k obcím za Labem.
1) List pergam. sig. B. B. 1, v m. mus, pardub.; Sedláček, 1. c. 30.
2) Zvláště v Úzkém.
3) R. 1512 zove se "řekou, která skrze město leče". (Kniehy m. rudé v arch.
mus. pardub. O. 98.) Nevhodná jest novodobá přeměna jejího jména na "Pernštýnský
kanál".
4) Více o lom doloží se v dílu IV.
5) Datum Iislu v Levoči, 3. května 1494. (A.. é.
465.)
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Druhý dřevěný most stavělo panství skoro v témž čase "Mezi
branami" nad novým řečištěm "Městské řeky" (Chrudimky) před
branou "Mýtskou"; za to branou menší můstky nad "Požeračkou"
a "Strúhou Sezemskou" byly částí nově upravených cest: Mýtské.
Sezemské a ke Chrudimi.
Současně přesiavoval se v přepychový zámek starý hrad na Hoře
Kunětické.

Pan Vilém, opíraje se o souhlas krále Vladislava, dle něhož směl

prostavěti na Hůře 2000 uherských zlatých, obracel znamenitou sumu

až do roku 1509 na úpravu tohoto občasného sídla, ne bez nápad.
ného nápodobení moravského zámku Pernšteina.
Hlavním stavitelem, jak obou zámků, tak města, byl mistr PauV)
Právě uprostřed díla vítali Pardubčané svého krále.
Král Vladislav, meškaje od 27. února 1497 na hradě Pražském,
ještě před svým odjezdem do Budína byl požádán panem Vilémem,~)
aby zlrávil některý čas na Pernšteinském zámku v Pardubicích.
Nastoupiv cestu s bohatým průvodem v sobotu, dne 22. července
z Kutné Hory, stihl ještě téhož dne do Pardubic a setrval zde i den
příští, v neděli. Ten den při znamenité slavnosti na Kunětické
Hoře
S
pasoval král na rytíře oba syny Vilémovy, Jana a Vojtěcha. )
.
Po odjezdu králově setrval pan Vilém toho roku v Pardubicích
na podzim i v zimě, pokud jej nezabavovalo prosincové jednáni
v Praze na soudě zemském~ Za jeho osobního dohledu rozvíjela se
nerušeně po deset let stavba zámku, práce opevňovací i úprava
některých podniku průmyslových na "Strúze městské". K nim současně
přibyla slévárna a huf na děla, pivovary, lázeň v "ulici k klášteru"
4
(dnes Kostelní čp. 3, 5, 7) a nožířské šlajferny na Chrudimce. )
Mimo to okoušela Pardubská obec od svého pána ještě jiných
výhod. Již v den Mláďátek (28. prosince) léta 1501 ochránil městu
pan Vilém z Pernštejna slarodávnéhoypráva na "nějaké do a mejto"'.
jemuž z neznámého původu překážel Ceněk z Barchova a na Dašicích,
opatřiv si královský majestát na mýta v Koštěnicích a v Dašicích.
Jsa o to pohnán pardubskými měšťany k zemskému soudu, odřekl
se domnělých práv smlouvou s Vilémem z Pernštejna k dobru jeho
poddaných. 5)
1) ~prava budov panských i ostatní hospodářské správy prodlužovala se až do

posledmch lel pana Viléma z Pernšteina. Po smrti téhož vyžádal si Vojtěch syn
a d~?ic V~l~mův, od krále Ludvíka nejen potvrzení všech předešlých majeslátftv na
zboZl Kunehckohorské, Opatovické i Sezemské, nýbrž i úřední ověření celkové sumy
zástavní. "!la jednom listě". V královském listě, kterýž dán jest panu Vojtěchovi
v Olomucl dne 6. dubna 1523, potvrzuje se "jeden a třicet tisíc kop a šest a třicet
kop grošův vše českých, dobrých, stříbrných rázu Pražsk~ho". (A. Č. IV., 218.).
2) Pan Vilém z Pernšteina meškal v červnu a červenci 1497 na pražském soudě
komorním a velikém soudu zemském.
3) Veleslavín, Kalendář historický z r. 1590, 398; Palacký, I. c. V., Č. 5., Č. 1.,405.
4) O tom obšírněji v II., IV. a V. díle.
5) A. Č. VI., 540; XVII., 6., 24.
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Dne 21. května i507 vymohl Vilém z Pernštejna u krále Vladislava

pardubicům majestát nový, jímž král stanovil, "aby každý, kdožby
skrz město Pardubice, aneb okolo přes most labský a jiné mosty
jeli a pracovali", mýta platili "tím vŠÍJTI obyčejem, jako v městě
Chrudimi a v jiných městech království Ceského dávají". Za to uložila

se pardubským oprava mostů a cest,l)
Klidný vývoj města náhle přetrhl se v témž 2roce osudným požárem, jenž schvátil nejvější díl obce v hradbách. ) Zdá se, že ohněm
zkažen byl také jediný farní kostel Zvěstování P. Marie.
Na štěstí přišel dravý živel v čase, kdy pan Vilém z Pernšteina
rád otvíral ruku na zvelebení zámku a ostatního Pardubského zbožl.
Proto také i pohořalí· sousedé nalezli v něm nového zakladatele
"Pernštejnských Pardubic". Nemaje na spáleništi starodávné obce
mezí pro své nové praktické plány, vtiskl novostavbě pečet úměrného,
promyšlenou osnovou budovaného města, jež mělo důstojně doplniti
knížecí sídlo páně. Hlavním tvůrcem nových Pardubic byl zase "mistr
Paul".
Všecky domy dle jednotného plánu stavěly se "kamenem", jednopatrové, se zdobným ostěním v oknech a s malovanými štíty na
účet panský. Pro lepší živnost měl každý dům sklenutý sklep; hospodářství rolnimu hověly domy s rozlohou zdvojenou. Nejvzácnější byly
na severní straně nově založeného náměstí. Prvý z nich, na rohu
při "ulici u masných krámů" (dnes Bartolomějské), koupili si konšelé
pro dům radní. 3)
Ostatní domy z valné části zabrali sousedé "na purkrecht". Některé
ponechal si pán, pouštěje je časem svým úředníkům a čeledi.
Městiště starodávného hřbitůvku při zaniklém farním chrámu zvelebil novým "českým kostelem" Panny Marie, v pozdní gotice sličně
vystavěným.4) Proti jeho severní straně postavil kněžím kališným
5
nOVOU faru a při ní školu městskou. )
Nový hřbitov, obšírnější, pro mrtvá těla všech soused bez rozdílu
viry, umístil na konci předměstí Dlouhého, vyzdobiv jej kostelíkem
sv. Jana Křtitele pod správou kališnou. Skupinu tamní doplňoval léta
1509 založený Pernštejnský špitál. 6)
Bratři čeští, již tehdy v Pardubicích v počiu četnějším, shromažďo·
vali se do "zboru" v "Baště u valchy" .7)
-,._-----_ ..- - - - - - -

1) A. Č. XVII., 82.
2) Jediná zmínka o

něm, nepřímá, uchovala se v úvodní básni radního písaře
Burjana na počátku městské knihy "Rudé", l.e. v arch. m. mus.
3) Dnes čp. 35 Hl. náměstí V. z Pernšteina. Tím vyvrací se dosavadní mylný
názor, jakoby nejstarší radnice byla v "Hlavní ulici" (dnes Pernštýnské).
4) Mylnou tradicí mladého původu přidává se název .českého kostela" chrámečku sv. Jana Kř. Podrobněji o kostelích a o škole vylíčí se v dílu HI.
5) ~a místě dnešní občanské dívčí školy čp. 13 n.
6) Cp. 49. n. na Wilsonově třídě.
7) Čp. 23. Přízeň k Bratřím ukázal pan Vilém z P. již r. 1488, způsobiv u krále
Matyáše, že odvolal dekret, jímž vyháněni jsou Bratří ze všech jeho zemí. (R. Dvořák,
Děj. Mark. Morav.)

,
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Katolickým občanům otevřel pán při r. 1514 klášter minoritský.
Na troskách spáleného kláštera Cyriaků, vkusným dílem pozdní gotiky i náměty vlašské renaissance "ku pohřbu rodu svému udělal (jej),
ač se kdo z toho rodu chce tu klásti; neb pohřeb starodávný svůj
dědičný, který způsobili předkové jich, mají v markrabství l"10ravském
v Dúbravníku."l)
Protože Minorité, z Krakova do Pardubic převedení, byli z čásU
Němci, zval se chrám jejich na rozdíl od "českého kostela Panny
Marie" kostelem "německým".2)
Zatím v čas stavby nových Pardubic sváděl se do města nový,
měšfanský a řemeslný živel, jenž s čelnými usedlíky šlechtickými
zabral přízní páně nákladnější domy "v hradbě" na místě původních.
drobných hospodářův.
Avšak také pro živnost rolní otevřel pan Vilém Pardubčanům nový
pramen, pustiv jim některé grunty při městě a zvláště rozsáhlá pastviště na mírný úrok.
Vedle opatřování hmotného základu k sousedským živnostem
udílel pán obci čas od času výsady, nutné k vývoji ucelené samosprávy občanské. Na zámku Pardubském "oddal a propustil měšfanům"
dne 15. srpna roku 1509 "všechny odúmrti", avšak tak, "aby ten
statek, jakýkolivěk po smrti toho umrlého zůstal by, na jiná panství
nebyl přenesen." 3) Téhož léta, 8. září, odevzdal obci k prosbě konšel
do z mostu labského na vydržování (labské) cesty k (Pražské) bráně;
dovolil výkup roboty ženné a orné za roční plat4) a upravil robotu
"na louce v Zábraži".5) Rybolov v řece obecní (Chrudimce) stanovil
sousedům týdně (na středu a v pátek) a k tomu přidal i rybníček
při strouze valchovni na předměstí Dlouhém.
Za roční plat pustil obci pastviště panské za haltéři i tržné z soli,
váhy, z šenku piva a vína, z řezníků hostinských, z jarmarečného
a z sukna od kraječův; vymezil plat k obci od trhovců a prohlásil
"rynk" za jediné místo tržni. 6)
Valně pozměnil a doplnil toto darováni pan Vilém z Pernšteina
18. června 1512. Prohlašuje předem zásadu, "aby purgmistr a konšelé
i všecka obec práv, kterýmiž jiná města královská, neb panská řídí
se, užívati mohli", svolil k volnému zákupu a stěhování, prohlásil
svobodu vdov a sirotků ve volbě stavu manželského, pustil městu
správu peněz sirotčích, právo na statek sousedů zemřelých bez testamentu a přirozených přátel.
Obrátiv všecky sousedské roboty na hotový plat roční, zprostil
robot ručních i městské podruhy.
1) Cop. arch. zem. v Brně, tištěný v A. Č. XVII. 238. Nápis na votivní desce
nad hlavním vchodem děkan. kostela z r. 1519.
2) Nejsi. urbář pardub. v arch. zem. mus. v Praze, I. c.
3) Orig. v arch. m. v Pardub. sig. BB2.
4) Q robotách v dílu II.
.
5) Casem znelvořil se původní název této části městské v dnešní "Zábradlí"
(čp. 1. --14.)
6) Orig. perg. v arch. mus. pardub. sig. BBl.
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. Výsady a nadání městská.

Konšelům dovolil vybírati dávky z domů a podávati .kali~~~cké kněží
ke kostelíku sv. Jana, pokud by tam fara byla: "?< tl knezl y ~~y se
beze všeho hanění zachovávali a slovo boží kázah bez hane,m •
S farou pardubskou při kostele Panny Marie spojil podacl ko~tela
Pardubičkách a v Rosicích. Farář směl tam vybíra!i ~laty a desatek :
:a to sloužil tam střídavě při nedělních Bohosluzbach za pomocI
'1 V'l'
l"k
'
kaplanovy.!)
Zřeknuv se práva šenku v městě, vyhradl
I em vo ny na up vma
"
jen dvořanům v hradbách zámku.
V dmi důležitý byl artikul, jímž schvaloval toho dne pa~ s OybCl
smluvené zřízení obecní. Po přání pánově vepsalo se do kmh mest·
ských a stanovilo řád jednací konšel při správě města a soudu;
jednalo také o rychtáři, městské policii a o důch?vd~ch, obce.
tO,m,?
pojil se řád tržní, pivovarnÍ a cechovní. Ten ~~las!e tykal ~~ rezmku,
od 25. března 1510 k samostatnému cechu zdvlzenych, pekaru, sladovníků, soukenníků a ševců.
V"
Přijímala tam napomenutí i "řemesla, ~terá cechu,leste n~~ela :
"kožešníci, tkadlci, krejčí, barvíř, uzdař, slrelec, konvar a meClr, aby
spravedlnost od sebe lidem děl.?l~." , , .
Zvláštní oddíl věnoval se prijlmam a propoustem sousedu a podruhů i závětím.
y,
v,
,
y
,
S důrazem připomínal pan Vilém šetren! a u<!.~zovam opevnem
městského. Patrně po zkušenostech trpce vy tykal pn ,tom .O?Ci, kt";.rak
na ty valy náklad velký udělal a rád by, aby z takovych hdi selsky ch,
pitomých, nějací lidé městští byli".2)
'v .
v
v.
Stejně důtklivě zamítal náboženskou nesnasehvost konsel pn
osazováni míst ve špitále.
O dvě léta později (1514) smluvili si měšfané se svolením panským i nový řád šenku vína. 3)
v.
,
'v
K zřízení takovému přistoupil pan Vilém z Pernstema
spIse.,.
že již dokonávala se stavba města a obec plna byla z1vlu vaIne
cizorodých.
, o
'
P d b'
Prvá obnova konšel i městských úředmku po nove uprave ar u lC
byla v úterý, na den svatého Stanislava (8. května) ro~u 1~15. Pro'y~dl
ji v novém radním domě v rohu rynk~ a !,ulice k z~}fi}m (p~rnstyn.
ské)4) pan Bohuslav Běškovec, pansky hejtman, zvlaste slavne.
Písař městský, Burjan bakalář, oslavil při ní veškeru č!nnovsl zá;
meckého pána zvláštní básní, již vložil na přední listy prve mesiske
knihy gruntov ní. 5)

!<

o

y

v

•

v

v

,

o

v!ln:

F

V

--l)-o~i{;i~!ll v archivu musea pardubského. Sig. BB4. .
2) Kniehy miesl. rudee m. Pardubic z r. 1515 v archiVU musea pardubského.
Sig. 0.98.
B) Tamtéž.
..'
.
4) Čp. 6. náměstí a 1. Pernšlýnská ulice, nov. Tulo novOU rad~l~l zISk ah Par~ub·
čané 25. února 1515 směnou za starý rathus a doplatek. (O radmclch v U. a IV. dlle.)
5) Kniehy miesl. rudee m. Pardubic, I. c.
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Protože životu sousedstva vymezen byl pevný směr, ubylo již
psaní listů, jež předtím pán tak často obci posílal. Zato klášter
pardubských Minoritů a špitál zvelebeny jsou dne 30. dubna 1515
novým panským obdarováním 1); dalšími listy z 6. prosince 1516 a 18.
srpna 1518 zlepšil však pan Vilém mnichům nový byt zdejší zase
podsfafně. 2)

Také řemeslo ševcovské, krejčovské a posfřihačské spevnilo se
tehdy, spravujíc se novým cechem; prvé od 11. prosince roku 1515,
druhá dvě od 21. srpna 1518. 3)
K posledním starostem páně ci výzdobu města slušelo dokončeni
klášterního kostela svatého Bartoloměje, jakožto hrobky panské. Závěr
stavby roku 1519 tvořil bohatý, renaissanční portál hlavni se zdobnou
deskou votivní.
. Zdá se však, že Pardubčané ani po letech nevžili se do úpravy,
kterou vrchnost skýtala městu v celku i v podrobnostech. Neradi
čteme výtku, kterou vzkazoval pan Vilém ještě v nejpozdnějších dnech
svého života konšelům pro nečistoty před domy a v rynku. 4)
Uprostřed květu své moci pomýšlel důmyslný pan Vilém z Pernštejna na včasné rozdělení obrovského zboží pokojnou závěti.
"K napomenuti od otce, aby mezi sebou lásky a svornosti hleděli,"
prosili Jan i Vojtěch na Pardubském zámku pana Viléma o rozdělení
otcovského statku, slibujíce všechno, co by otec v dílčím listu ustanovil, zachovati "pod svými dobrými křesťanskými věrami".5)
Ve dvou nedělích potom, dne 25. března 1501 v Pardubicích
podělil pan Vilém oba syny; vyňal však část zboží, které "na tento
čas v díl nepoložil".S) "K dílu českému, kterýž Vojtěch, syn mladší
sobě vyvolil, pokládali se statkové mo: Pardubice, zámek dědičný
s příslušenstvím, koupeným až do datum listu kšaftovního; Hůra
Kunětická, zámek zápisný; Litice a Pofštein, zámky dědičné i Rychno:v
a Brandýs, zámek zbořený, vše s příslušenstvím." K témuž dílu patřil
také dům v Praze a les "Království"; Lantskron, město zápisné
i s zámkem, zámek Lantšperk; ty oba zanechávaly se při českém
dílu na jisté výminky, jsouce zatím pouze podmínečně zajištěným
zbožím paní Anny a paní Margéfy z Postupic, žen Jana a Vojtěcha.
Vice měl ten, "kferýž z synův díl moravský držeti bude"; proto měl
k dobru českého dílu s některou výminkou "zastúpHi dluh, kferýž
paní Johanka z Liblic (žena Vilémova) měla na zámku Plumlově
1) Závěf v originále v zámeckém archivu roudnickém. (A. Č. XVII., 209 násl.)
2) Tamtéž, 238, 257.
3) A. Č. XVII., 225, 258.

4) Kniha Rudá, l. C., ke dni 25. prosince 1519.
5) Prohlášení z 12. března 1507 tištěno v A. Č. XVIL, 68.

6) Listina pergamenová s. devíti visulými pečetěmi v knížecím archivu v Roud.
nici (s datem hořejším). A. C. XVII., 71 násL),
.
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dskami markrabství Moravského zapsaný, to jest patnácte tisíc
zlatých" .1)
V díly nepoložil a k své ruce zatím nechal pan Vilém: Hluboko~,
zámek zápisný s příslušenstvím; plat u Hory, zápisem zastaveny,
Třebíč zámek zápisný i s městem v markrabství Moravském; .proboštst~i Měřinskp; Sádka (Sádekkzámek dědičný s příslušenstvím;
Nosislav a Němčice, městečka, Zabčice, Mikulčice, <?hřepice, .vsi,
Novošice, pustou ves s příslušenstvím, Vojkovice, Sokolmky a Telmce,
vsi k Třebíči příslušné.
Jednání o dědictví Pernštejnské skončilo se na Pardubvské~
zámku v dubnu. Jak syn páně Vilémův Jan, tak i yojtěch prohlas~v~l!
dne 6. dubna na oddělených listech pergamenovych souhlas se zaveh
otcovou. Pro lepší jistotu chovaly se oba listy od 23. dubna t. r. na
radnici brněnské a vedle nich i Vilémův kšaft. 2)
Sepisování testamentu neby1c: ~n~m,kou, ž; by již.v?pouštěl pána
Pernšteinského chvat po shromazdovam statku vezdejslch.
Ještě v roce 1507 připojil pan Vilém k ~v~mu volné~u dílu dě
dictví Hynka Bradlec.kého z Mečkova; koupIl Je dne .Z? cervna 15~1
za 2500 kop grošů českých. Patřila k ~omu y Hohcl.ch tvrz, dvu~
poplužní s poplužím, městečko s příslusenstvml, Hohce, ves cela.
s dvory kmecími a platem, tak jako i Chyoj~oF s Vysokou ~ v~ v~hvo
jenci některé dvory kmeci s platem i v Red~clch a, v Ostreh~e, p~
dací kostelní v Holicích a v Chvoj ně, plat plVovarm, z masnych kramův, sladovně i důchody všelijaké. S)
Jinou smlouvou z 30. června přidělen jest panství Pardubské~~
statek Čeňka Dašického z Barchova v Dašicích. Za 8000 k?p, grosu
českých úskal pán Pernšteinský Dašickou tvrz, v?vur popluZll! ~ po.
plužím a městečko s příslušenstvím. Vedle toho pnpadly mu .K?stemc;,
Moravany, Platěnice, Ostřetín, Velíny, Hedčany, v v~ra~hovlclCh dvu!
kmecí i s platy některými, v R<;vni plat z lou~y knez~ke a ~ 10 dvpru
kmecích v Komárově z kostelmho, z kostelmch luk I gruntu selskych,
celkem ~d tří lidí; V Ředicích od čtyř, v !!oli~ích <?d d'!ou a ve
Dvakačovicich od jediného člov~ka: Do p:lsluser:stvol slus<;ly zdoe
vedle robot a dávek i platy z lazm, masnych kramu, z pivovaru,
podací v Dašicích, Moravanech, v Plaiěnicích, ! O~třetjně ya ve V~.
linách "i s tou smlouvou právem jejím"', kterouz mel Cenek s Hermanem z Sulic a z Slepotic.4)
-ryKdílu moravskému, kterýž Janovi, staršímu synu zůstal, n,~le~el: g~rnšte!n,
zámek dědičný s příslušenstvím. K témuž zámku sluš~la opra:,a.!,la,k~asler~ TIsnovske!?
ft Oslovanském, Louka, zámek dědičný, ~luml~v" zam~k d:dlcn~ I. s ~,:stemE Pr.os!e
jovem, Tovačova Přerov, zámky dědične; Ko]etm" me~tecko ::aplsne :,He!lenst~m,
zámek dědičný s městem Lipníkem a zbožím Draholušskym - vsecko s pnslusenslvlm.
Kromě toho i dům v Brně.
2) A. Č, XVII., 79, 81.
3) A. Č. XVII., 83.
4) A. Č. XVI!., 83.
o
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Dne 20. března 1508 koupil pan Vilém vsi Býšfě a Chvojence,
vyplativ za ně Arnoštu Chvalovi, Mikuláši a Kryštofu, bratřím z Leskovce dva tisíce kop grošů pražských. 1)
Zároveň pojistil si 21. října 1509 královským listem i výplatu těch
vesnic, které jsouce původně přičleněny ke zboží klášterův Opatovického a Se zemského, "z nepaměti" v předešlých majestátech vepsány mu nebyly.2)
Dle pozdějších smluv přistoupilo k zboží PernšfeÍnskému dědictví
Stěpána z Koloděj v LHětinách v 105 kopáchygr. Č.;3) zboží Markvarta
z Sulic a na Zámrsku: Turov, ves celá, v Ceradicích mlýn, dvory
kmecí a čtyři rybniky;4) dědictví Mariina Radíkovského z Hrádku
v Roudnici a ve Lhotě za 1750 kop gr.;5) posléze grunty při Opatovském stavu, ZÍskané směnou s Hradeckými za "kus skály u Hory
Kunětické, v té šíři a křivě hned od cesty, kteráž od Nčmčic
k Hradišti jde".6)
Zlepšení souvisu Pardubic se zbožím Labského Týnce domohl se
Vilém z Pernšteina koupí městečka Přehíčí s vesnicemi. Trhovou
smlouvu o tom sjednal 11. září 1518 se Stěpánem Andělem z Ronovce,
zaplatív půl třetího tisíce kop grošů českých. 7)
Ostatl!Í trhové smlouvy zvyšovaly sice význam Pernštejnského
rodu na Ceském východě, ale neměly již přímého vlivu na další rozvoj
Pardubského zboží. To platí zvláště o koupi Nového Bydžov( 8)
a panství Smrkovského. 9)
v

~-1)A.. Č. XVIL, 93.
2) A. Č. ly., 213.
3) Arch. C. XVII., 185. Datum .12. února 1513. Srovnej také A. Č. XVII. 560.
Zhytek dvorů kmecích v Litětinách získal p. Vilém od Bohuňka z Jenišovic ~ také
v Rov~i některé dvory kmecí s lesy a rybníky. za půlpála sla kop gr. Č. a za pěl
mezdcIlma.kop dne 10. června 1514. (Arch. C. XVII., 198).
4) A. C. XVII., 561. Datum smlouvy trhové v sumě 1575 kop gr. č. dne 12.II'sl
1513.
.
5) V Roudnici hyl to dvůr poplužní i ves a dvory kmecí s 2 krčmami' ve Lhotě
dvory kmesí, s řekou, rybníky a mlýnem pod Roudnicí. Dalum smlouvy
prosince
1513. (A. C;;. xvn., 561.)
6) A. C. XVII., 187. Datum 30. září 1513. Byl to lom na severozápadním úpatí
Hory Kunělické při silnici Pardubsko·němčické. Pozemek náleží dnes hostinci
"u Kyselů".
7) A. C. IV., 217.
. ,8) Dne 22. února 1516ykoupil Vilém z. P. za 14000 kop g. Č. od Havla Zvířehckeho z Warlmberka Bydzov Nový, hrad, město a příslušenství. K tomu náležely
dvo;y ~mecí a poplužní, S.ta;ý .Bydžov ves, ves Hum?urky, Skř~níř, dvůr poplužní
! L~blll, s~~m lesu, 8 ryh~lku, reka Drahobylka s mlyny; podaci kostelní v St. Bydzove, Melhc!lne<:h a Vysoc~.mech; z. Prasku a Zecho,:i;: plat na lidech, ves Podoliby,
Lhola u Nechalllc a Kobyhce. - Jmou smlouvou, v tyz den sjednanou prodal Hašek
Zvířetický panu Vilémovi dědictví své: Hlušce Veliké a Malé, Janovi~e, Vinary za
3500 kop gr. č,; dne 17. května 1516 dědictví ve Sloupně za 400 kop prodal Vilén:.c:."i nejen ~ašek Zvjře!ický: nýhrž i K~teřina, dcera Jana Hrádky z Hrádku. Ta
~nJal.a od ~ana. Pern~temsk~ho 607 ~ pul kopy, j~kožto výkup za dědictví po Marhnov) a Borkovl Radlkovskych z Hradku a slrycu obou jmenovaných prodavačů.
(A. C. XVII., 230, 561.).
~) Trhovou smlouvou 20. listopadu 1518 postoupil Malyáš Libák z Radovesic
panu V. z Pernšteina za půl šesta tisíce kop g. Č. Smrkovice, tvrz, dvůr poplužní,
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Když konečně věk páně Vilémův značně již se nachýlil a nedo·
statku zdraví přibývalo, "znamenav běh a neustavičnost světa tohoto,",
upravoval pán Pernšteinský "v středu před Narozením Panny Mane
1 1520"1) na Pardubském zámku svou závěť konečnou. Základem
byl kšaft z r. 1507 a změny, jež způsobil svým posledním pořízením
z 30. dubna 1515.2)
Toho roku k českému dílu obdržel pan Vojtěch z Pernštejna Hlubokou, Tejne~ nad Labem, Buk!l'v~m, Rou~nici, TUI:OV'y~itěti;t!, Ciply
u Brandejsa, Zidlochovice, Pohorehce, Noslslav se Zabclceml I opravu
Uherčickou. Také poručil mu. otec Dašice s Holicemi a Bejště i pod.
mínečně plat 130 kop grošů u Hory.3)
Druhým kš aftem (z roku 1520) získal pan Vojtěch ky svému dílu
statky, v posledních letech koupené: Bydžov, Sloupno, Saplavu, Vysočany, Zachrašfany, Křivany, Smrkovice a Chudonice.
Z Moravy přistoupil k českému zboží Kunstaf.4)
Po tomto rozdělení svého statku vypravil se pan Vilém z Pernštejna na podzim z Pardubic na Moravu, tenkráte snad naposled.

~~Iečko ;-; Ohništanech dvůr

popiužnÍ .s POP!užÍIl'!' C~Ol,nulic,:! ve~ a po~ací, Lho!u
Vohnišlskou, Nevratice se štěpnicemi, saframceml a Jmym pnslusenstvlI~. </!:;: C.
XVII., 260.) Podružnějšího významu byla koupě Chudonic ~ Sloupna, VSI s pr~s!u:
šenslvím od Bohuňka Křičovskéhg z Radče za. 741 k. g. c, (9. X) 1517; dedlctv~
ve vsi Bělé i s podacím od Jana Susta z Chodce za 400 kop g. c. (15. III.) .1518,
koupě Sekeřic tvrze pusté dvora poplužného, vsi Sekeřiček Malých a KozoJedek.
(A. Č. XVII., 248, 251, 253:) Smlouvou tr!Jovou .z r. 1519 koupil si pan Vi!ém z P;
od Mikuláše a Petra z Měnína, bratří, v Saplave, v~s celou,. dvory. ~me~l osedle
i pusté za 350 k. g. č.; od hratří Jana a J. Baderskych z OUJezda dedldvl ve Vy~o:
čanech za 850 kop; od Jana st. Olmara z Holohlav v ~křivanech yd>;ůr popl~zm
s pop!., ves celoyu a dvory kmecí; v Podolibech 12 gr. c. plalu rocmho, holeho,
hez panství. (A. C. XVIL, 261, 264.)
1) Dne 5. září.
2) Lih. memorah. na děkan. pardub. I. c., Rkps. str. 24-43; A. Č. XVIL, 209,
275. Orig. perg. v zám. arch. v Roudnici.
3) Na díl moravský - Janův - připadla Třebíč, zboží Měřínsk~: zámek. Sá~ek,
Němčice u Nosislavě, vsi Nikolčice, Chřepice, Bojanovicg: Novos:c~, VgJkov,c~,
Telnice, Sokolník, Letonic~, z části Medlov, ves Kadov k ZldlochoVlclm, ~~r~ofYJe
podmínečně, Dmzdovice, Cechovice u Prostějova a vsi ~. Plum}ovu .. y zav;~1 o]J:
držela také paní Bohunka, dC,era Vilém?va, 12000, kOJ( .mls~n.s~ych, Jez. p,lahh ,mel:
z dílů svých oba hratři. Slhhro a pem,ze hotove ~eh ,dedlh ..oba ~t~Jnym ?~lem,
svrchky zůstali měly na jednollivých sldlech nedotcene .. pOjlmaVa Jest. vdec~lOst
pánova k služehníkům, projevená č~lným! .o?kazy. P~!,\ VIIe~ n~~apomne!. ~m ?-Ii
trvalý přídavek, věnovaný pardu?s~em~ splla!u a Zd~JSI!ll !,"hno:il~m. Zvlasle mile
působí napomenutí, aby oba dedlcove "samI z sehu verne, prav; a bralrsk~. aby
byli a víc sobě hratrskú lásku vážili, než·lijakú kořist.". "Li~!y. ~vysad~), kter~.z .d~1
svým lidem dědičným! a~y tvrdi~ a ~o~,ou-!i. ~o . dobre,~o ucmlh !1~d Je~o l!cmem:
prosí, aby učinili; neo VIce sohe udelaJ!, nezh (lIdem).
chudlJ:e sve ~~los!.dm
ahy hyli a jí dohře činili; že lepší užitek ~im z toh?... priJde, ne~ ~y Zb,OZl pnkupovaH." Zvláštním listem, dttným na. Pardubiclch 28. zan 1517 oddehl pam Bohunce
část stříhrného náčinÍ. (A. C. XVII., 246.)
4) A. C. XVII., 275. Cena všech .slatků pana Vojtěcha odhadovala se roku 1529
na 248.500 kop grošů českých. (A. C. XX., 343.)
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Na jaře léta 1521, odpočívaje zase na Pardubském zámku, zemřel
v úterý po provodní neděli (9. dubna)l) a pochován jest k své žádosti
v hrobě otce svého v klášteře Dúbravnickém. 2)
Smrt pana Viléma způsobila valné škody zvl.áště Pardubčanům~
Usadív se po smrti krále Matyáše trvale v Ce chá ch, způsobil, že
"Pardubice staly se skrze něho jádrem velikého panství a sídlem
knížecím".
Význam zakladatele Pernšteinské moci a města Pardubic krásně
vystihlo péro Palackého. Pro trvalou parně! vylíčil slavný historiograf
v přehledu obrovskou Vilémovu činnost veřejnou i soukromou a prameny, z nichž neúnavně tryskala po celý život.
Kolik z ní obracelo se k vybudování panství a města našeho,
snadno poznati lze z vlastních slov slovutného dějepisce, jež zde
znova nezkrácená klademe: "Byltě Vilém z Pernšteina muž, jemuž
rovného hledali bychom nadarmo v dějinách českých a snad i u jiných
drahně národův, Co válečník a hrdina náležel ještě středověku, co
veliký spolu průmyslník patřil již věku novému, co výtečná hlava
i ušlechtilý charakter všem věkům a člověčensh'u."
V působení svém podobal se nejvíce císaři Karlovi IV., jehožfo
přednosti a ctnosti všecky, ne však spolu vady a poklesky měl do
sebe. Zvláště hospodářská činnost jeho byla pro věk svůj vzorná;
přísný pořádek a evidence ve všem až do nejmenších podrobnosti
a v celku přece duch volný, neouzkosfný a dalekosáhlý. Nikdo neuměl bystřeji obraceli k užitku svému, cokoli naskytovalo se v přírodě.
neb v obcování s lidmi příhodného a vystřihati se při tom vší ošemetnosti a křivdy. Hájiv důrazně práva svá i prospěchy osobní, neublížil přece nikomu a býval raději velikomyslně štědrým, nežli lakomým.
Vytýkáno mu ovšem, že sáhal i do živnosti městských, stavě pivovary
na statcích svých a veda prý obchod ve víně i v jiném zboží ;3) my
víme nad to, že zakládal hojné rybníky, pro něž vykázal Labi na
Pardubsku řečiště nové 4) a strouhami vodními pokryl celé panství;
také že byv nad jiné pilným a znalým horníkem, hledal v podzemí
kovy na statcí~h netoliko svých, ale i přátelských. Proto brzy oplýval
bohatstvím v Cechách bezpříkladným fl stal se tak říkaje bankéřem
nejen krále svého, ale i hojných přátel, kteří v peněžních potřebách
nacházeli u něho vždy pomoc nezištnou. Nejsa milovníkem bláhové
nádhery, v jakovéž libovali sobě uherští a polští velmoži, činil se
velikolepým raději ve skupování statků v, v opravování jich a v dobro1) Staří letopisové čeští č. I. c" 448.; Veleslavínův kalendář roku 1590, sir, 197.
Do roku 1520 kladou mylně smr! Vilémovu: Paprocký, Zrcadlo sl. markrabství Moravského. F. XXXI.; \Volny, Die Markgrafschaft Miihren. II. B., II. Ab!., 306,
2) Viz závěť z roku 1515.
3) O tom vypravují Staří I~topisové čeští, 448., při poznámce o jeho smrti; "Ten
před několika lety uvedl to v Cechách, že kupčil v víně, v šmejdu a v jiné živnosti
městské sahal a z loho zisky veliké měl; a tak se potom toho chytili jiní páni
a zemané, chlíce tudy slav městský zemdlíti, zchuditi a zkazili."
4) Zvláště však Chrudimce a Loučné, (Poznámka spisovatelova,)

činění lidem, takže za šťastné se pokládali, když se stali podda-

ným~lf:~il)trojnáSob

tolik panství a jmění, jako páni z ~osen~erka,
e'bohaiší potud rod český, a ~řevýšil ma!e!ností netol!ko vr~k~
n. J k' knížata ale i veliký pocet panovmkuv nemeckych.
vsa
Slez: a 'akkoli důležité, nedalo by mu práva na čestno~ u poto,m.stva
~a;~~kJ. kteréž často se do~~láv~l. ~?yby .d~ry ~uc~~.~ Š:th~f~~~~
povaha byly nev ynik al y v ~hlfe taemk~ál;~~Jn~ístě o skri/ mnohá léta
předseda sou d u k omorm o n .
v
:ůstavil po sobě chválu největší s~rávn~stki ,a :prav~~I::O~\I~ ~d;;~~~
b I s očátku· podpůrcem snah slechbc yc , poz eJI "
o
, h~ozilyP pohltiti také moc královu, stal se )epch př~d~um odhPrfy,e~
,
• t že za konecne urovnam mno o e
amírn!!ele: ~o~řf:~z~ !~l~uvu Svatováclavskou bylo hlav~ě je.m!l
d~ř:~~~v Psaní od něho pošlá, jichž počet zachov~l ,se dostI ~Oj~:
e ou n~ sobě ráz kterým rozeznávají se od souvekych ode vsec .
v

~?l~:~lt!:~!:~,j~lr;i!~~~ d~:1;;~~~~;~~arE~:d~51~ ~~g

etnosU a každému násilí; jest mluva muze na" mravm
fl při vší zdvořilosti nezdržujícího se potu~y a hany na
s v d 'h kd dl soudu jeho zapomínal se nad svou ch.
kaz Mlu~ival °čast~> že by dítky své raději před očin:~ svýma ~lz~e~~.
v

O!~: hrdého

n~uti" vidě\~ež::e~řat~e d~~~::l o~d;~~ ;~nUjeheoct~~~i a :~~t~rý r sy~

a hY nemeV~t' mevl povinnou k němu věrnost a oddanost. Pro vychoje o porusl I
~
..'

I

t

-

-

.,

l) Prostince, ale upnmne napsa o om pn f,
dubské "Knize Rudé" písař Burjan:
_ _

-

-

1515 v své úvodní básni v par-

_

_

Rozšafně své všecky věci řídil. , .
Mnohý odjinud přijda, hned se dIVl!.
,
Některému služebníku svému dU<;Jm ust~~eny dal,
na lsvych
.. 'mu lacino dada, zisku
Jme
• b
" ,nezadal.
.
Prohlédal na chudé zpuso y roz Icnynll,. , .
Obdařil jej pán Buoh bohat~!vími vymyslenyml,
an jemu se všech slr!ln zb?zl f?stlo,
mysl vtipná, srdce mudl'Osh pine bylo:.
Hned v lom městě ráčil jes! zpuosob~h.
zřízení, jimiž by se mělo mesto zpravIti.
Do toho ~ěs; táhli ;;; !idee ~zliČní , ~
z jiných měst, slyšíc, ž~ pán spravedhvy,
Mnohý jinde velikú maje nesnaz,
,
podeň se obrátil aby mohl konec vzíti snaz;
někdo nátiskuov' nemoha !r~ěl.i jind~ •
k němu se přivinul; ochraml Jej sl~sne, ,
Takúho pán Buoh ráčil obdařiti mu~rosh: .
že ty věci rovnával, več jiní nemoh!~ l~e!~ll.
Z mnohých měst !i~ee I~,se. s~:~m,!'lzd!Vsle,
myslili na věci slale tl uZltecnejsle '
.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Hlava IV. Doba Pernšfeinu.

Pardubice za_vlády'Vojlěcha z Pernšteina.

váni jejich sám sepsati dal knihy, kteréž později často tiskem
vydávány byvše, i pod nes nejsou bez ceny.1)
V ohledu náboženském zůstával věren katolické církvi. Jejím
kostelům, klášterům a špitálům propůjčoval se nejen co štědrý dárce,
ale i co zakladatel: avšak vedle biskupa Jana Filipce měl i husita
Ctibor z Cimburka mÍsio v přátelském jeho srdci a choť jeho vždy
milovaná, Johanka z Liblic, neť Petra Kdulínce z Ostromíře, byla
vedle paní Johanky z f5rajku přední oclJranitelkou Jednoty bratří
českých. Slova jeho "s Rímany věřím, ~ Cechy (pod obojí) držím,
s Bratřími umírám" stala se později v Cechách příslovím.
Postavy byl vysoké a ušlechtilé; v mládí dobyl v turnaji na brněnském náměstí před císařem Fridrichem a králem Jiřím dne 3i.
července 1459 první pocty. Při časté churavosti došel přece vysokého
stáří. Jedním slovem: pan Vilém z Pernšleina byl jeden z těch vzácných zjevův v historii české, kteří čím bedlivěji zkoumáni jsou, tím
mocnějšího nabývají půvabu. "2)
Po smrti pana Viléma z Pernšteina uvázal se bezodkladně v pansyn téhož, Vojtěch. Jsa od roku 1514 nejvyšším hofmistrem
ství mladší
3
královsfví ) a od r. 1528 hejtmanem kraje Chrudimského, stál vždy
v čele vlastenců, kteří starali se «) nápravu zemsKých zlořádů, jež
zplodila doba předchozí.
Také i perem hodlal nakresliti Čechům kus doby nejvýznamnějšÍ
v "Historii válek husitskych", dnes ztracené.
Z Vojtěchova života soukromého zachránilo se zpráv jen řídko.4)
1) Kromě loho Jan,' syIt Vilémův, vychováván byl mistry v Olomúci a roku
1493 studoval v Lipsku. CA. C. XVI., 15.)
2) Palacký, Děj. Č. V., Č. I. 359 násl. Nejen Staří ldopisové čeští (psaní v duchu
husitském) na str. 448, nýbrž í spisovatelé katoličtí zapsali vzpomínky na živo! pana Viléma zdrželivé. Vlažné distichon Bohusiava z Lobkovic na rod Pernšteínský: "Quo modo
praestes, dubilo, proles Pernsleinia, forma Corporis, an linqua, divitiisque magis"?
prýští dle úsudku Palackého ze slabé horlivosti Vilémovy pro zájmy katolické.
P. Georgii Crugerii "Sacri pu!veres", (Litomyšl, 1677 p. 45) vytýkají Vilémovi
"nechva!i!ebné přivlastňování si statků církevních." ff Viri celera apud Moravos el
Bohemos celeberrimi famam non parum aspersit macu/a iIlaudabile studium e bonis
ecclesiasficis difescendi. Nam hic i/le ulrobique provinciarum forlunas mullorum
coenobiorum deglutivi/, ut sues scilicel pro se suisque duohus filiis exaggel'are!.
- Nimirum in turbida aqua facile fui! Pernslenio piscari, quando Mathias Ungarus,
ul sibi proceres Moravos obligaret amplius, haec vincula ex alieno contexebal. VladisIaus succesor, ul in obsequiis de!inerel eosdem, pari Iiberalitale ulebatur et Wi!helmum praecipue exlulit in ipsa eliam Bohemia, quod suis partibus semper favissef.
- - Celerum Wilhelmus, catholicissimus alias dynasla, ul morsicanlem conscientiam
ob lol fundationes interversas quoquo morlo paccarel, cerius ac sciens, non multum
validas esse super his regum donafiones, eo quod essent plerumque exlorlae e!
parum justa causa confectae, in suis fere omnibus dicionibus valeludinaria pro
aegris, hospilalia pro senio confectis, receplacula denique pro passis calamilalem.
undecunque excilavil el rebus necessariis providit." - - (A. C. xvn., 282.)
3) Datum královského listu o lomlo povýšení - v Budíně 28. září 1514. A. Č.
XVII,,200.
y

4) Viz úvod Fr. Dvorského k XX. dílu A. Č.
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lan z Pernšteina'. ~ Pardubice po ohni z r. 1538.

Hlava IV. Doba Pernšteinů.

Boží léta 1531« vydal pardubským sousedům ves Bukovinu a Lhotku "že
neměli jsou dostatku na gruntech rolních". Za to přejali starost o opravu
zdi (hradební) při dornÍch, valů, bran a cest a dokonání věže při
českém kostele Panny Marie. Za škody, které působily panské rybníky v pozemcích bukovinských, dal pán obci v městě pivovary,
plat varný a z vody, kolo jedno sladové v panském mlýně,1) krámy
masné a zvlášf krčmy vesnické počtem 22, "kteréž jsou byly obráceny
již od pana Viléma k městu Pardubicům". Právo odúmrti rozšířil ve
prospěch obce i špitálu a odpustil plat z pastvišf za haltéři i z lánů
obecních za špHálem. 2) Posléze i jurisdikci městskou zesílil, omezív
bývalé ohlašování konšelských rozsudků panské kanceláři jen na
ojedinělé činy v podobě appellací. 3)
V dalším létě - 1532 - podnikl pan Vojtěch hlubokou proměnu
ve věcech církevních.
Přihlížeje k početnosti osadníků kališných, otevřel jim nový farní
kostel v dosavadním minoritském kostele sv. Bartoloměje. Do starého
chrámu farního Panny Marie převedl pardubské Minority a přetvořil jej
na kostel klášternÍ. Novou klášterní budovu slíbil zdvihnouti ze staré
fary a prvotní školy pardubské; zdělal o tom také písemnou smlouvu
s kvardiánem Joštem, v sobolu den sv. Vavřince (10. srpna) 1532.
Slíbeného klášterního domu se však Minorité v dobách Pernšteinů
nedočkali.

Za to starý klášter proměnil se hned po odchodu mnichů v novou
faru kališnou. Pardubskému žákovstvu sloužil nový dům školní v ulici
Bartolomějské, již r. 1522 koupený.4)
.
Pro oživení domácí živnosti vysadil k prosbě Vojtěchově král
Ferdinand Pardubicům na předměstí Dlouhém r. 1533 "Hromnicový"
trh koňský a vedle něho páteční trh týdenní. 5) Byl to poslední
z dobrých činův, jež městu zplodila přízeň pana Vojtěcha z Pernšleina.
Dne 17. března I. 1534 zemřel Vojtěch ve svém domě v Praze bez
mužského potomstva a jsa na zejtří snesen do kostela Panny Marie
před Týnem, odvezen byl dne příštího do Pardubic. Tu pochován
byl v hrobce Pernštejnské a paní Johanka z Wartemberka, ovdovělá
manželka jeho, způsobila mu bohatou plastikou vyzdobený sarkofag
v presbyiáři téhož chrámu. 6)
1) To bylo základem "obecního mlýna" (čp, 13 sl. a 15 n) v Pernšlýnské ulici.
2) Při kaplí sv. Marka.

Bl Yšelijací přípisové, I. c., fol. 13-17.
4) Cp. 82.
;Ti) Majestát na to dán jest ve Vídni "v pátek po neděli ludka (4. dubna) 1533.
Orig. v m. museu, sig. B. B. 7. Všelijací přípisové, Rkps l. c. 17, 18.
ti) Paní Johanka z Wartemberka, s kterou zasnoubil se pan Vojtěch, ovdověv
po Markétě z Postupic, zesnula 16. března 1536 a pochována jest opodál svého
manžela v presbyláři pod kazatelnou. Místo označoval náhrobník s nápisem: "Tulo
leŽÍ tělo Paní Johannky Zviřetické z Wartemberka, manželky Jeho Milosti Pána,
Pana Vojtěcha z Pernšteina a pochováno jest v létu P. 1536 ve čtvrtek po sv.
Oeclrutě. (23. března.)"
Na úpravu pernšteinských náhrobníků uŽÍvalo se bezpochyby mramoru z pernšteinského lomu u moravských Nedvědic pod Pernšteinem.

6S

Po pohřbu pana Vojtěcl).a z Pernšteina usadil se, ~a Pardubském
zámku bratr jeho a dědic Jan, spojiv lak zase v jednech rukou, roz·
sáhlé zboží otcovské. Brzy na to rozšířil svou mce i r;a Klaaskoy.
Král Ferdinand zastavil je Janovi z Pernšteina listem, danym na hra,de
Pražském 29. srpna 1537 a sumu zápisnou označil v 83464 zL ryn·
ských a se zlepšením ve 113.464 zLl)
Proto ne darmo zval se Jan z Pernštejna "Bohaiým."2)
Stýkaje se s pardubskými sousedy často osobn.ě" zvelebil jim město
na míru, která značně převyšovala dobu pana Vdema.
,
Již prvé dny po svém nástupu - 8. dubna 1534 - ~yprosIl pan
Jan z Pernštejna na králi Ferdinandovi "pro pardubske o~yvate!~
právo aby mohli v všelijakých potřebách obecmch tou peceh, kterez
jsou ~d starodávna v uŽÍvání byli, červeným vosk;ll3 peč:tHi" ,3) ,
Sám nejprve ujistil konšely léta 1536 zachov,amm !sech 'yy~ad~
jež na listech pergamenových ukazovali mu v zamku Jako dedlctvl
4
po jeho předcích. )
'v
. ,
v
o
Neobyčejnou obětavostI vsyak ?op}ml s~ych .yredku pec~ ? obec~
když "v pátek po památce Vtelem Pana Knsta J:nak Zves}ovam panny
Marie - 29. března léta 1538 měsío PardubIce vyhorelo vsecko,
toliko sedm domův zůslalo".5)
První. pomoc pohořalým poslali Hr~dečtL "Zna}icye častou zku~e.
ností, jak uslyšeli o požáru pardubskemy ? vChr~dlme, ,hned ~bOJI~
těch měst přichválaU a v stredu po ned~li dvrt~ posim ?o ~aldu~lc
poslali špíže 5 vozů, piva 15 sudů, 6 becevk soh, 10 vozu pIce,. zIta
6 vozů a :) věrtele, hrachu 2 korce a vertel, krup 3 korce, Jahel
2 korce a k tomu několik pytlů chleba".6)
Pan Jan z Pernšteina pomohl ochuzeným občanům ne dlouho potom
vydatně, pusUv jim v dokonalý vmajet;k ves, Přero.v; sP?,ko~il se yUfburním úrokem. Avšak k prosbe konsel slevIl ObCl ve clvnek pred
sv. Trojicí - 13. června - i ten, kromě starodávného platu ke kapli
v

?V.

v

v

v

1) Arch. Č. XX., 401.
v
o
v.
VI I' t k 'I
K pozdějšímu shodnoceni rodinného stalku Pernsleinuv pnsp~ IS, fa e
Ferdinanda, daný na hradě Pražském 8~ če!vna ~53?, jímž k suma~ zastavnlI? na
slatku Landškroně, Landšperce a na mest~cku Tyn~l .n~d Labem pnpsal. J~novl z P.
8683 kopy; vydal je předtím Jav z P., ziviv 6 mes!cu 100 kOni zbroJnych a 500
pěšáků k potřebě královské. (A. C. XX., 399.). ,
v
v,
v
,
3) Orig. v měst. mus., sig. B. B. 8. List "clany na v hrade Pra~s~e~ v slr~au ,po
slavném Hodu vzkříšení Pána Krista 1534". Jakasi prednost peceh cervene pred
barvou jinou hledala se ,~layně v st?lelí 16tért;l. U.~~vali jí zvláště, ~reláti a šlechta.
V sedmnáctém věku zvlaslmho rozdllu v barvach JIZ se nevyhledavalo.
4) Lisl na stvrzení majestátů z r. 1512 a 1531 vy~án jesi "ve středu .po Hodu
Slavném Seslání Ducha Svatého" (7. VL) 1. 1536. Ong. perg. v m. m~s., o slg. ,B. B. 9;
Téhož roku v pálek před Všemi Svatými (27. X.) poslal Jan ~ P. ~o~selun; plsemne
pokyny o krčmách a krčmáři, o vystavování piva a zvelebem trhu lydenmch. Ztraceného listu zachoval se jen regest v Červenkově Compendiu. M. D. I. str. 94/ 8 , Rkps.
5) "Pamie/h u na desce "knihy Rudé prodajuov ro!!~ l~k, ~ah!ad" s!odol při
m. P. z r. 1553. (O. 99 v arch. m.) Napsal ji Jan Jaron:ersky" plsar raam, r. AD53
v čas založení této knihy. - Votivní deska v kostele dekanskem.
6) Červenka v "Popsání", sir. 175, a KabHk, sll'. 342 Rkps, I. c.
2)
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Pardub1ce po ohni z r. 1538.

Betlemské, jenž v 9 kop~ch 1českých posílal se do Prahy od těch
časů z pardubského rathusu. )
Přerovské statky rozprodaly se zdejším sousedům.2)
Spálené město rozhodl se obnoviti Jan z PernšteÍna z největší části
na svůj groš. Proto také postaral se o budoucí ochranu svého díla
důkladným hasičským řádem, jejž uložil Pardubským již roku 1539.
"Věži Zelenou", radnici, mlýn městský a některé budovy vereJne
stavěl sám; sousedé však spláceli. 3)
Ponechávaje starší rozčlenění města z doby pana Viléma, podnikl
celkovou obnovu téhož v měřítku značně nákladnějším a vUskl dokonanému dílu ráz malebné pevnosti s vnitřní výpravou na způsob
velkoměsta .
. Lichotivé přísloví o úpravný~h městech "Třpytí se, jako Pardubice".
již ve století šestnáctém po Cechách běžné, odůvodňoval spisovatelexulant Mistr Pavel Stránský svým čtenářům za války třicetileté vzornou přestavbou Pardubic péčí Viléma z Pernštejna po r. 1507. Zdá
se však, že chvála tato platila ještě více teprv po stavbě Jana z P€rnšieina po r. 1538.4)
Dokončiv při sv. Janě Křtiteli léta 1537 některé nákladné práce
stavitelské vlašskými zedníky na vlastním zbOŽÍ, podnikal pan Jan
z Pernšteina hned po ohni (r. 1538) na spálEmišti pardubském rozsáhlou prád,5) tentokrát pod vrchní stavební správou mistra Jiříka
z Olomúce. 6)
Ten zdvihl na místě staré bašty při bráně Pražské ztepilou věž
Zelenou a jemu sluší, tuším, také zásluha o přestavbu kostela děkan
ského, nové radnice na rohu v rynku při ulici Pernštejnské i o úpravnou
budovu krámů masných pod farním kostelem.
Jemu také svěřil pan Jan vrchní dozor nad stavbou domů sousedských, když vydatnou pomocí nezištnou a částečně půjčeným ná·
kladem páně usazovala se druhá patra na staré, ohořelé trupy jednopatrové bez (předchozí) náležité péče a šetrnosti v látce.
Nepříznivý tento chvat v obnovování soukromých s!aiečků zastavil
sám pán koncern prvého roku stavby (1538) a zkušenosti jeho s výtkou,
konšelům písemně ohlášenou, tvoři živý doklad hluboké péče pánovy
o sličný obraz nových Pardubic.
Ve výtce tkví také spravedlivé odsouzení překotné a sobecké
starosti mnohých sousedů o obnovu vlastních bytů třeba i za ceny
nevkusu a škody cizí. Vypravuje o tom sám pan Jan z Pernšteina

slovy nehledanými: "Stavení, .kteráž jest jeden každý z vás po vyhoření města Pardubic dělal, některá sem sám na oko viděl a o někte
rých správu mám; a by velmi pořádně od vás stavěti se mělo, toho
tl sebe nenacházím a zvláště při krovÍch i některém zadním díle, nad
·čímž i těžkost nesu. Poněvadž vám k tornu slavení znameniÍú pomoc
sem učinil a činím, také bych tomu rád byl, aby stavení vaše ne ku
potupě, ale ku pochvale u lidí bylo. Ale což jest již postaveno, což
k nápravě přivedeno býti nemůž, to při tom zůstaň, a což by mohlo
býti, to k nápravě přivedeno ať jest. Však na další čas abych měl
potřeby vám dávati k tornu stavení na takový spůsób, aby každý
podle své hlavy stavěti směl,. fl zvláště při svrchních pokojích, před
cích i štíiích, kdež se jest každého domu o jedny pokoje povýšilo,
toho bych se nerad dopustil, neb při tom bych jiného nepoznal, než
ohyzdu města.
- A prolož, poněvadž já mistra Jiříka svého mistra mám, již já
jemu poroučím, aby k takovému stavení dohlídal a každému vyměřil,
co a jak byste ty pokoje svrchní, předky i štíty stavěti měli, a na
jaře ti předkové i štítové aby se předsevzali k stavení, nechaje jiného;
a to míti chci, bez uvážení a vyměření jeho žádný aby nic nezačínal;
pakli by kdo mimo vůli mou a mimo mé svrchu vám oznámení co
takového předsevzal, toho bych žádnému trpěti nemohL
Které pak potřeby ode mne vám dávány k tornu stavení byly,
srozuměl sem tomu, že jest při tom malá péče vaše byla, aby ty
potřeby v dobrém řádu a opalrování při vás stály, tak jako byste je
sami sobě objednávali; jedno při vápních, k těm že jste nedohlídali,
by samé vápno zedníci bez písku do zdí dělali, že byste tomu málo
říkali. Jakož pak, jakž zprávu mám, že jest se to na oko vídalo, že
na větším díle tak mastné vápno do zdí kamenných se dělalo, dosti
toho by k pokrývání střech býli mělo, a zdi pak jak se cvikovaly,
více vápnem, než drobným kamením; neb zedník maje úkol, což mu
spěšnějšího, to dělá.
Prken, jak jsem v reislra vhlídl, co jest jich koupeno a rozdáno,
za některé sio toho jest; "však nerozumím, aby mnozí ta prkna, k čemuž
sou dávána, jako k podlahám, k té potřebě obraceti měli, než na
lešení a na nějaké jiné potřeby své.
Hřebíkův, jakaj jest počet skoupen k podlahám i k střechám, jest
se čemu podiviti i také co jich a komu dáno, pak jak jest jich k tomu
vypotřebováno; k čemuž sem se podvolil vám dáti jakožto k střechám
a podlahám, o tom jest vám vědomo, a za to držím, že mnohý ho·
spodář o lom nic nevěděl, na jaké potřeby to tesař obrad, k té-li
potřebě, čili k užitku svému. Pak tu lásku, kterouž sem k vám jako
pán váš k tomu ukázal, měli byšte si vděčněji i také rozšafněji a
hospodárněji k sobě ode mne přijíti a mne v tom nákladu, kterýž
mne mnoho peněz stojí, lHovati. Ale při mnohých lidech to jest podle
přísloví: cizí ucho jako plst řezati, což se to při vás nachází.
Protož k jakému stavení tu pomoc připověděl sem vám učiniti,
v paměti mám, kteráž se učinila a činí.
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1)

Všelijací

přípisové,

Rkps I. c., 20.

2) Kniha m. Rudá, l. c., v arch. m.
3) Počel městský

od r. 1538, v arch. zem. mus v Praze.
4) M. P. Stránsk5', Respublica Bojema, Anno 1645. (Vyd. E. Tonnera. z r. 1893.)

Strana 19.
5) Dne 19. června 1537 žádal král Ferdinand pana Jana o vlašské zedníky deset mistrův s toHkéž osobami - na hrad pražský. Kterými stavbami zaměstnávali
se v Pardubicích, nelze z listu poznati. (A. C. XX., 53.) Užívalo se jich patrně na
přestavbě zámku tl Hory Kunětické.
6) Neprávem zve se m. Jiřík "ze Znojma".
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Hlava IV. Doba Pernšteim'L

Pardubice po ohni z

Než aby někdo své všecky věci tou pomocí ode mne
měl sobě nahrazovati, to by mi trpělivé nebylo. Jakož pak
poručil, co má každému čeho do uloženého počtu dáno

ucmenou
sem
býti neb
kdy! by se ~?mu č:ho ;tedostalo, aby vždycky měl každý na' muoj
mesec hledeh, neVlm, te pomoci kdy by konec byl. Než cihel, ka·
m;ne, v~pna, pok~dž poslačeno býti může a při kom se při stavení
iono pofreba pozna, dano ode mne bude, i také vokna a dveře.
Poněvadž již čas táhne, že díla pro zimu dělána nebudou moci
býti, což lesův a prken na lešení máte, jest slušné, aby to každý
hospodář k jarnímu dílu zachoval." 1)
Jiřík Olomúcký vyrovnával potom renaissančnÍ, obloučkové štíty
dvoupatrových domů do stejné výše, jak na náměstí, tak v ulicích
ostatních, důsledně, dle stejného typu a rozměru. Jen "Pod sklípky"
zůstaly ~omky ~ednopatrov~, skrovnější, jak býval? v době pana Viléma.
Take podmkaly se pn stavby na Pardubskem zámku a na Hoře

° tom

Kunětické.

Na jaře r. 1539, v čas rozsáhlých staveb, přijel do Pardubic král
Ferdinand. Pan Jan z PernšÍeina, pohostív jej na zdejším zámku, da~
roval mu na paměť pardubské návštěvy dva mladistvé koně a dochovával je zde králi k časům pozdějším. 2)
.
Při svatém Havle léta 1539 měli sousedé splatiti do zámku peníze
'
kterých jim pán půjčil na stavení.
Nemajíce jich však po ruce, omlouvali nedostatek špatnou živností pivo varní, snižovanou soutěží. cizích piv ve venkovských krčmách
i velikou drahotou obilí pro malý příliv z venkova. Pan Jan v písemné
odpovědi vinil nejprve sousedy z nepíle, pro kterou vystavují se
krč~ám piva nedobrá; na zlepšení trhů městských radil "cesty zlé
k ~estu o~:av.?vati, ap~ lidé k ~ěsh~ v~lně jeti mohli". Také dopo.
rucoval smzem cen trzmch "ponevadz vsecko se (prý) v Pardubicích
?ráže pr?dává, než v Ji~ých m~sie~l~ o~olních". Přál si "pak, jakž
Jest byt j~ho vv Par?UbIC!C~, zv~a d~ore, ze tomu městu jest poiřebí,
aby trhove, coz mono u nej'vets!, zpusobeni byli".
. Na konec přece jen splátky sousedům odložil až k sv. Jiří roku
1540 se slibem, "pozná.li pilnost Pardubských při obecném dobrém
že by proti tomu nebyl, aby té sumy do sv. Havla jim čekati neměl." 3)
, Ro~m 1540 prožil J~n, z Pernšleina, "Jsa v nedostatku zdraví", nejVIce . cas~ na PardublclCh a na Hoře Kunětické. Značnější cestu
podmkl pred koncem masopustu (9. února) do Těšína, vdávaje tam
svou dceru Marii za knížete Václava Těšínského a Velikého Hlohova.
v

1) Orig. v měst. m. pardub. (Listář.)
:) L~st krále ~:rdinanda p. Janovi z P. 29. října 1539 z Vídně. (A. C. XX., 79.)
) LIsl .z.31. fIJM 1539 na Pardubicích - orig. v mus. pardub. (Listář.) Roku
1?4?};Jokusl!1 se P.ardu~ští uleviti si v nouzi hromadným nákupem soli II obilí v lacmeJ~1 sene; s vedo~um vrchnosti půjčili si k lomu peníze sirotčí. Pán je však
poucll! "ze. kdyby p~mze obe~ní na rathause mívali - ne u lidí (půjčené) II více
obecm polrebu op~a!rovali.' nez lijskou, nebylo by třeba k sirotčím penězům sahati.
(Da!. I. 1. ledna b42; ong. v mesl. mus. v Pardubicích. L.l.

f.
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byl témuž knížeti "otcovským poručníkem" a zemi jeho "správcem i nápadníkem".I)
Stavba Pardubic neskončila se ani koncem léta 1541 zvláště "pro
příčinu nedostatku polřeb". Proto psal na zámku pan Jan z PernšteÍna
v sobolu před smrtelnou nedělí (25. března) 1542 konšelům nový
Hst, "aby osoby, kteréž by tohoto roku štíty a dodělání v do mích
činiti měly, do komory vypsané podali, a že již dále rozváŽÍ, jak by
to před se vzato býti mělo".2)
Neobyčejně veliký náklad, kterým pomáhala vrchnost po léta zdvihati zkažené statečky sousedů v nové úpravě, byl přiměřený účelu.
Chtěl míti pan Jan z Pernštejna vedle svého zámku, jejž do roku 1543
zvláště zvelebil stavitelskou a kamenickou prací v duchu renaissančnÍm,
město vyspělé, jak architektonickým souladem, tak i po stránce živ,
nosfenské a kulturní. S) Obrátiv vody městské k rozhojněni soused·
ských haItýřů a zdvižení nových mlýnů, uvolnil soukenníkům práce
1:alchovní, přeložív panskou prachóvni z valchy na předměstí Malé. 4)
Rezníkům, uvedeným do nově upravených masných krámů pod farním
kostelem, dal obšírný a pevný řád. 5)
Zvláštní přízeň jevil Jan z Pernštelna k věcem kulturním.
Pardubským novoutrakvisfům 6) nákl~dně přestavěl farní kostel sv.
Bartoloměje, r. 1538 požárem zničený. Ceským bratřím, shromážděným
od r. 1522 ve vlastním domě se "zborem" a bytem kněžským na
Dlouhém předměstí,7) obnovil pán r. 1541 starší svobodu a udělil
nových výhod.
Stejnou péČÍ snažil se zdvihnouti úroveň ve vzdělávání školském.
Založiv v Pardubicích zvláštní koHej, přál si, aby vedle staré městské
školy české udílela vědomosti předem domácím a potom i cizím pachol,ahlm na způsob gymnasií.
titulek novému koUegiu a rektoru jeho, Mistru Netorinovi, vyhledal
v klášteře, který tehda byl opuštěn mnichy Minority z příčiny nám
neznámé.
Protože nedocházely jeho snahy li sousedstva vždy ochotného
porozumění, posílal časté výtky buď cechům, nebo konšelům, napo·
mínaje k pořádku a spravedlivému prodeji a povzbuzuje k lepši
péči o sirotky. Také nešetřil rázných slov ve své výzvě k náboženské
1) Kníže Václav, jsa pělilelý, zdědil vládu nad Těšínem a V. Hlohovem po svém
dědu Kazimírovi (1528). Vychován byl při královském dvoře Pražském pod poruč
nictvím Jana z Pernšteina a matky své, Anny Braniborské. Syn a dědic Václavův
i Marie z Pernšteina, Bedřich Kazimír, zemřel r. 1571 na cestě do Prahy v Přelouči
a pochován jest v Pardubicích, v hroQce pernšteinské. (Dr. Sláma, Dějiny Těšínska

v Matici lidu XXllI., Praha 1889; A. C. XX., 97.)
.
2) Orig. v měst. m. v Pardubicích. L.
3) V len čas stavěla se na Moravě pernšteinská hrobka v Doubravníku.
4) dnes Bílé.
ú) List o řeznících z 25. března a druhý o zužitkování vody z 14. října 1542
v arch. mus. pardub. L.
6) Byli to kališníci luterského zbarvení.
7) Na dnešní třídě Wilsonově.

71

Pardubice v čas českého odboje r. 1547.
Hlava IV. Doba Pernšteinu.

70

snášeHvosti, když vzájemné tupení mezi Českými bratry a stranou
novouirakvistů doléhalo někdy až k uším páně do zámku.
, Ta~ové ~tarosH měl Jan z Pernštejna v době, když sám po celé
tY,dny nyl. !rap~n d~ou 1), a tako~é ?~ěH přinášel městu ve chvíli~ kdy
sam pocltovah zacal hze dluhu, Jez ublraly živobytí jeho náležitého
kH?u v ~okročilémvě~u. Píše o tom ze Smiřic 7. listopadu léta 1543
~v~mu príteli, Janovi Ceplovi, přiznání upřímné: »Jakož chuf má ve·
hka byla (k) kupování statkův, pod kteroužto chutí na těžkosti sem
nic (ne) myslil Ci jich II sebe nerozvažoval, neb mysl opanovala rozum'
ale .znajíc lěžkc;s!i své mnoho, větčí chuf mám k prodávání statků,,:
nve}h (k) kupovam; a bych byl kupování a slavení nechal, o těch
tezk?st:ch ,bych ~~l ;tev~děl. Ale přísloví jest: Jak je zajíc v jíše,
ta~ ]~ cerny. Tak Ja, Jak Jsem v ty dluhy vlezl, již nevím z nich kudy.
Vlt:.l~ koho,. ~do by statky kupovali chtěl, oznamte mi to; chci se
slusne smluvItI; neb ... raději V chalupě svůj chléb jísti budu
,
než V malovaných pokojích cizí" .2)
Př~ tom ~romadno se panu Janovi mnoho starostí o věci veřejné.
nohe , souvIsely, s osobou Jana z Pernštejna, jako hejtmana mar·
Krabs!v! MOr<;vskeho; jiné plynuly z jeho smluv příbuzenských a sou.
kromych, dolykajíce se zájmů i mimo zemské hranice.
Pro Pardubčany ne~yla bez zajímavosti jeho některá jednání na
sn:mu r,?ku 1545, vyvolaná žádostmi stavů pod oboji ve věcech náboz;nsky~~. pokud v nich pan Jan z Pernšieina jako přední z defenso~~ chran,Il ~ana Mystc;pola va doktora Václava Mitmánka, když proti
krah n~ mIste kompaktaí chteli se spravovati "zákonem BoŽÍm".
Kdyz v srpnu spor skončil vypovězením doktora Václava ze zemi
královtch, ,v~šel ~ádav z !?rahy do Pardubic a pan Jan hostil jej
zde ne~terJ, cas v u~ry!u',n~z JY o?r~til se k trvalejšímu bytu v Míšni. S)
Take pr~p~a!y val~c~e~ Jez v lete podnikal král proti sultánu Soli·
manu svolavamm vereJne hotovosti k obraně hranic moravských
dotkly se panstvÍ Pernštejnských i našeho sousedstva.
'
Pr?toze "podle svoleni zemského na obec Pardubskou z statku
o~ecmhoy dosta~o. s~ ~ypraviti ~ koně s 6 osobami,4) daH konšelé
v
~ad.;tvu SurdOVI, jenz Jlmy;a drv,:by ru~iti měl, 23 zL služby za 2 mě
SIce . Od "souseda Mateje Beslovskeho koupili 4 koně k potřebě
tažení. <!,o pole, se vším šír;ll! za 44 kopy a vůz nový k též potřebě",
z~plahvs~ .take "od. okoyam jeho a pofřeby k němu příležité i od
pnvezen: Jeho z Hhnskeho, neb jest tam dělán, 15 kop 5 grošů
a 5, denaru.«
v

v

!'1

v

v

lL Viz o tom listy pana Jana z P. z měsíce března a dubna r. 1543, tištěné
v A. C. XX., 145, 154.
2) A. Č. XX., 217.
.
3) }om~k, I. c. XL, 232-246. Později Dr. Václav vrátil se však tajně do Prahy"
Jsad<:.pet opJeyen, by! od 3. ~edna 1544 znova vězněn, nejprve ve věži Mihulce n~
hra e Prazskem a pak na Krivoklátě.
D~~. nál~z.u sněmovního žádala hotovost zemská tehdy jednoho jízdného
a clyn pesl z hSlce kop jmění. (Tomek, I. c. XL, 250 násl.)
v

4!.

posléze opatřili i "spíži drábům do téhož vozu, když ven z země
do pole táhli, plátno na krepfuchy a pytle, reyč, motyku, lopatu, pro·
vazy, postranky, kotly, lánu a ručnici, s kterú dráb zsadil. za další
_(míšenkOU) 21 kopu, 4 groše a 3 denáry".l)
Za dráby dali se najmouti někteří synkové pardubští. 2)
Pana Jana z Pernšteina stála výprava česká a moravská 500 koní
a na 2500 drábů. nA nic by toho líto nebylo,« psal pan Jan Janu
Ceplovi, "by pán Buoh jakej oužitek a prospěch dáti ráčil; ale obávati se toho, abychom s Jidášem neřekli: K čemu jest ztráta tato?
Neb ten obyčej máme těchto časuov: V létě se radíme a v zimě
váleti chceme 1" Skutečně také výprava zůstala bez účinku; dne 20.
září stihla do Bratislavy s Volfem Krajířem, nejvyšším purkrabím v čele,
když pravě sultán odtáhl z Uher. Pro nechuť pánů Ceských k dalšímu
v Uhrách podnikání vrátila se hotovost hned potom zase do Cech.
Ještě pohnutějších příprav válečných zažily Pardubice v čas války
šmalkaldské. Dle svolení sněmovního měla býti nařízena veřejná hotovost, když by král, aneb nejvyšší hejtman polní spolu s hejtmany
krajů potřebu toho uznali. O tom smlouval se s těmito král 9. září
1546 v Praze na hradě. Hejimanové krajští měli dle přání králova
3
vytáhnouti do pole hned po mustrunku, 13. září, z čehož však sešlo )
a sebrání hotovosti. stanovilo se ke dni sv. Václava u Kadaně. Mustrunky k tomu po krajích vykonaly se 13. září dle závazku, aby
každý z 2000 kop svobodného majetku povinen byl postaviti jednoho
jízdného a 4 pěší. Trvati měla hotovost v tom způsobu od sv. Martina
(11. listopadu) toho roku. .
Avšak po vykonaných mu strun cích spěčovali se vytáhnouti do pole
předem četní páni a rytíři z Boleslavska - namnoze vyznavači víry
bratrské - a ve~le nich z pěti jiných krajů, zvláště Hradeckého,
Chrudimského a Cáslavského. Mezi odbojníky byl také pan Jan 'l. Pernštejna, dávný náčelník strany novoulrakvisiické, ač ne, tuším, s plnou
odvahou. Chtěl aspoň mÍslo lidu odvésti peníze, čehož král nepřijal.
A tak strojili se na vojnu i Pardubšlí, obětujíce k tomu z truhlice
obecní na 60 kop. Za to zřídili konšelé "opravu a vytírání zbroje obecní
a také houfnici", koupili koně k vozu vojenskému, sjednali dráby
a opatřivše je potravou všelikou, poslali je s houfy panskými ke
Kadani.4) Po různém váhání dorazili tam pardubští vojínové vedle
jiných a konečně také Pražané počátkem měsíce října.
v

1) "Počel Pardubskay" za rok 1543 v arch. zem. mus. v Praze. (Odd. Pardubice.)
2) Také "Rafael, syn Jana Rybáře, toyvaryš řemesla kožešnického, maje úmysl

a vůli dokonalou podle jiných od země Ceské pro obranu víry křesťanské táhnouti
na službu vojenskou, jestliže by podle lidské naděje, buďto vrátil se, aneb nevrátil,
činil o svém nápadu po olci (poslední) pořízení". Lisl u p. řed. Vambery v Pardubicích.
3) Sněmy české II., 38. Hotovost měla se svolali buď proli TurkuI!J, buď se zřením k válečnému běhu v říši Německé, kdyby kdožkoli do království Ceského, neb
zemí k němu příslušejících vpády činili, aneb což k témuž království a zemím k němu
přlslušejícím náleží, odjímati chtěl, neb odjal. (Tomek, l. c. 296.)
4) Počel pardubský z r. 1546·47 v arch. zem. mus. v Praze I. c.
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Poněvadž lid pana Jana z Pernštejna byl mezi těmi, kteří
po 20. říjnu táhnouti od Kadaně s nejvyšším hejtmanem
Sebastiánem z Weitmile, když tento, předeslav opovědný list

vzpírali
polním
Janovi
Fridrichovi a poddaným jeho, hnul se na pochod ke vpádu do jeho
země Saské, zaslal král panu Janovi přísné napomenutí, naby k témuž
lidu sv~n:u s~~šně, vypravil a přikázal, aby p~ed se s nejvyšším hejtmanem iahh a zadnemu se v tom rozpakovatI nedal, by pak i hejtman
táhnúti nechtěl. "1) Opoždění z různých krajů měli v poli i po 11. listopadu setrvati náhradou.
Při vší nechuti k boji s kurfiřtem Janem Fridrichem Saským dostalo
se vojsko přes hranice za Chebem do Voigtlandu a do Cvikavi
(5. listopadu). Další pochod zastavil však král sám a holovost rozpustil, ponechav v poli jen vojsko, vlastním penízem najaté.
Když kurfiřt Jan Fridrich získal v prosinci zase nejen svou zemi
nýbrž i část kraje Mauricia, spojence Ferdinandova, jal se král novi
najímati lid do pole a hodlal opět užiti zemské hotovosti i dobrovolné
pomoci od jednotlivých pánů a měst. Příspěvku čekal zvláště také
od Jana z Pernšteina.
Dne 12. ledna 1547 vydal král však do všech krajů přímo mandát
s výzvou všem třem stavům k tažení do pole pro zemskou obranu.
Avšak jak města královská, tak stavové vyšší -chovali se k rozkazu
královu namnoze bud vůbec odmítavě, neb aspoň velmi chladně.
Také pan Jan z Pernšteina na panství svém nedal hned Udu sbírati,
omlouvaje se králi písemně, "že by pro krátkost času lidu a počtu
svého, což na něho dáti přijde, ke dni uloženému (2. února) k Lito~ěř~cůvI? vypra,:ifi, nemohl".2) Kr~l Ferdinand vsvolil proto, "aby týž
hd dyn dm nejdele po Hromniclch u Litoměric konečně by!, však
tak, aby to (pan lan) opatřil, aby dotčený Hd od Litoměřic podle
krále, neb syna jeho (arciknížete Ferdinanda), pokudž by za potřebné
bylo, dále táhl".
Potom však Jan z Pernšteina rozhodl se lidu nesbírati tl vykoupil
se dle souhlasu králova přiměřeným penízem na dva měsÍce. 3) Hned
nato poslal králi peníze na půl měsíce a odjel na Moravské Meziřiči. 4)
Starvost o z~ačné vy~~je ulehčil si teh~~ půjčkou u pardubských
konsel a cele obce, pflJav 2000 kop g. miS. z obecního měšce a z
truhlice sirotčí. 5)
Siechtické osoby z východních krajů, pokud vzpíraly se rozkazům
královým a vojenského lidu k Litoměřicům nevypravily, způsobily
sobě společný sjezd v Pardubicích.
~e

') Lisl krále Ferd. Janovi z 25. října 1546 otištěn v A. Č. XX., 246.
2) Mandát žádal, aby osoby stavu panského a rylířského z každého tisíce kop
grošů stavěly jednoho jízdného, nebo Iři pěší.
vB) Ostatek peněz upomíná král ještě "v oulerý po neděli Oculi" (15. března).
A. C. XX., 253.
4) Viz dopisy, datované Janem z P. v únoru na MeziHčí. (A. Č. XX.)
") Počel městský v arch. zem. mus, v Praze.
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V pondělí, 7. února, sjelo se v Pardubicích mnoho panu a rytířů
pod příčinou zábavy nspouštky kohoutů". V nepřítomnosti pana
Jana z Pernšfeina - o sjezdu prý nezpraveného - vítal hosiy syn
jeho Jaroslav, tehdy osmnáctiletý. Na pardubské schůzi umluvili se,
že všichni pojedou do Prahy a budou krále žádati za spěšné položení sněmu zemského. Panu Janovi z Pernšteína psali o tom do
Meziříčí s žádostí, aby se k nim připojil, nevědouce snad, že zavázal
se již králi k peněžitému příspěvku.
Dne 14. února konal se v kolleji 'Karlově sjezd podobný - již
všech tří stavů odbojných. Tam způsobila patrnou nelibost odpověď
pana Jana z Pernšteina, dne 9. února na Meziříčí sepsaná, "že s žádostí stavů o svolání sněmu docela srozuměn jest, ale on že jiný
není, než který by rád viděl dobré krále, Pána svého, i tohoto krá·
lovství" a dal tím tedy na jevo, že v zápisy králi odporné dáti se
s nimi nemínil.
Později však zviklal se v poslušnosti ke králi a nehledě k žádosti
králově, "aby nedával se ve spolky proti němu, souc sobě bez všeli·
jakých puntování svoboden, Ul) byl na sněmu předním odpůrcem věci
královy i po vítězné bitvě císařských zbraní u Miihlberka (24. dubna).
Ještě 23. května zamítal na sněmu pražském názor, "že by sta·
vové zápisem svým byli co na škodu králi, nebo proti právům jeho
učinili".2) Jeho řeč hlavně způsobila snesení, aby se stavové ze závazků na ten čas nepropouštěli, nýbrž nové poselství ke králi a k císaři
vypravili s důkladnějším ospravedlněním svého chování.
Byl však zase také pan Jan z Pernšteina z nejpřednějších, kteří
se vítěznému králi u Litoměřic poddávali. Opatrný král ho sem k smíru
neobeslal, jako učinil již z Drážďan (31. května) těm, kteří zápis "jen
z neporozuměni činili", znaje jeho vyhráněný odpor na předešlém
sněmování. Avšak také Janovy mysli těkavé tuze nedráždil a významu
Pernšteinova nepodceňoval. Proto psal mu 7. června z Litoměřic, že
"ač jeho obeslati chtěl, jej pro nedostatek zdraví jeho šetří a o jeho
věrnosti nepochybuje".3) Zároveň vyžádal si po zvláštním poslu pí.
semnÍ projev Janova přiznání.
Jan z Pernšteína nemeškal a přijel do Litoměřic; příkladu jeho
následovali i přemnozí jiní páni a zemané, králi dříve odpornÍ. Zato
v Praze způsobilo jednání pána Pernšteinského značné pobouření.
Když po osvědčení věrnosti u Litoměřic vracel se Jan z Pernšteina
Prahou do Pardubic, vyzýval jej král, aby v Praze se nezdržel, nýbrž
- "hned na zeJtří z ní se vystrojil a s lidmi, pokud by se tam ještě
k odporu sjížděli, v žádné jednání se nedával«. 4) Snad ještě z Prahy
psal Jan z Pernšteina králi o sjezdu, který někteří ze stavu. kraje
Hradeckého, Cáslavského, Kouřimského a Chrudimského chtěli míti
ve středu dne 22. června II něho v Pardubicích.
1) List kro Ferdinanda, psaný z Werdau 17. dubna 1547, tištěn vA. Č. XX., 254.
2) Tomek, l. c. XI.,.31O - 363.
3) List tištěn v A. C. XX., 254; Tomek, L c., 369.
4) A. Č. XX., 255.
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K tomu král odpovídal z Litoměřic 20. června souhlasem; žádal
však, aby účastníci sjezdu "při budoucím sněmu, kierýž by od krále
položen byl, pečeti své vyžádali a králi proti neposlušným, které by
trestati chtěl, pomocni byli" .1)
Ze sjezdu pardubského poslaly osoby stavovské králi prohlášení
"že Jej krále pána svého neopustí". Proiože však vedle jiných zvláště
města Pražská setrvala v branném odporu proti králi i po příchodu
jeho do Prahy,2) obrátil se král Ferdinand mimo jiné také k panu
Janovi zvláštním Hsfem,3) "aby hned beze všeho meškání i s poddanými svými v dobré hotovosti byl a tak se k tomu s dostatkem, což
nejsilněji býti může, s jízdným i pěším lidem přistrojil."
"Jestliže by tu okolo tebe,« psal král, "sousedé tvoji, neb které
město, aneb klo týmž Pražanuom a jich pomocníkóm na pomoc táhnouti chtěl, abys toho žádnému nedopustil, nébrž podle nejvyšší možnosti bránil, tak aby toho dovésti a zhuoru býti nemohli. "4)
Pan Jan z Pernštejna vydal se z Pardubic brzy na cestu ke králi,
ale vrátil se do Obory (kladrubské) z neznámých příčin. Potom
poslal králi osvědčení svě věrnosti písemně; nezamlčel však zmínky
o nevoB některých osob stavovských, zplozené sporem krále Ferdi.
nanda s Pražany.
Král odpověděl Janovi z PernšteÍna 9. července dvěma Hsty. Sdě
loval, kterak Pražané, slojice 5) před králem, "dali jsou se mu na
milost i nemilost" a kterak "pod týmž obesláním ke králi a lidu jeho
válečnému ne jako poddaní, než jako nepřátelé jsou se chovali a nad to i do krajuov, aby jich pomocí a retunkem proti (krjlli) ne·
opouštěli, psali a žádaH". K Janovi se obracel král na konci zprávy
s důvěrou "že neohlédaje se na žádného, (králi) se věrně zachová".6)
V druhém listu téhož data vybízel král pana Jana k poučení těch
osob, "které jsú RP jeho do Obory příjezdu z krajuov Hradeckého,
Chrudimského a Cáslavského k němu (do Obory) přijely, aby takovým
negrunfovnim zprávám o králi nevěřily a lidu obecnýmu, ani samy
sebe pozdvihovati nedaly". Při tom sliboval" položiti sněm obecní". 7)
Z obnovené příchylnosti ke králi vyplynulo také vnější odcizení se
pana Jana z Pernšteina Bratřím pardubským; proje,vil je ještě na
podzim r. 1547 chvatným rozkazem, aby vedle mandátu královského se
zachovali,8) všech schůzí sborových zanechali i haněni kněží, kteří
nejsou v jejich Jednotě. 9) A že rušnost doby válečné uvolňovala
v Pardubicích kázeň také na poli samosprávy, napomínal pan Jan
A. Č. XX., 255.
2. července.
5. července na hradě Pražském.
List okružní v A. Č, XX, 256. Datum 5. července 1547.
Dne 8. července.
List králův vA. Č. XX., 257.
7) A. Č. XX., 258.
8) Dva mandáty královské proti Bratřím vyftány jsou do všech krajů 5. října 1547
9) List v arch. mus. pardub. Tištěn v A. C. XX., 262.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konec vlády Jana z Pernšteina.
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pardubské konšely (r. 1548) k lepší péči o mládež školskou, k trestání
a k úpravě staveb městských.
Stejně pak připomínal i převod soudních apelaci od práva Sta.rého města Pražského k své osobě. I)
V tom čase vyvrcholil předchozí činností pardubského pána význam
rodu Pernštejnského.
Prudký zápas českých stran s králem posunul Jana z Pernštejna
na předního mluvčího a zástupce ve hnutí náboženskopolHickém.
Když však zápas národa s panovníkem obrátil vítězství ve prospěch
trůnu, zůstal pán Pernšteinský nejen ušetřen škod, jiným účastníkům
odboje vzešlých, nýbrž spevnil i své bývalé místo v radě korunní.
Způsobila to zvláště náklonnost Pernšteinova k trůnu, i když ne·
schvaloval a vpřímo vyčítal nesoulad snahy krále Ferdinanda se
zájmem věcí Ceských. Vedle nedůslednosti prospěla panu Janovi
z Pernštejna velikost rodinného zboží, jež působila nejen převahu
nad ostatním panstvem českým, nýbrž budila i zdrželivost při králi
v přísnějším postupu proti domu Pernšteinskému.
Právě Jan z Pernštejna slal se předním kupcem zboží, královským
městům Ferdinandem odňatého.
V úterý po sv. Vítu (19. června) 1548 za 45.002 a půl kopy gr. č.
prodal král Janovi "dědictví své", Jež měl (konfiskací) postoupené od
2
měst Hradce Králové, Chrudimě, Jaroměře, Dvoru Králové a Tábora. )
Jan z Pernštejna však tak velikého statku neovládl. Brzy po jmenovaném trhu začal prodávati nejen nový přírůstek, nýbrž také části
majetku staršího, který podstatně zúžil již roku 1547. 3)
opilcův

1) Lisl v mus. arch. pardub. 1.
2) A. Č. XX., 523.

3) Dne 12. května 1547 prodal Jan z P. Vilémovi Trčkovi z Lípy .za 3293 kopy
51 gr. 3 peníze české Maslojedy, Benátky, Račice a Habřinu. (A. C. XX., 503).
Smlouvou 19. listopadu 1547 chystal změnili Jan z P. s králem Ferdinandem panství
Chlumecké a zboží Bydžovské za některg statky, které král konfiskoval Hradci ti
Dvoru Králové, Chrudimi a Jaroměři. (A. C. XX., 510); dne 8. prosince prodával Jan
z Pernštejna Dobcovi Vran~vskému z Doubravice za 2000 kop. gr. č. bý\'. hradeckou
ves Skaličku čl Rusko. (A. C. XX., SiS.)
Mnoho svého statku zcizil Jan z P. r. 1548.
Dne 12. března koupil si Volf ze Štubenberku, nejvyšší šenk knížectví Štyrskéhó,
za 25.000 kop gr. č. pernšteinské Nové Město, zámek Hradiště nad Metují, s městečky
Krčínem a Hradištěm i příslušenstvím; 27. března prcdány jsou Tochlovice, Stežerky,
Cha[busice a Bříza Zdeňkovi Zárubovi z Hustiřan a na Cerekvi za 1169 k. 42 gr. Č.
(A. C. XX., 518.) Dne 26. dubna prodal Jan z P. Adamu Sádovskému ze Sloupna
v Sádové ves Rozběžice za 495 k. 12 gr. č.; 28. května vesnice Heřmanice, Brod,
Slolov, Krabčice, Vyhnánov, a Proruby za 1500 kop Janu Hostinskému z Waldš!eina;
4. června Burjanovi Stranovskému z Sojovic a na Chotěli\;ích vsi ,Malé i Velké
Sekeřice za 1602 kopy. Dne 20. července koupil Mikuláš Stítný z Smného a na
Morašicích ves Rozhovice za 824 kopy 30 gr. č.; 23. července prodány jsou Arnoštu
BryJmarovi z Brukšteinu za 2582 kopy gr. č. Hlušce Veliké a Malé; Jiříku Cernínovi
z Cernína za 380 kop ves Humburky. Krištof Skuhrovský ze Skuhrova koupil dne
24. července I. r. za 2750 kop zboží Louňovské, původně Táboru náležející, polom
králi a od toho Janovi z P. postoupené. Týmž způsobem získal Jan z Pernšteina
Milovanice, Zeli chov, Píčinu, Skrejšov, Pravětice s tvrzí pustou, Bzovou, Hrnčíře,
Předbořice. Prodal je však zase 24. ,července Přechovi Popovskému z Bezejovic a na
Popovicích za 2400 kop gr. č. (A. C. XX., 522-524.)

Doba Jaroslava z Pernštejna.
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Z nejbližších statků bylo to zboží Chlumecké, které prodal k~áli
Ferdinandovi již 19. července 1548 1) a panství Smrkovice, které si od
Jana z Pernšteína koupili sirotci po Jiříku Bachtle-ovi z Pantenova. 2)
Tak na konec zbyly Pernštelnské rodině z nákupu konfiskovaného
zboží jen Mnětice, Tuněchody, Siětín, Srdov a Krchleby, odňaté obci
.
Chrudimské. 8)
Další sklon k rozprodání rodinného statku přerušila panu Janovi
z Pernštejna smrt Byl již delší čas zdoláván kamenem, bolestmi
v nohou a dnou v údech, že jej mnohdy museli jiní krmiti a napojiti. 4)
Zemřel v sobotu, 8. září, léta 1548 a pochován jest v kostele
Doubravnickém, který roku 1543 přestavěl, uživ nedvědického mramoru ke gotické stavbě i umělé vnitřní výzdobě. 5 ) Pernšteínské zboží
- zatížené dluhem 350.000 tolarů - rozdělilo se dle závěti zesnulého pana Jana do rukou zbylých synů: Jaroslava, Vratislava a Vojtěcha. S)
Bratří podělili se po odprodeji některé části otcovského zboŽÍ tak,
že dle slov Paprockého obdržel "každý v dílu svém vice, než po
10 zámcích s několika sty vesnicemi".
Nejstarší syn Janův, Jaroslav, nejvyšší královský siallmistr, získal
kromě některých moravských statků panství česká. Zvláště Třebíč
7
ft Veliké Meziříčí měl s mladším bratrem Vratislavem společně. )
I) Dle smlouvy prodáno jest za 40864 kopy 9 gr. a 3 d. české.

2) Za 6250 kop č. vydány jsou Janem z P. 28. července t

r. Smrkovice, tvrz
pustá a. pustý dyůr, Smrkovice ves s dvory kmecími a platy, Vohnišfany, Chomulovice a j. (A. C. XX., 524.)
3) Oslalní zcizeno!! část zboží Chrudimského: zámek Rabšteinek, dvůr poplužní
puslý, ~Ialiňany tvrz, Skrovad, Trpišnov, Kochanice, Tejnec, Lholu, Lipinu, Sobě
tuchy, Cejkovice, Pohledy prodal Jan z Pernšteina Heřmanu Lhotskému ze Zásmuk
za 3000 kop gr. č, (21. VIL 1548). Ze zboží, kdys ,Hradci Králové příslušejícího,
postoupil Jindřichovi Stanovskému, jinak Mřeňovi z Cec:htic ves Třebeš za 135 kop
č. (21. vn. 1548); Janovi Holcovi z Nemošic za 1650 kop gr. č. prodal Přín Nízký,
tvrz pustou, a ves celou s dvory kmecími i platem, Přín Vysoký a Probltlz s podacím; Hamzovi ze Zábědovic za 928 kop 44 gr. 4 peníze Č. dědictví ve Světí
s podacím, krom luk k témuž podacímu, kleréž jsou obráceny k sv. Anně k špitálu
do Hradce nad Labem. Eliška z Chlumu koupila za 1271 kopu 53 gr. 1 peníz Č. Neděliště, ves celou, Aleš Rodovský z Husliřan za 650 kop gr. é. Sviňarky Malé i Veliké,
s dílem řeky Orlice a ostrovem. Ze stalku kdys města Jaroměře vydal pan Jan
z Pernštejna Lidmile z Oerstorfu, manželce někdy Jana Chvalkovského z Hustiřan
za 1251 a půl kopy Č. ves Svinišfany s rybníkem. Z bývalého panství Králové Dvora
stržil 1375 kop gr. č. za Koclířóv s podacím II Bukovinu, prodanou Hynku Rychnovskému z Rych.nova; 226 kop Č. zaplatil mu Jan starší Rodovský z Hustiřan za
ves Libolov (A. C. 524-525).
4) Když na př. strojil se v dubnu léta 1543 z Pardubic vyjeti na soud do VraHslavě, "kámen (jej) v noci velmi napadl a nemálo jest jej slrápil a zemdlil; k tomu
nohy jej rozbolely. A než na Nové město dojel, rány k jiným ranám na mnoha
místech v nohách se mu zojvíraly, lak že se nesměl na další jízdu pokusili." (Lisl
s datem 16. IV. 1543 v A. C. XX., 161 a zase 26. března 1547 na sll'. 253.)
5) Viz ,o tom "Paměť" na š!ílě téhož chrámu.
6) A. C. XX., 224, 226, 2270 Kšaft uložen byl od r. 1545 na radnici Starého
města Pražského a v Brně.
7) Vratislav obdržel kromě toho Hrušovany, Židlochovice, Křižanov, Moravec;
nejmladší Vojtěch měl Pernštein, Plumlov, Tovačov, Kralice, Lanďškroun a Landšperk vedle jiného příslušenství.

Avšak i panství česká pokládal pan Jaroslav z části za nedělený
stalek rodinný, sděluje úředníkům rozkazy z pravidla jménem svým
a svých bratří.
,
Maje hlavní sídlo v Pardubicích, hostil počátkem srpna 1549 krale
Ferdinanda, jenž trávil tu některý den bezpochyby v zábavách honeb·
nÍch. l ) Ve správě zděděného panství měl od počátku účast přímou
a rozpřádaje hospodářskou činnost na široké osnově, horlivě chystal
předem snížit! výši d~uh~, na statku. váznoucí. v • v.
v
,
K ruce mel dle prám otcova nejprve hlavne Jmdncha Prepyskeho
z Rychmburka a Heřmana Lhotského z Zásmuk. Ti také byli zástupci
Pardubského panství v dob~ pánovy nepřítomnosti. 2)
Z prvých starostí pana Jaroslava od počátku roku 1550 bylo ná·
ležité zregistrování českých majestátů, pokud táhly se k pernšteinskému majetku. Práci tu svěřil Andreáši z Dubnice a Jindřichovi,
řečenému Kylle.S )
Sám zároveň toužil, kterak by po svém návratu z Vídně do Pardubic se služebníky panskými "hned na tom poseděli a dobrým
a bedlivým uvážením na tu cesiu nastoupili, jak by nejlépe a nejspíše
ty těžkosti dlužné a nebezpe~~é z ~ebe ~ož,iti měli."',
"
Přítomnosti Jaroslavovy uzilI tak~ konsele pardubsb, ozn~muJlce
pánovi někte~é stížnosti a ,prosby. Zalov~li zvláš!ě, na ch~t:ny d~voz
selského obilI do pardubskeho trhu a na prekupovam; proslh o krcmu
srchovskou, o užívání řeky městské, travin z Nového rybník? a o stvrzení nové nadace ve špitále. Pan Jaroslav odpověděl v oulery, den sv.
Maří Magdaleny (22. července), slibuje splniti artikul poslední;
k ostatním článkům odpovídal vyhýbavě, neb zamítavě a přidal nekrytý
stesk na nešefření řádů policejních.
Po některém čase odjel na Moravu a dó Uher. Počátkem září
odpočíval na své cestě právě na hradě Pernšfeině, když byl zpraven
svým bratrem Vojtěchem, že arcikníže Ferdinand přijel do Litomyšle
a že také hodlá zastaviti se v Pardubicích. Poněvadž pan Jaroslav
hosta osobou svou na zámku uvítati nemohl, psal 9. září panu Vojtěchovi, "nepochybuje, poněvadž při JMU jest, že JM}.lost ,prositi bude,
aby pro poctivost jejich na Pardubicích dva, nebo tn dm, neb dokud
se JMU líbiti bude, pobýti a na tom panství kratochvíle v myslivostech
i jináč podle milostivé vůle své provozovati ráčiL"5)
"
Na zpáteční cestě z Uher nevracel se Jaroslav dle prvofmho umy~lu
svého do Pardubic, nýbrž do Prahy, maje odlud vyjeti se svou ce·
ledí ke králi Ferdinandovi do švábského Augsburka. 6)
1) Tomek, Dějiny Prahy XII., 29.
2) Dopis p. Jaroslava Pardubským (14. října 1548). Listář Pernšteinský IX., A.

2.) arch. mus. zem. v Praze.
S) List Jaroslava z P. Jindřichovi Přepyskému, dal. ve Vídni v neděli "Oculi"
1550. (Listář P. v zem. mus. Praze.)
4) List Jaroslavův Jindřichovi Přepyskému. (D. v Proslějově v středu po sv.
Trojici 1550.) Listář 8., I. c. 33.
5) Lisl Jaroslava z P. p. Vojtěchovi v Iistáři P., ,\. c.
6) List Jaroslavův Burjanu, auředníku pardubskemu, ddto v Praze, v úterý po
sv. Františku \7. X.) 1550. (Listář P., I. c.)
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nlava IV. Doba Pernštein&.
Před

odjezdem podnikl však v dosavadní správě panství změnu
palmou. Smluviv se s Petrem Hamzou ze Zábědovic, prohlásil jej
správcem "všech statkův svých a dluhův v království Českém". S ním
děliti se měl o iufo péči, zvláště po stránce finanční, pan Oldřich
z Prostiboře, mísfopísař království Ceského v Praze. Jiným důvěrníkem
zůstal Jindřich KyHe, služebník na zámku Pardubském.
Oba posledně jmenovaní důvěrníci měli i Jaroslavovy pečetě ke
"tvrzení listů hlavních". Podle nich časem sídlel na Pardubicích i pan
Vojtěch, bratr Jaroslavův.
Pro snazší jednání přestěhoval se Pelr Hamza v listopadu (1550)
na zámek Pardubský, přebývaje potom na svém statku MorašicÍch
jen výjimkou. l ) Již v prvých dnech svého nového úřadu sáhl k hluboké revisi práce dosavadních služebníků na panství.
, Jeho p~.ič!n~ním !ylo~čen byl z~ačný počet bývalý~~ nečinných sÍravmku a s JmymI sluzebmky smluvIl se namnoze smzený plat za budoucí povinnosti dle přesných instrukcí.
Byl to prvý krok Hamzův za souhlasu Oldřicha z ProsUboře
k úsporám na Pernštejnských panstvích.
Když Hamza sdělil úmysl svůj pánovi do Augsburku, odpověděl
pan Jaroslav v sobotu, den sv. AnfonÍna (17. ledna) 1551: "Nevím
co opravovati, neb znám, že mnoho se Hm a nějaká díra k našemu
dobru zahraditi může; a jakž jsem Vám i předešle napsal a ještě
tvrdím, že důchodů\" českých já, ani páni Bratři moji na outraty naše
n~c ~~áti - v~ni jednoho, zlaté~o bráti nechceme, nýbrž aby beze vší
prekazky naSl na, placem dluhuv zouplna vycházely. "2) Nebyl však
Petr Hamza na leto choulostivé cestě úspor při zděděných úřednících
bezohledný a necHný.
Ne~írn~ho ~.~ímání starých dávek, jehož bezpochyby pan Oldřich
z ~rost~b?r.e haJil, panu Jaroslavovi nedoporučoval "rozvažuje, že ti
sluze~mcI JSOU Panu <?!~i (Janovi) rádi sloužili čl Pan Otec je sobě
ne malo, ale mnoho vazIl; abyste Vaše Mti tím neráčili pospěšiti,
aby ~:~yl<? !~eno, že Vaše Milosti ty služebníky Pana Otce od sebe
odsirclh racIh. Neb to u sebe račte Vaše Milosti rozvážiti komuž se
blíží a ujímá, že se každý může dovtípiti, že není potřebo~án«.3)
Pardubice: ut~šeně zkvéiající a plny rušného života, někdy až za
me~ star<?sve!s~e mraovn~sU př~ky~ujícího,4) trpce pocítily převrat
v zamecke vlade po ruznych strankach, ba i na poli kulturním.
v

v

1) Petr Boř.ek Hamza ze Zábědovic z.m,oh?lněl,nejprve koupí Týnce Hrochova

f;. 155.0 .• ~ ma~zelkou svou }ohankoy ze S.tIlneho zlskal po smrti otce jejího, Miku-

las:, Jesle v. tem~ roce take panstvl Morasické. Roku 1554 a 1556 by! hejtmanem
kraJe,9hrudlmskeho. Po jeho smrti (r. 1557) dědila zboží ovdovělá paní Johanka.
(Sedlacek, l. c. 1., 188 a 212).
2) List Jaroslava z P. Hamzovi. (Listář P., I. c, v arch. mus. zem.)
3 Lisl P. Hamzy p. Jaroslavovi v arch. mus, zem. v Praze.
4) Výtka o tom od pana Jaroslava Pardubsky'm čte se v Il'sta'rvl' P erns.,
Vl III .,
v arc h . zem. mus. v P raze.
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Ztratily slavnou konej a Bratři čeští veškeré ochrany, které jim
kdys skýtal pan Jan z Pernšteina i při tísnivých listech královských.
V ostatních artikulích zaručené svoĎody městu pan Jaroslav
s bratřími uznával,1) ale nerozšířil. Jen rozkazy a doplňky přidal
k přesnějšímu zachování řádů starších. 2)
Pardubského špitálu ujímal se však dle vzoru svých starších
předků. Jeho vochoto~ r<:zšířil~ ~e, šI?i~álsk~ n~dánÍ k výživ!"dvanádi
osob. S) Od neho lake zlskali spdalmcl zruseny "zhor Brafn .
Značnější peníz pohltila také oprava hradu Hory Kunětické, když
roku 1556 v noci na den Tří Králů při strašlivém blýskání ~a hromobití jakési velmi silné klenutí na hradě bylo bleskem proraženo a při
tom ohněm zkaženo množství shromážděné koudele. Současně zapálena
jest i hradní věž. 4)
Jednostranná opatrnost Jaroslavova vycházela hlavně z vleklého
nedostatku peněz, a fen zase z neumenšovaného přepychu, kterému
pan Jaroslav navykl z mládí, zvláště při častém ,.styku s dvorem
královským. 5)
Snad neposlední příčinu k zdrženlivosti v podpoře zájmů, .SOU
sedských přivodil dlouho žive~ý úmysl pana )?ro~lava ,:~d~h s~
hospodářství na zdejším pauslvl Pardubsko-Kunehckem, zvlaste kdy z
záhy přihlásil se i vážný kupec - král Ferdinand.
Bylo v. staré době o~ecné pře~vědče~í, "že I?anstv~,}o!o n~ní
nehodno krále pro rozkosnosi nelohko luhuv, honbam a clzbe velice
s

~~·~~l)V;ady ze starší doby písemně stvrdil pan Jaroslav "na Par~ub~k~m zámku
v úterý, v den Všech Svatých 1552" a "ve čtvrtek, v den Vstoupem Pane na nebe
(19. května) 1558". (Všelijací přípisové, I. c. fol. 21 - 24.)
•
2) Své jednání vysvětloval pan Vral!~lav 30. prosinc.e. 1557: "K černu la~ova
obdarování natahujete, nač se nevslahujl, k. tornu p,:)Vohh n~mohu. Ne~o nekdo
z Vás mohl by je vykládati více k svému milku, nez k dobremu obecmmu toho
města."

V

,

3) Všelijací přípisové, i. C., 22. Listina základní s datem na Pardubicích, v pondeh
po neděli průvodní (2. dubna) 1554.
4) Sedláček, l. c. 1., 58.
5) Dne 26. září 1547 žádal král Ferdinand Jana z Pernšte!l!a o. Jarosl~va d~
průvodu kr!Í!o:?a na ceslě k císaři do říše, "aby jsa (při krall) neco shlednouh
mohl." (A. C. XX., 260.)
..
•.
M 'I'
. dle
V květnu roku 1548 byl Jaroslav pn krab v ~ugsburku.. .:m lm J,e ,n.a. o ve
však již o účasti Jaroslavově na ceslě, kterou cnyslal arclkmze !'1axlI~uhan. do
Spaněl. Král Ferdinand přijal sice omluvu, "aby pro nedost~tek zdra~! a s~slost vek~
otcova do lak dalekých krajin (pan Jaroslav) vypravovan nebyl, avsa~ P!.osJ!
o souhlas pana Jana Pernšteina, aby "do Vlach do Oenue pan)aros~av arclkmz.et~
provodil a pl'ovodíc je!lO lásku tam do Oenue, zase ke dvoru kralovskemu II k sluzbe
své se navrálil". (A. C, XX., 271.)
• 'k'
,
V červnu roku 1551 tuze sháněl Petr H~mz~, ~e!!enl p~rnslems l' .~~mze na
cesiu Vratislavovi, bratru pana Jaroslava, kdyz mel Jeh s kralem Maxlmlhanem do

l t Na
al
i edo. .Spaněl půjčil VratislaVOVI. b an.k er "ugor
F
"(Fvu~er.) 4000 kop .
cesiu
O splacení dluhu staral se však pan Jaroslav. (List Jana z Pernslema panu Petru
Sádovskému z roku 1551 v arch. mus. zem. IX., A fol. 170.)
ov
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příhodných, nýbrž také rybníkův, kteréž výfečně
rybaření výnosné i zároveň kratochvílné".l)

jsou

.
. Byla-li návštěva Ferdinandova na Pardubicích léta 1549 již prů
pravou k osobnímu vyšetření později kupovaného statku, s jistotou
tvrditi nelze. 2)
.
Roku 1554 podnikl král do Pardubic cestu novou, tentokrát již
se známým úmyslem jednati o koupi panství zdejšího pro svého syna,
arciknížete Maximiliána. 3) Vystěhovav se s bohatým průvodem z obavy
před morem z . Prahy nejprve do Poděbrad, vjel počátkem' druhé
polovice září do Pardubic, milje při sobě také druhorozeného syna,
.
arciknížete Ferdinanda. 4)
Konšelé pardubšlí "pro slavnější a bezpečnější pobyt vměsiě
usadil.i dva hlásné na Zelené věži kromě těch, kteří ve dne v noci
u bran při příjezdu )KMti ostříhali, celkem dvaceti osob strážných".5)
Ze státního jednání králova na Pardubicích pozornosti zasluhuje
rozhodnutí, jež ilčinil tu Ferdinand krátce po svém příchodu sem,
dne 21. září, po přáni stavů pod obojí na sněmě předešlého roku
projeveném nO přidáni dvou (volených) osob stavu panského á dvou
zemanského i Pražan, defensorů zvaných, k administrátoru a konsi.
stoří dolejší". Jmenoval je však sám~6)
Po 29. zářF) odjel král Ferdinand s arciknížetem Ferdinandem
z Pardubic do Vídně.
S rozvojem dluhů. blížil se v Pardubicích konec vlády pernšteínské,
ježiočetnÍ a nepokojní věřitelé brali z panství úroků vÍc, než vynášelo.
Splatiti sUJ11mu tak vysokou schopen byl jen král, jenž prý "chudobu krále Ceského častokráte sobě rozjímaje a to velmi teskljvě
snášeje, velice o to se snažil, aby Pardubice ke stolu krále Ceského koupiti mohl".8)
Jednání začalo roku 1558 s arciknížetem Ferdinandem,
bratra Maxmiliána, pro nějž zboží se chystalo. 9)
Podkladem byla regisfra všech důchodů a dluhů pardubských, jež
pan Jaroslav předem ukázal, nabízeje současně ke koupi i Litomyšl,
Landškroun a Landšperk. Hlavním prosiředl}íkem smlouvajícich stran
byl - vedle arciknÍŽete Ferdinanda, předsedy - Florián z Gryspeku,
bývalý sekretář, pak rada a president komory královské a dobrý
1) Pavla Stránského "Respublica Bojema", l. C., 19.
2) Tomek, Děj. Prahy, XII., 29.
3) Švenda, I. c. IV., 106.
y4) Tomek, l. c. XII., 56; Lisl nejv. kanci. Joachima z Hradce Hendrychovi st
ze Svamherka a na Zvíkově v říš. Hn. arch. (opis v zem. arch.); Beckovského
Poselkyně, n., 216.
..
5) Počel městský z roku 1554. Za hlídku vyplalili 28 kop 27 gr. m.
6) Listiny datované z Parduhic 20.-29. září. (Tomek, l. c.)
7) Dne 24. září na Pardubicích psal Ferdinand lisl rellalorum zem. desko Dr. J.
Celakovský, Shírka pramenů práva městského k. č. 1., 478. Tomek, I. c. XII., 57.
8) Sedláček, l. c. 1., 39.
9) Soubor písemného jednání uložen jes! v archivu říšských financí ve Vídní.
Opisy má zem. arch. v Praze.
.
y
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druh v státních pracích pana otce Jaroslavova. Vedle něho účastnil
se smlouvání později i Berchtold z Lípyl) s některými úředníky.
Dne 15. srpna (1558) vyzván byl touio komisí pan Jaroslav k vylíčení bližších podmínek prodeje zboží Litomyšle, Landškrouna a
Landšperka. "Měl udati, co by žádal nad zapsané summy dlužné,
které summy by to byly, kdo panství ona drží;" kromě toho "aby to,
co se do správních regisfer Pardubského panství nevešlo, zámci,
obora, spanilosti, střelba, kortyny a jiné věci, zejména položeny byly".
Také byl pan Jaroslav tázán, může·li "na jiné některé cesty pomysliti, jak by takoví všelicí dluhové tak dobře pro pohodlí pána, jako
kupujícího, ioHkéž ta tři panství vyplacena byli mohla" .2)
Pan Jaroslav odpovídal listem již 16. srpna; ale neznaje odhadu,
neohlašoval skutečné ceny panství mimo zápisy: "Však panství Li·
tomyšlské" - vypravoval v rozpacích - "poněvadž jest v rukú Jeho
Milosti Císařské bylo, snadně rozváženo býti může a nad panstvím
Landškrounským, kteréž jest na tento čas v zástavě v 17000 kopách
míšenských a touž summú se vyplatiti má; i také nad panstvím Land·
šperským, které také v 16000 kopách míšo Jindřich Bohdanský drží",
Arcikníže Ferdinand psalo tom do Vídně císaři s dotazem o pokyn
další, a že brzy nedocházel, žádal jej novým listem 7. září. Na ten
odpověděla císařská kancelář již přiští den, zamítajíc koupi. Hlavním
důvodem byl nedostatek v pokladně císařské.
Podceňujíc totiž výnos pansM, ustálila se úvaha při císařském
dvoře v přesvědčení, že by bylo nutno na panství ročně 20000 zlatých
dopláceti. Proto císař přál si; aby pan Jaroslav zbOŽÍ svého jako
celku ke koupi nenabízel, nýbrž odprodal arciknÍŽeti jen obory a les.
Spoléhal as, že pan Jaroslav v nedostatku vhodného kupce na celek
spokojí se odprodejem částí. Když však tento k dělení statku se neodhodlal, přerušil dvůr jednání.
Zatím čelní věřitelé tísnili v dalším roce pana Jaroslava vždy více,
pohrozivše i rozdělením panství. Předním z nich byl Jan starší Kapoun
ze Svojkova. S)
Snad tento tlak způsobil, že Jaroslav rozhodl se k částečné parcelaci. V sobolu před sv. Jiřím (22. dubna) 1559 prodal prostřednictvím
svých plIJomocníků, Hynka Kosteláka z Kostelce a Burjana Svítkovského z Skudel a ze Skalice, obci Hradecké za 7500 kop gr. če·
ských ves Březhrad, Plačiče, Vlčkovice, Práskačku, Sedlce, Chrastnici,
Urbanice, Rúdničku, vodní strouhu nad předměřickým mlýnem s rybníkem zvaným» Vraždovský" (Temešvár) a jiné zboží. Odstup vykonal
se v úterý po sv. Trojici, (23. května), 1559.4)
Zároveň však obracel se Jaroslav s novou prosbou ke králi. Arcikníže MaximiHán, nepřeslávaje toužiti po Pardubicích, jež nazýval "das
1) List krále Ferdinanda 28. září 1558. (A. ř. fin., opis v arch. zem.)
2) A. Rokyly čl.: "Jak se staly Pardubice městem komorním." (Progr. st. reálky
v Pardubicích, 1914.)
3) Od r. 1562 měl v Pardubicích dům.
4) Nywelt, Pamětní kniha děkanství pardub. Rkps str. 47.
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ansehenlichst, lusHgsfs Stuck und Gut" a "mercklichs OueHsstuc-kh der
9ron Behaim", psal proto opět dvakrát arciknížeti Ferdinandovi do
Cech a, posílaje znovu Berchtolda z Lípy do Prahy, žádal v červnu
(I. 1559) ci zprávy podrobnější. I)
Pan Jaroslav z Pernšteina ocenil si - při počátečném jednání -'dne 16. srpna 1558 zbOŽÍ Pardubské na 467.402 kopy 38 gr. mÍšenských 2) s ročním výtěžkem 15.247 kop gr. č. (30.494 kop gr. mÍš.).3)_
Výši dluhu na Pardubském panství stanovil pan Jaroslav ve 430.470
kopách 16 gr. 2 a půl denáru. Kupec všeho nabízeného statku, tedy
také i Litomyšle, Landškrouna a Landšperka s pohledávkou 93.000
. kop míšo zaplatiti měl jen na dluzích o 56.077 tolarů více, než udávala odhadní cena Pardubic. K tomu však náležely i "zámky, lovy,
zvoule, korlyny, střelba, kule, prach a jiné movitosti a kromě toho
cennější (skutečná) hodnota Litomyšle, Landškrouna a Landšperku,
než ukazovala summa zástavní".
Při obnoveném smlouvání dne 20. června 1559 odhadoval si pan
Jaroslav z Pernštejna panství Pardubské a Kunětické Hory na 450.000
tolarů, dluhy na 430.479 tolarů, 16 gr. 2 a půl d. miš.4)
Císařská komise napočítala však Jaroslavovi dluhů 442.735 tolarů
a vedle toho i dluh na věně paní Alžběty Thurzovny, manžeiky jeho,
40.000 tolarů.
Převyšovaly tedy dluhy celkovou hodnotu zboŽÍ o 32.735 tolarů; po
připočteni přínosu paní Alžběty Thurzovny (25.000 tol.) o 57.735 folanl. Císaři oznámena byla peněžní rozvaha zároveň s dvěma návrhy
na opatření ceny trhové a úmoru dluhů.
Dle návrhu prvého měli býti Jaroslavovi věřitelé dožádáni o slevu
nekrytého dluhu 57.735 tolarů. Zbylý dluh 425.000 tol. a 25.000 lol.
věna paní Alžběty Thurzovny (jakožto passiva) rovnaly by se odhadní

ceně panství. Hodnota střelby a domácího zařízení na zámku, čítaná
za 20.000 tolarů, i hotovost Maximiliánova měly snížiti dluh až asi
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1) Lisl z 3. června 1559.
2) Tato suma dokládala se výnosem urburním, jakožto ziskem ze zboŽÍ skuteč
ného. Urbář ukazoval stálých pialů na panství 3030 kop gr. Č. Každé kopě ročního
platu odpovídalo 26 kop gr. č. základu - celkem 78.780 kop.
Proměnlivých platů urburních bez užitku z rybníků čítalo se 5592 kopy gr. Č.
Protože zde jedna kopa šla z 13 kop gr. č., (základu), kladlo se celkem 72.696 kop.
Násada z rybníků c~ila se na 12.650 kop kaprů; z těch prodávala se každého
roku asi polovina (po 1 kopě gr. za 1 kopu kaprů) za 6325 kop. Při tom 1 kopa
zisku odpovídala 13 kopám; hodnota rybničního slatku čítala se za 82.225 kop gr.č.
Tak získaný součet všech hodnot ukazoval 233.701 kopu gr. č., neboli 467.402
kopy míšenské s čistým ziskem ročním 15.247 kop gr. č., neboli 30.494 kop. míšo
(Rokyla, l. c.)
8) Přeceňoval skutečný příjem o 4294 tolary (kopy míš.).
4) K dluhu se starým úrokem 8-10% v deskách zemských a rukojměmi urče
ným slušelo 190.5971/ 2 tol.; dluhu na nový úrok 6% bylo 192.933 tol. 20 gr. míšo
Součet dluhů na zastavené statky 19.240 lol. a dluhy bez úroků 27.708 tol. 26 gr.
2 1/ 2 d. míšo (Summar. Auszug] samtlicher Pardub. Schul den ad 1559 20 Juni.
Také arcikníže dotýkal se sumy té v listu z 8. a 9. ledna 1560: Ueber das so verlaufen sich die Schulden allein innerlands, auserhalb der 8.uslandischen Schulden,
uber die viermal hunderl Tausend Thaler, darauf wir verhoffen den Kauf zu bringen
noch in die dreissig Tausend Thaler. Was dann die auslandischen Schulden no ch
weiter anlaufen werden, deren ich noch kein grundlích Wissell verhanden.)

na 297.000 tolarů.
Protože proti ročnímu nákladu 22.200 tolarů ohlašoval pan Ja.
roslav z Pernšteina výnos panský 26.200 tolarů, slibovala koupě čistý
zisk 4020 tolarů. 1) "Aby císař netrpěl tolik škody" pro nedokonalou
spolehlivost výpočtu, navrhovalo se opatřiti 249.000 tolalů způsobem
takovým: má se vyžádati pomoc stavu městského z Ceské koruny
sumou 80.000 1.; zástava kláštera Tišnovského, odkud dvě zbylé jeptišky daly by se jinam pjevésti, vynesla by 35.000 a 32.000 t. získalo
by se zástavou panství Spilberga.
Proměna některých lenních statků moravských pánů v zboží dě·
dičné opatřila by 12.000 tolarů; od českých pánů, jimž z trestu
(r. 15471) statky změnily se v léna, splatilo by se asi 40.000. Za
prodej statků komorních, v plné ceně zastavených, očekával se při
obratu v soukromá dědictví zisk 50.000 tolarů.
Protože byla po ruce Maximiliánova hotovost 100.000 korun,. nveboli
133.500 tolarů, bylo by na koupi připraveno 382.500 tolarů. SesU·
procentní úrok ze dluhovaných 67.500 tolarů strávil by z celkového
výnosu (26.000 t.) ročně 4050, úprava panství 5000. Cistý zisk sliboval
sumu 17 .OOO.~)
Dle druhého návrhu mohl by se dluh snížiti na 314.163 tol. 40 kro
po zaplaceni Maximiliánovy hotovosti 100.000 korun 3) a pojištěním
věna manželky Jaroslavovy na Pardubském panství. Podporou stavu
panského a rytířského mohl by se dlužný schodek umenšiti o 100.000
a posléze mohli by sleviti i věřitelé.
Ve své odpovědi 28. června 1559 oznamoval císař arciknížeti
Ferdinandovi, že by mohl přidati ještě dalších 70.000 tolarů. Za to
uka'zoval na některé nejistoty v dosavadním jednání.4)
Také namítalo ceně,5) vysazené na zámky Pardubský a Kl!nětický.
Uznával, že jsou to dila krásně stavěná, ale že není prý v Cechách
obyčejem odhadovati zámek při prodeji panství nad dva, neb tři
tisíce tolarů. Cena hradu Kunětického jest prý již účtována v summě
zástavnÍ. 6)
1) Do toho zisku vložiti jest i úrok z hotovosti Maximiliánoyy (100.000 korunf
Návrh nebral tu však přesně odhadu důchodů pana Jaroslava z 16. VHL 1558 v c~ne
26.524 kop míšo Protože týž pán platil ročního úroku 31.722 kopy 16 gr., doplacěl
ročně 5198 kop 16 gr. na pardubský dluh.
2) Vnitřní zařízení zámku ručilo celk~m z~v d~lší úbytek 25:?OO tol., )ež ?yJo
vyplatiti vdově po smrti pana Jaroslava. Predbezna rozvaha netajIla se moznostI, ze
by se sešlo o 100.000 tol. méně; zbývalo by prý však přece jen čistého zisku
11.600 tolaru.
3) Klade-li se 1 k. (starodávná) za 90 kr., bylo by to 128.571 t. 30 kro
4) Vytýkal nejistotu odhadu při movitostech; 'nebezpečí se slra~~ Jaroslavových
věřitelů mimočeských; nepřiměřené vyzdvihování důchodů ze zboz! (pouze) zastaveného a nezděděného; vysoký odhad rybníků z části zanedbaných, tak jako rolí aj.
5) 40.000 tolarl'!.
6) Viz také list z 20. ledna 1560. (A. zem.)
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Mezitím co, sháněli CÍsařští plnomocníci potřebný peníz, oddalujíce
sepsání trhove smlouvy k nelibosti zájemníků, ujel pan Jaroslav
z Pernšteina do Italie. Proto jednala císařská komise sama, snažíc
se získati sečkání četných nároků od shromážděných v Praze věřitelů
mezi něž patřila i Pardubská obec se starším dluhem 2000 kop m~
již z doby Jana z Pernšteina.1)
Císař vybízel dopisem z Augsburka 28. června 1559 arciknížete
Ferdin~mda, aby poradil se zvláště s nejvyšším purkrabím, hofmistrem,
z;mskym komorníkem, nejvyšším sudím, nejvyšším písařem a s Vilemem z Rožmberka, kteří byli také věřiteli pana Jaroslava, o prodloužení lhůty k splátkám úI;.oků pro umožnění trhu. Stejně psal Maximili~n. ~ej~yšší ú!::dní~i Ceští obdrželi však psaní tři dni po tom,
kdy z rozJeh se venfele z Prahy bez pevnějšího rozhodnutí. Proto
odložili je k příští schůzi o sv. Václavě. 2) Zvláště čekali, že k této
schůzi na hrad Pražský přijde i Jaroslav z Pernštejna, opatřen jsa
"glet~em do toho času a čtyři neděle po tom" a "že konečný prodej
opatn".
Kdyby se schůze neúčastnil osobně, neb svým plnomocníkem
chystali se věřitelé získati souhlasu k zabrání Pernštejnského statku n;

odškodněnou.

Pan Jaroslav !1eměl však chuli k návratu. Psalo tom dne 29. čer
venc,e ,: Paduy <2eiíku Bočkovi: v"K~ež mne, abych domů přijel, na·
pommas, v pravde nebylo by poirebl napomínati, kdybych na ten čas
v~ce příčinami nemuosel živ býti, nežli čím jiným". Vyvolil si však
prece plnomocníka, Vratislava, bratra svého a svou manželku sám
omlou~aje se, nedostatkem zdraví svého. Když však přišel den ;chůze
svatovaclavske, plnomocníci na hrad Pražský nepřišli a věřitelé tuze
si ,stěžovali, že "déle-li se odkládati bude, vice škod, nákladuov skrze
prava vedení, omoky a lichvy vzešlé statku se umenší. A také mnozí
Z věřiteluov veliké své nemožnosti a nedostatky oznamovali kterak
n;mají~~. j!néh~ ~tatku va živnosti, nežli na ty ouroky s manŽelkou a
dltkaml ZlVl byli 1 berne spravovali a skrze neplacení ouroků nemají
nač živi býti".
v, Posléze, odloživše konečnou schůzi na Nový rok, hodlali umožniti
pnchod ,pana Jaroslava opatřením nového gleitu; sami však žádali
zabave':ll . d~chodu svatoh~~els~ého, ~a krytí úroků, odevzdavše péči
o to rukoJmlm, ze sboru venfelu zvlasf k tomu yybraným. Byl to Suda
z ~enec, Jan Holce starší z Nemošic, Lacek Sframberský z Hustopece, Mikuláš Absolon z Redcké, Zdeněk Záruba z Husfiřan a Heřman
Lukavský z Lukavice".3)
Pevné rozhodnutí pobouřených věřitelů pohnulo arciknížete Ferdinanda k spěšnějšímu smlouvání. Od císaře žádal sumu k utišení vě.1) Viz počel městský parduhský od r. 1547 a v lelech dalších. Pravidelně hýval
z mch placen a vkládán do počtu úrok 90 kop m.
2) Lisl nejv. úřed. z 18. června 1559. (Opis v arch. zem. v Praze.)
B) Lisl zápisníků a věřitelů arciknížeti ze dne 12. října 1559. (Opis v archivu
zem. v Praze.)
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řitelův a Joachim z Hradce, nejvyšší kancléř, nabízel k témuž. účelu
MaximiHánovi pomoc pana z Rožmberka a nejv. purkrabí Jana mL
z Lobkovic.
. Dle červnových návrhů, císařem 19. srpna (1559) schválených, žá·
dali se o pomoc nejprve stavové; z těch byli to zase předem biskupové Vratislavský a Olomúcký i města koruny Svatováclavské. Jednání
mělo se před se vzíti s každým jednotlivě mimo zasedání sněmovní;
jednání Sv pány ~ rytíři na sněmu. Jan z Lobkovic, nejvyšší purkrabí.
Joachim SUk a Sebestián Markvart jednali s Prahou a městy českými.
S biskupem Vratislavským fl městy slezskými i lužickými smlouval
Jan z Oppersdorfu s Kašparem z Hoberku.
K měsh1m moravským posláni jsou Jan z Kaunic, Sigmund Heldt
a Přemek z Víčkova. Byli sic také spl no mocněni k jednání s biskupem
Olomúckým. ale ve spolku s Václavem z Tetova, biskupu zvlášf milým.
Plnomocníci císařští rozdělili si práci dle krajů. Jan z Lobkovic,
maje na starosti deset měst, navštěvoval je v druhé půli prosince.
Ač ukazovalo se mu tam všude na nedostatek, přec sliboval arciknížeti již 21. prosince sebrati sumu 9500 kop gr. m. a převzetí dluhu
5000 kop; města Pražská upsala 11.000 kop a k tomu vyčkával se
1
příspěvek z Vodňan a Sušice; celkem sebral Lobkovic 1,,'}.200 tolarů. )
Severozápadní města česká přispěla komisaři Joachimu Slikovi sumou
26.500 tolarů. 2) Za to těžce sbíral týž pán v Lužici. Východní města
objížděl Šebestián Markvari z Hrádku, shledávaje konečnou sumu
9900 s valnou obtíŽí. 3)
Příjem ze všech měst českých účtován byl posléze sumou 63.600
tol. hotově; na Nový rok 1560 přislíbily obce splátku 27.950 tol., o sv.
Jiří 8650 a na dluzích ručilo se za 27.000 tolarů.
Města moravská poskytla Sigmundu Heldtovi a Přemkovi z Víčkova
11.900 tol.; biskup Olomoucký4) i po přímluvách oblíbeného Václava
z Tetova nabídl 2000 tolarů, ukazuje na nedostatek a předešlý dar
4000 tolarů, jež dříve již císaři věnoval. Biskup Vratislavský po dlouhém
jednání s Janem z Oppersdorfu a Kašparem z Hoberku slíbil 16. března
Ó
r. 1560 splatili ve třech letech 10.000 tolarů; od měst slezských )
vyprosili jmenovaní komisaři teprve do konce března 13.200 tolarů.
Nebyli tam s úkolem svým hotovi, když již zatím v Praze trh končil
1) Do toho počtu patřila pomoc z BudějOVic 2500 tol. (a 2500 lol. dluhů pře
jatých), Plzeň dala 3000, Klatovy 1000 (700), Domažlice 800 (800), Stříbro 500 (500),
'Rokycany 600, Beroun 500 (neh na dluzích 800), Písek 500 (500), Vodňany (1000)
a Sušice 500 tolarů.
'
,
2) Slaný 7.50 (7.')0), Louny 500 (2000), Litoměřice 1000 (2000), Ustí n. L 500 (500),
Most 1250 (1250), Žatec 1500 (1500), Kadaň 800 (800). Jáchymov (4000), Cheh (4000),
Rakovník 800, Mělník 600 a občan jáchymovský Mariin Haidler vyplali! hotově
2000 tol.
8) Č. Brod "na ,mnohá předkládání" upsal 250 (250), Kouřim (500), Kolín 600,
Kutná Hora (1000), Cáslav 500 (500), Chrudim 300 (300), Polička 200 (200), Hradec
Králové 1000 (1500), Jaroměř 100 (300), Dvůr Králové (400), Nymhurk 500 (1500).
4) Marek Khuen z OIomúce.
5) Vratislav darovala 8000, Ratihoř 200, Opava 1000, města knížectví Hlohov·
ského 4000 tolarů,.
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se při celkovém vnedostatku peněz, ač byla o pomoc žádána i šl.echta
nejen v zemích Ceské koruny, nýbrž také z říše Německé. I) .
O Novém !Oc~ 1560 ~jeli se sice do Prahy pernštejnští věřitelé.
ale za prodluzena panslv! nepostavil se ani pan Jaroslav, ani plnomocníci. Protože roztrpčení věřitelé další lhůty nedopustili hodlajíce
ujmouti se přímo opuštěného Jaroslavova statku, vyprosil si arcikníže
Ferdinand 4. ledna názor císařův.
Císař odpověděl již 6. ledna, ale vyhýbavě; dne 20. ledna uka·
z~vaI na škody, jež by vzešly z vydání statku věřitelům. Zároveň
pusobil Maximilián na Jana z Valdšfeina, předního zápisníka na Par·
dubicích, aby ostatní věřitele od úmyslu odvracel. To se na konec
zdařilo a zbylo pouze jednáni o koupi, již 1. ledna bez výslovného
souhlasu císařova načafé.
Po d:!~íc~ rozpra!ách n~bí~~ ~bor rukojmí, léta předešlého ze
stredu venfelu vybranych, arclkmzeh Ferdinandovi. Pardubice a Horu
Kunětickou za 440.000 tolarů. Když však slyšeli arciknížecí nabídku
jen ve výši 350.000,2) vázlo jednáni znovu k libosti komise císařské
jež sama působila odklad, ukazujíc na chystanou cestu arciknížet~
ke královně Polské, na nedostatek souhlasu císařského k zabrání
~a;dubského zboží věřiteli i na nedostatečný odhad příjmů proměn
hvych .. Ty!o v.
posouditi měla. komise, do niž z každé strany
vstoupily ctyn osoby. Potom stanovda se nová schůze na pondělí po
neděli Reminiscere (11. března).
v.
N~jchudši ,vě~itelé, kteří nedali se Janem z Valdšteina pokojHi,
zadalI , celk~ve vvyplc:.ty hnc:d .~OOO tolarů; p,rotože však důchod par·
dubsky, z nehoz chtel arclkmze neodkladny dluh splatiti, vykazoval
na hotovosti sotva 100 tolarů, čekali konečně i tito.
o ~ís~ř, zpraven jsa o dosavadním smlouvání, opakoval dne 20. ledna
sVUJ nazo!, projevený 28. června léta předešlého o přemrštěném
c:dhadu strelby a zámeckých movitostí; při tom ohlašoval arciknížeti
umysl urychli~i .~oupi v~~s~áním v 200.000 tolarů z prodeje Špilberku
po souhlasu, JeJz na pnshm snemu moravském opatřiti měli císařští
kom~s.aři.3) Avšak i k,?y~ tito souhlasu vymohli, prodej Špilberku se
odd~hl: . ,Ze se ,ko~ecna smlouv~ o Pardubice nezpozdila, způsobil
Maxlmlhan k vyzve Jana z Valdsfeina, jenž prosil 24. února zvláštní
zeráv.ou, '!,aby se dále neodkládalo a aby Pardubice koupily se se
vsemI svrsky a nábytky," odpíraje názoru císařovu že sou mnohý
poctivý tu věci a taky užHečny, týž i od střelby a' děl ~emálo c~ž
s~ ~Iušně a skrovně při trhu a kupování statku těch jinejch ~šech
veCl mohlo by dosáhnouti, ježto kdyby to mělo obzvláště se kupovati
mnohem dráže a vejše by se to posadilo".4)
,
v

•• 1) K té výzvě sliboval Arnošt, vévoda Bavorský složili o vánocích 5000 ko"
(Lisl 18. XII. 1559.)
,
..
. 2) •.ve zpr?vě, pr? Naximiliána 8. a 9. ledna 1560 o jednání sepsané, doufal
arclkmze Ferdmand zlskali panslví za 400.000 tolarů.
3) Sněm začínal 18. února
4) Roky ta, I. c. 17.
.

mlS.
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Avšak také pan Jaroslav z Pernšteina pokoušel se ještě o slušný
prodej otcovského statku a vlastní záchranu. Dne 4. března žádal
krále, "aby panství s Pernšieinským domem v Praze koupil za 470.000
tolarů, ježio panství samo cení si na 500.000". Prosil krále "aby vzal
ohled neloliko na něho, jenž hledá u krále útočiště, ale i na přátel
ské vztahy, aby nebyl zbaven vlasti, kdež rodiče i on sám sloužil.
Prosil o to jako o dobrodiní, na něž by nikdy nezapomněl«. Přiznávaje
se také k své vině dovolával se pomoci královské i vzpomínkou na
bývalé služby, jež ~ družině královské měl a ~. níž s,:ojí n~dh:rou,'
pořizovanou ke cti králově, tolik dluh~ ~ozmnoZll. I?~~re pr~ kral Vl,
že "jmění neprohrál, ani nepromarml. Rozh~dneJslh~ vbvu vsak
tato bolem prosycená prosba neměla. Dne 11. brezna sesly se smlouvající strany skutečně naposled. Věřitelé pustili arciknížeti panství
za 400.000 kop míšenských a dne 21. března vtělen jest trh do desk
zemských. 1) Avšak ani tehdy nebyli věřitelé upokojeni zcela;
museli čekati na výplatu, ježto slíbený peníz na koupi scházel se
velmi pomalu.
,.
Y.v.
Posléze dne 1. července vypomohl na splacem neJnalehav~Js!~~
dluhů augsburský dům bankéřů Fuggerů sumou 30.000 zl., nalezlle
v

pojištěných.

V rodině královské způsobila koupě radosti veliké a vzbudila
2
dle císařova přiznání pozornost i v cizině. )
Maximilián získal trhovou smlouvou zámek Pardubice s předhra
dím město Pardubice s předměstími, dvory poplužní: Mateřov,
Vystrkov a dvůr v oboře' Kladrubské s pivovary, štěpnicemi, zahradami a chmelnicemi; městečka Holicye a Dašice, ves Vysokou, Chvoj~nce Nízké, Chvojno Vysoké, Btště, Redice, yeliny,}~s~řetín, Li~ět!ny,
Ceradice Roveň Hedčany, Komarov, PrachovJce, Koslemce, PI<tlemce,
Turov, M~ravany, Lhotu OuřeHckyou, Drozd!ce, ~ižín, Pardu~ičky, Cernou
za Bory, Blato, Mnětice, )esencany, Drazko!lce, HO:tO!lce: Krchleby,
Srnojedy, Semín, Habřinu Vlčí, Bukovku, B~lou, Vyse~n?VIC~, Pravy,
Kasalice Velké Voleč, Mateřov ves, Hubemce, Roudl1lCI, Belce, Hoděšovice, Albr~chUce, Štěpánovsko, Bělče Malé, Osiřešany, Poběžo
vice s dvory kmecími a příslušenstvím, ostrovy. háji, oborou Kladrub·
skou, řekou Labem, s mlýny náchlebnými i poplatnými, valchou,
.
šlejfernou, cly, varným a příslušenstvím.
K tomu slušely statky zápisné: Zámek Kunětická Hora se dvory
poplužnými (p<:d Hůrou a H!:~dišf~ký~). s vinid~ štěp~icemj, a zahradami chmelnicI oborou dancI, mesiecka SezemIce, Preloucl, Bohdaneč ~ Týnec, v~s Podčaply,v Chote~,' ~ány, Koloděje yeHké a M?lé.
Kladina Lukovná Zminné Casy, Dniec, Rokytno, Drazkov, Bukovma,
Borek, 'Újezd, B~hommc~. Jestbořice. Barchyov, Bezděk~~, Lány na
Důlku, Opočinek, Op9čen, Mokošín, .Lhota, ~kudJ~, K?ZaSlce,.. Ja~ko.
vice, Břehy, Sopřec, Zaravice, Lohemce, Melce, Zlvamce, Prelovlce,
v

v

~edláček, l. c. l. 39. (Oz. 54, F 6-10.)
2) Roky ta, l. c.
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Habřinka, Neratov, Černá u Bohdanče, Lhota u Blafníka, Blatník,
Rybitvy, Kasalice Malé, Rosice, Trnová, Doubravice, Ohra.zenice,
Svítkov, Hradiště, B~ozany, Hrobice, Němčice, Kunětice, Srch, Steblová,
Pojhranov, Hrádek, Zdanice, DoJany, Rohoznice, Křičeň, Osice, Osičky,
Dobřenice, Polizy, Lhota pod Libčany, Libišany, Opatovice, Pohřebečka,
Podůlšany, Krakovany, Lhota Uhlířská, Selmice, Chrčice; patřily sem
posléze Vlčkovice u VeUn, Tuněchody, Kojice, Vinařice s lesy a rybníky i ostatním příslušenstvím. 1) Do ceny trhové náležely také svršky.2)
-Jaroslav z Pernšteina, vrátiv se zatím z ciziny do Těšínska, schválil
trhy dodatečně. Meškaje ve Fryštátě, propustil poddané Pardubského
panství "z člověčenstvÍ a povinnosti" vřele psaným listem v úterý po
neděli JubHate, (7. května) 1560. 3) Zároveň obráHl se pro částečnou
záchranu k Maximiliánovi naposled, prose jej dne 21. května o pří
davek z milosti 13.000 tolarů za postoupené svršky.4) Zemřel však
již téhož roku v červenci, nedočkav se rozhodnutí. 5)
Zánikem pernštejnské vlády v Pardubicích zavírá se slavná kapie
tola náhlého, ale zdravého i všestranného vývoje města. Týž, jsa
probuzen velikými obětmi rodiny Pernšteinské, zhodnotil Pardubice
mezi okolními královskými městy na významný střed.

HLAVA V.

KRÁLOVSKÉ KOMORNÍ PANSTVí PARDUBSKÉ.
KRÁL. KOM. MĚSTO PARDUBICE n. L. OD R. 1560-1618.
řipoutání Pardubic k České královské komoře přiIl!nožilo k?nšelům ve zd~lšín:
domě radmm starostI povahy hospodarske
i právní. Od Nového roku 1560 jeli ně·
kolikrát do Prahy k arciknížeti Ferdinan·
dovi, jednajíce tam bezpochyby o svou
starou pohledávku 2000 kop m.; ze
stejného důvodu odjeli k panu Jarosla,':,ov!
z Pernšteina až do slezského Fryštátu, věnujíce mu "poc!ou" zvlas;n!
dar. Podarovali také královské komisaře, když tito v dobe upravov~m
trhové smlouvy navštěvovali Pardubice; ~ když b.yl. trh doko?avn,
srdečně rozloučili se s dobročinnou vrchnostI Pernstemu, vyprovodlvse
paní Alžbětu Thurzovnu, choť pana Jaroslava, z Pardubského zámku
i 7. města v čestném průvodu.!)
Opatrným jednáním přiznal arcikníže Ferdinand i král Maxmilián
obci Pardubské dluh cele a v prvých letech jej také řádně zúročH2).
Zato však zadržela královská komora výživu bakaláře a kantora
z panské kuchyně hned po odcho~u pánvu Per~~teins~ých;. kromě
toho obrátila také několik venkovskych krcem y Pyl odberu ,plV~ <!~
městských pivovinu k panské~~ piv?,:aru v Das~clch:, Proto hp.-t pdnyeJ}
starali se konšelé o zamezem skodhvych promen pnmo u krale. Jesle
v roce 1560 odjela deputace několika konšel s dvěma formany
k Maximiliánovi do Vídně fl v roce příští~ podnik~li rvadní, p~ni ."pro
potřeby obecní" novou cestu nej,,;n ke k;ali d~ Yldne,v. ~ybrz i d?
Prahy k arciknÍŽeti a ke královske komore. Zvlaste snazlh se o stvl·
zení starších majestátů. 3) Král Maximilián sice píse~né záru~y ne·
vydal avšak o' zvláštním porušování starších zvyklostI mestskych se
stran~ vlády komorní v pozdějších letech již se nepřipomínalo.
V druhé půli července r. 1562 přijel do Pardubic c!sař Ferdin~nd,
vydav se z Prahy na zdejší panství k z~bavám loveckym'v,~!l nasem
zámku meškal ještě 22. července, avsak hned dne pnshho bez·
v

1) Srovnej urbář z r. 1563 a přehled (neúplný) v Sedláčkově H, Z. I. l. c. 39.
Později vepsány jsou do urbáře (z r. 1563) ves Třebosice a Popkovice. Za 10 od.
padly Slotany.
2) Podrobný soupis svršků zdělán jest leprv při času sv. Ondřeje 1560 od
Sigmunda Schprenge a Blazia Wolfa, puškaře. Dle" Vejtahu" jejích bylo uloženo
ve zbrojnici 284 1/ 2 centnýřů 25 liber děl v ceně 4267 1/ 2 lolarů; čítal se cen!nj'ř na
15 lolarů. Vedle loho uloženo bylo tam množství hákovnic, duplháků, duplhákovnic,
ručnic mosazných, šarfenlydlů, brnění, hojně síry, salnylru, 4792 kule a 16400 kulek
železných. Také valy a "dolejší most" (při hlavní bráně u valů) vyzbrojeny byly ná.
kladně. (Roky ta, I. c.)
3) Ei 41-94 rkps v arch. mus. pardub.
4) Dle přání Maximiliángva měla cena za stržené svršky obráliti se ua zasedělé
daně ve výši 17.000 tolarů. Ze však dle přibližného odhadu suma nestačila, prodal
se i Pernšteinský dům na Hradčanech. O zbytek děliti se měli bratři neboštíkovi,
Vratislava Vojtěch i Sigmund ReJdl za výlohy, jež způsobilo jim ručení za Jaroslava.
5) A. Sedláček (I. c. 1., 38) posunul Jaroslavovu smrt až k 27. červenci 1569.
Avšak v kontraktu, jímž ve čtvrlek po sv. Fabiánu (24. tl 1561 Hradečtí prodávali
n,ěkleré dě.diny Jin~řichovi Nejedlému, mluví se o Jaroslavovi z P. jíž jako o zemře
lem. (Pamel. kn. dekan. pardub., sir. 48,)

v

v

1) Počel městský za r. 1560 v arch. zem. mus. v Praze. (Účtováno jest v m.
počtech

na kopy míš.)

2) Tamtéž.
3) Počel za r. 1561.
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pochyby odjel do Poděbrad. 1) Arcikníže Ferdinand navštívil Pardubice
roku 1563. 2)
..
Zatím dojednala královská komora smlouvu o převod svého pardub.
ského dluhu na účetysousedů čáslavských. 3) Přijeli patrně z toho důvodu
někteří konšelé z Cáslavě na radní dům zdejší i roku 1564, jsouce
zde hoštěni vínem II kapry dle způsobu, jakým již dříve a zase v letech
pofomních udívali naši radní páni při častých návštěvách nejvyšší
úředníky české i moravské, zvláště však pány z komory královské.
Měli Pardubčané tehdy hotových peněz obecních tolik, že mohli
půjčiti léta 1561 i měšťanům z Králové Hradce "z lásky a z dobrého
přátelství beze všeho úroku" 1500 kop gr. m. Kromě toho stačilo
ještě dosti peněz na rozhojnění kostelních zvonů, nákladných kancionálů literátských, na novou úpravu kostela sv. Jana a lázně

Druhý den odebral se do Vídně. Tam přijal ještě v témž roce
deputaci pardubských konšelů, kteří obnovovali svou žádost o v~otvr~
zení majestátův. Avšak ani tentokrát neměla vídeňská cesta zadouciho úspěchu.
V prvé půlce prosince léta 1569 přijel do Pardubic císař zase.
Jsa provázen cís_a~ovnou Mar!í, mtadši~i syny a dcerami ye?~~ bohatého dvora, ubiral se k snemu Ceskemu .. Te~ PJ'O r:taxlmlhanoy<!
zpoždění na cestě otevíral se teprv 19. prosInce. ) ~e vsak s~louyam
v Pardubicích o místní věci dobře snad se nehodIlo, vyslany JSOU
některé osoby radní za císařem do Prahy.
Usnadnivše si vstup k vlivným úřadůvm rozdilení~ ~ůzných "P'?d:!
které vydávány bývaly aby věci a potreby obecm hm snadneJl pn
JMU Císařské jednány býti mohly", získali konšelé po několika jízdách
tl slyšeních u císaře na hradě Pražském v pátek, den Svátosti (7. dubna)
léta 1570 nejen stvrzení všech majesfát~v, nýbrž t~ké. z~yazný slib n~
výživu školního rektora s jeho pomocmky a chudyml zaky z panske
kuchyně i návrat 6 krčem vesnických k městskému pivovaru: VypIa:
tivše tam pergamenový list císařův novými "podami" ~, peněZI v su~;
429 kop 22 gr. 2 denárů, uložili jej podle jiných starslch obdarovam,
2
jež chovala se ve dvou nových truhlicích v síni radní. )
Nebyla však psaná práva vždy tak sUna, aby o,dvrá!ila ?d zdí
pardubských nevítaného panského tlaku na dosavadm mestsky ZlvOt,
zvláště ve věcech náboženských velmi patrného. Omezil·li se v r?ce
1565 na vyloučení některých Bratří z města, znepokojoval ponenahlu
všecky slrany akatolické.
na,pěti kon,fe.snín: u př!by! t~hdy v odpor
pardubského sousedstva k cet~y~ u~e~hkum slechh,ck~m.) Nekterou
dobu tlumilo se však siavovske trem vseobecnou bazm pred morem,
jenž řádil v Čechách roku 1582 od května až přes Nový rok (15~3~.
Mezi obětmi morové rány, obyčejně po kratičké nemoci ~esnulyml,
4
byla bezpochyby i věhlasná primáiorka Kateřina PrachaHcka. )
Pro častější potřebu II té době upraven byl nově hřbitov svatojanský.5)
Po dočasném uklidnění jímala konšely nová starost o opětovné
schválení městských majestátův, ježto zatím po smrti Maximiliánově
(1576) nastoupil nový dědic panství, císař Rudolf II. Roku }5~~ ~od.
nlkU konšelé pro konfirmaci privilegii cestu do Prahy dynkrat a
při každé jízdě po několik týdnů tam meškajíce, utratili více než
143 kopy m.
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měsiské. 4)

•

Současně však trpěli Pardubčané nejistotou doby tehdejší; pozorujíce s nedůvěroy válečné přípravy a vyprazdňování panské zbrojnice; Nový císař Maximilián chystal tažení proti sultánu Solimanovi,
ktery 6. srpna 1566 oblehl Siget a očekával se i ve Vídni. Proto od.
vážela se děla z Pardubského zámku k hájení Vídeňského hradu. 5)
Poněvadž válečného nebezpečí nezastavila ani Solimanova smrt
(3. září), setrval císař v jednání s českými stavy o další pomoc

a položil jim ke dni 3. března 1567 zemský sněm.
Nemalou starost a oběH působila pardubským konšelům obnova
městských výsad.
Vyplatili značný počet kop léta 1566 "od vysílání (konšel) na Kosumberk a Litomyšl ke komisařům o majestáty" a zvláště k arci.
knížeti Ferdinandovi z téhož důvodu do Prahy.6) A nesplnil se požadavek Pardubských ani návštěvou císařovou, když po skončení
sjezdu slezského v únoru roku 1567 vypravil se na sněm do Prahy.
Dne 20. února meškal císař v Pardubicích; potom odebral se na
zámek do Brandejsa 7) a posléze na hrady Pražský. Zde teprve dne
25. dubna odpověděl také na supliku Ceských bratří z panství
Pardubského, vypovězených roku 1565 od arciknížete Ferdinanda.
Prosili o vrácení "zboru" na Dlouhém předměstí. Císař chtěl je ponechati při živnostech za cenu zrušení dosavadních schůzi; jinak
prodlužoval jim lhůtu k vystěhováni do sv. Jana Křtitele. 8)
v

1) Tomek l. c. XII., 119.
"Na svíčky rytířské a louče k noci" vydalo se z radnice
proto 2 kopy 12 gr. Vývoje zdejšího hospodářství všímal si arcikníže pilně. SvědČí
o !om ku př. lisl jeho, psaný 19. září 1564 z Prahy králi Ferdinandovi o škodách,
jez způsobila plavba dříví na mlýnech a jezech u Pardubic ll. Králové Dvoru (k. k.
R. fin. ~rch. Bohm. 1564 orig. Opis v zem. arch. v Praze.)
3) Urok pololetní platili již při sv. Havle 1563.
4) Počel městský.
5) Tomek, I. c. XII., 165 násl.
6) Počet za r. 1566.
7) Tomek, l. c. XII., 172.
8) Tomek, I. c. XII., 181.
2) Počel za r. 1563.

v

•

I5

I) Švenda, I. c., m. 215. Hradečtí poslali tehdy d? Pa~d,!!?ic ;zvláštní "vys~I~~
proti J. M. císařské a pivo. jak pro císaře, lak Pso nekl~re uredmky jeho, zvlasle
nejvyš. kancléři Wallerovi a nejvyš. jegermeistru Svendovl".
2) Počet z r. 1569-70.
3) Viz o lom zápis v "Knize m. Rudé", I. c.
4) Činila závěr "v den sv. Michala, zvláště y těcht? nebezpečn,ých časech navští·
vena nemocí". (Arch. zem. v Praze - knihy ksaftovm, pardubske, 31.)
5) Počet městský pardubský z r. 1584. (Arch. mus. zem. v Praze.)

92

Král. kom. m. Pardubice n.

Hlava V. Královské komorní panství Pardubské.

v V pátek,
po třetí neděli v postě (29. III.) 1585 byla konfirmace
v Cyes~é kancel~~i n,a hradě ,ť.raž~kém napsána. Když se vydávala
konselum, vyplatilI mlslokanclen kralovstvi nově 92 a půl kopy. 1)
V tě,ch ~asec~ r~zšiřila kr~lovská komora Pardubské panství o
ko~pene. MikulovIce) a protoze se snažila rozmnožiti zisk z dašicke~o ylVov~ru, ~zkazovala na pardubský dům radní císařovu žádost
o zamenu nekterych krčem vesnických ve prospěch téhož. Smlouvu
o tom potvrdil císař v úterý po sv. Trojici (26. V.) r. 1587. 3)
.~ovslední lét~ švesin~dého století při celkovém blahobytu, prýštícím
zvla~t~ z rozv?Je cetnych živností, prosycena byla starostmi o pře
konam }?rec~ych . zb;,?nÍ v zemích koruny Uherské. Zvláště v roce
1594 k zadosh ~rclkmzete Matyáše, ustupujícího před Turky od Ostři
homa k~ Komarn?, rozhodli ~e i pražští místodržící pro zemskou
hotovos!, stavovsky. Sjezd svolavali do Prahy k 5. srpnu. 4) Dle souhlasuo sJ;zdu. P?dmkaI! se mustrunky po krajích dne 23. srpna. Ze
sta}k? s,e<:,hhckych mel dostavili se k nim každý desátý, z měst
kazdy os~y. v~ obecnému musirunku vybráno bylo Znojmo (7. IX.).
!am t~ke pnvedl pro nejvyššího hejtmana, Petra z Rosenberka
I Benes Bohuchval Rul z Dírného své praporce z Pardubic, Podě:
br~d, Chlume:. a .!3:andýsa, celkem asi 495 mužů;5) sám potom byl
v cele pluku, clÍaJlclho 5002 osoby.fl)
. .. ~ar?ub?an~. trI?ěl! t~hdy ~ej.e~ j';lenovaným muslrunkem, nýbrž
I }:n~m! mUl).oradnyml vylohaml, Jez pusobil vojenský lid na pochodu
va ecn,em. Skodu od vojska knížat Luneburských, jež v počtu tisíce
h1av ta~no~c do U~er, odpočívalo v Pardubicích, odvrátili konšelé
d arem sestl suduo plva. 7)
}~'á~ě~y k náboženským sporům a zápas s Turky přešly také do
pocafecnych let století sedmnádého.
,"- Pardubskvéh~ souse~s~va i lidu na panství tuze dotkla se císařská
\yzva k P~azskeFmu arCibIskupovi, v dubnu 1602 vydaná, aby po způ
sob~ Sn;e::enskeho pana Jaroslava Bořity z Martinic provedl dokonalé
obracem lidu ke katolickému náboženstvÍ.

~) P~čet p~rdubský ~ r. 1585; Všelijací přípisové, I. c., 26 násl.
, :) Mlkulo,vlce. s farn/m kostelem sv. Václava, již r. 1350 známým, držel vallLlacd~em stolel! nejprve Jan Lidhéř z Mikulovic. V půli téhož věku zapsal J'e král
II lslav Janu Pardusovi z Vralkova.
B . V 16. s!ol. sloučily se Mikulovis;e se zbo~ím Morašickým. Do r. 1544 užíval jich
urJaJ1 Andel, do r. 15,50 Mikuláš Stí~ný ze Stítného, pak Jan Humpolecký z Rybenska .. ~oku 156~ sluselo to!o zbozl Cliboru Kapounovi ze Svojkova; syn téhož
postoupil Je panslvl Pardubskemu. (Slov. Nauč.; Sedláček, I. c. 1.)
8) Všelijací přípisové, L c. 29.
4) Tomek, l. c. XII., 366 násl.
:) Fr. Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy morav. Brno 1902, sir. 344.
) Tomek, I. c, 369.
7) List Pardubských král. komoře ze dne 13. února. 1600 v arch
v Praze. (Heslo: Pardubice. I. svazek.)
. mus. zem

t. od r. 1561)--1618.

Při tom bylo arcibiskupovi zvláštní oporou dříve již postoupené
právo podací na všem zboží císařském.
Konšelé pardubští odpírali arcibiskupskému vlivu na pardubské
kostely a školu jak písemným, tak hmotným odporem proti kněžstvu,
arcibiskúpem na zdejší faru posílanému, avšak jen se štěstím střída
vým. Před dokonalou porážkou chránili pardubské novouirakvisty
;ěkteří zámečtí úředníci, věci proteslaniské věrně oddaní. Ti ubírali
ostří císařským a arcibiskupským rozkazům, odkládajíce žádaných
výkonů. Konečně působila zde také nerozhodnost císařova, stupňo
vaná sporem téhož s arciknížetem Matyášem; jejich osobní třenice
změnily se posléze v krvavý boj. Tíži tohoto pocítilo město naše
zvláště léta 1608.
Pochod Matyášova vojska od Jihlavy přes Kutnou Horu ku Praze,
loupežemi provázený, krajiny zdejší se nedotkl. Když však dokonán
byl dne 24. června na zámku v Libni mezi bratry smír, arcikníže
Matyáš rozkázal zapáliti 30. června své ležení u Malešic a jeho uherský lid s částí Moravanů, odděliv se od arciknížete, dal se na pochod
s velitelem hrabětem Jiřím Thurzó v počtu asi 6000 mužů k hranicím
moravským. Provázeli je sice císařští komisaři Kašpar z ZerotÍna
a Vádav Budovec z Budova, ale vojska od loupeže zdržeti nemohli.
V úterý, dne i. července položilo se vojsko táborem u Přelouče.
Jeden uherský rytíř, jeda do města ke své hospodě v průvodu Jana
Stumpacha, komisaře, zastřelen byl od kohosi za plotem schovaného.
K večeru hnuli se Uhři k Pardubicům a utábořili se bezpochyby na
noc před městem. Vozy jejich byly vpuštěny sice Pražskou l ) branou
ještě téhož dne do města, avšak přinuceny jsou setrvati v hradbách
městských; Bílá brána se zavřela. Při tom zjistil si tu sedlák jeden
svého koně, jejž mu cestou vzal uherský voják, zde s jinými meškající.
Pro násilné hájení zcizeného koně byl Uher ve shluku sousedstva
zbit a posléz zastřelen.
Z této krvavé příhody nastala ve středu dne 2. července prudká
srážka a tuhý pouliční boj, při němž měšfané stříleli z oken na lid
vojenský, co zatím vojáci, stejně spiácejíce, hrozili vypálením města
a vyhrůžkou, nikomu ze sousedstva ž!vofa nedarovati. V tomto zmatku
vyjeli císařští komisaři -- Kašpar z ZerotÍna a Václav z Budova z Pražské brány do tábora k hraběti Thurzó prosit o utišení zbotl·
řilých vojáků.

Hrabě Thurzó, uveden jsa komisaři do města, shledal již v měšťan
ských domech klid; své rozvášněné vojsko krotil zárukou náležitého
vyšetření sporu. To podnikl hned potom v zámku, branným lidem
v počtu několika set mužů osazeném.
Po mnohém smlouvání a výkladech zámeckého hejtmana nastal
mezi obojí stranou v druhou hodinu na noc smír.
1) Zelenou.
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Když druhý den na to (3. července) z rána opouštěli Uhři Par.
dubice, ubírajíce se k Litomyšli, zůstalo v městě do 50 mrtvol, padlých
.
se strany obojí. 1)
Při druhém tažení do Čech roku 1611 získal sice Matyáš královskou korunu, ale panství Pardubské zůstalo mimo jiné údělem císaři
Rudolfovi. Týž 20. ledna 1612 zemřel a Matyáš sdědil i zboží Par.
dubské. K prosbám konšel zdejších o stvrzení majestátů byl nový
král patrně ochotnější. Schválil je na hradě Pražském již ve čtvrtek
po sv. Lukáši (25. X.) léta 1612. 2)
Sám však měl k Pardubskému panství a městu právo ne zcela
uvolněné. Hlásil se k Pardubicům Karel z Lichfenšteina od dob
Rudolfa císaře z důvodu neznámého; patrně za nějaké služby, císaři
učiněné. Byv zbaven důvěry Rudolfovy, přestoupil do služeb arciknÍ.
žete Matyáše a pomohl mu s Karlem ze Žerotína k České koruně.
Za to odměnil jej Matyáš knížecí důstojností v Uhrách a uznával také
nároky jeho na Pardubice. Poněvadž však nechtěl se bohatého panství zbaviti, hledal v náhradu za toto upokojiti Karla z Lichfenšfeina
~arováním některého knížectví ve Slezsku. Slezský místokancléř ze
Senaichu navrhoval r. 1613 mimo jiné zvláště knížectví Opavské, že
bylo v sousedství moravských statků Hchtenšieinských a že stavové
snáze poddali by se knÍŽeti zde, než jinde. Skutečně obdržel Karel
z Lichtenšfeina lénem území fo dne 28. prosince 1613 a za to odřekl
se práv svých ke zboH Pardubskému. 8)
Po zabezpečení Pardubského panství pokoušel se Matyáš o protireformaci nejen při zdejŠÍ faře, nýbrž i ve škole, od roku 1611 na
přímluv4 hejtmana Jana Gerštorfa ochotou sousedstva rozhojněným
nadáním opatřené. 4) Ne bez hlubšího důvodu a souvisu s touto císařovou snahou obnoven a osazen byl vůlí vrchnosti r. 1616 pardubský
klášter Minoritů, před tím od dávných let opuštěný.5) Odpor konšel
věci evangelické přejících, lámal se vybíráním povolnějších osob
při renoraci konšelské. Sousedé podnikali však zápas o kostel
buď trpnou opposicí, neb přímým bojem proti kněžím, od konsisfoře
arcibiskupské povolaným. Jest zvláštní náhoda, že císař Matyáš, meškaje
v Pardubicích (1. prosince 1617) na zpáteční cestě od pražské lwrulllovace krále Ferdinanda n., právě ze zdejšího zámku sděloval osudný
rozkaz Broumovským zavříti tamní evangelický kostel a odevzdati
klíče od něho místnímu opatovi.

I) Váci. Budovce korrespondence; Tomek, l. c. XII., 450 CI j.
2) Všelijací přípisové, L c. 30.
B) Chr. ďElverl, Die Verfassung und Verwaltung von Oeslerreich-Schlesien

S. 106-109 v univ. bibl. v Praze sig. 38 F 42/7,
4) Kn. grunt. Zel. (pardub.) v zem. arch. v Praze.
5) Tamtéž.
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ČAS VÁLKY TŘICETILETÉ. OSUDY MĚSTA A PANSTVÍ
OD R. 1618-1645.
Koncem května v 1618 zvěděli Pardubčané, že na hradě Pražském
způsobili stavové Ceští defenestraci místodržících mimo jiné i také
jako odpověď na císařský zákaz, v Pardubicích Broumovským udělený.
V dalším průběhu stavovského odboje chovali se Pardubští opatrně,
od direktorův rozkazy, ale bez zvláštního projevu odporného proti císaři. Tím chlubili se zvláště na konci války třicetileté ve
svých suplikách, do Vídně zasílaných. Minorité, nedávno před tím do
zdejšího kláštera nastěhovanÍ, rozhodli se však brzy zase opustiti
Pardubice, snad pro lepší bezpečí. Matouš Appián, farář arcibiskupskou konsistoří dosazený, byl vypověděn z pardubské fary rozhodnutím konšelským.
Na zámku vstQupHi do proudu odboje zvláště vyšší úředníci. Zámecký hejtman Sebestián Rejšvický z Freifeldu půjčil v červenci
(r. 1618) konšelům kolínským na berní a na zemské sbírky za prvé
pololetí 500 kop míšo gr.; pro budoucí potřebu zavazoval se k půjčce
dalších 800 kop. 1)
Stejně přízniv byl zájmům Ceského odboje nástupce Rejšvického,
hejtman Břeněk Ježovský z Lub a pardubský forštmislr Ehrenfrid
Berbisdorf, rytíř z Berbesdorfu. Tento byl upřímným důvěrníkem Jindřicha M. hraběte z Thurnu a přímým účastníkem pJl.mátné defenestrace. Při shazování královských místodržících z Ceské kanceláře
s Albrechtem Smiřickým vyhodil sekretáře Fabricia. Potom jsa komisařem při direkci stavův odbojných, dal se potřebovati zejf!léna
k vedení lidu z kraje Hradeckého a Chrudimského. 2) Stavové Ceští
pokládali Pardubské panství za propadlé.
Prvý patrnější následek počínající vojny podtili pardubští konšelé
a celá obec. rozkazem pražských direktorův, aby z truhlice sirotčí
půjčili "do důchodův panských 2000 kop míšenských". Vydali je skutečně potom v pátek, den sv. Bartoloměje (24. srpna) 1618 Tomáši
Javornickému, panskému písaři důchodnímu. Později však na tu sumu
splatilo jim paJlství 600 kop.3)
Jan Vorel Zelezný, soused při městě Pardubicích, ustanoven byl
zároveň "výběrčím sbírek ~emských".
Když dosedl na trůn Ceský nový král, Friedrich Falcký, zabral
k svému příjmu i panství Pardubské, maje tu zvlášf věrného sluhu
a stranníka, hejtmana JeŽovského. 4)
přijímajíce

v

1) Jos. Vávra, Dějiny kro m. Kolína n. L. (Kolín, 1888), n. 12.
•
2) Dr. J. Teige, H. Kuffner, J. Herain - Na Bílé. Hoře - vyd. A. B. Cerný
v Praze r. 1911, 27; T. V. Bílek, Dějiny konfiskací v Cechách, I. XLIV. 10.
B) Dle kvitance Tom. Javornického, někdejšího písaře důchodův panslví Pardubského. (Měst. mus. v Pardubicích. Listář.)
4) V té době zvali se J. M. Král. nejen zámečtí úředníci, nýbrž začal se zváti
»královským" na' př. i "císařský" mlýn. (Viz Orunt. knihu Ze!., E. 16, v arch. zem.
v Praze.)
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Zároveň byl mu Pardubský
opěrným bodem pevnostním. 1)

zámek s

městem

a

Kunětickou

Stráž.~~ městě ,?bstarával! vojáci z praporce kraje Čáslav.~kého.
Odv
zafl 1?19 az v do 30. lIstopadu byla tu posádka 35 mužů; od
pocatku prOSInce az do 25. ledna 1620 snížil se však její počet na
2~ hlav: Velení ~ad českými vojáky měl zde kaprál Jan Nekolský.
Sam stal pod hejtmanem Janem KheHermanem, z téhož kraje naří:
zeným nad lidem pěším".
"
Službu platili pardubšH konšelé vojákům sami prostředkem výběr
cího Jana Vorla, vydávajíce kaprálovi měsíčně 8 kop, vojákům po
5 kopách. 2)
~ro be.~o?kladné, vá}eč~t dávky nezbývalo již tehdy obecních
penez na Jme. Snad z te pncmy lze omluviti nedochvilnost Pardubsk~ch, na .~tero~ vs~ěžovali si správcové záduší pražské kaple BeUem.
ske, nemaJlce Jesie koncem cervence 1620 pro tamního kazatele
Jana C. Třebického od zdejších konšel dávky, již r. 1619 splatné. 3)
Osudné následky porážky bělohorské cítily se na Pardubsku hned
j~ště v listopadu r. 1620. Polští kozáci Lisovčíci, poslaní od krále
Sigmunda m. na pomoc v síle 4000 jezdců císaři Ferdinandovi vracejíce se od. Prahy dOI~~, loupili PC? krají~h a brali zvláště dobytek.
Dne 18. lIstopadu priJelo ke Kolmu aSI 100 Poláků s pověstnými
yů?ci Strojn~!s~ýmv a Domanovský~. Nebyvše do města vpuštěni, při.
Jali }5 kop !llIS,. i ~eco potray~ a ub!rali se dálevk Pardubicům. 4)
Utek Fnednchuv po porazce belohorské z Cech vrátil zboží Pardubské císaři, ale obnova starého hospodářství byla nejisfa ježto
Pardubice čítaly se k části náhrady, kterou žádal ód císaře Befhlen
~abor, kyníže Sibiňské, za souhlas k příměří 5) ft ke konečnému míru G)
l}a momou ztr~tu Sedmihrad pro znepřátelení se s Turky. Potom
vsak se smluv seslo a Pardubice zůstaly při domu CÍsařském.
Hne~ s počátku n,?vé vlády na zámků sesazen byl hejtman Břeněk
Jezovsky z Lub pro vernos! králi Friedrichovi 7) a vystřídán jest Kašparem CeHerem z Rozentalu a na Hrochově Týnci.
Forštmisir Ehr~nfrid z Berbesdorfu, boje se pro svou vynikající
účast v povstání Ceském i pro výzvu k zloupení pražského kostela
sv. Víta pomsty vítězů, ujel ze země hned po bitvě bělohorské. Jsa

7·

v

v

v

•
I), Dle s~ědec!ví :Q~rdubského, hej!mana Ježovsk~ho, ,sděleného 26, května 1620
Ceske okom.ore, bylo pn Pardubskem zamku a na Kunelicke Hoře sf řel by větší a menší
15 kusu (del).
~l ~vitan,ce na 825 kop mÍš, z 26. ledna 1920 v arch. mus. pardub. C 159.
•. ') Upon:unk~ byla ~lar,:a a dluh vzrostl v r. 1621 na 54 m. kopy. (Z. Winter,
DeJ~ vys"okych skoLprazskych, 192; Teige, Zák!. s. m. Prahy, II. I. c. 862.)
) V ..vra l. c. J.J,
5) 10. října 1621.
6) «ronika Cesko-moravská, 62.
7) Učaslniv .~e od!>~je slu~bou vojenskou, p~!,i.al byl od generála Don Ballazara
De Marradas pn vzdam se mesta Susice (27. zan 1620) na milost a podržel svůj
statek. I>alenic~ (v okr. Horažďovickém) - tvrz pustou a ves Kalenice s dvorem
popl~zmm a dil,em vsi Kejnic, Dne 12. prosince 1622 odsouzen hyl však dvou třetin
Jmem. (T. V. Bllek, 1. c. I., 221; H., 1268.)
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vyzván Lichtenštejnovým patentem ze dne 17. února 1621 k soudu,
nepřijel. Při komisi hrdelní odsouzen byl (v nepřítomnosti) hrdla, cti
a statkův, dán do klatby a jméno jeho přibilo se na pražské šibenici. I)
V děkanském kostele střídali se kněží arcibiskupu zcela věrní
a do kláštera vrátili se Minorité na další staletý byt.
Na radnici hospodařil již v lednu 1622, "povolán jsa do povinnosti
konšelské i primaiorské od Cellera z Rozentalu" Jakub Brunnerus,
císařským zájmům oddanější. 2) Od té doby prodělával na radnici i ve
vlastním domě až do své smrti (1625) tíhli války, v Pardubicích
zvláště citelnou.
Poněvadž byly Pardubice pokládány za hlavní pevnost Českého
východu, vtáhlo jménem císaře do našeho města krátce po vítězství
bělohorském vojsko saské z pluku knížete Julia Jindřicha Saskolauenburského. 3) Osadivši brány a všecka místa důležitější, pobylo tu do
roku 1622.
Když "kníže Julius Hendrych z Sasu, nejvyšší generál", vjel do
Pardubic, smlouval s ním hejtman zámecký i konšelé, "co mu se
každého iéhodne od vik!uálních věcí pro tabuli a kuchyni opatřiti
a dodávati má." Potom vydávaH panští úředníci generálovi ze zámku
na každý týden: voly 3, telata 3, skopce 4, jehňat 5, husy 4, indiánské kohouty (krocany) 2, kapouny 4, kachny 4, slepic 30, kaprů 70,
štik 35, vajec :5 kopy, másla přepouštěného 60 žejdlíků, nového má,sla
nepřepouštěného 16 liber, pivá 6 sudův a svíček Hustých i tenkych
10 liber. "Chleba, soli, kolik poiřebí." dávala obec; také hrachu, jahel,
krup, zelí, cibule, řepy, jablek, hrušek suchých k vaření, též čerstvých na
tabuli, petržele, salátu a jiných věcí kuchyňských; peněz "na koření
fl jiné všelijaké c'onfeciy 15 kop. mÍš., vína pro 12 osob (mimo osobu
J. M. knížecí a tabuli), čítajíc na každou osobu denně 1 piniu".4)
Nelze dnes zjistiti, pokud trpěly jižnější obce Pardubského panstvÍ,
od branných sil císařských, jež v říjnu roku 1621 stahovaly se ve
valném počtu u Chrudimě k siresiáni Jana Jiřího, markrabí Brani·
borského, protože odpíral císaři v Horním Slezsku. 5) Lze však snadno
tušiti, že nezůstalo naše okolí beze škody, když na př. dne 3. října
6
zajelo 30 rejtharů drancovat z Chrudimě až ke Kolínu. )
Pardubš.ti sousedé snášeli trpce nejen tuhý útisk, nýbrž ivo. ·····-~·-Královský fiskus zabral ~ned polor~ B~rhisdOJ:!ův, statek Sl~hy .~okr. ~randýs
n. 1.), r. 1617 za 19000 kop mlš. koupeny; dum p~azsky v Ung~lIe, tn horn~ podlly
(kukusy) v Ratibořicích a jistinu 3000 kop m. Manzelka Ehrenfndov,a, Markela, roz .
Zeidlicová, odjela s manželem do ciziny a zlratila svůj díl na rodnem stalku. (T. V.
Bílek, 1. c. 1., 10, 11; lL, 930.)
2) Kšaft Jakuba Brunnera ve sbírce listin Pi řed. Vambery.
3) Kablík, I. c. 387 násl. (arch. děkan.)
4) List v arch. m. pardub. C. 152.
5) Takových "muslrplaců" bylo ve východních Čechách několik; ku př. v Kolíně.
Vávra, I. c. II, 73.
0) Vávra, l. c. II., 44.
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jenskou zlovůli, kdy na př. vojáci po koupeli v struze Pernštejnské
při kostele farním běhávali nazí i po ulicích. 1)
. Náklad za stravu měl vycházeti z vojenské kanceláře, ale
místě
této zatěžoval se jím hlavně měšec obecní a slaieček Pardllbčanů
bez přiměřené náhrady. Byly to zvláště vysoké platy na výživu a tý.
denní žold vojenským officírům, neb zálohy na některé běžné výdaje
pro potřeby vojska vůbec. Hotový peníz v radním důchodě vyčerpán
byl již v prvém roce nové vlády. - Proto ještě léta 1621 vypůjčili si
konšelé pro další" vychování commendaniův a jiných předních officírův
od správcův zádušních z jistých a nevyhnutelných potřeb vojenských
peněz zádušních předně od kostela sv. Bartoloměje tři sta šedesát kop
čtyřicet sedm grošů, čtyři a půl peníze a od kostela sv. Jana Křtitele
tři sta čtyřicet čtyři kopy, padesát sedm grošův a jeden peníz. '(2)
V pálek, v den sv. Medarda (8. června 1622) odtáfili Sasové z Par.
dubic, pobravše množství zbraně ze zbrojnice u brány Zelené. Avšak
brzy na to zaplavil obec na svém průchodu sbor 3000 Poláků.
Nemilou pamět měli Pardubšti na oddíl Hrvatů, kteří vkročivše
5. července do města, zloupili předměstí Zelené a nakonec stloukli
také hostitele. 3)
V úterý po Obětováni Panny Marie (22. listopadu) přivedl velitel
OoHfried Hyberk a hejtman Hons Kupffer zase dva praporce Sasů. 4)
Občané měli k jejich výživě přispívati solí a dřívím. Avšak "knechn
němečtí" násilím vymáhali od sousedů také peníze po 20 až 50 kopách
a to i před důsiojníky.y Jednotliví vojáci, přikázaní do domů, živili se
zde na groš obecní. 5) Cást Sasů odešla z Pardubic v den sv. Lucie,
avšak zbyla tu mimo jiné zvláště "Iaybkompagnie knížete z Sas",
meškajíc zde 16 neděl; také žila tu pěchota Kryštofa Augwice, vojáci
"ferchhejfmana Kašpara Fryce" (35 neděl), hraběfe z Negrofu (4 neděle), rytmistra Boga (6 neděl) a nescházeli tu ani Francouzové,
'Z domů, kde přikázaní: vojáci se neživili, přijímal náhradu "kvartirmajstr".
Vojáci a officíři vynucovali od sousedů dary i na cestu, peníze,
prádlo a diefy.6)
K pilnému odvá<Jění dávek nutili vojáci konšely násilím. V pátek,
den sv. Fabiána a Sebesfiána (20. ledna) 1623 zavřeli důstojníci pri.
mátora Brunnera i s konšely v domě radním, že nemohli sehnati ob·

na

II Kablli< Fr., I. c., sir. 388.
2) Všelijací přípisové, I. c. 44.
3) Tamtéž.
4) Kšafl Melichara Žateckého, bývalého správce důchodů městských (rkps ve
sbírce p. řed. Vambery.)
5) Melichar Žatecký, maje "u se pontiskaprála, (vydal) na jídlo a pití za 1 neděl
a 1 den 50 kop m.".
6) Na Chorvaty po vytržení Oottfrieda Hyberka Žatecký dával vždycky třelího
dne na jídlo a pití 15 kop. Na fenrycha platilo se za týden 3 zl., na trubače 2 zL,
na profousa fl 4 koně za 4 neděle 150 kop; na jednoho knechla čítalo se za 7 neděl
71/ 2 kopy.

yklého týdenního žoldu. Tam setrvali radní páni bez jídla a nápoje
:ž do neděle, pilně ostříháni strážV)
.
Primátor, živě u sebe fenrycha po padesát čtyři týd~y, byl ynuceným hostem tísněn tak, že jej raději všelijak s?ukrome podpl?ce},
'en aby dy'le v domě s ním (fenrychem) a manzelkou svou zusta"J mohl." 2) A kromě toho týž fenrych z penez
v
v
t s k'ych pro traVl
"l
vaU
mes
za svůj pobyt 162 kopy! 3)
V den sv. Kyliana (8. července) r. 1623 S,asove o~lta~h a, na mIsto
, "ch někiery' čas potom usadila se zde posadka holstemskeho pluku
JeJI
,d o
V'}"
dO t ' , •
knížete Helfenšleina. Př;bývajíce tu. p.~v 14 ~y n~: z~em I Sl us Oj,~l<:,l
velikou radní síň na jldelnu, na JeJlz, slul pr!sp~vala, o~e~ zvla~te
bami' sama kupovala je však z panskych rybmku, ) Valecnemu hdu
r
y , město vojenskou kuc h
,v
d ra d"
upravilo
ym
pre
mCI,v rynk u.
,
v
Holštejnská jízda krutostí vyb~vovala vzpommky na P?sadky predešlé. Násilí jejího zažil sám primator Brunnerus, napaden Jsa v ?:n,sv.
Havla na náměstí při vojenské kuchyni šavlí re)!hJrskou. O,d te~keho
zkrvavění zachránil jej vysoký límec teho plaste•.~omocl ~, h:ut~.
nanta se nedovolal, a v odpověď na zalobu v~msf~h sve 'y?JacI pnmátorovi vytlučením okna v domě. 5) Pluk hol~tem~ky m~l casÍ sv<;ho
lidu na Kolínsku, Počátkem února r~ 1625 mel, stahn?U~1 .se z, Kolma
do tábora u Chrudimě. V Pardubiclch ,!1echah Holst~lm sveh<? ryt.
mistra z Adelshofenské compagnie, Zemrel tu a hrob Je~o v klasterním kostele pardubském ozdobili jeho dru,zi e~itafen: 25: UI"!.o~a 1625.6~
Tehdy hlásil se již rozvrat nejen v radmm duch~de, nybrz 1 v ostatm
správě městské a pod střechami domů sousedskych; prozrazoval, se
obecným nedostatkem, opomíjením sdělávání, kšaftů, r!nprodeJem
gruntů a zanedbáváním zápisů trhových y knihac~ sm!~vmch.7) , .
Obecní starší v nedostatku městskych penez lezce shleda!ah
půjčky soukromé,S) Ale i vojáci doráželi sousedům na "stafecek
chudý mocí brali a dřímali, veliké těžkosti činili" a mnohý občan
"obáv~l se, aby naposled i o hrdlo !lepři~el".9). v
K tomu přistoupil zápas duchovm, ~dyz !la Jare. lela 16~5'po VU!1
císařské dokončiti se mělo v Pardubiclch dllo prohreformacm. K vyF

, .

,

y

y

F O .

1) Kablik, I. c.
2) Kšaft Brunnerův.
3) Rkps v arch. mus. pardub. sig. B. 41.
4) Kn. Zel. N 1 (Pardubská), l. c. v arch. zem. v Praze.

5) Kablík, L c. 391. Snad k témuž pluku patř!l v zá}na!!l.ech 'připo~ínaný rytl13is:!,
jenž vynutil si od obce 10 kusů dobytka nZ vdeku, ze JIZ VOjsko JInam odvadl .
(Tamléž.)
,
GJ Epitaf uložen jest na vnější (východní) straně presbyláře kostela; viz Vavrovy
dějiny Kolína II., 62.
7) Kn. Zel. I. c.
8) Roku 1625 půjčil ku př. soused na Vystrkově~ Simon.:i\rnoš.t s ~ar:ou Ma.rlou,
manželkou "poctivé chudé obci 200 kop míšo Manzelka pn smrh sve Je obCI odpustila. (List u p. řed. Vambery).
9 Tamtéž.
v
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ko?u vybrán, byl, zámeck.ý ,hej tma? Kašpar Celler z Rozentálu, bývalý
h~Jt~an ko!m~ky, av hor!lV~ ~atohk, který jsa již v roce 1618 "pln
duvery v bhzke vltezstvl Clsarovo nad stavy evangelickými" hem'l
dotýkal se sousedů kolínských všelij ak. 1)
'.
I e
V !1eděli po Novém roce, 5. ledna 1625 svolal na zámek primátora
s konsely a sdělil s nimi, že jest J. Císařské Milosti výslovná vůle
ab! všich~i poddaní panství přestoupili ke katolické víře. K slovů~
heJtmano,vym ~áni raodní odpo~ěděl! ž~~osií, aby jim dán byl o tom
roz~az pI~emny a lhula k oznamem mesfanstvu i podruhům. S přáním
konsel hejtman souhlasil. Ve středu, 8. ledna, ohlašoval se sousedstvu~ v ,radním, dom~ shromážděnému, rozkaz císařský s náležitým
poucemm o !1asledclch oz neposluš~osti, Ve čtvrtek opakoval se týž
!zkaz svolanym podruhum. Sezvam sousedé jednotně prohlašovali
ze )~st to v~c. důležitá a že potřebuje úvahy. Proto nedali hned
urclte odpovedl.
Z,:t!m ,vyčkáyal hejtman až do neděle nJnvocavH"2) a když město
prohlasen! ned~valo,' svolal v pátek po ní 3) konšely na zámek znova
d~~louY~.le ?stre vytkou z neposlušnosti. Příští neděli. Reminiscere ~
stah, mesf!lne, s podruhy v obec shromáždění v radním domě zase
POy u,vod~~ vyz'!e hejt~anově k přijetí víry katolické vyvoláván byÍ
kaz~y mesfan jednotlive a odpovídal na otázky do protokolu zname.
n~~e:
zrozen katolíkem? Stal jste se teprv katolíkem? SÍibujete
byt~ .~at~uke~ l' Nech~ete býti vůbec katolíkem l' Všichni odvětili, že
chieJI zusfa~l evangehky. Jen primátor projevil ochotu státi se katolí.
kem a pr~sIl, aby to bylo v zápise připsáno. O velikonočním úterý4)
zaY,?lal heJtm.an konsely na zámek znova a když ohlásili mu úmysl
mesfansfv?v viry pezměniti, zastavil sousedské živnosti pod trestem
50 kop mlsenskych.
. Shro;nážděné ~~~i v dO~lě radním ohlašoval purkmisfr zákaz
heJt!:,-~nuv. hned, P:IS~1 den pOlOm. Od loho záviselo i stvrzení výsad
a matl prava varecneho.
Počáteční horlivost měšfansha v hájeni evangelické konfese dlouho
netrva!a. Byla podlon;,ena a znavena protireformačním bojem a obec·
nou bldou. Nez skoncil rok 1626, byly Pardubice celkem katolickými.
Prolov, udrzely se domy v rukou starších rodů patricijských také
v oda:slch .letech války, třicetileté a užívali v nich bytu i předni odpurel prohreformace, by valí konšelé a starý písař radnÍ.
vY. měsvt,ě zůstali namnoze také členové evangelických, ženatých
knezl, ~ten s rodinami od předešlých časů měli zde zakoupení. 5) Byla
to pam Anna, vdova po Jonáši. Holickém, Nucellovi, faráři ve Ždaniv

Js!:

v
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cích a dcera po témž knězi Jonáši, kterou v manželství pojal jeden
z předních měšťanů, Valentýn Budějovský.I) Také syn kněze Valentýna
Hyrkusa (t 1619) Tomáš, .vedle ostatních sirotků setrvav v Pardubicích, požíval spravedlnosti z domu ještě r. 1643. Za to dům rodný2)
propadl obci již r. 1622 právem odběžným, když z něho ušel otčím
Tomášův, Ondřej Svoboda, přiženív se před tím ke vdově knězově,
paní Voršile. Kněz Daniel Evik, dobrý přítel pardubského děkana
Kropáčka, měl v ulici Karlově dům od r. 1616. Když r. 1622S zemřel,
žena jeho, opustivši pardubský grunt, utekla s cizím mužem. )
Pro účast v povstání trestán byl z osob sousedských jen Adam
Eques z Vršovis;. "Z jistého poručení královské komory v pátek po
4
sv. Fabiánu a Sebastiánu (23. ledna) 1626 připadl dům jeho v rynku )
obci, že jest tak Eques proti J. M. C. v čas pominulé rebelije i jindy
těžce se provinil." 5)
Pro přesvědčení náboženské odcházeli někteří sousedé z pardubských gruntů zase po roce 1627. V pátek po památce Božího Těla
6
(23. června) 1628 schválili páni převod domu na Dlouhém předměstí )
Martina Lypeckého, "který podle J. M. C. patentu v příčině reformací
náboženství od gruntu svého odešel, na Lukáše pastorka, jemuž na
něm dal otčím svou spravedlnost a plnomocenství. "7) V pálek po sv.
Bartoloměji (25. srpna) prodalpurkmisir dům (čp. 46) v ulici Pernštýnské po Václavu Zelenkovi Poděbradském, "který Qd města preč
ušel"sl a z téhož důvodu i grunt v Karlově ulici po Simonu VeJvo·
dovi. Zena jeho, Anna, zůstala však v Pardubicích. 9) Na DlaženÍ vedle
labského mostu získala obec v témž čase dům po Anně Dudkové
a když od města odešel Pavel Koudelka, připadl městu i grunt jeho
blíže fary. 10) Ve středu po sv. Marcelu 1629 prodávali starší obce
dům po Malyáši Kadaňském, kloboučníku,n) "klerý od města svévolně
odešel," a stejně ztratil ve prospěch města grunt svůj "Pod sklípky"
Jiřík Březina. 12) Z téže ulice (Pod sklípky) z domu 13) "svévolně odešla"
Anna Proudka, ale syn její vlastni, Pavel, zůstal a dědil. Zato
připadl obci grunt 14) po Anně Holubce od města zběhlé a na Lažankách dům po Johanně Bouškové. Kromě toho přišla k obci sprave-

v

1)

1) Kn. Ze!.J.6, 1. 12.; Kn. Rudé prod. v arch. m. pardub. sig. O. 99. H. ll.
2) V ulici Slrossově čp. 10.
3) lSn. ZeL, E. 8.
4) C. p. 64.
5) Kn. Zel., K. 20.
•
6) Na rohu Karlovy ul. a Zižkova náměstí.
7) Kn. Zel., L. 2.
B) Tamtéž, L. 4.
9) T~mtéž.

2)

10)

Solař, l. c. 12.
17. února. Rkps. B 41, sll'. 84, I. C., v m. mus.
S) 22. února.
4) Dne 1. dubna.
5) Podrobněji v díle IV. (Míslopis Pardubic).

CP.

8 v Kostelní ulici.

ll} Cp. 13 v ulici Pernšlýnské.
12) ép. 9.
13)
14)

CP.

7.
• •
Cp. 47 na Wilsonove tr.
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dlnost z domu l ) t Mikuláše Kolínského po Danieli, synu jeho,
katolického náboženství přijíti nechtěl 2)
K exulantům přihlásil se také Felix Malesi, písař listovní ze ,zámku.
Ze země však nevyšel, nýbrž "v rozdílných místech pokoůlně se
v kraji Chrudimském zdržujíce, když do markrabství Moravského po
svém handU s formany pro víno jel, mimo všecknu nadálost svou
na cestě na morní nakažení umřel" (r. 1633). Svrchky jeho, v Daši.
cích tajně ukryté, zpeněžil úřad sirotčí v Pardubicích v summě 90 k.
13 gr. míšenských a uložil v panskou truhlici. R. 1650 obrátil je
"právem oumrU v minci dobrou. uS) Do celkového počtu pardubských
exulantů schází záznam o podruzích a o čeledi, pokud snad opustili
město, nezanechavše svrchků.
Pozdější zápisy o některých "lidech zběhlých" sotva ukazují již
na stránku náboženskou; spíše potom hledati jest tu důvod bídy,
z válečných příběhů stále rostoucí. 4)
Protireformace působila současně také na ostatním panství. Dle
biHance gruntovních knih lze s důvódem domnívati se, že valná vět
šina selského lidu smířila se s novým náboženským převratem bez
patrnějších sporů na venek. Mnozí však přestupovali k nové víře jen
slovy, uchovávajíce v srdci starý utrakvistický řád, namnoze i zrudlý,
až zase do časů náboženské svobody, tolerančním patentem zajištěné. '
Přece však na Pardubském panství vyskytli se mnozí, kteří ceníce
sklon k své víře více, než svazek rodinný a lásku k otcovské půdě,
opustili dědičný krov buď hned, v prvé chvíli tlaku protireformačnÍho,
nebo po letech. Nový domov hledávali si někteří exulanti v Uhrách,
palrně na Slovensku.
Řízení o opuštěném statku nebývalo v panském úřadě tak kvapné
jako na pardubské radnici. Zámecká správa vyčkávala z pravidla
několik let a někdy vyjednávala také s exulantem o návrat. Opuštěným
dítkám, "které se vrchnosti spravovaly", 'nechávala otcovský grunt,
ale neobdělávala. Po několikaletém odkladě osazoval se opuštěný
statek dle trhové smlouvy novým hospodóřem. 5)
Cl.

1) V rynku čp. 5.
2) Kn. Ze!., N. 31, k r. 1637.
3) Regesta sirotčí (panská) Rudá, sig. O. 24, f. 92, v arch. mus. pardub.
4) O "zběhlých" z důvodů sociálních mluví pardubské zápisy již v století
šestnáctém.
5) Z Albrechtic odešla při r ..1629 manželka Jiříka Chmele a syn Jan. Vrálili se
však brzy zase na statek.
Z Barchova před r. 1635 odešel do Uher Jan Raus s Annou manželkou.
V Bělči "zběhl" Jan Tkadlýk s Alžbětou, manželkou svou, při roce 1622, zanechav
doma jednu dceru. Zbylý stalek - zaplacený, všecken na stavení zpuštěný a rolí
porostlinami zarostlá prodala správa panská leprv r 1635 za 300 kop míšo Příčina
zběhnutí se neudala.
Z Borku odešel Jan Provazník s Václavem synem a s Annou, manželkou, zanechav
grunt nezaplacený a zpuštěný (před r. 1635).
Z Bukovky "zběhl" Jakub Racek s ženou a dětmi r. 1629 "pro náboženství";
skrýval se však na panství až do smrti.

počátkem roku 1628 prosili konšelé v královské komoř~~.stvrz~n!
, ch v' sad. Císař Ferdinand schválil je v úterývv~o ne e

1

.po~ m

st~~a (11. dubna 1628), ale "na samy toliko ~estany kat~l,lck~ho
!? ského náboženství", Při tom konšelům uk!ad.al, aby ~za~n~ho
v

rll~~těnína neb měštěnínku, podruha i podruhyne, lenz by te.h?z nm!n~s o kat~lického náboženství nebyl, mezi sebou v Pard~~lcICh, ne·
skel:.
..
bytu nepřáli"
trpeh a JIm
. .1) Stejně vylučovali se nekatohcl z vysad
v

"

'b'
t ' b 'hl" Václav Peška s manzelkou Katennou a5
Z Ceradic "pro na ozens Vl ~ ,e ,
. h l ' _ prodalo panství
d~.tmi
Jl'i6ž36před
5ľ0016~gp'
Vr:l!cep!id~~~~~ta~e:n~~í o zÓst:r: j~~n~eškova Eva, dcera
pn r...
za
.

nejs~rterné za Bory utekl Mar!in Balýk; vrátil se vš~k po čase ·

d

'.
1629
"c zbe'hl" Václav Cerný s Annou, manzelkou a cerou pn r.
"
Z D aSI
"
' k 'h
Zůstala 'po něm zahrada, zaplac~n~ v 25~ o~ac. nz, elkou' dcera· zůstala ve spáZ Dolan "zběhl" Vaclav BreZll~a s oro ou m!1 . t r '1629 za 505 kop.
!eništi nedos,taveném, a nezahP!a~eFlk' ,?ta!ek ~:oda~jěek v~lice prostý" z vlastního
Z Jesencanodesel M,?t ous e as. "Jsou " , . k
e rozumný k víře katogruntu k sestře do Nemosic.; "A neshteJj ~k s~e~ne )'k °n: děkanství pardubské

~~~ta~:~~to~f~~~ t~d~j~~~tndeěk:n!dkZ~áb~ženo~:íck:!01~c'kému přistoupil.

Z Kojic "zběhl" Matěj Hofmajstr, nezenaty (r. J635).
J
• Hronovi jsouce
Z Krchleb "zběhl" Václa:: Pánek s Maryanou, v ovou po anOVl
,"

sPol

ZL~~tn:a ž~h~k~ři :dei~f9'Pavel

Balezar "pobravši svršky a jiné nábytky

při

r. 1627". Stale~ JzůstaHI. neztuplbasehn\d dvakrát nechav stavení rozbořené a nezaplacené
Z Lukovne an rmo nZ e
,
v 650 koLPhácth Ú(l~ f1.6c3k7e)· zběhl" Jakub Novák, jinak Čížek, "nechtěje k náboženství
Ze
"
, ,.
Lh t
řed r 1635)
o y re I
katolickému přist~:!pit!." Syhe ~edh. nedcha\ b~hla"o An~a Ha~la Bartoňova i s Jakubem
Ze Lho!y Uhhrske z te oz uvo u "z e
.
synem leprv 1'. 1649. , ,
"
I hk ov , vůle i od manželky a dítěte dvakráte
Z Moravan "z, sve vsel.ecn1e a e, ov~zrek nezaplacený a po ohni nedostavený.
zběhl Václav Havranek". Zusta po nem s a e
V

(

Prod~nr1:r~t~~;6"3ztěhl"

Jan Nebozízek. "l?ro

ně~ler~

kk uzla "

f,

.1~~~u

Z Opatovic odešel Matěj Hlavate), JlTIak Jm~ane , s manz

r 1629 Zůstala po něm pustá zahrada v ~40 k,opach.

•

a

dětmi při

,.

Platěnic "zběhl" B1~žlej KUulčl~ra, Ke~e!:~IJ~ %~nŽcl~~~e. pro
Z Podčapel odešel Vac av lir s a en

Z

velikou chudobu

fl

a

dl~Yke~~i :JiW3~~adišiský s Kat~řinou

n~~u d~~:t :a~a:~t~á; ig:k~!~

manžblkku

J~C
,pryč zběhl a jS?I~t~ mnohoh~~ite
ZVů~fa~' p~ ~lěm statek pustý, díl rozbořený
vezem nucen, zase vra I i se nec
.

a nezaplacený" (r. 1635).
J' t
'elkou Kateřinou a 2 syny při r. 1628.
Z Rovně "zběhl" Tomas IfO,U s manz
Nechal dom'a zahradu, ve lOKO kolPach' 'hl Evou manželkou a dcerou". Jeho grunt
Z Teynce Lab. Vaclav eyz ar "zb e s
pohořalý prodán jest r. M1621~ zk 70~ ktoP:
manželkou a dětmi zběhl", zanechav
Z Tuněchod "Jan
a ane s a ennou
1636
chalupu, pustou beze všech svrš:ův, ~~~~plac~~~~ ~řikázá~í Božímu některých čárův
Z Zivanic "Jan Leyhane,c, opus lySI lse o něm dětí toliko manželka Dorota
a kouzedlniclví, z g~unlu16~;h\~ ~:rr~SIK~o~ená všech ~iroikův a poručenstvÍ od
a statek nezaplaceny r. 'h' R edQ . t"' 'g G 24 (panství) od r. 1630 v arch.
1622 S'
G 14' Km a u a Slro Cl, Sl. .
dl )
r.
19dn'b'
; I1. .,- Exulantů z poddany' ch městeček tyto knihy neuve y.
mus.
v 'p ar
u ICIC
I) Pergamen. list s vel. pečetí sig. B C 1. v m. mus. pardub.
ov
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cechovních. Konfirmací artikulů sliboval se návrat života do soused.
ské živnosti a městského pivovaru, kde dopouštěl hejtman panský
užívati měš,fanům práv? varného dle pořadu, kterým hlásili se k pře.
stupu do VIry kaiolicke.
Sotva lze však tušiti, že sousedé hned hospodářsky pookřáli.Také
nez~áme následků živelní pohromy, jež strhla se nad Pardubicemi
ve ~tvrtek. den sv. Rocha roku 1629 mezi 17., 18. a 19. hodinou na
c;}e~ ,orloji, kdy "stalo se hrozné a strašlivé dopuštění Boží ~ veliké
hnmam - (a) hrom do kostela sv. Jana Kř. uhodil, kůrky vedle štítu
od hůry až dolů odrazil, krov vnitř potřískal, ale nezapálil« .1)
Spíše smíme se domnívati, že hospodářstvÍ městské živořiti nepře.
stávalo. Prozrazuje to na příklad upřimné doznání, když 31. května
1630 "v pilné a důležité potřebě obecní, nevědouce odkud pro velikou
chudobnost dluhův do důchodův JMC panstvÍ Pardubského za ryby
pro vojenský lid holštejnský v létě 1624 z rybníkův JMC brané
vybavovati a platiti, prodali primas Bartoloměj Brandejský s purkmistrem Součkem měsfiště dvoru Culikovského".2)
A v tom .~as; ji~ zas~ jiná .p~sádka vojenská seděla v městě pro
ochranu kraJ my. ) Leta nasleduJlclho (1631) staral se císařský generál
Albrecht z Valdštejna, aby ve svém zájmu usadil v Pardubicích'
C~rudimi, Hradci Králové fl v krajích sousedních vojáky z pluku pan~
Trcky a svého strýce, Maximiliána z Valdšfejna. 4) Vůbec stáhl Albrecht
z yald~fejn? i Pardubský zámek do oblasti, v níž spřádal osudné
~v~ vsplknu~l. !<e k?nci ~íjna ,~o~u 1631 přijímal Fridlandský návštěvy
Jesie v prazske resldencl, zvlasfe Jaroslava Sezimu Rašína českého emigranta av p.rostředníka svého s dvorem Saským a Gusta'vem Adolfem.
Onv umozml Arnimovi, že již 15. listopadu stál se svými Sasy na Bílé
HOf(~ a hned na to v hradbách pražských. Vévody Fridlandského
tu vsak nezastihl. Ten odjížděl již 10. listopadu spěšně přímo k Pard~bic~m,:.l!straše,né deputaci Pražan, prosících za ochranu, v týž den
pres,:e~clve, vykladal, . kterak jest ho právě nyní třeba zvláště na východe ceskem, aby Tlefenbach s císařským lidem, chvátajícím Praze
na pomoc, neublížil jeho statkům.
~~adiv se na Pardubském zámku, psal ve čtvrtek, 13. listopadu
mvarsalu Arnimovi, pozývaje jej k osobní schůzce nedaleko Pardubic. 5)
P~ed stranou ~ísařs~ou m~Ia n~vštěva uká~ati snahu o zrychení
mlf~ a, vyved;m. Sasu v~, kralovstvl. Ve ~kuf~cnosU jednati chtěl tu
urazeny ValdsteJn o UZSI spolek se Sasy a Svédy pro ztrestání císařských z~ své pr~é poní~eni. Arnim k sjezdu se klonil, ale, v psaní
do Pardubic zaslanem dobre projevoval, že by mu schůze nedaleko
Prahy byla nejmilejší. Proto rozhodl se vévoda opustiti na čas zase
~l Kniha památná od r. 1622, fol. 26, arch. měst. mus.

) Kn. Zel., N. 1.
S) Kablík, l. c. 406.
4) Pekař, Dějiny Valdštejnského spiknutí. Nákl. Čes. akademie pro vědy atd.
v Praze 1895, sir. 75.
5) Pekař, J. c. 100, 108.
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Pardubice. Ze zámku zdejšího vypravil se však o týden pozděj~
A když v neděli, 30. listopadu, v Praze v Týnském kostele sla~ne
ochovávaly se hlavy pánů, deset let před tím na rynku r Staromest·
pkém uťaté a na mostecké věži vystavené - v Kouniclch u Nym~urka konalo se památné umlouvání obou záhadných mužů z války
třicetileté.
.
d
Zde na statku Trčkově smlouval Valdštejn s Armm,;m a ~~e na
to s druhým hostem-emigrantem, panem z Bubna. Kdyz sey,tyz z, audience vrátil, prozradil aspoň jádro zajímavý~h rozmluv pntomnemu
Rašínovi: "Protože prýy vévoda vojs~a od k!al~.. Gust~v~ 13ed?stal a
saský lid již vtrhl do Cech, nezbyva mu, nez pn]mouh cI~!lrsky gene:
ala' t. Bude míti pry' potom regiment v rukou a pak muze vykonatI
répe, co byl dosud zamýšlel.«,
.. y
. ,
Dne druhého prosince byl vevoda JIZ zase v PardublclCh. Zde
psal obšírný list císaři o své schůzi Kounické. Dův~rník jeho, Breuner,
odjel do Vídně s listem ještě v týž den z ~ar~ublc; 1)
. •
Po tomto rozhodnutí měnil se dosavadm beh valky velmI rychle.
V sobotu 6. prosince, opouštěl Valdštejn Pardubský zámek trvale.
Obracel ~e spěšně k Znojmu, přijal náčelnict~í !O~ů v císa!skýc:h a na
jaře roku 1632 tlačil z království ~ejen, Sa~y, nybrz.~ ce~ke emlgr!lnty.
Na Pardubsku rozložil se docasny khd po neJ!st~ta~h, , ktere z~·
nášely sem před tím vojens~~ sbory obo~ stran: Clsarsky gener~l
Tiefenbach po nešfastné srazce se saskym Armme~ ? Nymburka)
měl koncem roku 1631 hlavní. stan v Chlumci nad Cldlmou a v krall
jižně od Labe proudily zástupy sas~é až za L~t?myšl. 3)
Tehdy prý major Stalha,ns p~lozil se ~e~ratelsky pred Pardubi·
cemi.4) Avšak odpor jízdm posadky ValdsteJnovy byl tak tuhý, že
,
nepřítel zpustošil jen okolí. 5)
Od července r. 1632 vybrala si válka jeviště v zemlch N~me~k~.
pohliivši. časem i dva své přední strůjce, Gu~tava Adolfa: krale ~v:.
dův (1632) a zrádného Valdšfejna (1634). Vladu nad vOJs~em cl~ar
ským zdědil Matyáš hr., GaIla,s. SVyédy )'edle Bernarda Vymarskeho
nejlépe vodil Jan Banner a zapas sel pred se zase. ,
.,
v
Pevnost Pardubská byla osazena plukem Gallasovym, maJlC v cele
v

v

v

1) Pekař, l. c. 108.
2) Dne 5. prosince 1631.
,
3) Česko-Moravská kronika (J. J. Kořan, prof. Dr. A. Rezek) V., 767 nasl..
v
4) Stalhans (správněji Stalhandske), švédský důstojník, připomíná s,e v Ka~h~ove
kronice (str 406) při útoku na Pardubice již r. 1631. Lze-li tuto zpravu uvesh n,;

bez veliké ~patrnosti, byl by Stalham~ův V?j sn~d částí druž!ny J. M. Thurna, ktery
v
snažil se české emigraci uplatniti v Cechach vhv vedle Sasu.
5) Zdá se, že do tohoto času sluší vložili ~omn~lý pokus J~~a .Petr~, Dob~~n·
ského z Dobřenic na Tuněchodech a H. Teplic1ch, "Jako by nepnteh o.b~h dovazel
a také že prý lidé jeho stádo koňův vévody Fridlandv~kého, v Pardub!clch s~ ~a
cházející. nepříteli vyzraditi chtěli". Jsa již r. 1623 pr? pnchyl~ost ~ s!ran~v od~oJnych
odsouzen polovice svého zboží, zůstaven by~ při m. jen pro !ehk~ ~tl.hzem dluhy.
Roku 1632 jat byl znova z rozkazu pardubskeho hejtmana tl. n~ktery, cas ~a Pardubicích vězněn. Od syna J. P. Dobřenského, Bo~uslava, ~ouplla kraloyska komora
Tuněchody za 2000 zl. rýn. a spojila je s oslatmm panstvlm Pardubskym.
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nejvyššího wachmisira. 1) Posádka střehla město a okolí; ale sama byla
zdejším sousedům až do konce svého pobytu (6. dubna 1633) netušenou
obtíŽí. 2) Stejně krutě na Pardubsku hospodařily posádky ostatní; loupily
nejen svrchky sousedské, nýbrž i mladé synky, řadíce je 'násilím
mezi vojenský Hd. 3)
Vedle výběrčích zemské berně a častých platů na výchovu míst.
riího vojska jménem kontribuce Rauchhopovské (r. 1634), Oallasovské
a Wildpergerovské (r. 1635)4) vybírali konšelé od sousedstva také
"sabatale", na obnovu labského mostu, když byl roku 1635 stržen
prudkou povodní. li)
Vojáci, po dómech rozsazení, majíce od svého obrista plat celkem
skrovničký, hradili si doplatek nejen po vsích,6) nýbrž také z par.
dubských domácností. Nebylo v ten čas zvláštností, že přišel léta
1635 na "ralhaus" jménem khýně známý patricij, Valentýn Budějovský,
trpce ohlašuje, "že z pilné a důležité potřeby své, nemajíc čím živa
býti a soldatův vychovávati, prodala tři halfýře;"7) a radnLpáni nedivili se, protože sami kus po kuse vprodávali ze zboŽÍ městského
již delší dobu z důvodů podobných. Casem však těžko prodávalo se
i to, protože lid namnoze ani svého neobdělával
Roku 1635 přijeli do Pardubic císařští komisaři, vyšetřujíce "grunty
pusté a lidi osedlé". Konšelé uctili je "vselikjrmi vikiuálními věcmi
i vinem" a věnovali kromě toho "2 vědra vína jednomu vzácnému
Pánu, který v dobrých příčinách defenduje a chrání obce".8)
K podobnému pohostinství vybídnuti byli od zámeckého hejtmana,
Vá.clava Khyrbika, také 3. května 1636, když oznamoval jim příchod
"jistých osob rytířských, které dle usnesení sněmovního a výběru
krajských hejtmanů přišly 5. května k osvědčení pustých a pohořelých
gruntův na panství Pardubském".9)
Od r. 1638 osazeny byly Pardubice "guarnisÍ" zvláště silnou.
A přece platily zemské kontribuce v stejné míře, jako usedlíci v mě
stech, posádkami nezatížených, ID)
Když ve středu, 7. července. roku 1638 přijel císař Ferdinand m.
z Vídně přes Vysoké Mýto do Pardubic a přenocoval na zdejším
1) Kniha Zel., I. c. D. 14.
2) Dne 11. prosince 1632 odevzdán jest výkaz na radnici místní vojenskou
správou o spotřebě vína slarého a mladého, jež vypili toho času zdejší officíři.
Bylo to celkem 356 pinet a piirdubská radnice platila za ně 122 zl. rýn. 20 kl'.
(Arch. mus. pardub. C. 135.)
3) Viz zápisy o lom z Vosic, Holic, Mokošína a j. v knize Rudé sirotčí (panské).
(Arch. mus. pardub. O. 24.)
4) Počel městský do r. 1635 v arch. mus. pardub.
5) List u p. ř. Vambery.
6) Regislra Rudá sirotčí (panská), O. 24 od r. 1630.
7) Knihy Rudé prodejův v arch. mus. pardub., O. 99, fol. H. 1L
8) Na obojí dar dáno jest skoro 47 kop. Kromě loho sbíralo se .na koně
poštovské a na vojsko v Dašicích durchzugem 10žÍrující", mezi tím co obec sama
krmila své "soldáty" rybami, v zámku koupenými. (Počel měst. r. 1636.)
D) Arch. z. m. v Praze, "Pardubice L«.
10) Počel městský z r. 1636 násl.
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užili konšelé císařské návštěvy k zlepšení dosavadnich,v~asů.
to "v den památný svatého Da~iele .pr~)fo~a ~2. ,zar}) na
hradě Pražském stvrdil P?novník Pv~~du?;~e ObCl vsecKy stare vysady
řidal také právo na »Jarmark knzovy . )
, .
a pPři své pardubské návštěvě vi,?ěl,císař naše m~~~o sc?udle ~lC,
ale v starodávném rozsahu nedotcene. O rok ~ozdeJl vymIzely vsak
z ředměstí již celé dvorce a domky sousedske. ,
..
p Hned na jaře roku 1639 byla úzkost Pa~dubs,~ych JIZ v tak, vehk~,
že povzbudila je k důrazné žalobě, komormmu uradu sdel~n:. SepI;
sovali ji Pardubští dne 18. května, kdy usadilo se tu pr~ve "no
řes 60 osob lidu císařského, pěšího, kleréž, aby v ub~z~ oso~s~ e
p dle sebe Oe) bolestně vychovali, i obrok pro kone OfflClfUV JejIch
obce vydáván byl, (nutily)", Již tehdy přidávali konš:~é hroz~u
důtklivou: "Ačkoli netoliko chudé sta!e~ky, ale, i. hrd~a v ?v, zlVoly nase
k milostivému JCM P. P. naše~ov dědicneho. neJl!uloshve]slho rozk~zu
vynaložiti hotovi jsme, nicmene, nebude-II v t~chto !le~yh!luteln~c~
obtížnostech sucursu, nikoli déle obstáti a toho J~av s!lesh p~m m~z~e
nebude, nýbrž od staiečkův svých, otra ruce, s upemm k anu o u
pryč žalostivě jíti musíme".2)
, dk kd
Těžká hrůza padla na sousedstvo a na pardubskou posa u!
y,z
očátkem června docházely spoleh~iv~ zvěsti" ž~ ?líží se Svedo!~.
benerál švédský Bannér upustil prave od obleham Prahy a t?\atll
se k východu vzav v plen Nymburk, Poděbrady, Kutnou Horu a as av.
Potom dal s~ na pochod k Pardubicům.
v.
I
Velitel Pardubské pevnosti, nejvyšší ley!nant ~ardek! pn~hysta
e k obraně ale krutě dotkl se při tom soukromeh,o maJetku.) Pro
s I v.v, 'hl'ed k hrubé střelbě a pro zničení kryieho bytu pro ne'1'0 neJSI vy
,
,
b
O II
' i 'ho velitele
řitele zkazili sousedé "z nařIzem hra ete a a~a a mlSvnI
v.
.,
\Vardeka 89 domů a stodol na předměstí Zelenem, vS .bast.?~ pn UhCI
Karlově a věží i zvonicí podle kostela sv. Jana Krhlele .) H~ot~
ze spálených a zbořených domů navážela. se ~ valům na ztuzem
evnosti. Vstup k labskému mostu spevml, velItel '\Vard,ek zvb~u:
~áním přilehlých slavení a natlučením palisad z vykaceneho stepl
5
vl'
v b'h I
zahrad sousedských. )
Důvěra v silu opevněných Pardubic r:yla tak pntaz l~a, ze s ! a y
sem osoby šlechtické i z širšího kr~je, hleda!íce, tu ~~, sV Yl1!-l sta~ec~e~
útulku o domech městských. Take Pardubcane, vence Sl ve ra e ,
domnív~li se že nepřítel útoku se neodváží. Avšak "mi~o v~e?~ecnou
nadálost" ukázali se prví švédští rejthaři před PardubIcemI lIZ v so-

ítr~~m~a

v

•

,

d:

:d

v

v

V

VT

~~Origi~ál v mus. pardub., sig. B. C. 2, 4. Viz také rkps "Všelijací příphsové",
I. c. 2)33.Arch mus zem v Praze. F
par du b'lce " .
asc.T
'0'
.
B) Regi~lra n~vá s·irot. fol. 14 v arch. mus. v Pardubicích. (sig. O, 97.) Srovnej
v..
také zápis v knize Zelené Q. 21, v arch. zem. v Praze.
4) Tamtéž .• Vidimus" krajských hejtmanů z 28. srpna 1640. ~VsehJacl pnplsove
l. C., vložka.) Viz také kroniku Kablikovu, l. c. 62, 132, 343, 405.
5) Registra nová sirot., l. c.
fl

v

..

•

o
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botu, dne 4. června

Přivedl

je

I k'k

~eský emigrant. Ro~sadivše se z~ uZ~l::' Zd~nek h~abě z Hodic,1)
z~i právě zrajících, meškali fu Švédové Iři l~~ ~r:dpesh~ vrolí~h, ke
v

y

nad set Hrvatů z Prahy Pardub' o
nac m. osplchalo SIC patDne 14. června rozprášil je na I~~;:;ěn~ I!~mko,c, fl~ m~stav ~edosáhH.
2
Po marné námaze o z'lsk"
v
I ve syp y ovmk Slang. )
N
b
am mes a odešli Svéd'
'f k
ane evstoupení Páně (17 června) k H d' K
po
3ove v pa e
stál generální major Fryd;ich z Zah vIr raS c\ !ál.ové. ). V čele jejich
C
siva a třemi pluky vojska pěšího Kr~ l~ t h yrm},. r~g~men!y rejfharhruhé sfřelhy,4)
.
me o o me I Svedove 8 kusů
Po odchodu nepřátel před
l" h .
,
Vilém Jindřich Bezdružick' :evza I e~fmane ,~raje ,Chrudimského,
z .Lukavice vyšetření spoust; ško~olo!ral ) bt ;rtr,r Ladlsl.av Lukavský
Za komisaře vybráni 'so H ' v cas o e am Parduhlc povstalých.
Kryštof Hrobčicky' z H;ob~' ynek ml. Talacko z JeštěUc a Vádav
pV'V d V
CIC,
nse se na zámek Pardubsk'
,
1640. Dne 28, téhož měsíce
l' po dfil'kl"I ~vuJo . ukol
5. srpna, léta
relaci o sečtené škodě v s skI?dah y~~ ;eJfmany krajské zvláštní
jak doslovně ohlašují _ "sfal: mem mes e , arduhicích, kterážto" nepřítel v létu 1639 4 dne v ~e "Jna. sdamyc~ předměstích, ahy se
'h
,meSlCe um o me<:'ra
neh zam
' ku P ar d uh.
s ke o - stoje s mnohými 'isíc' v , t'
v~"
(městu) hnáti, nedostal skrze I ohr~a ymz vm,estem a chtěje k Starému
poddani věrni JMC d~kázati uč:n'f:- coz ~~~u sami měšfané, ledy
v jedné sumě .8?',88 B zl. rýn.' 59 ~~.l ~ a4 z3.~~) lh dali - ; vynáši pak
Nelze se dlVlh ze v tom rr k
I'
mínat o panský ú;ok, jenž kla~I e onse ~dnec~váfali ysousedstva upopan Jan Purkhart Kordule
S
se pr~vI dne ze ~sech domů. Ale
,9.dpovědě!i mu proto pu:~mi~~~pn~
he]tf,an pans!vI~ upo~ínaI přece.
fIJnd 1640 obšírně přímo
t kél onse e ,na mIste cele obce 23.
b
'
•
a s es em nekrytym' Byr'
, .
a ysme mok JMC z gruntů městsk' h
t 'p"
I Jsme vyzvam,
důchodu panstVÍ odvésli éI zapravitfchI d~~s a arduhic povinný do
M
Yk I'
e e!l.
y - ac o IV o tom - jak hy t k '
i d
mohl _ všelikou snažnosti .
a o~y ~es ,0 nás zapraven hýlí
a škody, kferýchž jsme po l:me vpe~ovah,~lcmene pro mnohé outraty
válečným, u nás v městě Pa ~ v~e~ en na ep~anr čas s lidem JMe
hídní a zarmouceni, vůbec ~a~~~š~t v ne~.ale s~Ie 10žÍrujicím, dosti
zadržalého omoku JMCisařsk' d
mU~1 I - ze nyní dotčeného
nijakž dosáhnouti a shledat" e ~ v ubohych, spolusousedův našich
__
I nemuzeme, to Panu Bohu pravdivě pov

y

v

v

v

y

l) Arch. mus. pardub. C 168.
" 2). V, Rezkově Děj. Čech a Morav (1891) I
'
,
case "Svedo~é usadili se v městě (v hra~bách) ki' ~!1 .na~1. ~pr':,va, jakoby v lom
palrne mylna.
'
erez clsarsky vudce opustil, jest

15, :e)r~no:ař16(31.8.c.
496) klade odchod Švédů k Hradci •
u

sn~d
u

nedopatřením

4) Tamtéž, 122.
5) C'lsars
• k'y rada a králové České věnny'ch me"sl podk
..
G)
'I
..
omOľl
ngma v pnloze rkpsu "Všelijací přípisové", I. c. v arch.' mus. pardub.

° ..

- již
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vědomé jest. Neboť my a spoluzarmoucení sousedé naši pod tím
nešťastným vpádem nepřátelským do kraje tohoto k městu Pardubicům,
jak o statečky své, ohněm prudkým, rozbořením do gruntu a rozkopáním jich, tak o nábyfeček náš, ohníčko na polích i ve stodolách
docela jsme přišli. A co který pro další vyživení sebe, manželek
a dítek sobě někde přichránHi usiloval, - to všechno v času tak
prodlužilém na jmenovanou soldatesku ouhrnkem vynaložiti musili.
Co více - ani ještě v příbytku svém vlastním dosti mizerného koutečka s manželkou a dítkami svými pokojně užíti nemohl. Nad kterýmžto
tu tehdáž soužením nejedno křesfanské srdce lítostně a holestně
splakalo."
O dva dny později psali konšelé o své bídě také do měst Praž·
skýc,h hraběti Berkovi, nařízenému direktoru Ceské komory.l)
Cekala-li obec z obou těchto prosehných listů "pasírování úroků
a platů z gruntů, kterých po celý čas (sousedé) užiti nemohli", zbývalo jí ještě hojně starostí o úporné sháňky hotového peníze, jenž
v tom čase bez odmluvy konšel z domu radního utíkal do rukou
místní posádky. Když za týden po onom holestivém spisování1. listopadU. 1640 - vkročil do hradeb městských Colloredský guarnison a více než rok. opatřoval správu obce, vyplatili konšelé na
přídavcích všelijakých skoro čtrnáde set zlatých rýnských.!!)
Avšak také venkov Pardubský trpěl v ovzduší vá.lečném veimi
tuze. Na zimu roku 1641 svedlo se do zdejších vesnic císařské
~ojsko v značném počiu. Zimní tábory zřízeny hyly na Kouřimsku,
Cáslavsku, Hradecku a v kraji Chrudimském. 3)
Dne 15. července 1642 vjeli do Pardubic dragóni generaHieule4
nanta Gallasa; žili zde vedle pěchoty Bosi-ho až do 17. září. ) Dne
4. října usadily se tu k dlouhému bytu pluky knížete CamHa Oonzagy.
A bylo to právě v době, kdy za zdí městskou grunty pardubské trpěly
těžké škody od regimentův, které se sem stahovaly "pod commendu
generalwachmisfra z Puchheimu". Když krajský hejtman, Hynek starší
Talacko z )eštětic, poslal na vyšetření těchto škod Jana Jiřího Myšku
z Zlunic a Joachyma Zumra z HerštěUc a na Zájezdci, odhadovali je
lito při konšelské traktaci v domě radním,5) napočHavše 15. července
1642 1051 zl. 3 kro a zase dne 20. listopadu v témž roce "za lid
rakouský, moravský a český 420 zL 40 kro zvlášť. 6)
Roku 1641 zemřel švédský generál Bannér uprostřed vojska zcela
zpustlého. Nový vůdce, Leonard Torstenson, přinesl ze švédské vlasti
nové peníze a novou kázeň a po starším vzoru pokoušel se opět
1) Concept ve sbírce listin p. ř. Vambery.
2) "Od 1. Novembris 1640-11. Novembris 1641" napočítali komisaři 1367 zl. 48 kr.
3) Manuál radní města Pardubic na rok 1642 založený. (V arch. zem. musea
v Praze "Pardubice", svazek 1.)
4) Na 10 připlatili Pardubští 3567 zl. 20 kro
5) K uctění odhadců vzali konšelé 1 vědro piva starého, ale platili je až po
2 letech. (Počet za r. 1644 v arch. mus. pardub., sig. E. 7.)

6) Příloha ve "Všel. přípis." I. c.
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? štěst,í útokem v~a

země císařovy. Po vítě~ství u saského Breifenfeldu
Jen ma~o vo~poc~nuvl. pustil se do krajů Ceských (r. 1643).
~dyz svedske, vOJe obracely se k Hradci Králové a k Poděbradům

a "s!roce vPo mlst;c,h okolních štráfovaly, bylo i na (pardubsk' ch)
vsudy v~hk~ nebezpečenství, takže za dlouhý čas lidem
zvlasfe« ~ak ?s~ba:n ~enského pohlavÍ, z domu ven se vydati možn~
reb'yI
Clsarsky .vud~e Gap,as odpočíval v opevněném táboře u Krá.
~,:e rad~e. ~od]aJ~ pre~azlh Torstensonovi vstup na Moravu. Švéds y general clsarskym vudcem se však tuze nezaměstnával S'
~ocho~:~ na ~vělnicko vy!ákal Gallasa k Brandejsu a když v~je;:~
hd ~b!lZll se JIZ na dostrel - Torstenson obrátil se k moravsk' ~
hran}Clm. ,?ne Ji: června byl v Kolíně, v dalších dnech zásfu !m
~rutyc.h .zaskodmku vyplenil Kutnou Horu, Sedlec, Heřmanův Mě~tec
I Chrudim a p~tom, hnu} se kv Pardubicům. Hrabě Gallas odtáhl zatím
Va~e ,k: , Hrad~l, ~ralove. sn~ze se znepokojovati levý bok nepřítelův
a na ,casi v~!a~u Gana~ovych zabrala při fom byt na panstvÍ Par:
dubsk;m" zvl!ls~e ~a Hoh~ku.2) Všude působila škodu velmi značnou
K zesdem clsarskych spechala současně z Dolních Rako
.
někol"k t"
vo
v,
v
us pomoc
I a ~Sl~ m~zu se ~trnacH dely a silným obozem střeliva i eněz
O tOvm kzv~?el vs~~ ta~e Torsiensop od zajatého kurýra a proto Psnažii
s~ p~e aZlÍ! zamyslene spojeni. Ze však švédské přípravy k útok
prec!,casně ~e projevi.ly, zdařilo se pomocnému vojsku v sobotu dn:
13. ~ervna sfasine stIhnouti Pardubic a spasiti se v jejich b
' h
I]odmu polom ukázaly se v našem okolí předvoje Torstensor:~:c 3)
UJo k na vpar?ubs~é hradby š,:édský velitel sice podnikl, ale s ~e
z are:n. Ctr~act de~v posfavenych na městských valech a při zámku
\ !ake garmson kvmzet~ Camila Gonzagy uchránily měšfanstvo před
~ az~u J(atrnou. N~~tera ~ko~a shledala se jen na domech. Torslenson
Jsa ySI v~dom neprafelske prevahy, nehodlal se obléháním Pard b"
zdrzovah.
se raději k , Litomyšli , zabral1
J'; .15. cervna.
v
u IC
G II Obrátiv
t.
v
a as, POStupuJe po pravem boku Torsfensonově přešel dne 16
ce~vna v ťa~dubi~lch Labe a spustil se k Pelhřim~vu a k Jihlavě'
~v~a~ take l!~ kmzeie Gonzagyopustil naše město hned po odchod~
Svedu a zesdil bezpochyby voje GaUasovy.4) Místo něho hospodařil
zde. koncem r~ku 1643 Hons Paul Coranda a dvě kompagnie ěchot
regImentu obnsta Schywra; vydržely tu také počátkem roku P1644
Dne 28. ledna 1644 přivezli si Pardubští z Chrudimě komisaře

ce~t.?sh

H. )

v

5)

tl

panství od r. 1618-1645.

11:1.

v průvodu dvou mušketýrů pro odhad "škod, učiněných městu Pardubicům posádkami a průchodem různých vojsk od léta 1639 do
února roku 1644".1) "Vedle sečtení, které se stalo na Pardubicích
dne 12. měsíce února 1644, prokázali a bedlivě sečtli 108.627 zl.
5 d. "2) "Po vykonané práci jejich gratulováno jest od obce pánům
uS
kommissařům, tak jak obyčej býval, 15 zlatými. )
Tehdy nejvýznamnějším domem byl místo radnice dům lana Kvě·
toně (dnes čp. 35 na náměstí), kde bydlili vojenští "kommandanti".
Když od konce ledna r. 1644 střežilo pevnost Pardubskou nové
vojsko z pluku Enkefurlského, předstoupil městský úřad dne 4. února
před kommandania téhož pluku s prosbou "za dobrou kommendu nad
soldateskou".4) "Vedle s ním zavřené smlouvy od purkmistra, radních
a starších" platila mu obec na týden po 6 zlatých a 1 cent soli. Kromě
toho kupovala mu ryby ve dni postní, svíčky do bytu a do bran,
zvláště k "Haubstwachu« při bráně Zelené a vino, kdykoli "jsouce
purkmistr a radní za jistými a pilnými potřebami (u něho), pro uctění
jeho a snadnější objednání, zač žádali" ,5) Na panství žili rejthaři
klenovští. Avšak za všecku ochotu nevykoupili si konšelé od vojáků
klidu pro město ;6) podobně nic nepořídil ani zámecký hejtman rytíř
purkhart Kordule ze Sloupna v zájmu ulehčení břemen panství.
Obracel se přímo také na generála Gallasa, u~ívaje prostřednictví
svého švakra, Josue Kořenského, úředníka při Ceské komoře. Ale
nepořídil. "Poněvadž 1M. Pan Generál leylenont Pan hrabě Gallas
nemocen beyii ráčí, a mimo některé přední osoby k sobě žádného
nepouští" - odpověděl Kořenský - "chodil jsem k J. M. P. general
Vachmistru, žádajíc, aby to reytharstvo z panství vyzdviženo bylo.
Dostal jsem za odpověď, aby se málo některý den s tím strpení mělo,
že odtud vzato a pod jinší regiment dáno bude".7)
V dubnu šířil se v městě nový zmatek z "pokřiku" o blížícím se
nepříteli. Konšelé "dožádavše důvěrně některých jiných osob", uložili privilegia městská z radní světnice do lepšího bezpečí. Brzy však
strach minul, a pergameny odnášely se zase na své čestné mÍsio
při obvyklém kvasu na groš obecní; toho měsišti páni nevzdávali se
ani v dobách nejtrudnějšÍch.
Nepřítele na blízku nebylo, ale hojné trpkosti působili toulaví cí·
sařští rejthaři, sousedskému majetku stejně nebezpečnÍ. Páni radni
vypravili proti nim koncem května holovou výpravu z vojenských
1) Počet městský za r. 1644. (Rkps v arch. mus. pardub. sig. E 7.)
2) Příloha ve "V. přípisech", i. c. Kromě toho vyšetřovali škody i na jiných
místech panství.
3) Počel za r. 1644.
4) Při lom uelili kommandanta 7 pintami vína, koupeného za 2 kopy. R. 1636
bavorský baron, polní maršálek Adrian z Enkefurlu, získal od Ferdinanda II. Ledeč,
bývalé panství Trčkovské.
5) O lom zápisy nejčelnější v r. 1644 a v letech dalších.
tl) Dne 3. dubna zaplatili ku př. "jednomu mušketýru Novolnému, aby souseda
v kvartýru neutiskoval, 7 kop 5 d."
7) List J. Kořenského dtto 15. dubna 1644, sig. C 111 v arch. m. pardub.
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mušketýrů a domácích ozbrojenců. podělujíce tyto "spropitným, že
rejthary, vůkol města dobře proplašiH" .1) Pluk Enkefurtský odešel
brzy nato, 13. června, vydav vládlJ nad městem Andreáši Hosmanovi,

hlavního příjmu v těžkém nedostatku. 1) V Praze opět pomoci ~ěl
'Jiří Joachym Venclovský, "přední písař při ouřadu vinného a pivmho
tácu v Praze", jsa od konšelů snažně žádán, aby .. in meliore !orma"
připravil zprávu Antonína Binagy a Benedikta Cacciy, nařízenych komisařů (tácu pivního) pro Vídeňskou komoru. Za to přijal od Pardub·
ských 60 zlatých rýnských ve zlatě "jako rekompens".2)
V polovici záři odjížděl Václav Vltavský s Michalem Rosenmilerem,
písařem panským, přes Chotěboř do Vídně, aby tam vložil prosbu
městskou do rukou císařových. S) Jednání se však neskončilo. Proto
jeli pardubští prosebníci k císařskému dvoru koncem roku znova,
tentokráte do Lince, důvěřujíce působivosti pražské reference, zem4
ského úřadu nad pivním tácem, upravené pod vlivem Venclovskeho. )
Na příznivou odpověď císařovu čekalo město však i polom.
Spíše dočkala sea opec ~aHm a~poň ně,které úley! v"~ výc~ově
své posádky od stavu Ceskych, kdyz ve svem shromazdem, m~.Zl 9.
a 19. zářím, v čas veliké nouze o spíži, poslali stavove neJakou
dávku obilí také do Pardubic.5)
Vojenskou správu v Pard!!,~ské p.;vnosti. p<;> od,chod? nejvyšš~~o
wachmistra Hosmana (od 5. flJna) mel valdslejnsky veh!eL J,an F!h~
Czoble. 6) Krajští hejtmané způsobili s ním smlouvu o meSlCm sluz~e
115 zl. jako "discretiongeH",;, Platilo je měs}o z .kontr!bu:e, ~o ~eleIT}
panství sháněné. 7 ) Dle starslho zvyku opatrovali konsele velItelI lake
úklid bytu, kuchyňské viktualie a obrok. S)
Pro snadnější vzájemnou ochotu ~apomínv~~ krajský hejtman Hy~e~
st. Talacko Pardubčany listem, danym 9. fljna (1644) v ChrudImI,
"kterak hejtmanům krajským - aby on nynější P. Commandani {.Z<!bl)
vedle JMC ordinaci náležitým unterhaltem, co na jednoho kazdeho
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nejvyššímu wachmisiru z pluku Valdšiejnova. 2)
Avšvak již od počátku července seděl tu také opět ~nejvyšší"
pluku Siferovského, maje snad hlavní úkol opatrovati svou ·pěŠí posádkou Horu Kunětickou. Proto časem trávil některý čas mimo
město. Převzav enkefurlským velHelem opuštěný byt u Jana Květoně
v rynku, smluvil nejvyšší wachmisir valdštejnský s radním úřadem
pro sebe denní plat 1 zl. 30 kro vedle opatření kuchyně různou výbavou a viktualiemi; při tom nezapomněl ani na obrok. Na své
vojsko čítal denně 62 porce masité. S) K tomu slušelo i pivo. 4)
Mezitím ohlíželi se konšelé po náhradě, kterou by jim zaplatiti
měl císař za mimořádné oběti, jež po léta nesli nad obyčejnou
kontribuci. Z toho důvodu pokoušeli se o slevu po varného a zároveň
o snížení obtíže z místních guarnisí. K prosbě konšelů žádal hejtman
panský, Jan Purkharl Kordule, na krajských hejtmanech 5) svrchu při
pomínaný přehled zjištěných škod od roku 1639 až do léta 1644.
"Vidimus" toho vydali krajšH hejtmanové v Pardubicích dne 27. dubna
1644. Německý překlad "Vidimu" i některých alIegát obecních, jež
se "s praefend obecní JM. Císařské podati měla", opatřil zámecký
písař Balthasar 010ss. 6)
.
Vlastni jednání s vrchností svěřili konšelé Václavu Vltavskému,
konšelu a písaři radnímu Adamu Václavovi Kouřimskému z Vieczina.
Tito důvěrníci smlouvali na Přesiavlcích (u Benešova) s krajským
hejtmanem, Hynkem starším Talackou. Od 14. srpna až do 22. listopadu prodléval písař radní opět "za pilnými a důležitými potřebami
obecními a za příčinou vojenských těžkostí v Městech Pražských,"7)
maje v "expedm Coloredské" přímluvcem JiříJoachyma Vendovského
z RoHu. S)
Obratným zástupcem obce vedle písaře radního byl konšel Václav
Vltavský. Ten nejprve v srpnu jednalo přízeň II krajských hejtmanů
v Chrudimi a v Přesfavlkách na podkladě "Vidimu" škod, válkou
způsobených; byl to výmluvný aHegát k prosbě, kterou u císaře
hodlali Pardubští získati "ponecháni povarného v rukou obce" jako
K 30. V. (Počel z r. 1644).
Tamtéž. Pluk Valdštejnský připomíná se již 14. června.
Libra čítala se za 3 kro
Od 17. VII. - 17. XI. vydalo se ku pře 17 sudů piva bílého za 25 kop 25
g. 5 d. i chléb.
.
5) Byli 10 Jindřich Václav Záruba z Husliřan a na Žu~berku a Hynek starší
Talacko z )eštělic.
6) Obdržel za to 1 kopu 17 gr. 1 d. Počel m. z r. 1644.
7) Počet z r. 1644. Některého jednání v Praze a jinde účastnil se také Pavel
Peylr, konšel městský.
8) Dne 13. ledna 1644 poslali konšelé Venclovskému v psaní dukát, "že na místě
obce s strany obtížností vojenských solicitiroval."
1)
2)
3)
4)
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1) Jinou cestu vážil V. Vllavský ,ke krajským hej!manům, }ednaje:s nimi 3. září
v Chrudimi o krajskou pomoc na vy chovu P!l~dubskeh? garmso!!~.
••
2) Od výměny "mince na zlatých 20 dukatu.za pemze. d.robne pro teho} I? ~en:
c1ovského přidali konšelé 2 zl. A při tom obdrzel "od Ve]plSU 1 zl. 30. k:. I plSar
J. Venclovského. (Počet měs!s~ý od r. }644 v arch. ~: ~us. ~ P~:dubl<21ch).
3) Na autratu a vychovam i na naklad k expedlhm plahlo Jim mesto 55 kop
42 gr.; "za potah, který vezl deputaci do Choiěboře, čítaly se 2 kopy. (Počet m., l. c.)
4) Z 19. a 29. listopadu.
adv
, h
5) Českomorav. kro V. 1183. Vojenská obilnice byla tehdy na pu e masnyc
krámů pod farním kostelem.
c
.'
II
ve.
6) "O renovaci kommandanl? v Par~ublclCh dr;e 9. rljn~ 1644 m!uví kraj:
hejtman Hynek sl. Talacko z Jeslělic v lIstu, zaslanem konselum P. (s 19. C 116
v arch. mus. v Pardub.).
7) Počet z r. 1644 násl. I. c.
8) Tak na př. od 5. do 14. října (1644) vydala obec "pro pana kommandant~
za pivo a ryby 7 kop 49 gr. 5 d.; za obrok od 27. října do 9. listopadu (12 korcu
ovsa) 7 kop 44 gr. 4 d.: za servilia a porU masité n~ <;len po 36 kr~
..
.,
Někdy zatěžovalo se město podporou osob podru;znych . . Ta~" na pro ~la!lh ,konsele
koncem r. 1644 jakési hejtmance "dle smlouvy s ,m 1fz~,:rene n~ ka;zdy Iyd~.~, po
2 zlatých po celý měsíc. Nákladné bývaly občasne navstevy, hosh vyznamneJslch.
Týden před vánocemi na Pardubském zám.!m odpoč~val ,~~e!leralf~ldmars~jalek le~te'
nant" hr. Broge se svým průvodem. V nem byl mimo J~ne 1 knez, 6 pazat, rytmistr
s důstojníky a trubač. A všichni čekali na pomoc od mesla.
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hejtmana vojenského náleží, conieniirován byl - od J. E. P. gen.
Feldtmaršálka hr. Colloredo poručení přišlo". "Co se pak více,- odkud
by on, jako jinší Commendaniové předešlí svého dosahovali, (týče
nebránilo se), aby také toho užíti mohl.« 1)
,
Konšelé výzvě neodpírali a když v několika týdenních lhůfách při
cházÍval purkmistr s radními a staršími k veliteli "činit oučet o profianfech, dle kvitancí na německo překládaných", brával zpravidla
s sebou i několik pinet vina - panu kommandanfovi "pro uctěni".
Při opatřování kontribuce vydatně pomáhal panský hejtman Jan
Purkhart Kordule ze Sloupna. Jeho kancelářští písaři psali "cedulky
do městeček a rychet na panství s strany peněžité pomoci a portí
masitých a též ovsa"; k jeho rozkazu procházeli s mušketýry po
panství "na execufi s strany neodvozování jich a zadržováni". Dle
panského rozhodnutí živil také mnohý sedlák na svém statku i koně
"k výpravě polní",2) jsa za to prost úroku urburního; hlavní potíž
zůstávala však přece jen na bedrech osob městských.
Nemajíce na konec peníze hotového, odvažovali se konšelé, čas
od ČSlsu, sáhati i na berně královské. Výběrčí vinného a pivního tácu,
Jiří Sapius, povoloval takovým prosbám již roku 1644 a zvyšoval rest
královské pivní dávky, připravuje si z toho t přísné šetření v Praze
při úřadech komorních. Také děkan zdejší, Simon Ludvík Voznický,
půjčil na opatřeni velitele Czobla 50 kop, když nestačily týdenní
sbírky kontribuční od sousedů.
Jakým způsobem hospodářství rol ni a lesní tehdy hynulo, líčili
sousedé v písemném stesku přímo císaři: "Kterak hned léta 1644
a pořád následujících skrze silný a ustavičný guarnison lidu JM Císařské
válečného, zde v městě Pardubicích ležící, sama soldateska lesův
na oboji straně (Přerovské II Bukovinské) se ujala, kmeny dubové
i borové u velikém počtu podle vůle své sekati a k fortifikaci do
šancův dala odvážeti. Při tom kdejaké dříví sáhové v lesích stihla,
to sobě sama do hauhtkvarlýru mocně brala. Na to vejš pro generalpersony a jiné přední officíry vojenské a kommandanty pardubské,
též do bran, do vart a jiných rozličných míst po ta všecka léta usta·
vičně den po dni nemálo dřívi sáhového sdělati dáti a jak od
díla, tak od vezení takového dříví obzvláště v nebezpečný, nepřátel.
ský čas velmi pracně a tuplovaně z důchodu obecního platiti se
muselo." Také trpké bylo asi pro sousedy nejen mýcení, nýbrž i shá·
nění vozů a mušketýrů na vlastní groš pro "konfoj".3) Stavěli je na
ochranu dřevorubců a přípřeže, často i od zdejších vojenských "marke.
tendrů" půjčované a tuze placené.
Někdy pi'ljčovali "markefendři" koně své také officírům, když mo
k zlepšení svého bydla i pivo z měst cizích jali se do Pardubic
1) Dle obnovené smlouvy s krajskými hejtmany dne 9. listopadu
(Počel m., I. c.).
2) Viz urbář z r. 1651 v arch. m. musea v Pardubicích.
8) Počel z r. 1644 násl.

J. Cz oble na den 1 zl. 30 kro

přijímal
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svážeti k nedovolenému šenku soldatesce i sousedům. Sám Clsar
Ferdinand, zvěděv o tom - odsuzoval tuto soutěž nekalou a přetrhoval
mocným trestem. - Celkem jest zesilování fortifikace zdejší v ten
čas věrnou upomínkou na smutné chvíle, podobné oněm, jež líčí
pověst o stavbě pražské zdi hladové. Officíři vojenští měřili a roz·
kazovali; ostatek konal místní a okolní lid. Zdánlivou neochotu sou·
sedstva zaháněl kommandani exekucí, posílanou do domu radního.
Konšelé osmělili se však vydírání Czoblovu odpírati novým posel.
stvem k pražskému generálu hr. CoHoredovi. Do Prahy odebral se
k jednání takovému Václav Vojtěch Vltavský, konšel, s Adamem
V. Kouřimským z Vieczina, radním písařem. v únoru léta 1645. V Praze
odevzdala pardubská deputace hr. Colloredovi stížnost písemně.
Generál v písemné odpovědi slavěl se na stranu obce a poslové,
nevyčkavše svého návratu, vzkazovali Pardubským: »To se při (Czob.
10vO od J. ExceUence přísně nařizuje, aby hleděl Vašich Milosti ne·
molestýrovati, nýbrž na tom, co ). M. Císařská vyměřuje, přestati
a porU své z profianthausu bráti. - Pročež neračte na jeho číhání
a potřásání nic dbáti. Peněz jemu neračte mimo vyměření a order
J. M. C. více žádných dávati, nýbrž bude-li sobě po tomto psaní
co počínati, račte rychle znáti dáti. - - Máme vrchnost v zemi pří
tomnou, bysme měli po té věci třebas čtvrt roku pořád sollicitirovaU. "1)
Stesk Pardu~ských uznával a sUšiti snažil se také krajský hejtman
H. Talacko. Ze však běh válečný se nezastavoval, neumenšilo se běd
ani v pevnosti Pardubské. 2)
Do konce března r. 1645 vystěhoval se sice pluk Šiferovský i vojáci valdštejnští s dosavadním velitelem, nejvyšším wachmis!rem
Czoblem, ale uprázdněný byt 'll hradbách pardubských zabral již opět
26. března 3) nejvyšší lieufenanf hrabě Strassoldo s některým počtem
4
dragónův regimentu Lagronského, před tím v Broumově ležících. )
1) Lisl poselstva Pardubským, ddlo v Praze 14. Februarii 1645 sign. O. 120
v arch. m. mus.
2) Píše H. Talacko v odpověď na stížnost Pardubských: .Já sice spolu s Panem
Consorlem (druhým hejtmanem) dosti ještě bedlivě o to jsme se přičiňovali, aby
témuž panství také polehčení se státi mohlo, což se i stalo a vždy přece (o čemž
dobře vrchnosti jejich vědomost jest) lehčeji, nežli jinším Pánům obyvatelům příjde,
an nejenom oni sami, ale všichni Páni obyvatelé nyní nad míru nesnesitelně sužo·
váni jsou. Pán Bl!h rač sám pomáhati; já, ačkoliv sice stále na všeliká místa
o spomoženÍ tomu ubohému kraji se utíkám a píši, ale odnikudž žádného remedi·
rování nepřichází". (List ddto 20. I. 1645 sign. C. 180 v arch. měsl.).
3) Koncept stížného listu Pardubských král. komoře v měst. mus. bez dala.
Otištěn v č. Pernštýn r. 1898. Den Strassoldova příchodu 29. m. jest tam oznamován bezpochyby mylně. Proto pokládáme spolehlivějším číslo, zapsané v "počlu
městském". (Rkps l. c.)
Nejvyšší wachmistr Czoble dal si však vyplatili poslední lhůtu "od 6. Oc!obris
léta 1644 až do ultima Marli léta 1645, to jest za 6 měsícův - na každý měsíc po
115 zl. za discretiongeldt a na půl gáže pro vychování jeho (od obce Pardubské)
466 zl. 27 kr." Dle rozepsání registříků kontribučních Vác!o Novobydžovského na
rok 1645 v počiu m.l.
4) Koncept nedatovaný v arch. měst., L c.
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Na předměstí Bílém žila od února jízda Feldthoferovská1) podle
vojáků i regimentu Walterova!!). Nejvyšší Veldthofer (Feldhofer) přijel
do Pardubic dne 11. února od Kolína a konšelé připravili mu V městě
dočasný byt, opatřený svrchky i vikiualiemi. 3)
..
Posléze přitáhl na Pardubsko regiment Borgoský (Baccarmeský [sic});
pokud vojákům nestačily městské domy v hradbách a na předměstích,
leželi od března za městem v pevném táboře. 4) Vrchním velitelem
pevnosti zůstal hr. Strassoldo. 5) "Dle frakfaH s kommandanfyzavřené"
platívali konšelé každý týden 15 zl. "z kontribuce od sousedů, "kteří
soldateskou obtíženi nebyli", a z jiných rozdílných. na sousedy ulo.
žených sbírek "vedle důležité potřeby a ku pomoci velikých tehdáž
autrat vojenských".6) Daleko patrnější škodu trpěla obec od Strassoldových dragónů. Měl toUž regiment Lagronský - dle způsobu
tehdejšího - valnou část vojáků ženatých a z nehrubého žoldu žily
zde táborem i dragónské ženy s dětmi, zvětšujíce nedostatek a rozhojnění nucených dávek sousedských. 7)
"Dne 7. Aprilis přišel úřad k Nejvyššímu Leytenandiu za příčinou
některých obtížností,« žádaje jej, "aby dobrou kommendu držel a sousedů nad možnost molesiirovati nedopouštěl" . Pro uděni dáno mu
při tom od konšelů 18 žejdlíkův "Ína. 8) Mnoho však prosby konšel.
ské nepomohly.
Hr. Strassoldo počal vladařství v městě krutě a způsobil, že v rad.
ním domě skládala se již některý den 9) po nezdaru konšelské deputace obšírná žaloba královské komoře: "Dle generálních kommissařů
z kraje Chrudimského" - stěžovali si konšelé - "má býti Vedlegung nařízen; nejvyšší Iieulnanf však vše od města žádá a nás
i spoluubohé, již od sedmi let těžkou guamisí soužené, ze všeho
vyšuncované sousedy velice obtěžuje, z města s polahy do pole vyjížděti, dobytků z bran pouštěti a v tento nejpilnější čas jarní obilí
k seti vynášeti nedá, tak že co v těch sedmi letech rozličných guarnisÍ J. M. C. v pevnosti bylo, nikdy se s námi za žádného commimdanta tak přísně, ukrutně nenakládalo.
1)

Počet

m. z r. 1644 násl.

2) Obrisi Walter byl v Pardubicích již 26. ledna 1645.
B) Maje však vojsko svého pluku rozsazené v několika místech

střídal občas

Feldhofer byl. Počet měst. z r. 1644 násl.
'
4) 18. března připomíná se tu "Compagnie Erneslova s leylenanlem a regiment
Bacc!irmeiský s rytmislrem Panig Saussem". (V. Paulus, Dějiny města Chrasli I.
63 nasl.)
5) Pardubskén;u důchodu znám by! již v lednu r. 1645. "Při vyvážení Nejv.
L~ytenandla z regimentu Ladronského (dne 31. Januarii) do Hradce čeledi na aufralu
dano 25 gr. 4 d. a jednomu soldalu, klerýž na kočár chrudimský až by se zase
přiv~z! po dovezení téhož Nejv. Leylenandta, čekal, na vychování dáno 20 gr. 4 d."
(Pace! m.)
6) Počet od r. 1644 násl.
7) Když r. 1647 čítalo se do téhož pluku 480 mužů zbraně schopných bylo
'
s nimi 316 žen a dětí.
8) Počet, l. c.
9) V dubnu.
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Slíbili jsme, že mimo to, co na osobu Jeho vedle dispositi kraje
vycházeti bude, chceme každého téhodne po 10 říšských tol?říc~ a tak
na měsíc čtyř~cet š!rokých tolarů jem? samy~mu oďvo:wv:t~ V~ak o~
netoHko na nasi 'lehkou prosbu, ale am na pnmluvu 1M. panu heJtm.an~
krajských k tomu přistoupiti nechtěl, nýbrž mimo Verflegung krajsky
po 60 tolařích každý týhodně, aneb trakiaCÍ v hoj~osti, ~roU mnost~
vému JMe vyřízeni a nad všelikou ná~ežitost, od na~, mlh c~ce. Jakoz
pak jednoho dne mimo obrok na kone, za vmo a Jldlo k Jeh? st~lu
přes 20 zlatých rýnských dáti se musel? Vedle tohov ne~alypo~e~
officírův, při tom žen a dětí v p;vnosb JMC, b.ezpotrebnych, veh~a
summa se vynachází a my nebozl, zarmoucem lide, kdo ktery ~ nas
jaký potah má, s tím každodenně, y neděIiv i ve ~v~t~~. na,pahsady
a fošny jezditi, osobně na varty kazdodenne a nocne lIJI! t~z na bořeni zdí v předměstí vysílati, v domívch, pak soldaty mlh, Jev vych~.
vávati, předešlému commandantu zadrzaly,1) tomuto pak v nove na sta'lající plat z sebe sami sbírati musíme.
A nemajíce živnosti žádné, při tom ?emohouce ~ic do zem~ vsíti!
jak bysme pod lakovou nikdy prve nebyvalou a neslychyanou tn~,~.dacI
vojenskou (an tato v nově přišlá soldateska hned s P?c~tku mesyfany
bije, seká, všeho hojnost míti chce, a svou 1}1~c nad ?~ml ~e.ze v~eho
na Boha a mHosHvol:l vrchnost ohledu provaďl) obsiah mOhlI, nevlme,
an by nad tím nátiskem nefoliko srdce lidské, ale i to tvrdé kamení
splakati mohlo. Nebo se s námi nejináče děje~ než-li !ako bych0lT!
ti nejzavrženější a nejnehodnějšÍy lidé•. by}!, kdezto ~y vzdy:~~ hotov:
jsme pro JMCísařskou životy n~se pn ~~to pevnost~ !ynaIOZ!!I: A zvd~
se nám býti lehčeji již pořád pred nepnielem pOd:ve zemnt~, nez·lI
takovou násilnou a nespravedlivou moc od vlastmho JMC hdu (ne
k sužování. a rozehnáni nás, ale k obhajování pevnosti JMC spolu
s námi posiaveného) snášeti.
I poněvadž, milostivi páni, mimo ty v nově přišlé dragóny ještě
jiných přes 100 osob Feldhoferovských s jich panem nejvyššín;,U nás
ložíruje, kterýmžto kraj Kouřimský žá?né~o !~rne.gun~u (nepntel~"!
se vymlouvajíc) dáti nechce, pryoto 1 ?m VSI chm sveho, vyc~ova~l
od nás žádati budou. Nad to vejse i re)tharstvo Brogovske, cely regIment se všemi officíry dle ordonancí J. E. pana generaUissima Gallase
jak do města, tak na' předměstí se pol?žil? skrze, kte~éžto vše,ck'y
patrně potlačení a záhuba nesnesit:?ln~ na~ ubohym ]Idem n~st~va.
Neb soldateska milostivé JMC vymerem tohko v posmechu ma a Jen,
co se jí líbí, to dělá.«
Na tyto nakupe~é bolesti přil?žili s~usedft žá~ost "pokud jiná~e
možno není, aspon aby s manzelkaml a dltkaml yodtud z ~ardu~lC
pokojně se odebrati, jinam obrátiti a soldatesce tech gruntuv svych
zanechati mohli."2)
1) Czoblovi.

2) List stížný -- nedatovaný koncept -

l. c,
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Ve ~po~u zvítězili Pardubčané. 1)
NemJme omezování života sousedskéh v , v v
v
ze Strassoldových obav před útokem
. k o Tcastecne vysyetlm lze
sjednaném míru v Bromsebro s K . ~?}s a orstensonova. Ten po
vracel se zase k jihu. Nezadržel je' ns lan~m IV., ~rále~, D~ns~ým,
hrabě Gallas, ani Gelz .
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1) Od 4. Aprilis (1645) odvozovalo
f h I"
15 zl. Vydávalo se však ještě n '1 se Pf? a u I hr. Slrasso!da od obce léhodně
"dne 4: a 8. Aprilis na za lace:t!~O grosuv a. vi~!?alií mimořádně. Tak na Dř.
pohraneho vydáno podle se&ení v su~ěa6lfl ~:Jkyss~ho leyfenanfa Lagkronského
P?dpláceli ,radní páni i lagronského wachmf'
r. ryn. (57 kop 48 gr. m.)", Často
pn sousedlch" a vydávali i jiné dary
k sira S;:yczla ,.pro zachování mírnosti
:) \?iz také Vávrovy, d.!<?lína, n. z15~~ azu ve delova. (Pocet od r. 1644, l. c.)
) Jlzda Walterovska slrezila tuší
.
k .
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o o IU~ vyzval konšelů k strhnutí labského
i kd~ž Ko!ínšlí odpírali. (Vávra, l. p;.eir°ts;) Caslavska do Zálahí. Most byl stržen,
) Po cel od r. 1644 násl I c Za t • :fv
.
vrchnosli ~propilného 38 gr, '4 'd:
o Jes e zaplatIla obec mušketýrům z poručení
5) Byh fo kromě primátora J
Č' I
k'
foniáš, Mik. Filopon Jiří Ša iusan: ?S avs ehq,: Jan Skalický, Petr Fiala Jan 50v

v.

"'

v

Vltavský, Yácl. Kutn~horský (~ový)(
6) Po ce! od r. 1644 násl., I.

~el(ako~ský, Mates OabrieÍ, Václav
c: J:~\u ~arl~
ouce novy), Jan Pokorný (nový).
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A nebyl jí prost ani císařský dvur Vystrkov, ohrožený velikým ohněm
vinou vojska z pluku Waltrova. Za to pohnán byl potom sám plukovník k zodpovědnosti a trestán vazbou. 1)
Jindy zase útočilo rejtharstvo WaHerovské na Bílou bránu, chtíc
ve 100 koních vpadnouti z Malého předměstí do města, aby tu mělo
lepší byl; také vojáci feldhoferovští trýznili sousedstvo na tamním
předměstí všelijak, rozhlašujíce, že "pokud jim sousedé jísti a píti,
též servity dávati chtíti nebudou, že jim sám pan Feldhofer velí bíti. "2)
Drsné jednání místního plukovníka pohnulo úřad radní k novým
obranám na místě vyšším. Psala se žaloba, opatřil se německý pře
klad; konšelská deputace vyžádala si slyšení u hr. Colloreda a získala
úplatkem i přímluvu Colloredova sekretáře. Lepšího spolužití s posádkou však asi nebylo.
Větší naděje skládali Pardubčané do jednání o konečnou slevu
povarného. Již v únoru po několik neděl obcházeli v Praze pardubští
poslové, Václav Vltavský s Adamem Kouřimským, písařem, vlivné
osoby, připravujíce si pohodlnější cestu k císaři. 3 ) Předním rádcem
byl jim opět podplacený písař tácu, Jiří J. Venclovský.
V červnu spisovali konšelé na pardubské radnici sypplikaci k cí·
saři po druhé. Její německý překlad vložil potom Jiří Sapius, místní
výběrčí vinného a pivního tácu, s písařem Kouřimským do rukou nejvyššímu hofmistru království, opatřivše sobě k němu vstup příml.uvou
Daniele Ferdinanda Rabšleinského z Oulentala, tehdy panského purkrabí. Od nejvyššího hofmistra šla žádost "vedle milostivé zámlu.vy
cum aUegatis k rukám Pana hofpresidenfa JMe komory dvorské
s (příznivým) připsáním" .4)
Zatím v Pardubicích přibývalo ruchu z~ zvýšené práce vojenské.
Způsobil jej Torsfenson, jenž meškaje v Stokeravě, obával se pře
rušení styku s Německem, od císařského vojska ohrožovaným. Proto
chystal se na pochod do krajů severnějších. Ve zdejší pevnosti při
pravoval se hrabě Strassoldo na možný útok švédský již 8. září ze·
sílením stráže v branách a na zdech městských osobami sousedskými.
Torstenson, zloupiv moravské kraje, překvapil prudkým vpádem Poličku, přileh! k Litomyšli a 23. října k Vysokému Mýtu. V úterý pod- .
večer, 24. října, objevil se s 6000 muži v našem okolí a rozbil hlavní
~tan bezpochyby za Vystrkovem při východní stráni u Pardubiček,D)
Svédy zničených. 6)
1) Českomorav. kro V., 1225. Proto vydal císař 3. června 1645 nařízení, a.by se
nedávali vojáci na byty do zámků a dvorů.
2) Počet, l. c.
fl) Za jejich pražský byl a do "ExpedHi" platili konšelé do 1. března 1645 45 zl.
(Počel l. c.)
4) ~očet od r. 1644 násl.
5) C. M. kro V., 1226. Dr. Rezek připouštěl možnost, že zkomolené jméno
v zápisu. švédském, polohu hlavního stanu určující, (Setschik) lze vsláhnouti na ves
Mnělice. Avšak výklad ten jest těžko obhájili pro povahu polohy vsi, odlehlé od
starodávné "cesty mýiské", po kjeré asi ubíral se hlavní voj Švédů přímo k Pardubicům.
V ten čas také spálena byla Cerná za Bory. (Počel záduší Pardubiček z r. 1649.)
6) Počel zádušní z r. 1649. (Arch. zám. bez sígn.)
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Na zprávy o blízkosti Švédů připravil se hr. Strassoldo s píli svědo.
mitou, ale zároveň s těžkou škodou měšfanstva po příkladu z ,časů
Bannérových. V městě proveden byl "mustrunk sousedský", "němž byli
se zbraní také mládenci školy zdejší. V neděli, dne 22. října, pálili a
rozvalovali občané z města i z venkova na předměstí Dlouhém zase
domky, nedávno z čásU nově nalípané a strhli také zvonici sv. Janskou.
špitál při ni a mlýn Valchovní. A tento bolný osud sdílely tentokrát
také domy, mlýny a dvorce na předměstí Bílém. Zároveň vysekávaly
se zahrady, osázené hojným štěpovím.
Potom stavělo se vyzbrojené sousedstvo po bok vojsku na šanc
městský. spevněný pro útok. Ten podnikl Torsfenson již 24. října
v noci hned po svém příchodu. Seznav však tuhý odpor, přilehl ke
zdem města v nejrannějších hodinách ve středu (25. X.) s celou armádou ci vášnivým ostřelováním pevnosli pokusil se o vstup do hradeb.
Pocit zoufalosti, z toho vzniklý, vylíčili tehdejší sousedé na pamět
pro potomky věrně sami v obšírné zprávě císaři: "Když dal komman.
. dani Pardubský, dříve než armáda švédská k městu Pardubicím přišla,
zapáliti (předměstí) a přístup nepříteli k pevnosti -odníti, vše jsme
my milerádi k službě Vaší Císařské Milosti a pro zachování pevnosti
učinili. Když na druhý den 25, Odobris nepřítel s celou armádou a kusy
k městu přitáhl - na město i zámek Vaší Císařské Milosti časem
nočním za 7 celých hodin kulemi rozpálenými a granáty ohnivými
házel,l) tím způsobem celé město, senem i jinou fu ráží vojenskou
naplněné, s rathousem, orlojem, při tom klášter blahoslavené
Panny Marie s věží, mlýn obecní a 3 pivovary s nemalým počtem
obilí sutého i v slámích ohněm zkazil, tak že toliko v městě málo
něco domův chatrnějších a kostel farní před ohněm zachován jest. _
Ta pak škoda v městě i na předměsfi učiněná do sumy 300,000 zl.
rejnských šacovati se může,
V kteréžto ouzkosU a prudkém ohni, když město nad námi a před
městí vůkol nás ohněm hořelo, my předse na posiách a v šancích
vedle soldatův ustavičně se zbraní jsme stáli, oufoku nepřátelského
čekali a jemu až do nejvyššího přemožení - jakž jsme se v tom
společně všickni prohlásili a zavázali - odpírati hotovi byli a nefoUko manželky a dítky naše, ale i všecko jmění pro zachování věr
nosti V. C. M. jsme opustili. Však když jsme my se zbraněmi na
poslách a v šancích osobně trvali, zatím rejtharstvo a jiná lůza vojenská v tom ohni domy naše plundrovali, nábytek po ohni pozůstalý
mocně brali a tak nás o všecko docela připravili." 2)
Takový obraz vryl do zdí pardubských zkrvavělou zbrani švédský
vůdce Torsfenson.
Stejně trpěl také zámek, z něhož vrhala na nepřítele spoustu posádka sfrassoldovská. V ohnivém zápase vzňala se i část hradní,
1) Napočítalo se prý asi 400 kulí namnoze i 26liberních. (Kablik, l. c.)
2) Rukopis, vložený do "Všelijakých přípisův", l. c., str. 94 násl. Viz laké koncepl purkrabí Daniele Rabšteínského ddto 14. V. 1646, sig. C 179 v arch. měst.
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pos~em

naplněná pící. Úsilím domácích byl však požár zdolán a zámek za·

chrt<d;žl~epřítel marně

snažil se, o vzetí, ~pál:néhdol města, I °hdt:hld~
k Hoře Kunětické. Take tu spalIl, ac pa a, mu e c .
obrab ~e
, dka J'eJ'í bez tak nepatrná, chránila mlsto hradu Jen
rukou, ze p~sa,
, ~
.
životy své vcasnym uiekem.
,
.. p
Útrapy od lidu Torsiensonova r~zléval!, ~eh p~:e;::nd~:r:fl ří~~
dubského yP?nst~í ješ1t,t e d!,echj;a!1~fc6~c;~ 'až
Hradci Kr'álové,:
posunul svedsky ,ve 1 e sve v~
v Zámostí Avšak i tam marne
rozlo živ je na pohc~ podle ~rhc3o a města odtáhl raději k Jičínu a
pOLk~tSiV
v~~ ~O ~?)J"lndy,elaíl °J'ehv~ :~J'ska obrátil ~e s vůdcem Konigsmarkem
k lomencum,
k Jaroměři. 2)
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o obila válka třicetiletá. již roku
,
Zkázu ~ernštein~k~ch ar l! l~ zp;s, dílo její dokonávalo tu jen
1645 tak vs~~!~anne. :e os.ta~m z o~o~~ách sežehnutých staveb, tak
bezvýznamn~JsI J)ro~enlJ. Ja
na
v rozvrá.cenem zrvote sousedstva.
,
b
'h ťl
v
'I '
d' e pivovaru a mlyna o ecm o s a o
V měst~ k~omeh spa ~~~ů~~. 3)lp;O útulek konšelského úřadu čisi!ly
deset domu "ez OS Pdo v
d' J'iž druhý den po ohni. Na MaIem
se ohořalé komory v ome ra ,mm y
,
uze sedm sousedů.
předm~sti kvapn~ zd!ihlo si t~ve sta~~~~lc~ r~lld:~olirovaných" trvalo
v oběť stavby šanců předOslafmch pad~s,at Pvet ~run u .. popa
za!im ~ust~. ~nyc~ ~~;s~: g7:~I;~~jala práce š~~covní,16 st~tků ;
mesiskych.)
, . . , d"uo r obecn'l a klasiersky zustavaly
d 't Vf v. a pre
ty a meZi mmI I v
,
pa es~ ,c yn grun
h ~ d 'v. odvážili se zdvihnouti také na teto
v ssu}mach.; Jhen ,dvdaomkOy"'PaO o~~c stavěla na spáleništi z nutné po.
sírane nove c u d e
5
třeby zase Valchovní mlýn. )
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1) Theatr~ Europae~ VV. 883 .) J
2) Theatn Europael.
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Solař Dějepis
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Hradce Králové n. Labemr.1870,

'

sir. 133, Počet děl zdá se býti ,u~n~sn:n; měšfanské školy dívčí při kostele P. Marie,
3) Kláš!erská stavve':Í
~IS e n(esn~ radnice), 22, 37, 38 na náměstí.
čp. 11, 19 v ul. Pernstyns e, cp: i o. n!m. v
" u l i c i Na dlažení", při4) Byla to zvl~ště ř~.da domudnamesi.; B~lob:~yns;RhpoŽ:račce"~ Mlýny na Chmlehlých k zám~ckemu pnkopu a omy" eZI mo

r

dimc&~ ~~~ ;~~l~:;~na

císa~Že~~ 14'I:ít~~;:4~a~ř::nf~K

1646 ohlašovali konšelé
. chodem Švédů. vůlí cí~ařského ye~itel~ ~T~d::~~d:) ob~lím a sl:dy, špitál se zvonicí
stodol 85 domu obytnby~h, 6 ~ly.n~7:1e tl. věží několik. (Všelijací přípisové, I. c. 94),
a zvony u sv. Jana, rana pn Spl a
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Hlava V. Královské komorní panství Pardubské.

Z živností pardubských vymizelo rázem kvetoucí řemeslo nožířské,

platnéřství a soukennictví; ostatní řemesla trvale živořila. Hqtový
peníz ze sfatečků vyprchal již v letech předchozích.
.
Prvé dny po odchodu švédské armády nezbylo sousedům hrubě
času oplakávati dokonalé dilo zkázy. Hned v zápětí obraceli zbytek
majetku i sil svých na spevnění pobořených šanců městských, kteréžto
chvíle popisovali potom císaři písmem jímavým: "Po spálení gruntův,
co od kamení a zdí pozusfalo, to na obojím předměstí od soldatesky
do ostatků rozkopáno, zrostlučeno a s zemi srovnáno, štěpí pak po
zahradách všudy vůkol města posekáno jest i ještě až posavad pro
vyzdvyženi šancův se boří a rozkopává. Z kterýchžto gruntův mnozí
chudí sirotci a vdovy po vytištění odtud a zbavení své dědické spravedlnosti, kterouž tu vyplacenou jměli, s nemalým lkáním a pláčem
pryč odcházejí ;cnebo pro veliký počet dragónův, v městě ležících,
v ohradě tohoto města spáleného žádného místa k bytu míti nemohou.
A sotva proti předešlému způsobu nyní třetí díl obyvatel~v toliko
v zavřeli tohoto města se zdržuje.
Po spálení mlejnův a jiných pertinentí obecních, z nichž každoročně plat na vychování pana děkana, žákovsfva i chudých lidí su.
sfenfati, podobně náklad na brány, zdi městské, věže, rafhaus, kostely,
pivovary, mlejny a jiné případnosti a potřeby obecní vycházel, ještě
k této žalostivé ruině i mosty všechny s jedné strany města solda.
teska sházela a pobořila, fak že neloliko cla městského, ale i jiných
užitkův a živností městských tou příčinou obec zbavena jest. Skrze
což služba Boží při Chrámě Páně veliké ztenčení béře, jakž hodnověrné vysvědčení před Vaší Císařskou Milosti patrně dotvrzuje. A nebude-li nad námi po Pánu Bohu další nejmilostivější Vaší Císařskou
Milostí ochrany a smilováni, jistá věc jest, že takovým způsobem v tom
městě spáleném déle vytrvati moci nebudeme."l)
Ještě po třech měsících ukazoval se však nejen v Pardubicích,
nýbrž i v okolí ustrnulý obraz spousty, prostince, ale vystižně od krajských komisařův vylíčený: "Co se města ~ardubic dotýče. to nepochybně ne jednomu, ale všemu království Ceskému, k jak velikému,
přenešfasfnému pádu a ruině to město se všemi v něm a při něm
zůstávajícími obyvateli skrze nepřítele přivedeno jest, dobře povědomo
zůstává.

Pro nepřítomnost měšťanův, kfeříž, nemajíce kde bydleti a nač
živi býti, do rozličných a okolních míst, kde kdo mohl, s manželkami
a ditkami se přichránili, té tak veliké a k vypsání nemožné škody
nebylo a není možno sčísli a jak by veliká summa toho všeho vynesla, gruntovně zvěděti, nýbrž těch přezarmoucených lidí měšfanův
Pardubských v tom nešfastném pádu samému Pánu Bohu politováno
býti může.
1) Žádost konšelů dne 30. č.rvna 1646 císaři zaslaná o slevu povarného
(Všelijací přípisové, I. c. 95).
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• k od vlastního lidu JMC skrze neJinší. m~~tečka, a }esmcf', ~a vdodenní i také posavad přicházejíc!
ustálé te~er nI ~~mz p~nst=~ i a~d nepřítele, kterýž přes to pansdtv~
silné marse a ourovam,'
v stu
Pardubicím a odtud k Hra Cl
Pardubské s celou arm,?dou k n:'e o tři dn zůstával také namnoze
Králové ~vou c~st,?, melb n: nJobytkY plšIy, tak Že málokterého
o své vsecko )m~n!,. o l I d obilí a jakého nábytku v tom
z téhož panství ChybIlo, aby. co ~l Kteří se všickni s pláčem
příběhu nešfaslném, zachov~h, ~o 'buce na ně ukládané budou,
ohlavšují, )e:tl!~e j?ke neptf:Č:a ao~:~nice prázdné a zbořené zůsiá
ponevadz vetSlm dIlem ~,:s
v.
ěkierých gruntech pro samou nyvají, tehdy ještě i vi!, ~!enz se (!ns~ých ničím jinším, toliko sam~~
nější zimu - ~eu~lVaJlcde vg~!lnodtud z panství vypuzeni budou,« (a) JI~
bytem - nachazeJl a ~ rzuJl ,
,zdné zůstati by muselo. SamI
panshrl pusi~d? p,rana"rhovali
aby se mimo (lidi)
Potom v.to celé
,
v
vého osve cem.
, "
,.
komisan v ~av~ru s v h
d v'sl a připravené zrujnovane ves~lce
zběhlé, zemrele a o vse~ n~ .o c: _ z lidí poddaných, osedlych.
i panské pohořelé a zb,?rem; ~r.u~ t k dokonalejší záhubě nepřišli _
ač dosti pracně, pokudz bk~hl tI Je~!~dceu dvou kontribucí odvozovati
z celého panství Pardubs e o ze fl
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mohlo.
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Pardubské pevnosti nový

Počátkem listopadu lé!a ~~45 pr~) vná stavba rozsáhlých šanců

díl

"soldaiů henemon?v~kyvC~, blo~ahc;; ~dvihali vojáci veliký šanc

předměstských, Na pre me~ 1 t p k západní straně zámku. S) Vchod
nad "Rybníčkem," stře h O~.Cl P!lS" u ražské chráněn byl velikým ronVF

k mostu nad př!kopem 'pr~ ~~~e k~nci dnešní třídy Wilsonovy.4) Také
delem, nasypanym na vyc o
d říko ni s proudem struhy Pernseverní bok jeho až k sO,utoku v"o Y p 'mP Okolí kláštera Minoritů
,
v
byl naspem sancovm .
, v v'Vt"
šteinske spevnen
.v'
• tar' m ramenem a novym reClS em
chránil nový ron~;l, zdVIZte~~vmÓr.I'~ek Yzabezpečuje jižní stranu města
Chrudimky na pocatku p~s VIS e v Sl
•
po zboření brány v UhCI Karlove.
•
v
roku 1646 spevňováním
Také Bí}é předifěsJí do~~t~O p~~~~il;~~n~ernšteinské. brány ~ed;
cest od Myta) a r? ce, v y I bskému mostu a "brana MeJlska
lářská na ~laženív .p~\ cStte s~013a vyhozen byl násep nejen při mo~~u
mezi mosty. Po pr~m lf. r~, del za zpustošenou branou Sedlarlabské~: ,!lýbrž taked:nohutpt. rBné bráně nasypány jsou šance p~d~l
skou pn rece Chru lmc~. v nt' B'lého a také Mezi mosty" zdelan
»
severní II jižní ~trany, na}TIes ~ Iv 6
byl šanc zvlášlm II byvale Pozeracky. )
,
F b
.. 1 1646 v Pardubicích. (Příloha "Všelijakých přípisův,
1) List d~ny 3. e mam .
, . '
1. c. str. 90 nasl.) DV" Ch t· I 67 Posílali jim konšele z Chrash do PardubiC
2) K. Paul~s,
eJInY
ras I .
•
v.v'
,
"
7 korců a 2 vedele ovsa. ••
o
d násypu přejmenovala jej na "KOCICI hradek.
3) Pozdější doba, neZnajlC ~u,:o II .'
Na ko ečku .•
4) Památku po něm ~a~~ova~a hos"!1 ec
1647.P(Počet m.)
5) Zde pracovalo se Jeste v cervenCI ro II
6) O tom ve IV. díle.

k
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Hlava V. Královské komorní panslvíPardubské.

Kamenné v~oule do ~ěl na šancích robily se v hutích Městeckých. 1)
P~kud pesfacl!Y k ~tavbe hmoty z pobořvených domů, braly se ,z lesů
mestskych; nastroje kupovaly se z penez kontribučních a obecních
Měšfané nutili se tak~ ,~s!ove!fl" Nejvyššího. lieutenanfa" i k: posluz~
potahem - "kdo co Jesie mel - "soldafum pro seno slámu a jiné
{uráže do okolních vesnic a městeček."
'
.
. O~?,bně ~loužili sousedé i, po odch~du Švédů, stojice z nařízeni
nejvysslho heutenanfa v branach »za prÍčinou bedlivého examinirování lidí přespolních«. 2)
Hlavní vojenská stráž stála v nově zdvižené strážnici dřevěné
v rynku proti domu radnímu. B)
.
, Tic~é ,rep}ání na, útisky, veIif:lem páchané, tlumilo sye však pod
spalenyml strechaml strachem pred obnoveným vpádem Svédů. Torstens~m dokonával své krvavé dílo na jaře roku 1646, poděkovav se
p"ro ,:pornou, b<;,»Iest vd~y. ~však od západu v Němcích hrozil brzy
Cecham ~ovy vudce svedsky, Vrangel s Konigsmarkem, mezi tím co
po slez~.kych dědi~~~~ loupil jint, švédský generál, obávaný Witten.
be!k: P:~yto~iov vne!s:m nebezpec~ omezovali se Pardubčané na čás
tecne knsem predesleho hospodársfví obecního a živnůstek soused.
ských aspoň " hradbách města.
, Pilně vopravoval~ radní, dům, měšfanské pivovary, zdvihali obecní
mlyn a prestavovah masne krámy s "kuUofem".
~inorité z ~Hodarů obnovovali pokažený klášter s kostelem. Nutný
pemz na obecm potřeby částečně přicházel z vůle císařské mimořádnou
slevou l?ivního ~ vinného tácu, udělenou po mnohých prosbách císařskou
resvolucl od 25, unor~ 1645 ~o konce téhož léta i s resty doby předešlé. 4)
~vsak zavse na druhe sirane Pardubčané těžce nesli a i císaři žalovali
ze krov~~ dosayvad,ních ?řemen, vojsku odváděných "soldateska po Iét~
z~; le:ac~, :nnozst~l kom c~ová, jimi všecky trávy na lukách a zahradách
pn meste I opodal od mesta vypase, ovoce a zeleniny všeliké času
letního s~ma ~yhubi, a sousedům z těchto gruntův nic užíti nedá".
"Jak mars cele armady a pagáže lidu JMC válečného 'tak také časté
sjezdy ,mnohýc~ regimentův rejtharsiva k této pevnosti: i obm stojaté
po pohch, nercdi trávu na lukách v nic přivozují a požnou. Z lesův
obecn}ch nejlepšího dříví a kmenův dubových a borových mnoho tisíc
vyse.kano, a k f?rtific~fi měsl!l i záz:tku ~a vyzdvižení šancův a jiných
pertmenh odvezeno Jest, takze nym v fech lesích sotva co hodného·
vynajíti se může."
Z~láště, pak".mnoh,é z~.ejší ~ivnos!níky tížilo, že soldateska ujímala
se mes!skych zlvnosh. Pnpommala zaloba, že "jak ofidrové vojenští
tak ta ke markeienderové vína i piva odjinud voZÍce, v městě šenkují;
1) Počet z r. 1646.
2) Najatým osobám plalila obec po 1 kopě týdně.
8) !3yI .tu ~ "što,k~aus", kam odváděli se zajatci, svedení do pevnosti. Byl upraven z cash meslske satlavy v dnešní ulici Pernštýnské. (Počel z r. 1644 násl.)
4) Počel městský z r. 1645 násl.
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v soli handlují a jak městskou živnost tak i důchod vinného a pivního tácu neplatí.« 1 )
Zničené grunty a podlomená živnost sousedská. pohádaly konšely
k opětování žádosti smělejších. Již 29. prosince téhož roku posílali
zvláštní deputaci ke královské komoře a místodržícím, těžce žalujíce
na obtížnosti a insolventi vojenské".2) Také u hejtmanů krajských prosili
ko;šelé Václav Kutnohorský s Janem Rambouskem, naby město kromě
jízdného kvarnisonu s komandantem od ostatního rejtharstva, v kraji
ležícího obtěžováno nebylo." 3) Byla totiž nouze o byty v Pardubicích
tak veliká, že dne 28. ledna 1646 v radni světnici oznamoval "adjuta nt lag-ronský na poručení nejvyššího leytenandta" úmysl položiti
v komorách domu radního šedesát »soldatův na pratšoft". Dal se
však podplatiti ientokráte 4) a zase i později od konšel, "aby dle mírnosti města šetřil".
Nepomohlo patrně as ani opětné jednání radního písaře, ani pan~
Venclovského, ani parduhského jorgeltníka, Igná~e Hochstula, kdyz
počátkem února r. 1646 žalov!lli v ,,,Expe~!ti" pyi C~ské ~omoře a při
hraběti Colloredovi "strany nekterych obhznosh vOJenskych, na obec
dokračujících".5) Zvláště měl radní písař tlumočiti stesk konšelů do
jednání Feldhoferova. a I?avid~ Flajšma~~. Příprav<;,»u k tomuto .písařovu poslaní byl "SpIS nekferych praVdlvych punktuv o gravammech
vojenských", arciknížeti Ferdinandu zaslaných, kterýžto jej zase "k re·
mediati J. E. P. P. generaH Commissaři s jistým milostivým nařízením"
odeslal. Jakého druhu bolesti tyto byly, posoudili lze z prosby Pardubských skoro v témž čase královským místodržícím zaslané, pro
interces~i u J. V. O. Arciknížete". Prosíce za odvolání dosavadního
;egimenfu dragónů a uvedení lidu pěšího "s lepší commendou". žalují, "že obtížností den po dni tím více přibývá a soldateska, aneb
dragóni v Pardubicích ležící, sami, kde se jim líbí, proti způsobu
a obyčeji předešlých guarnisi mocně po domech a spáleništích se
ložírují, v těch pak sklepy dolejší časem nočním fejně sousedům
loupají a pozůstalý některým po ohni nábyieček - což od jinších
1) Všelijací přípisové l. c. 94. (Část důvodi'l k žádosti o slevu povarného, za·
slané císaři 30. VL 1646.)
2) Počel měslský z r. 1645 ná.sl.
B) Tamtéž za r. 1646.
.
o
v
4) Zaplatili mu konšelé 2 kopy 8 gr. 4 d. "rek?mpens", aby nsold.a!u!,! nekde
jinde místo vykázal". Když opakoval rozkaz zase v unoru, dal se uprosIl! uplatkem
.5 kop 8 gr 4 d Zvláště těžil z obecních úplalků lagronský wachmislr Sirie! "pro
zachování ~írno'sli při sousedích z strany varl, šan~ův a ~ůr yšelij.akých". Bral da!
"na pár střevíc pražských, na pen!le, ryby" a pemze v ~~znrch hlu\ech. P?dobne
těžil markelender Fleyšhobr, půjčuje svůj potah i na svazem hmol k slavbe ,?omu
radního. Někdy zbavovali se ko~šelé těžší~h služe)J i dárk,em laciněj~ím .. Kdy~ "dne
18. března přišla "v noci na ou rad pU,rkmlslrovsky nena?ale Execuh yOJensk~ kaprál se 4 dragouny, jsouc od nejvys. leytenanla poslana,. "a}lY se Ihne.d vuz se
4 koni pro vezení muniti k Lipnici zaopatřil, nejsouce konsele s I~ lu v~c rychle
opatřiti, aby soldati pokojně odešli, vydali za pivo 10 gr. 2 d." (VIZ pocel m. od
r. 1644 násl.)
5) Počet m. z r. 1646, I. c.
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lidí svěřen<:v měli - P!yč ,odnášejí a ji~ berou". K tomu dokládali:
!,~ad}o v~Jse v rok? mmuI~ho 1~,45, kdyz jsme osobami svýlTli napo.
ra? vSlckn! v sa~clc~ pro~ l!epnt~H v zbrani stáli, že nad námi celé

do Lince za císařem, vezouce německy psanou "poníženou supHkaci",
aby bylo povamé zachováno Pardubské obci "in perpetuum".l) N~
cestě zdrželi se pardubští poslové několik neděl a "potom zase pn
JMCísařské, z Lince do měst Pražských přijedouc, pořád na pretenci
obecní nastupovali". Nešetřili ani zlatem, rozdávajíce dary nejen cí·
sařskému sekretáři Wagnerovi, nýbrž i v rozličných "Expedicích" .2)
V jednáni opírali se o radu pražského právního přítele, Ignáce Hochslula "jorgeltníka". kterýž bera z pardubského důch~du ~O zlatých
ročního honoráře, "praetenti obecní jak z strany mestskeho povarného, tak i v příčině obtížností vojenských soHcitovati napomahal a
všecky spisy, co kde patřilo, z českého jazyku na německo překládal".
Avšak i potom vě~ Vy konečném ro}řešení 'přec jen, d}ouh~ váz!a,:vv,
Vádav Vltavsky prinesl v tom case svemu poslam ober nejtezsl,
"jsa od loupežníků zavražděn noč~ě a násil~ě v měst;ch Pra~s~~ch".
Obec Pardubská uctila jeho pamatku velmi pOlOme, opatnvsl mu
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meslo a vukol nas predmesh ohnem plápolalo, ostatky pak llábyikUv
př:d ohpěm uchv~c;m~ a do nižších sklepův snesené s~rze domácí
yOjenske, dranCOVa?l nam rozebrány a jak domy naše, tak obilí suté
~;v s!a~ach. prudkr,m ~hnvěm.. spáleno jest; proto předsenad námi
z~~ne h~os.h nemaJI, nybrz vseho dostatek od nás míti chtějí a s námi
hure, nez-1I s těmi nejzpronevěřilejšimi lidmi zacházejí".1)
Prosby sousedské nebyly vyslyšeny. Prolo na zlepšení trudného
osudu pustili se konšelé do nových ú \7ah o trvalé slevě vinného a
a pivního tácu, tím chvatněji, že jim P. Caccia dne 27. ledna 1646
z Prahy písemně připomínal povinnost odvádění dávek od ledna
nově zadržalých. Zároveň žádal pod pečetí městskou list' přiznávací
"kde va ka~ b!! důchod,-(z ~arovaného tácu léta minulého) obrácenU:
Proloze mel "Jistou zprav u, ze by se více věrtelů svařilo než tác
odvoz~vati jměJ, k nemalému JMC důchodu ublížení, přát~Isky Pány
napommal, aby od takoyého předsevzetí upustili a vedle instrukcí
JMC Panu výběrčímu (SapiusovO týž důchod časně a náležitě odvozovati hleděli", Dobrou podporu prokazovali pardubským konšelům
nanzenÍ kom!s~ř.i krajští, J~n Ji~i My~k~ ~e, Žlunic a Hynek mladší
Talacko z Jesfehc a ve Vlcnove, vysetrujlcl dne 2. a 3. února 1646
po přáni, zám~~ké~o hejtma~a .lana Purkhada škody na panství
~ardubskem. ,Pnjavse od, k~:mselu 15 zl. "za svou práci'?) upravili
JIm pro allegat k chysiane zádo sti na císařskou kancelář věrohodný
??raz zpustošeného hospodářství Pardubic. 3) Potom starali se konšelé
SIrok,oU cestou o ověření téhož listu krajskými hejtmany. Přímluvné
psam k těmto pánům opatřil jim panský úředník Daniel Rabšteinský
z v~u!enthalu ;4) ostatek doplnila ústní prosba pánů radních, .když
prlJeh dne 22. dubna "k vyzdvihování aUeslací do Chrudimě" z rukou
kraj.sk~ch h~jtma~,ův.~) Kdrž komisaři z pražské kanceláře vinného
II pl~mho t.?c~ ~nsn:wdopIS?vali o tác, poslali konšelé tamnímu písaři
~ svemu, ~uvermku Jmmu Ja~hym~vi Venclovskému "pro memoriale"
se~t dukat~v a t~le, "aby zahm, az by praelensi obecní k JMCísařské
zasla, t~ !~c z~~zov~I".6) Dne 3~. června odjížděl konečně "v pří
tomnostI uradu ) Vadav VHavsky, obecní slarší, s písařem radním
, 1) !<oncept v arch. m~sl. mus. pardub. O utrpení pardubského sousedstva psal
lake ~emecky koncept zamecký purkrabí Daniel Rabštejnský z Oultenthalu dne
1~ .. kvelna 1646.•Byl ?či.t~m s~ědkem zkázy n;ěs!a (25. října 1645) a lisl jeho měl
byli podporou meslske zadosh o pomoc od clsare. (Arch. měst. mus. sig. C 179).
2) Počel m. z r. 1646.
3) Obsah na str. 120, 122.
4) Přejímal od městského výběrčího tácu, J. Šapiusa, peníze z povarného.
(Počel m.)
5) Počel z r. 1646.
6} Tamtéž.
7) Úřad při lom vyslrojil malou hostinu, ulrativ za víno 3 kopy 17 gr. 1 d.

pohřeb mvěs!s~ým n~kladem.
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Podruznejslho vyznamu byla cesta, pocatkem rlJna podmknuta od
radních osob, Šimona Rakovnického Ji Valentina Budějovského, ke
generalproviantmistru královslví do Cáslavě pro ponechání obci
desátého mandele sousedské úrody, sněmem ve prospěch armády povoleného. 3) Obecnější a vážnější byla však starost, když švédský
generál Wittenberg s celou armádou hnul se dne 30. září od ~iba!y
k Dobrušce a k Jaroměři, odtud k Ledči, Jihlavě a zaJ'e ke Ku!ne Hore
(16. října), vymáhaje v celém kraji Chrudtmském a Cáslavskem tuho~
kontribuci. V druhé půli října drancovali Svédové v krajině Pardubske
a zvláště v Dašidch.,t) Zdá se, že pardubský velitel, hrabě Strassoldo,
odvažoval se omeziti plen švédský občasným východem z obvodu
pardubské pevnosti. Snad takovým způsobem ocitli se v těch
dnech v Pardubicích zajatci švédští, v šatlavě potom střežení,5) Za
nepřítomnosti Strassoldovy měl "kommendu" v městě hejtman GUt·
wayn, muž povahy nevlídné. 6)
1) "Trvale", V úvodu prosby vzpomín.ajf.k?nšelé n~ ,př,ed~šlou slevu povarnéh~
dle resoluce z 25. února 1645. Potom duveruJI v da!sl uspech, "ze na budol!.Cl
časy (povarného) skrze milostivou JMC resoluci užijí" ze č!rnácli ,důvoq,~: ~. ,,,Ze.
toliko město panské, ale lidé v něm privilegiati, ku panství pardubskemu pns~usm, do
čtvrtého stavu nenáležejí (a že tedy zřízením zemským uložený plal na ne.se nevztahuje). Prolo se z loholo břemena dle jj~ých pans~ých mě,;;! vyjí~ají. 2;.Z~ jsou
podle pernšteínských svobod, císaři slvrzenych, lakovycn plat,? prosil. ~vlasle spo'
léhali na důvod třetí že neučinili se oučaslna té na onen cas ohavne Rebellye,
nýbrž lCM hejtmanÝ Pardubskými každého času, se řídili a jich ve v~em poslu~n!
byli". V článku 4.-14. vyličovali sousedskou bldu od roku 1639 az do konecne
zkázy r. 1645. (Všelijací přípisové, I. c. 94.)
2) Výprava stála 150 zl. rýnských.
•• "
8) Dne 5. února 1647 jednal! v 'par~ubicích zřízení, ~om!~!iři. o osv~dc?vam
desátého mandele a škod na obih zdelanych. Za svou pracl pflJal! krome vma 5
kop. 8 gr.
4) Českomorav. kronika, V. 1248.
5) Počel m. L c.
.
I
dO
..
6) Jsa bytem u sousedky Březinové, vyhnal tulo a sam upravi si um jeJI na
náklad obce. Počet m. I. c.
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Počátkem prosince hosfili pardubští konšelé komisaře, přijíždějící
z měst Pražských vyšetřit dávky pivní a vinné, o jejíž slevu bylo před
časem žádáno. Byli hosly zdejšího domu radního prvé dvSl dny téhož
meSlce a pak zase 8. prosince vysílán byl od konšel Jiří Sapius s pí.
sařem radním do Prahy načíti dlouhou cestu za šťastným Splněním
svrchu psané tužby. Jednali nejprve u pana Cacciy, jejž zatím žádala
dvorská komora ve Vídni o nové dobrozdání. Když pardubšfí žadatelé
"pro spěšnější fedrunk a promoU (vkročili) i v jinší místa rozdílná,«
pustili se konečně po poště "k vyššÍ ExpediU" do Bratislavy, kde
tehdáž císař přebýval, s novou zprávou komory Ceské "inyoptima forma
sepsanou",1) V Bratislavě hledali zvláštní ochrany u Simona Nezamystického, expeditora dvorské komory.2) Tehdy důvěřóvali Pardubšfí
v dokonalý úspěch tak pevně, že, zadrževše výtěžek z povarného
za celý rok 1646, obraceli jej již jako darovaný na běžná vydání
městskáya vojenská. Způsobili však tím velikou nesnáz výběrčímu,
Jiřímu Sapiovi, který vrátiv se z Bratislavy, ještě v prosinci přísně
cHován byl pro takové zadržení tácu Benediktem Cacciou do Prahy
a odsouzen k čiyřnedělnímu vězenÍ. Vybavil se však z něho přece
zase brzy, když složil do jistého času základ ve zlatě. 3) Konečné
rozhodnutí o slevě tácu odložilo se do roku příštího.
Vánoce a konec r. 1646 prožili Pardubčané pod novou vojenskou
vládou nejvyššího wachmistra Lamím z pluku Donfelixovského. 4) TýŽ
hlavní zřetel obracel k stavbě šanců, pokud nevykonali tuf o práci již
dragouni Iagronovští 5.) Z těch někter5i část stěhovala se ponenáhlu.
z Pardubic; odcházela do pole proti Své dům, na Morayě drancujícím.
Když 7. února 1647 oblehl císařský vůdce de Souches Svédy v Jihlavě,
přicházely mu posily mimo jiné zvláště z Pardubic. B) Také hrabě
Sfrassoldo vzdaloval se častěji z naši pevnosti, ponechávaje zodpovědnost nejvyššímu wachmisfru Lamirovi. 7) Poslední: trvalejší pobyt
Strassoldův v Pardubicích znamenán jest od 5. července, v srpnu
a v září. Byl to závěr drsné odvahy a vyděračství lagronských dragónů, vymáhajících "peněžité servitie" nejen v domě radním, nýbrž
i na sousedech. Protože vyslali konšelé 8. července k hejtmanům
krajským do Chrudimě zvláštní žalobce, přijel sem 18. července
1) Náklad cestovní čítal si na 60 kop. Prosil za Pardubčany u císaře i Christian
Wilhelm, veliký kurfirsl Braniborský. (Copie listu z 30. srpna 1647 v protokole
radním. Archiv měst. m. v Pardubicích.)
2) Konšelé poslali mu pošlou dar 5 kop 8 gr. 4 d.
B) Celkem 64 zl. 36 kro
4) K hodům vánočním uctili konšelé svého velitele 1 vědrem vína. (Generál
don Felix padl do švédského zajetí v bitvě u Jankova r. 1645.)
5) Dne 27. dubna 1647 žádal k šancování denně 20 silných sousedů. "Že se
mu to odepřelo, a ouřad s 10 býti nemohl, poslal na Executi do domu purkmislra
(Rakovnického) tl primátora (V. Budějovského) solda!y, kteří učinili škody mi
stravě a pití tl jináč za 2 kopy 39 gr. 5 d," (Počel I. c.)
6) Českomoravská kron. V. 1267.
7) Dne 14. května 1647 plalila obec za Lamira, na len čas kommandanta,
1 vědro vína za 6 kop 51 gr. 3 d.

Město

a panství po svém rozvratu na konel války třicetileté.

129

krajský hejtman Bernard Her!wik Čertorejský z Čerlorej a na Straudíván jsa od konšel pro "laskavé obci Pairodnium".l) Prosby
Pardubských úspěšně zkrátil sekretář hraběte Strassolda, ziskav
v říjnu svou přímluvou v Plzni CÍsařské rozhodnutí, "aby servitie ne
z města Pardubic, nýbrž z kraje Chrudimského na garnison v městě
ležící vycházely."2)
Po úsilném jednání vyhověl císař Ferdinand m. městské žádosti
také o slevu tácu, ale zase jenom částečně. Dne 4. listopadu 1647
zvláštní resolucí, v Praze danou, vzdával se práva k povarnému a to
předem nedoplatků za rok 1646 a 1647 a další dávky pro budoucích
šest let. Suma, o níž v komorní resoluci bylo rozhodnuto, dostupovala
sotva půlpáfa tisíce kop míšenských. Proto snížila se sousedům škoda,
válkou způsobená, asi o stoHnu. 3) Výsledek dlouhého jednání s císařem
zklamal a nutil konšely k opětovným prosbám.
TýŽ čas přinesl také podstatnou změnu vojenské správy v Par·
dubicích. Hrabě Strassoldo opustil po několikaletém působení v městě
Pardubskou pevnost, odcházeje ~oncem září 4) s dílem zdejší posádky
k císařskému lidu, jenž obléhal Svédy v Jihlavě. Ač často drsně a
příkře vynucoval na sous;dech dá!ky smluvené i s~évolné. přec
způsobil si u nich pro zachranu pred dokonalou zkazou vdecnou
vzpomínku. B) Dne 20. listopadu jsa při obléhání. Jihlavy smrtelně raněn,
rozloučil se navždy s bojištěm a zemřel záhy na to v Kutné Hoře.
Opuštěný voj jeho vracel se zase porůznu do Pardubic. Nástupce
Strassoldův v městě našem, generální wachmistr Mayfer, byl tu sídlem
již v půli měsíce října. 6) Ubyla mu sice 5> vá~ocíc~ je?na ko~pagnie
strassoldovská, jsouc vyvezena na gros mestsky az do Nachoda:
avšak zatím na delší čas již před vánocemi usadil se tu zase cely
štáb pluku hraběte z Puchheimu. 7)
kově,

v

1)

Počel

z r. 1647, l. c.

.

2) Konšelé vyplatili mu 14. října darem 12 zl. rýn.; "pro uctění jeho, jak na len

den, lak před tím, když do Plzně jeti měl, rozdílným časem pobráno víno za 9 rýnských 14 grošů."
3) Náklad, který obětovala obec na získání slevy, odhadoval se na 682 zl. 19 gr ..
rýn. (Počel za r. 1647, I. c.]
4) Na tuto dobu ukazuJe zyápis po~tu m~slského dl;l~ 8~_ říjn~ 1647 6.kop ?1 gr.
:3 d. kleré vyplatili konšele linku TeJneckemu, nk!eryz pn forsponu :nest,skem na
por~čení P. hr. Slrassoldy až do ležení k Jihlav~ jedoucího(?) ,- P.? ~avracem se zase
bezpečně domů koní sousedských - vyslán byl a tam 7 dm zdrzeh se musel, dokud
od téhož P. hraběte s potahem puštěn nebyl."
5) Dne 23. října posílali hr. Slrassoldovi. kon~elé do )~~ení k Jiplayě dv~
(indianské) ptáky (krocany) a vína soudek vederm "za pncmou zdrzem dobre
kommendy".
6) Bydlel v domě čp. 8 a 9 v ryn~u, kde mu byla. p~iprav-"na .kuchy~ě ,a ?yt
obecním nákladem. Dne 14. října vydavalo se Mayterov! a Je~o celedl na horke pl,V~
7 kop 40 d.; později dříví, svíčky, sůl a různé viktualie. (~ocet" !. <:.) Heber ?vadl
nástupcem Strassoldovým v Pardubicích o?rista Locateli; Mests~y poce! plukovmkova
bytu však nepřipomíná. Snad měl Locateh pouze vrchm velem nad plukem, v Pardubicích do r. 1648 bylujícím. (Heber, Burgen V. 157).
7) Počel m. (prosinec 1647).
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Vláda Mayterova v městě končila prosincem. 1) Dne 30 .. prosince
vzal místo jeho nejvyšší wachmisir baron de Crucelli. 2) Pokud mu
nebyl vysazen piat na "portie masité" z kraje, bral si různá masa
"mocně sám" na účet obce. S) Avšak i jinou tíseň, jak se zdá, působil
městu. Jeho bezpochyby týká se generální patent, Ferdinandem m.
v Praze dne 22. dubna 1648 vydaný, jímž zapovídá se dosavad.
nímu i příštímu veliteli a posádce v Pardubicích vymáhati na sousedstvu vyšší iraktace nad stanovenou kvótu, vydírání mimořádného
týdenního žoldu, zabírání živnosti šenkéřské a výběru cla v branách.ll)
Nelze však popříti užitku; který přineslo domácí vojsko toho roku
městu a obcím v těsném sousedství, když v letních měsících byly
ohrožovány novým vpádem švédským. Již 7. května vstoupil generál
WiHenberk ze Slezska do kraje Broumovského, ale obrátil se ~zase
do Kladska. K rozkazu Konigsmarkovu přišel ~8. července do Cech
opět fl odpočinul na panství Poděbradském. Cást jeho voje, stojíc
v Novém Městě nad Metuji, posunula se až do Holic. Od jihu ohro.
žovala Pardubsko v září posádka švédská z Chrudimě, zdrancovavši
mimo jiné i Mikulovice. 5)
Válečné hrůzy neuhasly v Polabí ani pji podpis~ veslfálského
mÍru. 6) Ještě v listopadu pustila se část Svédů do Cáslavského a
Chrudimského kraje a mezi Kolínetn a Pardubicemi stavel se most
k převodu vojska na Boleslavsko. Ze nevrátily se Pardubicum časy,
připomínající trýzně Torstensonovy, způsobila místní obrana.

yp
NAD LABEM.
NAPSAL

J O S E F S A K A Ř.
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DÍLU I. ČÁST
DĚJINNÝ PŘEHLED MĚSTA, ZÁMKU
A BÝV.PANSTVÍ VLETECH 1648-i90Q,

-----**-----

-"-~---

I)

,

Služné bral však až do 3. ledna 1648.

2) Počel m.
B) Od 30. prosince do 5. ledna (1648) zaplatili za ně konšelé 21 kopu 2 g. 1 d
4) O 96. (Všelijací přípisové. I. c. 62 násl.)
5) Registra Kropená (pansk~) O 14 v arch. m. mas. fol. 722 aj.; Ceskom. kro
V. 1277; Dr. A. Rezek, Dějiny C. a M. nové d. L 30; V. Paulus, D. Chrasli 1.62;
y

Ottův Nauč.

sl. heslo »Mikulovice".
6) Podepsán byl 24. října 1648.

1923.
V PARDUBICÍCH. - NÁKLADEM MĚSTA PARDU~IC.
TISKEM SPOLEČNÉ KNIHTISKÁRNY V PARDUBICICH.

