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než určóvati trest podle jeho výsledku; i zastánci odplatného trestu 
se shodují v tom, že praktioké uskutečňovárií princípu proporciú
nality činu a trestu je nejslabším bodem programu ;210) jdeť o po
žadavek v plné míre vúbec nesplniteIný, který by se zdál čirou 
hhoviUí, kdyby praxe nebyla vytvorila určitá, byť velmi nejdstá 
zvykoyá merítka, jichž se muže soudce pridržeti. 

Zákonná sazba úmerná tíži činu zustává též pri neurčitém 
CdSOllZ8Jlí; schází jen problematické vymerování konkretního tre
stu podle stupne viny. Že by neurčité odsouzení primerene upra
vené mohlo v á žne ohroziti generálne-preventivni účinnast t1'e
stán], nepodarilo se dokázatiJ. Dlužno proto doufati, že. snaha 
o spujení zretelu generální a speciální .prevence v ne,fi obsažená 
ponese tlŽ v praxi dobré ovoce. 

Čekati od jeho uzákonení zázraky hy bylo ovsern lJláhové. 
»Jest nástrojern, je rnrtvou vecí« (VVines). Ale v právním fáde 
je nerozlučnÝ1m druhem podmínečného u~souzení a propuštení: 
probation-parole-reformation. Jako tyto obrad pozornust k povaze 
z]očincove211 ) »The character of the offendel'. not the chal'acter 
of the uffence should determiJne th~ duration of the imprisonment«. 
Ti, jimž jde vážne o zlepšení trestního práva, spokojí se s malým 
PI krokem, jejž instituce pfinese. 

JindFich Va nču-rl1 , Dr.: 

M. Pavel Krystyán z Koldína1
) 

'v historickém obraze rodiny klatovských Kfestanu. 

Z puvodního jména klatovské rodiny mešťanské Kre;:;ťanu 

v polaiinené forme Krystyánu možno souditi, že nekterý ze starších 
predku jejích byl obrácenec z víry židovské :aa kresťanskou, jak 

210) 'vV ach, Die Reform der Freiheitsstrafe str. 41 »Es ist '"\ľahr, 

die richterliche Strafzumessung ist zum guten Teil Willkiir, Laune, 
Zufal1; « Kahl, D. J. Z. XI. ~tr. 896; Baerenreither cit., str. 106 ; 
Kr ä pel i n, Da.s Verbrechen als soziale Krankheit, zvl. otisk z Mo
natschrift fiir Kriminalpsychologie III. str. 34· 

211) van Ham e 1, Actes Bruxelles II. str. 537. 
1) V úvode ve svém vydání Mestskýc11 práv z r. 1579 (1876) Jac;. 

Jireček nerozmnožil ani neopravil zpráv, jež v prvním rozsáhlejším 
životopise M. Pavla Krystyána z Koldína. podal A. R yb i čka v Čas. 
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pŤÍ,klady toho známe i z jJi:ných mest. Talk. r. 1580 prijal právo luest
s.ké na Starém meste Pražsikém Jan Ž i d jinak Kre s t a n, 
sklenái;: ukázav list zachovací na pergaméne s vysvedčením o jeho 
náboženství idobrém chování od práva mesta Hradce nad Labem 
vyda.ný \' pátek pred Kvetnou nedelí (21. brezna) 1567.~) 

Význačné vlastnosti puvodního kmene, ze které pocházeH tito 
Kiesfanové, projeyily se, jak u.kážeme, zvlášte výrazne v nejzna
menitejšÍill. členu klatovské rodiny Kresťanu proslulém vzdelavateli 
práva mestského M. Pavlovi Krystyánovi z Koldína. 

Čes. ľvlusea r. 1864. Pátral sice v Klatovech po podrobnejších zprávách · 
o rodine Krystyánovské, ale výtečný znatel dejin klatovských (sic) knez 
E. V. Ríčák nemohl se ničehož o ní dohledati, protože archivy kla
tovské velikými požáry docela pľišly ve zmar. Ale zkáze požárú unikly 
prece nekteré knihy mestské XVI. stoL, o nichž nevedel RíČák. Z techto 
starých knih mestských čerpali skoro současne nové zprávy . o rodine 
Krystyánu prof. dr. J. V. Prášek v Čes. Museu filologickém r. 1895 
a dr. K. Hostaš v Čas. Čes. Musea r. 1896. Prášek v článku ,K puvodu 
Pavla Krystyána z Koldínac užil 1. svazku knih trhových a smelými, 
namnoze neoduvodnenými domnenkatni doplňoval své prameny. Hostaš 
čerpal své zprávy i z druhých knih smluvních a snubných. Z nepre
braných pokladu archivu mesta Prahy uverejnil nekteré príspevky 
o Koldínovi mago rada B. Peška v ,Právníku« r. 1864 a vletech 9Qtých 
Zikm. \ t\1 inter. A rchivár ]. Teige ve svých monumentálních Základech 
starého místopisu Pražského (I. dH r . 1910) uverejnil na str. 319-33$ 
celou radu zápisu o rodine Krystyánu, mezi nimi též zápisy ztra.cených 
starých knih klatovských. Ale ani Teige nevyčerpal plne látku chovanou 
v archive jeho péči svereném, jak jsem se presvedčil, sbíraje tu látku 
k dejepisu svého rodište Klatov. N akupilo se mi zde tolik látky, že na 
jejím základe mohl jsem podrobne a jasne vy1íčiti život rodiny, ze 
které pocházel proslulý upravitel a vydavatel Práv mestských králov
ství Českého M. Pavel Krystyán z KoMína. Jestliže se mi podarilo 
očistit jeho životopis ode všelikých hrubých chyb a rozmnož it jej no
vými zprávami, tuto radost mne kalí, že v jeho živote soukromém 
i v jeho pusobení verejném nalezl jsem mnoho nedostatkú a v povaze 
jeho tolik kazu, že se tím plne zvracuje jasný obraz, který o nem jako 
o vzoru staročeských ctností podal A. Rybička a po nem prevzal Jos. 
Jireček. Než i tu platí staré: Amicus PIato, amicus Aristoteles, magis 

. amica veritas. 

~ ) Archiv m. Prahy č. S3síI25. Týž Jan Kresťan, sklenár, r. 1584 
koupil di'lm za Židy proti nové lázni od Kateriny Saxové, tesarky, Z1. 

I25 kop g r. čes . (Ibíd. č. 2IIZ f. 177.) 
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I. 

Otcem jeho byl Mat e j K ŕ e s ť a n, jehož jméno po prvéčte
me r. 1528, kdr od Víta Beharovského Iwupil dedinu pod Hurkou 
za 23 kopy gr. m. V putomních letech priikoup.il nekteré jiné po
zemkya r. 1532 dvur »na kláštere« (č. 40) od ľ\f.arkéty Vodové Zél 

85 k. m., jež splatil r. 1537. V meste, nevÍlne ode kdy, m81 dum vedlé~ 
brán y Klášterské (č. 213). 

Není pochyby, že i v pozdejších letech rozmnožil s\'uj luajet ::k 
pozemlkový, ale vzrust jeho nemužeme stopovat pro ztrátu 2. a 3. 
svazku knih trhových z let 1549- 1584. 

V letech tficátých a ety:ficátých Matejovi Kresťanovi dvakrát 
bylo hájit své cti. R. 1535 mluvil o nem Bernart Barchanec z Bar
chova na Mecholupech, \> že by falešný kbelec mel«, z čeho povstala 
nemalá nesnáz. Prostrednictvím osob z rady vyslaných srovnána 
tato pre talk, že uznána sice pravda reči páne Berna.rtovy o tom 
kbelcj , ale zároveú se našlo, že se t.o prihudilo »z nevedení Kresťa
nova 3\ bez jeho viny«. Proto vec mezi nimi byla zdvižena a na žá
dost Mateje Kresťana zaznanlenáno do knihy smluvní, že jemu ten 
nárek nemá nic ke škode býti a žádný ho tím nemá dotýkati. Ale 
po desiti letech tuto príhodu s falešným kbelcem oh:fál svárlivý 
mešťan Matej Šin1kovic, kterého pruto :Matéj Kresťan pohnal pred 
právo. I tentokrát. spor byl smhne urovnán. 

Okolnosti, za ikterých se vykonala tato p:fátelsiká smlouva 
v dobe pfíjezdu do 'Klatov (král. podkomufího .Jiriika z Gerštorfu, 
na jehož rozkaz hofrycht8č Jakub Fikal' zVratu phjav k sobe radu 
mešťanu, sprostredkoval smlouvu, svedčí, že beželo o čest jednoho 
z predních mešťanu. 

Bylte Matej Kresťan již r. 1537 vulen do rady mestské, v nÍŽ 
zasedal i v leteeh následujících (1540, 1566). Vážnosti Jl1ezi spolu
mešťany zasloužil si též péčí, s jakou se staralo vychování a za
opatrení své četn& rodiny. Z první manželky své M:arty, rlcery Bar
bory Opavské, mel tH syny, Jana, Pavla a Jeronýma a 
tfi dcery, jednu ,neznámého nám jrrnéna a druhé dve, Ann u a 
D o r otu. S-ynľlm dostalo se rádného vzdelání na d01nácí skole 
mestské, ale pro nedostatek pramenu nemužeme udati, Ikdo v tétn 
dobe byli jejími l'ektory a ikantory. Prostľední, patrne nadanejší 
Payel vypraven byl od otce na vyšší studium do Prahy. Na univer-
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site Pražské r. 1550 dDšel gradu bakalár ského a 1'. 1552 pov)šen 
byl za mistra svobodných umení. 

Zatím starší bratr jeho Jan jd.ž r. 1546 oddelil se od otce, za
koupiv sobe od Zbraslava PodJkovy dlim nárožní(č. 149) vedIe krá ... 
mú chlebných za 380 kop m. a oženiv se s KateŤinou Lukášovic, 
vdovou po Matoušovi krejčím, která do nové domácnosti privedIa 
mu své dve deti z prvního manželství, syna Jana a dcpru Dorotu. 
KateEne Lukášovic náležel dum na rohu dnešní ulice Clemenceau
ovy a Václavské Cč.21), jlejž r. 1547 prodala za 215 kop Il1 . Matou
šovi Karhánkovi, jenž splatil jej v témže roce, čím umožneno byl0 
manželovi jejímu, že dum nove na námestí koupený mohl zaplatit 
jjž r. 1549. 

Z mladších brath Janových Pavel po svém povýšení za mi~tra 
staJ se spl'ávcem prední školy partikulární v Praze u sv. JindHcha, 
kde prosh:u jako výborný učitel jazyJka latinského, takže metboda 
jeho i v pozdejší dobe byla kladena za vzor uč~telum.3) 

Ze školy SvatojindEšské r. 1557 povolán byl za profesora na 
universitu Pražskou a téhož rOiku nadán byl e.rbem a predikátem 
z Koldína.4

) Polatiniv sobe již dHve své jméno Kresťan za Chri.
stianUR CKrystyán), po roce 1557 Pavel Kresťan nazýval se Pav
lem Krystyánem z Koldína. 

V techto letech padesátých slynul jako básník latinský, zej,mé
na jaiko gkladatel elegií v dobe, kdy úmrtí rady jeho učitehi a práte~ 
zavdávalo mu pHležitost projevit nad tím srdečnou účast a žal. Ze
mreli! tehdaž M. Šebestyán Aerichalcus CMosazník) P r eštickf 
Ct 1555), M. Jan Hortensius CZahrádka) Pražský Ct 1557), knez 
Jan Hofický; s nímž byl za mistra povýšon Ct 1558), knez Pavel 
Bydžovský, horlivý zastánce staroutraikv,ismu Ci" 1559).5) 

Nepochybujeme, že) prostrednictvím M. Pavla Krystyána v do
be, kdy rektoroval ješte na škole u sv. Jindficha, do Prahy se do
stal mladší bratr jeho Jeronym a jemu vyhlédnuía zde nevesta 

3) Tak učinil zejména M. Petr Codicillus ve své proslulé Ordo 
~tudiorum in scholis Bohemiae et Moraviae r. 1586. 

4) Ve štítu erbu Koldínova byly dva krky kohoutí proti sobé 
hl edící, v klenotu podobné dva krky kohoutí jako na štítu. 

/;) Prehled latinských skládání Koldínových podal Jos. Jireček 
v Prídavcích k svému vydání Práv mestskf."ch (str. 492-494). 
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\' Lidmile: vduve po Bartolomeji Chmelo vi. Dne 12. února 1555 Je
rOnjIn Krystyán z Klatov prijal mestské právo v Starém I.He~t~ 
PražskémG) a téhož dne a roku Lidmila, manželka Jeronyma Kre
stana, vzdala všeciken dH svuj, ikterý jí naležel po nebužtiJku B:1i'tc,-
]omeji, ,prvním manžel u jejím, i jiný všecken statek svuj, a zabe 
tfž Jeronym vzdal, manžel ce své Lidmile tentýž dH její i jiný vše-:
cken statek Syuj; obe strany ze všeho statku tak obapolne vzdaného 
pozustavily sobe po 25 kopách gr. m.T

) 

Z dcer .. Mateje Kresťana jedna neznämého nám jména byla 
])rovdána za Adama bečváre v Domažlicích, druhé dve vdány byly 
v Klatovech, Anna za Duchka Kličku, Dorota v prvním manželství 
za Floriana Čestínsikého, v druhém za Jana Sý·koru; z prvního 
manželství mela syna Jakuba, z druhého dceru Katerinu. 

Z Prahy Mateje Kresťana docházely zprávy vždy radostnejši 
o synovi jehu M. Pavlovi. Na universite slýnul jako examinátor 
baJkaláru, byl pomucn]k.em r~ktorovým pfi spI'áve duchodu (fis ci 
curator), ba -ro 1561 volen byl za dekana faJkulty arti.3tické. 

Otec nebyl ani zarmoucen, ikdyž se dovedel, že se Pavel n.dal 
universitní profesury a následoval príkladu tolika svýeh predclrtld
cu, když nespokojeni celibátním životem v koleji a malý mi príjmy 
v úrade profesorském, hledali jiného zamestnání vdečne.i,~jho a V);'j 

nusnejŠího. M. Pavel Krystyán nalezl je v úrade radllího písare 
na N ovém meste Pražs'kém. Dne 17. února 1562 učinil pľÍaahu 

k tomuto úradu 8
) a již dne 5. dubna r. 1563 predstoupiv se sV)'mi 

práte]ó pred radu Starého mesta Pra.žského, žádal za l:lvolení, aby 
za manželIku mohl pojmouti Magdalenu, dceru nekdy I.illUarta ';í
pare se soublasem jejím i matčiným.9) 

6) Archiv m. Pra,hy č. 535 f. IS. Rukojme za Jeronyma Krystyána 
byli Mikuláš Pastor a Tomáš Bechyňský. 

7) Bartošovi Chmelovi náležely dva domy na Malém námestí 
Staromestském . pod uzdafi c (č. 8. a 9.) a nekteré vinice za Košífem a 
pod Bílými horam i nad Jelením pfíkopem. (Ib id. č. 2117 f. 30.) 

. S) Archiv Il"l. Prahy č. 2117 f . 330. 
9) Ibid. č. 1235 f. 320, Nesprávne A. Rybička (v Čas. Čes. M. 1864 

str. 356) a po nem Jos. Jireček manželku Koldínovu nazývají M ag d a
len o u Ž i pan s k o u, ba Jireček mel ji za príbuznou král. rychtáfe 
a pozdeji primátora, Pavla Žipanského z Dražice. Polatinené jméno její 
č tJi S sipanissa místo správného Ssiparissa a odtud omyl jejich. Po 
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Když Ik tomu bylo svoleno, svatba vykonala se dne 21. čeryna 
1563 a oslavena od prátel Koldínských básnemi latinskými, ktcté 
sebrány byly ve sborníik a vytišteny. Dne 12. čel'vence 1.563 oba 
man želé nbapollle vzdali sobe svuj stat~k~ vymínivše si kazdý po 
100 kopách gr. čes. lO) O venoM. Pavel mel nesnáz s poručn:úky 
sirl'~tku a statku Šíparovského Janem Sladkým a Janem Ka utským, 
kte:ľí nedbali jednoho ani druhého rozkazu, aby :Mandalene z dílu 
jejího na spravedlnost její dalli k živnosti 500 kop gr. m., ta,kže hyIo 
potiebí nového prisného pOl'učenÍ pánu dne 7. záľí 1563, aby do 
západu slunce ta.kovou summu 500 kop gr. ill. jí dah a vyplnili 
z dUu jejího.lJ

) 

Již druhý mesíc po své svatbe dne 16. července r . 1563 1'1. 
Pay,el Krystyán z Koldína prijal právo mestské v Starém meste 
Pražském, u!kázav list zachovacÍ z mesta Kla:tov, vyda.ný mu Taclou 
mestskou dne 2. zá:ľí 1'. 1552; rukojme zaň byli Sixt z Ottersdorfu 
a .]i:ľík Melantrich z Aventýna.12

) P:ľijetí mestského'práva v Starém 
meste Pražském, bylo predzvestí zmeny v živote 1'1. Pavla, když za
koupiv sobe a své manželce diim rečený DomináčkovsJq:- na velkém 
námestí Staro:mestském (č. 931) od poručnikú detí po dfívejších 
majitelích Janovi a Albrechtovi z Písnice za 450 kop gr. čes.,13) 

yza] odpuštení z úradu písare radního na Novém meste4
) a pre

stehoval se do svého do.mu v Starém meste. Téhož mesÍee (7. brezna) 
a roku rozdelením statku ŠíparovskéhQ na díl M:. Pa~7la a jeho 
manželky Manda1eny prípadl dum malý vedIe pivovaru Jana Slad-

Linhartovi ŠÍpari zustala vdova Anna a obe deti jejich Magdalena a 
Jan. Statek jejich spravoval nejprve otec Linhartuv Martin Šípar a 
teprve po smrti jeho byli detem a statku Šíparovskému jmenováni 
poručníci v mešťanech pra,žských Janovi Sladkém st. z Pecinovce a 
Janovi Kautském, k nimž r. 1563 pfivzat byl za spolporučníka manžel 
Magdalenin M. Pavel Krystyán z Koldína. Z popisu pozustalosti p0-
znáváme zámožnost rodiny Šípal-ovské, které vedIe dvou domu náIežeía 
vinice podle nové Obory, zahrada na Smíchove, mestište za sv. Ondre
jem, mnoho svršku v dome, hojne listu a register. (Arch iv m. Prahy 
Č. 1172.) 

10) Archiv m. Prahy č. 2118 f. 52. 
ll) Ibid Č. 1236 f. 74. 
12) Ibid Č. 535 f. 40. 
13) Ibid. č . 2118 f. g8-99. 
14) Ibid Č. 332 f. 131. 
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kého a domu Jana Koška vačkáre,t5) k tomu nová VInIce vedIe 
Brusky a zahrada s chmelnicí na Smíchove, Nebylo divu, že pfi 
novém osazení rady mestgké v Starém meste Pražskérn dne 26. Hj
na 1565 pozornost byla obrácena na nového zámožného a vzdela
ného mešťana a že M. Pavel Krystyán byl ustanoven za konšela 
na 15. míste.16

) 

Méne radosti v techto letech vzestupu a vlivného posta.veni 
svého syna :ľ\lL Pavla v mestech Pražských otec jeho nú~l ze svého 
nejmladšího syna Jer ony m a. Ten nejenom nerozmnožoval 
statku, j,ehož nabyl sľíatkem s Lidmilou, naopak pozbýval ho .. JiŽ 
v červenci r. 1555 oba manželé prodal] Matejovi sedláfi za 50 ikop 
gr. m. zahradu v Koší:ľích za dvorem Melicharovým.17

) Téhož roku 
dve vinice v Nažovkách, jednu za 80 kop Bartolomeji Odháj a dru'" 
nou za 8ú k. BIažkovi éernohorskému.18

) Již v prvnírn roce svého 
manželství Jeronym Kresťan se dostal do rukou židovských vefi
telil. R. 1555 oba manželé byli dlužni Izdraelovi Židu 90 kol' In ., jež 
meli mu splatit užitkem vdnným,- ale kdyby se víno jemu nelíbilo, 
hotovými penezi pri sv. Martine nej prve pfÍštím. lJluh byl mu :;pl::t,
cen ji:ž 11. zá:ľí 1555.19

) 

R. 1556 Ješek Hošek, Žid, zeť Isaka školníka, učinil pfípo
veď na peníze, které Blažek Černohorskf mel klásL obema manže
Him za vinici v Nažovlkách jiemu prodanou, a to pro 75 kop nl., jež 

15) Ibid Č. 2121 f. 125 (Teige, ibid. str'. 319). Nesprávne Jos. 
Jireček (v úvode k Právum mestským st. XXIII.) mluví o koupi to
hoto domu rečeného Chocholovského po Linhartovi Šíparovi M. Pavlem 
Koldínem a manželkou jeho, neboť nebyl od nich koupen, nýbrž získán 
podelením dedictví Šíparovského mezi . Magdalenou Koldínovou a 
bratrem jejím Janem Šíparem. 

16) Archiv m. Prahy Č. 1239 f. 262. V úrade konšelském nalézáme 
ho r. 1566, kdy 22. dubna v domu »proti hrebenoviimc konal se popis 
st atku po nekdy Janovi Reháčkovi z Kvetnice v prítomnosti p. Havla 
Codrusa od Mieny a p. M. Pavla Kresťana, konšelii pfísežných (Ibid. 
Č. 1I72 f. II). Z uvedené skutečnosti vysvítá nesprávnost údaje Jirečko
va Cv úvode XXIV), že se hned po složení radního písaľství na N ovém 
meste M. Pavel z Koldína uvázal v kancléfství pri rade Starého mesta 
Pražského a že byl vynikajícím zpiisobem účasten poselstva k ds. 
Maximilianovi II. v mesíci červnu r. 1565. 

17) Archiv m. Prahy č . 2010 f. 301. 

18) lbid. č. 2010 f. 312, 320. 

19) Ibid. f. 299. 



M. Pavel Krystyán z Koldína. 317 

Jm'onynl jako rukojmí za Václava dlažiče byl jemu povinen~ pro 
než tento r. 1556 učinil phpoveď na všecken statek jejich. Když 
pfipovedi té dali místo, pripujčili sobe od neho ješte 4 kopy a 
všecku sumu 74 kop ujÍlStili mu pred jinými veŕiteli na sv-éru 
statku. 20) Ale že se ani potom manzelé tito nezbavili nesnázi dluž
ních, poznáváme r. 1569, kdy lV!. Pavel svého hratra . .Jeronyrna za
sioupil v dluhu 10 kop m., jejž on již dávno mel zaplatit Valenti
novi Junovi.21

) 

Vetší ješte zármutek mel Matej Kresťan z detí zLylých ,mu 
v Klatovech. Twk jeho nejstarší syn Jan bujným a fozpustil~lli ži- ' 
yotetm pusobil si soudy a budil pohoršenÍ. Vlednu r. 1517 žalo\'al 
naň Matej Šim\kovic, že » jest mu Bkod u na skle udelal, takoVOll 
škodu vysoce sobe váže a nápravy toho pychu žádaje«. Jakož ,pak 
i prve proto od úradu již byl trestán, nicméne na prímlllvu pánu 
a zvlášte svého bratra b8Jkalái'e Ondreje z Dalmanhorstu Matéj 
Šimlkovic prominul mu ten pye-h, takže mu tolilko 1 kopu gr. IH. za 
tu škodu dal. Horší byla vina a težší trest, když r. 1556 Jan Kľe
stan byl pohnán pred právo domácí od Vojty, sladovníka, pro ne
porádné 'obtežkání' Anny, dcery jeho, a nad to, když již uručen a 
ku právu sročen byl) ješte v domu jeho ») nočne nadjíti a se dcerou 
jeho Annou postihnouti se dal «. Marne Jan Kresťan se vymlou\al, 
že od sladovníku tam do domu Vojtova byl násilne vtazen. :Marne 
se dovolával svedectví své manžel[cy, jež nebylo prijato podle práva 
a zrízení zemského. Proti svedomí Jana, syna jej/Ího, pastorka Kre-
3ťanova, svedčilo mnoho jiných osob. Nálezern sondu konšelského 
dne 22. fíjna 1556 Jan Kresťan s Annou, dcerou Vojtechovou, 
protože se »toho nerádu cizoložstva dopustiH« , byl~ vzati n : trestání 
podle práva a v pokutu J. Mti tkráL oba dva upadli « . Odsc)uzen~m 

hylo sice vyhrazeno právo vrchní, ale zatlll1 sladovník Vojta doža
doval se u samého krále Ferdinanda L, aby svudce jeho dcery byl 
pŤÍsne potrestán. Z Rezna, kde se tehdáž král zdržoval, došel do 
IGatov list jeho ze dne 16. února 1556 o žalobe VojtEcha, že Jan, 
pekar, pľíjmím Kresťan v Klatovech, dceru jeho o poctivost pŤipra

vill pro kten~žto skutek, že by již i právem za vinného odsouzen 
hýti mel a skrze požádání apelací prutahu by eobe obdržeti chtel 

20) Ibid. Č. 2182. 

21) Č. 2121 f. 2761 • 
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Proto naiizoval král, »p0!levadž se tu, pokudž by tak bylo, skutku 
neporádného a nekresťanského dotejkat.i chce«, aby ~e \' tom spra
ved1ive a podle porádiku práva zachovali.22

) Není pochyhy, že po 
potvrzeni rozsudku domácího soudem apelačním2il ) .Jan Kresťan 
náležitým vezením a pokutou pewJžitou byl p0trestán. 

Smutnejší ješte príhoda postihla Mateje Kresťana hro7.;uým 
skutkem, kterým l'. 1565 se sveta sešla dcera jeho Anna, p1'ovdaná 
za Duchka Kličku. Nevíme, C0 bylo príčinou sváru v rodine jej'1ch, 
jenž vedl ike /katastrofe, o nÍŽ král. rychtár Viktorin Korálek po
slal arciknížeti Ferdínandovi zprávu listem ze dne 11. února 1565. 
P f átelé Anny RJičkové, sousedy v Klatovech, prý mu ohlásili, l>kte
rílJk by Duchek K1iČJka , manžel její, ji sbHÍJ a stlouci mól · a sám že 
se jest pres zeď mestskou spustiJ., žádaje v tom za opatrení a uji
štení«. A skutečne se našl0, že Anna KličJková stlučena byla a Du
chak Kli(~ka, manžel její, mezi zdmi mestskými nalezen byl, maje 
nohu zlámanou, jinak velmi stlučený, avšak ku právu se hlásil, že 
chce nevinu svo u odvésti. Podle své povinnosti král. rychtáf zádal 
úraCl. mestský za opatrení a popsání statku. Tak se též stalo. Potom 
sedmý den Anna Klicková umrela a Duchek Klíčka, manžel její, 
na ti;et.í nedeli - ve stredu. pred nedelí masoIlustní (28. února) -
také umrel. A t.a:k ta vec neprišla k slyšeni pÍ'ed právo. 

N ešťasŤl1011 príhodou sestFinou .liste byl dojat bratr její 1L 
Pavel z Koldína a pobouren ješte vice, když od svých príbuzu}'ch 
z Klatov slyšel , že se vrahovi sestry jeho dostalo poctivého pohľbu 
na hi bitove. Proto se dne 23. brezna 1565 dostavil pred k0nsi.3tol
pod obojí, aby si stežoval na de'kana klatovského Valentina '1'0-
biášoya, že » proti kanonum jeho pohrbiti dopustil tu, kde jeho man_ 
želka a prátelé j,illí se kladou pres výstrahy a žádosti prílJl1zn ~ ch. 
a.by toho nečinil a vraha tu nepohfeboval «. Od konsistore dekan 
klatovský byl volán k zodp0vednosti. J estliže se lVL Pavel KTystyán 
ve své žalobe dovolával toho, že Duche,k KliČ'ka po .té vra~cle, !> jsa 
u vezení a maje trestán býti mečenl podle poručení Jeho areiknižerÍ 
milosti;, pres zdi mestsiké skočil doh'! a zlámav hnáty umrel<:, dekan 
klatovský se hájil v liste k0nsistoŤi zaslaném, že » nebožtík l\.liČJka 

nebyl ješte sententiatus «. 

:!2 Archiv ministerstva vnitra. Missiva Č. 60 f. 108. 

2S) Knihy apelačního soudu č. f. 17581-1761. 
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Naproti tomu M. Pavel dovolával se výpisu listu arciiknížeGÍho, 
kterým poručeno bylo, aby byl ztl'están. Proto znovu opakoval svou 
žádost, »aby to télo takového mordý.ľe tu na krchove pri prátelícb 
jeho pochováno nebylo«. Konsistor slibovala, že dekana povolá ke 
slyšenÍ. M. Pavel znovu se dovolával por'učení J. ~fti arci,knízecl. 
aby vrah podle prava byl trestán »a jalci jest poručení to prišlo, žc 
jest on hned umrel. Protože jest podezrení, že byl jeden odstranen, 
chce prý na to pomysHti, má-}j o to s dekanem nliti činiti « . U) 
O Ikoncll rozepre, byla-li mrtvola Kličkova zustavena v Uliste twébo 
pohrbu či odtud vyvržena, nejsme zpraven1. 

V techto lete ch šedesátých, zdá se, že se vybouril již starší bratr 
Pavluv Jan. Ač neužil vyššího vzdeláni, než jakého, poskytov::tla 
domáci škola mestská, p:ľirozeD1TID nadánim a snad i vlivenl a po- . 
učením svého bratra Pavla vycvičil se ve ;malosti präva tolik, že 
mohl strany: zastávat pred soudy. Po prvé ho v tomto povoláni po
znávárne r. 1567, Ikdy dne 27 . ledna z Klatov bylo psáno Zikmun
dovi Pekovi., že Jan Kresťan , zmocnený k tomu poruční:k na miste 
pana BasiJia, vzal druhé hojemství do dvou nedel ode dnes.2:;~ Ti 
doby ne/kdy Jan Kresťan ovdovel. V druhé manželství ystoupi.l 
s ft1arkétou, vdovou po záhy zesnulém Janovi Ružkovi, dcerou On
dreje Železníka. Dne 18. fíjna 1568 predstoupila se syým manže
lem do rady, kde oznámiti dala, že všecken svuj statek dává jemu 
k dedičnému jmení, vymiiíujic si z Deho 200 kop miš. Také Mar
kéta pŤivedla do rodiny Jana Kresťana své !3yny z pl'vního manžel
stvi Jana a Michala, kteŤi se v pozdejšicb zápisech naz"ývali Želez- o 
niky a zachovali sobe upomínku na vHdné chováni svého otč.ima. 

O veno 200 'kop m., jež Matej Ružek svému synovi Janovi jmcnoval 
na svatebních smlouvách proti obvenení Markétinu. ale ;jí ho ne
vyplatH, vznikla pre, která r. 1570 by1a vrchním právem rozhod
nuta v prospech jeho snachy. Rukou Markétinou .lan Kresťan 
mimo jiné obdržel i dum Železnikovský (č. 175 v ulici Dlouhé) 
Dúm Železníkovský byl v sousedství domu Mikuláše Házka (č. 37). 
l'Tevime, proč mezi oberna sousedy a vedIe ~Iilkuláše Házka 
i s bratry jeho JaJkubem a JanBID došlo ikhádce a hanlivým RlovuLO, 

2~) Ju!. Pažout, Jednání a dopisy konsistorepod obojí str. 160-171. 
25) Lib. copiarum I f. II 2,1. 

~) Knihy apelač. sou du č~ 23 f. 491• 
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pro než se strany dostaly pred soud konšelský. Hozsudek na práve 
domácim byl napraven pfi soude apelačnlJn r. 1571 tak, že oba dva 
jiným ku príkladu byli ztrestáni vezením za dve nedele pofád 
zbehlé. 26

) 

Ztrátou 2. a 3. svazku knih trhových je nám znemužneno sto
povat, jaJk vletech padesátých a šedesátých X VI. století :Matej Kre
sťan opatroval a rozmnožoval své hospodáŕství. O jeho presnosti 
ve vecech penežních svedčí, že ani svému synovi ~'l. Pavlovi, tehdáž 
již váženému a zámožnému m.ešťanu a radnímn staromestskérnll , 
neprommul penez, které za ním mel. Když se r. 1566 hofl'ychtér 
primlouval u rady, aby panu M. Pavlovi Krystyánovi posláno bylo 
co nejspíš možno z Klatov 40 kop m., jež pro neho na právu byly 
složeny od Petra KnínskéJlO, Klatovští listem ze dne 1. srpna 1566 
se mu omlouvali, že prekážkou odeslání tech penez jest otec :1\1. 
Pavla :Matej Kresťan, spoluradní jejich, kter-ý- ty poníze obstavil 
pro 30 kop m. v pujčce, které má za SVi"ln synem a z techto penez 
že jest jemu pfipovedeno zaplaceni; ostatních 10 kop, chce-li ~I. Pa
vel, že mu odesláno bude. H

) Nekdy v techto letech šedesátých zemi~ela 
Matejovi Kresťanovi manželka jeho Marta, ci. ve[~el ve veku již pozd
ním v druhé manželství s Annou neznámého nám rodn, z nehož 
8e mu narodily ješte dve dceruš'ky Mar t a a K ate r ina. Boku 
1570 Matej Kresťan byl prijat k erbu a predikátu svého syna M. 
Pavla Krystyána z Koldina na prímluvu dra Tadeáše Hájka, 
s nÍillž syn jeho Pavel byl nekdy povýšen na universite Pražské 
za bakaláre a mistra.28

) Že i v posledních letech svého života jako 
pilný hospodár prikoupil sobe pozemku, o tom zachovány nám ze 
ztracených trhových knjh klatovských opisy v archivu mesta 
Prahy. 

R. 1570 .Matej Kresťan se svou manželkou Annou ikoupil od 
Havla Trybule zahradu s chmelnjcí na Svatojakubském platu pod 
jeho dedinou vr che m Kre s ť a no v s k Ý m a pri chmelnici Pe-

26) Knihy apelač. soudu č. 23 f. 281. 

27) Lib. copiarum I. f. 98. 
28) Nesprávne Jos. Jireček uvádí, že tehdáž lc erbu tomu byl prijat 

Jan Jelínek, Medník pánu Smifických v Náchode, co se stalo již r. 1557. 
R. 1570 erb Koldínú byl pozmenen tak, že mÍsto kohoutích krku, které 
se v ozdobách nad štítem prvotne opakovaly, po)oženy jsou dve sloní 
trouby a prostred mezi nimi šesticípá hvezda. 
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chanové ležící za 1971/2 kop m.; r. 1571 v únuľu od :Mateje kan
tora dedinu pod Zbalov~ou za 55 kop m. a tého ž roku v listopadu 
od svého syna Jana Kresťana dedinu na Chuchle vedIe dediny 
Mandaleny Kulíškové za 150 kop m., vše vždy hotove zaplativ. 2

") 

Ale již r. 1572 Matyáš Krystyán postižen nemocí, dožádal se 
dne 16. července 1572 ŠImona Plavenského a Jana Štefle, aby byli 
svedky kšaftu jeho a neuchová-li ho pán Buh ode snuti, vysved
čiH jej pred právem. Svým trem synum Jan o v i, p a Il u m i
str u P a v lov i a Jer ony m u v i a dceii D o l' f) teS Ý k o
r o v é z první své manželky odkázal dúm (u Klášterské brány č . 

23), dvur na E:lášterském predmestí (č. 40), dedinu vrch na roz
hraní, dedinu na Zbalovkách, dedinu k Štepánovicum a louku 
s kusem též :k Štepánovicúm na rovné podelení, ale tak, aby Dorota 
Sý1korová v tomi napred 50 kup m. mela, protože na ni nejméne na
ložiJl a jí slíbil, že jí neco více učiní. Svým detem z .Anny, druhé 
manželky své, dcerám M a rt e a K a·t e r ine udkizal dedinu, 
kterou koupil od Mateje kantora a druhuu lkoupenou od Havla Try
bule pod vrchem a druhou od Pitanského na rozhraní a treti od Ša
bata koupenou na Velké louce. Temto obema dcerkám odkázal zá
ruveň hotové peníze, co by jich koJí zustalo po jeho smrti, ale ty do 
dojiti let jejich nlely být chovány, u p. purklnistra a pánu. Ruvnež 
jim odJkázal všecky šatyasvršky. Za mocnou otcovskou puručnici 
ustanovil jim svou dceru Dorotu Stkorovou. Pru prípad smrti její 
dHve, než by jeho dítky malé let došly, poručnictví melo s ní prejít 
na jeho synaJ Jana Krystyána, jemuž se v tom jaJko i jí plne dllve
roval. Z hotuvých pene z 10 \kop m. melo býti dáno na stavení nové 
školy, čeládce zaplacena služba a Barbore mimo zaplacení služby 
5 kop m. Všem detem na rovné podelení odkázal krávy, vepre hla
dóvé, kdežto vepr krmný mel být zabit a mezi chudé rozdelen. Ke 
konci ;kšaftu zustavitel vzp omínal pre, kterou začal pfi práve s Lid
milou Faflovou o ustranení nekterých vecí - nevíme, pri které 
priležitosti - aprilkazoval, »což by toho koH obdržáno bylo, to aby 
náleželo synilm jeho z první ,manželky. Zbylých 11 kop lll. K.ate
fine Faflové za chmelnici od ní ikuupenou Dorota 8~'korová mela 
.zaJplatit podle vejrunku z užitku letošních, které k wbe prijme na 

!rn) A rchiv mesta Prahy č. 2230 f. 295, 296. 
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vychování detí. sO
) Tu nedeli o sv. Bartolomeji (24. srpna) zemrei 

Matyáš Krystyán z Koldína, jak hlásá hápis na náhrobní des ce 
mramorové ve farním kostele P. Marie pod klirem, kter-uu synové 
a dr.era z prvního manželství uctili památku otcovu.:\I) 

Není nám zachoväna pamet toho, jak se tfi s-ynovG Matyúšovi 
a dcera jeho Dorota rozdelili u dedictví otcovské. Jen z pozďejších 
zápisú trhových poznáváme, že se nárožní dum KresCanovský pfi 
bráne Klášterské (č. 23) dostal Jeronymoví, od nehož již r. 1573 
kouplI jej za 480 kop ,m. jeho- bratrJan.äZ

) Dedinu vrch Seménko\'
skt, pozdeji Kresťanovský, pfi rozhraní prejal ~1. Pavel, od neho.i 
r. 1575 koupil ji rovn.ež bratr jeho Jan za 500 kop IO., ukáza\ 
400 kop II Jana Bárto-vic za dedinu jemu prodanouR3

) a duplativ 
ostatních 100 kop teprve r. 1583.3

.) Dvur na Klášterském predllH~
stí (č. 40) ujal sám Jan, jenž r. 1576 od Jakuba Šrámka koupil 
za 50 ikop m. chalupu Hovorkovslkou za svým dvorem a vedle .Kvas
ničkovského dvora. 35

) 

Ze zápisu trhu domu Kresťanovského poznáváme, že se Je1'o
nym Krystyán nezprostíl dluhu, jež ho byly tižily v Praze již 
v Pl'vních letech manže]stvÍ jeho s LidmHou ovdovelou Chmeloyou. 

~ O) Prekvapuje, že v ldaftu Matyáše Krystyána není vzpomenuto, 
nejstarší dce'ry jeho neznámého nám jména, provdané za Adama beaváre 
clo Domažlic, tehdáž již asi zemi-elé, po níž však ·zustalo více detí, synu 
a dcer. O ní víme ze svedectvÍ syna Matyášova Jana, že otec jeho 
z. prvního manželství mel tri syny a tfi dcery a ze kšaftu M. Pavla 
Krystyána z Koldína r. I582, jenž svými odkazy pamatoval na svého 
švakra Adama, bečváre v Domaž1icích a na jeho deti. 

':l)Archiv m. Prahy č. 2230 f. 293. Tento. výpis z kneh kšaftit mest
ských vydán byl s povolením purkmistra a rady m. Klatov na jistší 
duvei'enÍ upečetený pečetí téhož mesta dne 4. červene 1. 1589. 

32) Snad v techto letech nekdy Jan Krystyán prodal svuj dum 
na náméstí (č. 149) Václavovi Skfivánkovi, synovi nekdy Petra Ski-i· 
vánka bakalái-e. Presného data nemužeme udat pro ztrátu 2. a 3. svazku 
knih trhových. Rukou dcery jeho Lidmily tento dum dostal se V ác1a
vovi Korálkovi z Tešína, ač i potom dlouho nazýván Skfivánkovským. 

3.3) Závdavek 250. kop m . M. Pavel Janovi Bartovi slíbil čekati do 
i'oka, kdy s užitkem IS kop m. mel jej splatiti a ostatek splácet ročne 
po 50 k. Podobne po So k mel splácet bratr jeho Jan r. 1578 a 1579, ale 
splatil teprve r. I583. 

<14) Arch. m. Prahy Č. 2230, 234, 295. 
35) Ibid. Č. 2230. f. 29S. 
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Ne-dme, kdy zemrela tato manželka jeho: anj! kdy a Pl'OČ se vrátil 
do Klatov a zachránil-li co ze svého majetiku pražského .. listo je, 
že pro dluhy prodal svuj podíl z dedictvíotcovského, dum J{ŕesťa
llovskf, svému bratru Janovi. Ze závdavku 100 kop m. prijal je
nom 60 kop, kdežto 40 'kop složeno na práve pro veiitele.3d

) Na . 
prímluvu Jan Krystyán uvolil se platit .ľoky, ne po 15 kupách, jaik 

bylo umluveno, nýbrž po 20 kopách. Na domu byla pojištena ne
jaká suma kop pro nezleíj!lé sestry z druhého manželství otcova. · 
Na žádost J eronymovu por učnice jejich, jeho vlastní sestra Dorota 
Sýkorová, svolila rk trhu. Poslední zprávu o Jeronymovi máme 
z roku 1576, kdy se dne 20. února priznal v rade, že zaŕí Jan, 
bratr jeho, dal p. Jindfichovi Bešínovi 25 kop a do Prahy 15 kop ' 
a. tak vyplnil dva vejrunky po 20 k. Poznáváme z tohoto zápisu, 
že tohoto roku žil ješte ve svém rodišti, ale ztracena jest parnet, kdy 
zemrel. Na hrob jeho ve farním kostelc k]atovském položella byla 
sice náhrobni deska serbem Koldínovský-m, ale pravé poslední 
číslice letopočtu jeho úmrtí jsou nečitelne setreny. 

VedIe rozdílu dedictrí otcovského, z nehož nejvetší užitek mel 
nej starší syn Jan Krystyán, predni jeho starostí byIo ješte doko
nati soud počatý již otcem jeho s Lidmilou Faflovou pred právem 
domácim. VedIe neho poručnikem v této pfi byl ustanoven bakalár 
Václav Šimkonis. Ze zápisu knih soudu apelačního poznáváme, 
že vedle Lidmily Faflové pohán ena byla k soudu i Katerina Ružená 
a obe obvlineny, že z domu neikdy Matyáše Krystyána - nepozná
váme ani nyní, za jaké príležitosti -- odnesly svršky, klenoty a 
nemalou sumu na penezích. Vrchním právem dne 19. února 1573 
byl potvrzen rozsudek domácího soudu konšelského ze dne 11. záfí 
1572, bohuž.el nevime, jak znel. 

Když r. 1579 úpravou M. Pavla Krystyána z Kuldína vydána 
byla tiskern dlouho žádaná Práva mestská, bratr jeho Jan jiste na
plnen byl pýchou z díla toho. Radost jeho však byla zka]ena ješte 
téhož roku hrozným požárem, který dne 12. kvetna zničil skoro 
celé mesto Klatovy a zpusobil zlé škody i jeho statku. Pfi vydání . 
výtahu z Koldínových Práv mestských proslulé Koldinovy S u m
m y účasten byl nejak i bratr jeho Jan, jehož erb pfipojen je vzadu 

311) Ibid. f. 294. 
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hned v pn'ním vydání jejím r. 1581. K dI'uhému vydaní 1'. 1582 
Jan Krystyán pridal sestavení »Pokut právy mestskými vymere~ 
ných«. Svou znalostí vecí právních pomáhal Mikulášovi Lounské
mu ve vecech sirotčÍch pfi práve domácím v poručnictví, jež mu 
r. 1585 sverila Lidmila Kaffunková z ·Poborovic nad svýrn nezle
tilým synkem Pavlem. V odmenu za tyto služby, které sliboval 
i prište konati, Mikuláš Lounský r. 1586 pujčill mu 1.00 ,kop 111. 

z penez téhož sir.otka, aby do dojití let jeho užíval jich bez úroku.S7
) 

Že pii teehto vedomostech prá vni.ch a pfi značném majetku , 
který spojil ve svých rukou, ani pozdeji, když po svém otci užíval 
r,rbn a predikátu z Koldína, Jan Krystyán ni;kdy nebyl volen do 
rady mestské, vinou byly asi prestupkya hríchy jeho lnladších let. 
Zdá se, že byl povahy výbušné a tou i pozdejÍ! strhován byl ve spory 
a utkání se svými spolumešťany, pfi nichž nekdy neprestalo na slo
vech hanlivých" nýbrž došlo i ík ranám. Tak se patrne stalo v hádce 
jeho s Adamem Pačkem, o níž nevíme více, než co nám praví nález 
,soudu apelačního ze dne 25. Ikvetna 1588, kterým potvrzen byl roz
sudek soudu [konšelského ze dne 25. dubna 15'88 s tim doložením, 
že l'Adam Paček také i ten náklad, co jest týž Jan Krystyán na 
léky a od hojení bradýrum dal a vynaložil, zase vynahl'aditi a za
p]at~i má.« .38) 

ISotva se pozdravil z tohoto krvavého ubití Jan Krystyán, byl 
znepoikojen zprávou o nemoci svého mladšího bratra M. Pavla a 
hrzo potom zarmoucen zprávou o smrti jeho. Starost o poručnictví 
nad osirelou dcerou jeho Lidmilou a nad statJkeIJl jejím primela ho 
k tomu, že hned ikonal prípravy ke svému presídlení do Prahy. Na 
žädost jeho dosvedčovali illU dne 26. ledna 1589 statí spolumešťané 
Šimon Plavenský z Plaufeldu, Jan Záhrobský z Tešínu , l\ial'tin De
c1ivo a Jan Bilský, že »bera sobe za manželku Markétu, dceru ne
kdy Ondfeje Železníka, rádne a. ki~esťansky v stav svatý, manžels'ký 
jsou se sl)ali a z toho manželského lože J .~ naM aty á š e a Me l
c h y sed ech a a- jiné dítky pohlaví ženského poctive a fádne na 
s\'et splodili«. Odjinud známe ryze zvláštní jména ohou dcer jejich 
L á s ík y a Nad e j e. Dne 30. ledna téhož roku 1589 vydán mu 
byl od mestské rady list na pergamene o ľádném splozeni a cho-

( 7) Lib_ oblig:o II., f. 95. 
3S) Knihy apelač. soudu Č. 33 f. 27. 
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vání a dne 10. února podobný list o zhoštení mešfanství z téhož 
mesta, jichž putreboval ke své žádosti, aby byl prijat za mešťana 
v Starém meste Pražgkém. Mestské právo bylo nlU tu udeleno dne 
28. února 1589; rukojme zaň byli Václav Radoňovský z Kosmá·~ 
čova, nekdejší jeho krajan klatovskÝ" a BaItazar GraUlner krej
Čí. 39 ) Tehdáž Veru nový mešťan staromestský netušil, jaké tEížké 
starosti oč~ká vají jej v novém jehu pusobišti. 

Mladší jeho bratr M. Pavel byl sice hojne požehnán puzem
skými statky, jichž byl obratným a šťastným shromažďovate]cm, 
ale neužil va.lne štesti a radosti ve svém živote rodiÍnném. Svou po
,'ahou, zdá se, že byl muž prchlivý, jak ukázal v prvním roce svého 
prebývání v dome Domináčkovském, krátce pred tím, než byl do
sazen do úradu konšelského, zlým ztýráním 'kucharky Anny 
z Bydžova~ Dne 8. ríjna 1565 Anna deveč'ka žalovala u práva, Ž.e 
M. Pavel Krystyán ji nenáležite zbil a ztlouikl, takže jí hned bradýr 
oko vyníti ,musil; provinila-li co ona, že muhl ji jako čeledína 

svého, zaplatic jí službu" pustiti a odpuštení dáti, žádala za spra.
vedlivé od práva opatrení. Ze svedectví dvou žen poznáváme ne
pekný obraz domácnosti M. 'Pavla. Marta Ružovie svedčila: Prišla 
jsem k manželce M. Pavla a ona mela fertoch ukrvác~ný, já se ji 
optala, co jí jest a ona pravila, že ji kucharka uprala a upravši ji, 
že jest šla j~šte na ni žalovat k pan u magistru, a já ji rekla: což 
pak pan mistr ac . tomu rekne a ona prej: já nevím, jak ho mám 
dočekab, ' vím,. že mne ješte pro ni upere; já k tomu rekla: což jí 
sobe talk mnoho ,Táží, mrchy slepý, a ona tak rekla, že jí všeho více 
veii nežl~ mne; já rekla, že to dobre není, a v tom jsem šla pryč.40) 

Katerina truhlárka od Pavla Mreňka dne 22. Hjna 15G5 
8vedčj}a pred soudem: Prišla ke mne rnanželka pana mistra i pri
šedši rekla mi téťkto: naše kuchar!lca opet od nás vandrovala; já jí 
proti tomu rekla: vša1k jste jí pekne pripravili, že jste jí. voci vy
tloukli, a ona rekla: však jest jí toliko pan mistr dal baňku, kč by 
jí prsteny dal; já víc ne-vím. 

Svedectví oba u žen týkala se dvou ruzn{fch prípadu, jak po
znáváme z prubehu líčení pfi soude, kde se obvinený mistr bránil 

39) Archiv m, Prahy Č. 535 f. 215'. 
40) Archiv m. Prahy č. 1239 f. 255'. 
41) Archív m. Prahy č. 1048 f. 145', 154', 
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tuze, že by se jí rukou nebo cÍill jiným v hla vu její dotekl nebo 
toho oka, ukazuje, že jest od prirození na zraku nedo~tatečná a co 

škod jemu nadelala. Proti tomu od prítele Anny deveč,ky mluveno, 
že j:Lž predešle byla velmi ubita - - jak dosvedčovala Marta Hužo
vic - od manže1ky ·mistra Pavla, co se paJk spo.kojilo a ona n a 
roz'kaz práva zase k nemu šla, ale potom on sám ~. jak. svedčila 
KateŤina truhlárka - M. Pavel ji zbil a stlonk!. až i olko jí vy
tloukl , což jeho manželka pred lidmi oznamovala, kterruk by jí 
Anne prsteny v to. oko dal. Tomuto svedectví odpíral M. Pavel, do
volávaje se sverrectví své manželky, že nic tclwvého nem] uvila, 
které jakož i jjná svedomí dal čisti. Znovu opakoval, že Anna de
veČlka prve tlm akeru nic nevidela a cink na n em mela. Proti tomu 
pritel Anin dobre namítal, že »se ona na cink nehojí, ale na vy
ražení oka bradýľ jest ji hojil a jí .118 vyníti musil«. M. Pavel vy
táčel se j, tím,. že ona sama mohla sobe, to udelati, ježio jsouc nev.i
domá, »není div, že Ly ona trnk upadši olko sobe vyrazila. Talk i ku
charka jeho, kterou od sv. Havla minulého má, jsouq vidomá, však 
v tom jeho domu zmeteném s jedné podlahy na druhou upadla 
a rukU; sobe témer vyrazila a taJkéf jest tato Anna mohla nékde na 
schodech nebo jinde upadnouti«. Ale pi'es tuto obranu M. Pav-el 
netuše dobrého konce své pre výpovedí soudní, posleehl rady kún
šelu již pred tím sobe dané, aby se o to hledel smluvit se stra.nou 
odpornou,42) a podal SB na. výrok smlouvcu, pánu radních Lukáše 
z Pereftu a Augustýna apaty.káre. Jejich výpovedí dne 12. bÍ'ezna 
1566 porovnán spor s Annou kucharkou z Byclžova »0 nČJuký 

úraz« tak, že 11. Pavel Krystyán ); za škody, kterÁ na právo nalo
žila, a služby své obmeškala pro chudobu jejíí dáti pfip~)vedel 6 kop 
gr . čes. pfi actum tétn smlouvy 2 k., a o Jifí nejprve pľíštÚll 2 k. 
a pfi sv. Duše hned pfišlém ostatní 2 kopy.43) 

V dobe svého konšelství r. 1566 M. Pavel Krystyán s ľomá
šem Bechyňským byl zvolen za úredníka záduší sv. :Mikuláše 
v Starém meste Pražském.44) V úrade tom setrval j náslodující l~ta. 
Ale pri obnove rady staromestské r . 1568 M .. Pavel Krystyán neby} 
jjž pojat v počet konšeh\, protože zatím prijal úrad písafe radllíhú 

42) Archiv ffi. Prahy č. I131 f. I7-17'. 
43) Archiv ffi. Prahy č. 2.121 f. 162'. 
H) Ibid. Č. 1667. B. 
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pfi tomto úrade. Dne 22. záľí 1568 Jan Kulíšek spoluradní a ~L 
Pavel Krystyán z Koldína, pís ar rad n í, na žádost Augustýna 
apaty.káre, spoluradního, phšedše k nemu, vyslyšeli jeho vuH po
slední a NI. Krystyán byl požádán od neho, aby ji sepsal!::;) 
V tomto zápise čteme poprvé jméno M. Pavla v úrade pi~edního 
písa re l'adního neboli tkanclére rady Starome~tské. Úradem pfed
niho písare radního M. Pavel ,Krystyán nabyl znamenitého príjmu 
nejen roční službou - radním písaŕum staromestskfm pla.ceno 
byIo tehdáž po kope v témdni - nýbrž i poplatky za ruzné 11aho
dilé práce písarské jako bylo psaní kšaftu, inventáNi, smlu\71 o spo
lečné vzdání statku, vklady zápisu domu do knih mestských a j!6) 
V kšaftech nlnohý zámožný odkazatel vzpomenul zvláštním da
rem písare radního k sepsání jeho povolaného. Tak r. 1571 .Tan 
K u1íšek, šlnejdír v Železné uli:ci, odkázal M. Pavlovi Krystyánovi 
z Koldína velký svícen mosazný, kten' v velké svetnici na reteze 
visLU) 

Novým duchod81n M. Pavlovi Krystyánovi bylo umožnenu 
rychle množiti svuj domovni majetek. Již r. 15G9 koupil sobe a své 

,manže1ce Mandalene za 40 kop m. druhý díl vinice za Ko~í:ľi vedIe 
vindce 8vé a l\1arikéty Kulhavé od poručníkú sírotku a statku ne
kdy Albrechta z Písnice a Uršuly z Gleysenthálu.48

) Téhož loku 
tuto vinici za Košíri vymenil s' Janem Vartovským z Varty za dum 
»u Loupu « proti Velké koleji. .K zá.pisu svolono jen s podnlÍnkou, 
aby v roce po:i;ád zbehlénl~ ponevadž vice domu má, kterýžkuli pro
dal a souseda hOdného osadi1.49

) Podle této podmínky M. Pavel r. 
1570 prodal Janovi :~Malému svuj dum mezi pivovarem Jana Slad
kého a domem Jana Haška vaČlkáre za 115 kop gr. čes. Z penez 
za tento ďum M. Pavel i na miste své manželky Mandaleny i>Z do
bré pfízne a lásky i: 80 kop gr. čes. (po 12~~ k. čes. ročne) od,evzdal 
své tchýni Anne Šíparce, pri čem Jan Šípar, syn její, šyakrKol
dínu\", se priznal, že své matce z lásky synovské též 1UO kop gr. 

4il) Ibid. č. 2017 f. 131'. 

46) O platech radních písarú Staromestských viz Z. Wintra, Kul-
turní obraz českých mest I. str. 732-733. 

47) Archiv m. Prahy č. 2120 f. 12 7. 
(8) Ibid. Č. 2013 f. 49'. 
(9) Ibid. Č. 22,!8 f. 235'. 
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čes. konečne dáti chcet IkdyžbykoJi ona na nem toho požádala. :aO) 
Roku 1572 M. Pavel prodal Janovi Rakovnickému, jinak Pilátovi,. 
dum v osade sv. :Mikuláše, ziskaný výmenou r. 1567 za vinici od 
JiHka Melantricha z Aventina.51

) Roku 1573 Jan Šipar za 100 
kop m. koupil od svého švaJkra M. Pavla zahradu s chmelnici ~ 
poustkou za rekou Vltavou nad pľívozem Nového mesta Praž
ského.52

') R. 1574 oba švakfi smiuvili se o nekteré peníze dlužnÍ, 
rozličné náklady a platy viničné z vinic na hore Kanturku blíž 
Zlíchova proti bráne Vyšehradské, na nichž z každého strychll. vy
cházi pod pokutou v výsade týchž vinic obsaženou platu l'očního 
a večného 14 gr. čes. 

Již v techto letech sedmdesátých M. Pavel Krystyán z penez 
nahospodarených pujčoval mešťanum i šlechticiim vetší a menší 
sumy, užívaje v tom i prostredIiiÍctví Židii. Tak r. 157:3 Lyl mu dln
žen 150 kop gr. čes. Tomáš Groff, jenž uj istil dluh na svém domu 
»U bilého lva« na Ovocném trhu. 53

) R. 1574· z poručení purkmi
stra a pánu M. LPavel 'Krystyán z Koldina, kancléľ, byl zveden 
domu nekdy Zikmunda Velvarského, v nemž nyní Herman Hl)Šek 
bydlí, pro 25 kop gr. čes. na témž domu pojištenýeh, které hned 
pfi času sv. Jiií již minulého miHy jemu býti dány od H ermana 
a Duchny" ženy jeho.54

) S týmž Židem Hermanem Hoškem M .. Pa~ 
vel z Koldína dostal se u úradu desíti soudcu ve pfi o nejak)- dluh, 
k nemuž se mistr nechtel znátiJ. Hošek postavil za svedky dva 
mladé Židy, Šalamouna Mojžíšova a Jakuba Izdrahelova syna. 
Ale jejich svedectví nemeoky učinená, od písare česky preložená, 
.M. Pavel prohlásil za falešná: jedno svededví prý se potýká s dru
hým rovne co onech stareu v Babylone; Koldín v ten eas sv. '1'1"0-

jice, na kdy kladli dluh, ani nebyl v Praze. První stání skonč.ilo 
tun, že pre byla odložena. K druhému svedek Jakub, pojat stI'a
ehem, již se ani nedostavil, uprchnuv z mesta. Druhf balamoun 
pres pfísné dotazování setrval pfi své výpovedi. Rozsudkem de~íti 
soudcú dne 28. brezna 1576 svedectví obou Židú byIo zdviženo a 

50) Ibid. f. 268. 
51) Ibid. f. 301'. 
52) Ibid. Č : 42 f. 118. 

(i 3) Archiv m. Prahy Č. 2122 f. 73. 
54) Ibiel. Č . 2II 2i f. 35. 
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Šalamoun byl vz at v trestání.55
) Roku 1577 }II. Pavel Krystyán, 

kan clér , oznámil v rade, že na s'mlouvu mezi ním s Hermanem 
IIoškem Žddem a Duchnou, ženou jeho~ pridal 150 kop gr. m. a 
pozustávajících ješte 150 kop gr. čes . že v šesti nedélích dodají. Pii 
tom Hošek Žid s Duchnou, svou ženou, prejali na sebe k zapla
cení dluh pana Ferdinanda Švihovského z Rirzmberka 75 kop gr. 
čes. M. Pavlovi povinný podle zápisu pri úrade nejvyš. purkrab
ství učineného.56) Vletech 1577--1578 splácen byl ll. Pavlovi 
tento dluh od Hermana Hoška a ženy jeho Duchny. 

Neslavné a nešťastné bylo zasažení :M. Pavla Krystyána 
z Koldína, kanclére Staromestského na památném sneme r. lj75, 
na nemž se strana novoutrakvistická smeru l uter~kého společn~ 
s bratrimi českýrni pokoušela zjednat sobe svobodu nábožem~kou 
na základe složené 'tehdáž konfese české. ~\f.ezi posIy Pražanii pri
mas Staromestsk)- Jan Krejčí z Dražice, horlivý stal'outrakvista, 
který prízní a vlivem arcibiskupa Antonína Prusa dosáhl tohoto 
predního místa mezi radními, smluviv se potají a lstne s íkanclé
rem M. Pavlem z Koldína~ stejného smýšlení, hledel zpúsubit od
klad v p:ľijetí konfese če,ské od Rtavu mestského, když již schvá
lena byla od vyšších sta vu. Na míste Pražanu a druhých mest p1'O

mluvil dne 17. kvet na M. Pavel Krystyán, kanclér Stal'omest.;kL 
že mesta za. to žádaji, ponevadž spis o mnoha artikulích spamato
vani se nemúže, aby jim byl podán k. bedlivému uvážení, po ncmž 
by dali odpoveď. Ale pan Mjehal Španovský z Lisova, jeuen z vuilcu 
strany novoutrakvistické, horlive se pfičiňující o dOllodu pokro
kov)Tch stran náboženských, poznav, že to, co kanclér promluvil, 
nebylo ze společného usneseni mest ,král. , navrhl, aby, jak slušné 
jest, vysvetlení bylo dáno tem, kdo by toho potrebovali pfi kterém 
článku, a aby proto vystoupili ti , kdo by toho žádali. Ale nikdo 
nevystoupil, ba naopak všichni poslové stavu mestského 'prohlÚbili, 
že neu~návají žádného nedostatku a sesnášejí s predloženým spi
sem. Proto od reditele snemu nejvyš. sudí pana Bohuslava Felixe 
Hasištejnského z IJobkovic z usnesení stavu panského a rytírského 
bylo oznám:eno, »ponevadž tu jíž obecné snesení jest a žádní ne
dostatkové se nenacházejí a ponevadž jediný tolik o R\:emplár jest 

55) Archiv m. Prahy č . Il65 f. I 97- 199, 225-226. 

56) Ibid. Č . 2122 f . 2z8. 



330 Dr. Jindfich Vančura: 

predJ rukama, neuznává se potreba, aby jedné či dvema osobám to 
melo b);t podáváno k valchování«. F0tom i ~1:. Pavel Krystyán 
prohlásil, že ·»ne tou merou toho žádal, aby se nemeli snésti a po
nevadž tak J-Mti dobré zdání jest, že se také ve všem s uábe.Jí-s: . Chu
vání Koldínovo na sneme r. 1575 a vubec povaha jeho ostre hy ly 
posouzeny a odsouzeny současným historikem lužickým Kryšt.)
fem 1vlanliusem, tehdáž v Praze žijícím. Kanclér StaromeRtsk)· byl 
prý "prim.aRuv nejvetší pochlebnÍlk, človek lehkomyslný a žváé ... , 
jen aby se tomu bláznu starému (Janovi Krejčímu z Dražice) za
Hbil, zapomenuv se na svedomí i na svou poctivost v č.istém učenÍ, 

jehož SlC dohre prve povedom byl, Saul býti a Pavel neb kresťan 
slouti radeji než býti chtel ... Na vaše svedomí, o Čechové, kteÍ'Í 
ste človeka toho dobre znali, smele a bezpečne sel1dvolávám.(l:I>7j 
V tomto ostrém odsudku M. Pavel z Koldína nesprávne je poklú
dán za odpadlíka od čistého učení, jímž on nikdy nebyl, nýbrž se 
znal ,k strane stal'outrakvistické, jak jsme poznali z jeho pfátelství 
s knezem Pavlem Bydžovským, horlivým vudcem této strany, jehož 
smrt r. 1579 opeval latinskou elegií. 

Téhož roku kanclér Staromestský M. Pavel Krystyán pu M. 
Matejovi Bydžovském z Aventýnu zvolen byl v rade za správce 
>penez Zbytkovských«. Tak se nazýval0 nadání, založené r~ 1550 
mešťanem Staromestským 1vIatoušem Zbytkem, jenž všer-ko svt:' 
jmení odkázal na založení jistiny, z níž by pak opatrováním purk
mistra a pánu pujčovány byly chudým mešťanum všech tfí mest 
Pražských k založení žirvnosti sumy od jedné do dvaceti kop, aby 
vetší počet lidu mohl btý podel en. Ty to pujčky mely být splaco-
ván r, menší v roce, vetší " malých ročních lhutách, tak aby ty pe
níze stále byly pohotove ku pohodlí a k živnosti poti'ebným li
dem.:l8} Nadání v život uvedl a pečlivým opatrovníkem jeho ·byl 
M. Mar~k Bydžovský zAventýna. 

Ke konci listopadu téhož roku 1675 M. Pavel Krystyán účast
ni! se v poselství Pražanu · (dvou '!lwnšelu Staromestskýeh a d"Oll 
No\;omestských) do Vidne, aby prednesli králi Rudolfovi blaho
práni kekorunování jeho za krále Rímského a pofádali h0 za 
stvrzení privilegií obema mestum PražS'k)Tm, za odvolAní článku 

117) Ferd. Hrejsa, Česká konfese str. 171, pozn. 2. 

58) Archiv mesta Prahy č. 2142, f. III'. 
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snemovního O čeládce a za navrácení mestum král. práva k od
úmrtern. Privilegia mest Pražských byla potvrzena due 17. pro
since, o jiném král vyslovil dobrou vúli, ale s odkladeDl. V tomto 
pofízení pvslové podali zprávu radám obou mest Pražských spolu 
shromáždeným dne 30. prosi nee a pfíjali jejich podekování. Kan
clére M. Pavla Krystyána, jenž ve Vídni jiste byl mluvčím posel
stva, uvítal mladší jeho druh v úrade písarském M. :MiJkuláš Ale
thinus :Kolínský latinskou básní o 14 verších. Raku 1576 kancléri 
Staromestskému M. Pavlovlli Krystyánovi z Koldína M. Joachym 
Fddericus p:ľipsal Iknížku vychovatelských veršu latinských, vy
danou u Jifíka Nigrina. 

Ale práve v roce této hlučnejší verejné činosti l". 1575 kanclér 
Staromestský M. Pavel Krystyán byl postižen rmr.Vl'atffill azkázou 
svéh6 života rodinného.. Z manželství jeho s Mandalenou bíparovou 
pošly tfi dítky, synek Pavel a dcerky Anna a KateÍ'ina. Nevime, 
co bylo príčinou rozporu obou 'manžehl., jiste ruznost povah a 
prchlivost M. Pavla, kterou jsme poznalIiI již v prvních lete ch jeho 
manželství. Predcházel jisté prudký spor a hádka, prv nľž .Man
dalena ve, stredu den sv. Antonína (19. ledna) .léta 1575 opustila 
svého manžela i své deti a výše než pres rok jinde noclehovala. 
Nevole, která z toho povstala mezi nimi, byla aspoň nru venek uro-,; 
nána teprve dne 6. červ na 1576, kdy prost.ľednictvím král. hejt
mana na Starém meste J>ražském Vavfince hrabete Šlika, primasa 
téhož mesta Jana z Draž,ice a mešťana Zachal'iáše od l'ajsk)Tch 
jablek došlo ke smlouvé mezi manžely, kterou ~L Pavel podle zá
'pisu o společném statku vzdání }.fandalené od vedI s dobrou volí 
List na. 500 ,kop m. s úrokem obyčejným na urazené paní Annu a 
Mandalenu, sestry vlastní z Vresovic a na Doubravské hore, Te
plici a Krupce, k tomu jí postoupil domu s zahradou ležícího u sv. 
:Štepána velikéhO a pfi vkladu této slnlouvy do knéh mestských 
dal jí penez hotových 50 kop m. Za to manželka jeho slílJila, Ž8 se 
již dále a ví ce nebude nijak potahovat na statek jejich obapolne 
knihami vzdaný ani na Pavla Krystyána nŕžádným vymyšleným 
zpusobem. Tolikéž odevzdala jemu mocne spravedlnost, v které 
pred pány úredniky praŽSký-mi desk zemských činiti jest - o níž 
jinruk nejsme zpraveni - aby, což l-y se jí koH na dál jeH dostati 
r;nohl0, buď prátelským nebo soudním zpusobem, sobe jí dobývati 
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mohl. Konečne smluveno, jestliže by kdy dobrá a svobodná ville 

obojí strany byla a oni zase s sebou bi1i chteli, toho ~e pfi tom 
zusta vuje. 59) 

Když Mandalena Šiparka téhož roku 1576 prodala dum s za
hradou na Novém meste Pražském u sv. Štepána jí vedle této 
sm]ouvy postoupený Mandalene Salomene, manželce .Erika Breč

ťana za 55 kop gr. čes. a chtela tento trh stvrditi knihami mčst." 
~kýmä , 1'1. Pavel Krystyán odeprel tomu a ohlásil se, že tuto sumu 
za tento dum sám složí. Mandalena povolivši! k tomu, pHznala se 
y rade pred pány Starého mesta Pražského, že tech 55 kop gr. čes. 
od M. IPavla Krystyána prijala.60

) 

lN edovídáme se již o tom" zdali bylo dosaženo plného smiru 
mezi manžely a zdali se pani Mandalena navrátila do rodiny, kte
rou opustila. DnB 2,1. rijna 1579 nebylo ji již na žive ani synka 
jejího Pavla, když se M. Pavel Krystyán z Koldína, kanclér Sta- I 

rébo mesta Pražského na míste a , k ruce svých dcer n9zletilých I 
Anny a Katefiny prilipovídal »na všecJky a všeliké svr3ky, též pe- ~ 
nÍze hotové a klenoty v dome Šípai;ovském -v tom sklepe proti svet-
nici dolejší započetené, prave se k nim lepší právo miti,4.!jl) 

, V techto letech zmareného života rodinného M. Pavel Kry-styán 
z Koldína nalézal zapomenutí nejen Y obvyklém zamestnání ú h:d
ním v kanceláTi radnice Staromestské, ·nýbrž i ve veliké práci. 
kterou se skonávalo dílo společného zákon~ku pro soudy mestské~ 

jehož nevyhnutelná potreba nast~la po zÍ'Ízení apelačního soudu 
na hrade Pražském roku 1548 jalwžto vr chního práva pro soudy 
konšelské v mestech král. všech zemí ikoruny České. V komisi o tt) 
zrÍzené dostalo se predního úkolu kancléTi Starého mesta Praž
ského M. PavlU-Vii Krystyánovi jakožto znamenitému znalci toho 
práva Stalomestského p-uvodu normberského, jež v konečné sou~ 
stavné úprave praeí hlavne Koldínovou ľ. 1579 jako Prá v a 
me s t s k á králoyství Českého a mal'ikrabství Moravského byla vy
tištena v tis:kál'ne proslulých impressor-u JiHka ~Ie]antriclla 

z Aventýna a Daniele Adama z Veleslavína.62
) V pfi pise- riady Sta-

ll 9) Archiv m. Prahy Č. 2122 f. 181-182. 

ao} Ibid. f. 182. 

61) Ibid. Č. 2182. 

62) Druhé vydání Práv mestských opatril r. 1618 Samuel Adam 
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romestské k cis. Rudolfovi II. ze dne 21. zá:fí 1579 vydavatel je
jich pochlubuje se svými vedomostiniu velikém díle kodifikačním 
práva iímského za cisare Justiniana, k nemuž p.Hpojuje zprávy 
o pokusech zakonodár:ných u nás za cisare Karla IV. a za prvních 
Hahsburku na trune českém. V prípise ke čtenáH ze rine 22. záľí 
u!kazuje na obtíže a nesnáze úpravy práv mestskýclJ , podnikané 
již pred vice než padesáti léty a na jejich potrebu a ri li ložitost. Po 
stránce vecné i sluhové práci Kuldínove od odborníku rzdán~ byľa · 

všecka chvála a jméno M. Pavla Krystyána práveúl se radí ke 
jménlun prednich vzdelavatelt'i práva jazykmfi českým, jakými byli 
Ctibor Tovačovský z Cimbul>;ka, Viiktorin Kornel ze Všehrd, Al
brecht Rendl z Úšavy, Karel z Žerotína. 

Již následujicího roku 1580 NI. Pavel Koldín vešel v nové 
manželstvÍ, šťastnejší než1i bylo první. Patrne prátBli jeho y IGa- . 
tovech byla mu vyhlédnuta za druhou chuť :Marta, vdova po Vítovi 
Kulíškovi, bratru Baltazara Kulíška, latinského veršovc~ z básni
ckého kruhu, jemuž náležel i M. Pavel z Koldína . . Marta sama po
cháze]á, z Breznice z rodiču Mateje Kulíška a Markéty, ale otec 
její byl již mrtev; matka její se znovu provdala za Václava ne
známého rodu, jemuž se potom rovnež dustalo názvu Kulíška. 
V Breznici dne 10. července 1580 staly se svatebni smlouvy mezi 
poctivou pani Martou Kulíškovou z lIlatov a 'panem mistrem Pa
vlem Krystyánem z Koldína, kanclérem Starého mesta Pražského. 
Paní Marta pripovedela býti manželkou pana mistra Pavla a, pu 
sobe mimo výpravu poctivou jmenovalat vena do dne a do roka pul 
tretího sta kop gr. čes. z dUu svého, který mela se 8VOU sestrou 
Annuu Štenglovou na vsi Martinicích. 63 

) Proti tomu pan mistr 

z Veleslavína. K potrebám vedeck)rm vydal je znova 1". 1876 Jos. Ji
reček s úvodem o spofízení jich a o osudech jejich jakož i o živote 
Pavla Krystyána Koldína. 

63) Zápis o trhu vsi Martinic, po nemž pro Jos. Jirečka marne 
ve dskách zemských pátral A. Rezek Cv úvodu str. XXVII.) podarilo 
se mne nalézti ve dskách zemských vetších (2 L. 1). Pfi obnove poho
relých desk r. 1544 v pátek po sv. Bonifáci (IS. kve.tna) zapsán byl ve 
dsky trh ze dne 21. duhna 1519, kterým Bohuslav z Horovic prodal své 
dedictví dvur poplužní v Mar t i nic í c h s dedinami, porostlinami, 
úlehlemi s lukami, s lesy, s potoky. " splatem tímto ve vsi Martinicích 
na dvorích kme'tcích Havlovi K ulíškovi, meštenínu v Breznici i za 170 
kop gr. lll . Havel Kulíšek byl otec Mateje Kulíška a tedy ded Martin. 
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Pavel podle obyčeje a zvyklosti mest Pražských obvenil téz PlU tre
tího sta kop gr. čes . a to též do dne a roku. Smlouvám svatebním 
v Breznici prítomni byli se strany nevestiny Šebestyán Štengel 
z Rezna, obyvatel toho času v mestečku Breznici, manžel se5try 
Martiny Anny, Václav Kulíšek, otčhn, a :Markéta, matka :Martina; 
se strany ženichovy Gabriel Svechin z Paumberka, obo:iíeh práv 
duktor a rada pfi apelaeich, Tomáš Groff z Greyffenberka a bratr 
mistruv Jan Krystyán. Do desk zemských dne. 29. listopadu 1580 
vložen hyl zápis, kterým Marta Kulíšková z nI'ezniee, mčštka 

Starého mesta Pražského, dcera nekdy ~Iateje Kulíška, meštenína 
v Breznici, je dlužna 250 !kop gr. čes. Pavlovi Krystyánovi z Kol
dína, kancléfi Starého mesta Pražského, manželu ,~vému a · jPho 

dedicúm i hudoucím. Sumu tuto mají držitelé statku jejího zapla
titi hned po smrti j,ejí; pakH hy nr-dali. ~ehdy Pavfll Krystyán 
z Koldína nebo jeho dedicové a budoucí budou se moci s jedním 
komornikem pražským uvázat:iJ v dH její, v puI vsi Martinic.M

) Po
dobný zápis téhož dne a roku vložen byl ~ od Anny Kulíškové, SP"" 

st ry Martiny, v prospech Šebestyána Štengla z Rezna. 
V Marte Ku1íškové, druhé své manželce, :M. Pavel nalezl mi

lou a pil nou družku svého života a ochotnou pomocnici v rOZillno
žování statku rodiného. Paní Marta v dome Domináčkovskórn 

svého manžela dokonce zavedla sobe obchod se sukny a plátny.65) 
V dobE\ kdy se M. Pavel z Koldína opet tešil z radostí života 1'0-

I 

diného - :Marta po roce poviIa mu dcerušku LidmiluÓ6
) - pod-

nikl nové dí10 literární, z nehož jiste vyplynul mu značný zisk 
hmotný. Aby rozšíHI známost práv mestských, uč.inil z nich vitah 
stručný a tato S II mm a prá v, venovaná král. podkomofímu 

Jak ' ze zápisu patrno, je nesprávn}T 'údaj Jirečkuv, že ves Martinice ná
ležela predtím Ferdinandovi Lokšanovi z Lokšanu. 

64) Dsky zemské vetší 89. M. lz'. 
65) Roku I583 klatovský mešťan Lazar Šindel z Ebrharce, doplatil 

M. Pavlovi Krystyánovi zbytek dluhu, kterým byl povinen manže1ce 
jeho za sukna a plátna od ní koupená. (Lib, obligo II. f. 75). 

66) A Rybička (v letech 1864 str. 39) a Jos. Jireček (v úvode 
str. XXVI.) nesprávne detmi Marty Ku1íškové jmenují i syna Pavla 
a dcery Annu a Katerinu, co pro krátké manželství její (1580-1582) 
bylo by velkým požehnáním božím. Vyložili jsme již. že Pavel a obe 
starší dcerušky Koldínovy Anna a Katerina pošli z prvního manželstv i 
jeho s Magdalenou Šíparovou. 
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Buriánovi Trčkoviz Lipé a na Svetlé nad Sázavou, v)tištená ľ\Jku 
1581 li JiHka Nigrina (Černého) " uvítaná všucle s velikým po
nlékenl, tištena byla potom mnohokrát. 

Úspech, s kterým se potkala Summa .práv mestských, byl M. 
Pavlovi Krystyánovi podnetem., že složil podobnou príručku ze zfÍ
zeni zemského, která vyšla tiskem rovnež u Nigrilna pod názvern 
Práva a zrízení zemská království Českého 
v k rát k o u s u m ,m u u ved e n á č i l i v Ý t a h z e z r í
z e II í z e mského. P:ľipisem ze dne 20. záfí 1583 venoval 
ji nejvysšímu písafi zemskému Michalovi Španovskému z Li
sova a na Pacove. Príčinou sepsání této Sumrny práv a zfÍzení 
zemgkých byl nejen praktický účel, »aby jedenkaždý vlastním zku
sením svým takové platnosti z této skrovné knwky dosáhnouti 
mohl «, nýbrž i vlastenecká tendence, aby »te1:n národa českého po
mluvačunl a utrhačum, kte:ľí vubec knihami po národech vyda
nými rozpisovati smejí, že Čechové žádných práv nemají: apudie 
prisloví každý svou bez všelilkého trestáni vyje, - tím snázeji odo
lati a k zahanbení je pfívésti mohl ( .67) Není nám jasno, pro~ tuto 
Summ II stihl zákaz kan celáfe královské, že nesmela býti vy
dána. 58) 

Vydáním Práv mestských a Summy },I. Pavel Krystyán 
prosIavil se velice mezi tehdejšími spisovateli českými. Hoku 1682 
M. Marek Bydžovský z Florentýna, nekdy žá1k ji8ho na universite, 
venova] kancléfi Staromestskému M. Pavlovi K rystyánovi, kteréno 
nazývá svým praeceptorem a prítelem úctyhodnýnl, spis: Tabulae · 
causae efficientis et materiales meteorum, jakousi nebeskou f j&iku 

ku prospechu mládeže akademické.flll
) 

Ale na krátce trvalo manželské štestí KoldíllOVO po Doku Mar
tine. VeHkým morem Pražským, který poč,av vkvetnu 1582, pO
trval po celé léto až do konce fÍjna, ztratil svou druhou chot: í obe 
dcerušky z prvníbo manželství Annu a Katerinu, takže zbyla llJU 

67) Citát uvádí A. Rybička v Čas. Čes . Musea I864 str. 401. 
6S) V inventári pozustalosti Koldínovy čteme, že se celý náklad 

tohoto kompendia úízení zemského od ]. Mti Cís. dekretem zapové
deného a již vyt išteného choval nahore v komore domu Dominačkov

ského na Velkém námestí. 
(9) A. Truhlár, Rukoveť k písemnictví humanickému str. 172- 173. 
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z druhé manželky nedávno narazená Liduška. Toto hruzuE- neštestí 
rodinné provázeli prátelé Koldínovi latinskými žalozpevy, j±chž 
sbírka. vyšla. r. 1583 u Jifiho Nigrina snázvem »TUlllUlus piae 
matronae D. Marthae cunjug:Ís D. Pauli Christiani a Koldina et 
Pauli ·filii et Catharinae et Annae filiarum defunctorum ((. 

V neútešném hoH a zármutku M. Pavel z Kuldína hIedal 
úlevy v samote Veliké 'koleje, kam se na čas prestehoval ze .3\ého 
domu a. kde kolegiát M. Marek Bydžovský z Florentýna byl mu 
druhem a. tešitelem. V tento nebezpečný čas navštívení hožího a 
rány lnorové, v níž naporád lidé... mimo SVIni "šcc'ku ·nalleji 
z sveta toho odcházejí ... i obávaje se téhož, co na ;iin;ich, zvlášte 
na své pi;emiJé manžel ce , svých pÍ'emilých dítkách, synú a deerách 
videl, ~I. Pavel Krystyán V prvních dne ch prosince 1582 psal kon
cept své záveti. K sobe do VeHké koleje povulal mladšího pís.are 
radního :Martina Jíšu, aby kšaft jeho na cisto prepsa1.70 

j S"é ve
liké jmení zustavoval svým dedicum, své milé dceii Lidmile tH <lily 
a čtvrtý svému milému brairovi Janovi Krystyánovi z KoIdína 
a svým mi11Tm sestrám Dorote a Marte spolu spanem M. Markenl 

. Bydžovským z Florentýna. Vedle 4 domú. tfí v Star pm meste a jed
noho na Novém7l

) a krámu pfi dvefích kotdl tamních, b~-la to 
vinice na Kanturkách s budkou i s tou poustkou pN ní, platy na 
vinicích ležících na hore Kantúrkách u Zlíchova, též nekterých 
na Letni, penez hotových, což by se koli našlo po smrti jeho na 
jakékoli minci, prstenú> 'koflíku, svrškú všelija1cých, dluln'l j t JllU 

pO'\:liinných krome tech, které mu pi;átelé byli dlužni, tem všecky 
odpouštel, též vína, pláten, co pred rukama jest, summou všecken 
statek movitý i nemovitý. »Pakli by Buh neuchoval I..idmily, dCel"ky 
jeho milé« , všeClken statek mel spadnout na druhé kšaftovníky 

70) Dne II. listopadu 1592 svedčil Martin Jíša, písar dolejší kan
celáre, že 1. 1582, když M. Pavel Krystyán po smrti manželky i detí 
jelto se pre stehoval do Veliké koleje, tu že pro neho k M. Markovi 
do jeho pokoje -poslal a jemu kšaft svuj k prepsání dal, tak že on učinil 
a ten kšaft potrhaný a nespečetený svou rukou jest prepsal. (Archív 
mesta Prahy Č. 2265 f. II7.) 

71) V Starém meste Pražském byl to dum Dominačkovský na 
VeJkém námestí, v nemž M. Pavel bydlil, dum Loupovský proti Velké 
koleji na rohu pod loubím, tretí mezi postfihači, na N ovém meste dum 
II sv. Štepána se zahrádkou ukrchova ' ležící. 
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spol il S detmi Jana, brat ra jeho, a Doroty, sestry jeho, ale byli po
vinni vydat z neho detem Adama bečváre, švakra jeho v Domažli
cích, po 36 kopách m. a Katefine, ujičine jeho v Sušici, též 33 kop 
m. Do Vel~é ·koleje na spravení a oprav,ení svet nice zimní 20 
kop m., ~L Matejovi z Hájku 10 zlatých uherských, Janovi Var
tovskému 10 kop čes. K záduší Božího tela na N ovém meste Praž
ském meli vydati 10 kop gr. čes., ke špitálu sv. Pavla 10 kop čes., 
k záduší sv. Mikuláše v Starém meste Pražském 10 kop čes. tak, 
aby nic více nežádali od pohi'bu:IZ

) Za puhostinnost, kt.eré užil .M. 
Pavel ve Velkékoleji v dobe svého velikého zarmoucení po smrti 
své manželky a dítek, odmenil se .mistrum kolegiátum t.ím, že dne 
5. února 1583 daroval jim na opravu kapl,e Božího tela 2 kupy 
gr. m. ročního platu, ikterý mel pojištený na vinici 6 str. nad }.1ichlí 
za Jezerkou, ,kteruu tehdáž držel Ji:ľík Holnioký bečvái', soused 
Nového mesta Pražského, ale s výminkou, že z te ch 2 kop každého 
roku chudým lidem pri stredopostí 15 gr. a druhých 15 gr. v zele
ný čtvrtek dávati budou a zbývající llj2 kopy obraeeti mají na 
opravu svého kostela.7:I) Neuplynul ani ješte tento rok 1583 a M. 
Pavlovi Krystyánuvi bylo želeti nové ztráty smrtí jeho sestry 
\' Klatovech Doroty Sýkorové.74

) 

Pre:kvapuje, že po techto bolestných ztrátách M. Pavel Kry
styán z Koldína, bohatý mešťan pražský a pán na ~Iartinicích, jak 
se po' svém druhérn sňatku pyšne psával, se nevzdal svého úradu 
l'adního písarství, ba že ani putom neochabl ve vyhledá vání nových 
hmotných užitku. Tak hned r. 1583, když mu podle svatebních 
smluv nebylo vyplaceno 250 kop m. vena, dal se komorníkem pfi 
dskách zemských uvázat v pul vsÍ! Martinic jakožto dH nebožky své 
manžel,ky Marty KulíŠkové. 75

) Téhož roku 1583 koupil od rytíre 

72) Archiv mesta Prahy č . 2205 f. I I7. Kšaft Koldímuv otiskl již 
B. Peška v Právníku r. I864 a Jos. Jireček v pHdavcich svého vydání 
Práv mestských (str. 496-498). 

73) Priznání p. M. Pavla Christianusa z Koldína a na Martinicích, 
kancléfe pánu Pražan Starého mesta Pražského pred úfadem purk
mistrovským čte se v archivu m. Prahy č. 2034 f. 35 a Č . 2016 f. 134'-135. 

i4) Na náhrobní desce z červeného mramoru zasazené nyní v po
stranní zdi hfbitovního kostela sv. Jakuba v mírném reliefu spati-uje 
se postava ženská, u jejíž pravé nohy umísten jest erb Koldínovsk)T . 

. 75) Dsky zemské vetší 89. M. lZ. 
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Ferdinanda. Lokšana z Lokšan za 100 kop vinici S str. "e dvou 
kusech na Starce,76) ale jinou vinici též o dvou kusech v Kantur
kách pradal za 30 .kop Zikmundovi Šlechtov~, ševcLT'l) R. 1584 
z poručení purkmistra apánt'l uveden hyl v dum Samuele Lavína 
Melnického, jinak Noska v osade sv. Ondreje pro dluh 25 kop gr. 
čes. a domu toho dlužnÍk mu postoupi'l.78) Téhož roku 158 ft dne 
4. kvetna byl právem nápadním po Anne a Katefine, dcerácl~ 

,wých, naň prišlým, vzveden v dum nárožní ležící »v Kuchyních «, 
jenž náležel ľlekdy Janovi Šíparovi, ujci jmenovanych deer.U

) 

Proti tomu odpor vložni Jakub Šípar, jinak Dražický a Estera: ne
kdy Jana Šípare a již Zikmunda Vodáka manželka. sO

) Odpor Ja
kuba Šípare Dražického byl nálezem práva Starého mesta Praž
ského 30. srpna 1585 zdvižen a M. Pavel Krystyá.Ii pfi sv€m 
zmocneni zllstaven.s1

) Rozepre s Esterou Vodákovou skončena byla 
r. 1586 tím, že Jan Cyrillus, plnonlocník její, upustil od odporu, 
prijav k ruce její od M. Pavla 35 kop gr. Č.82 ) Dunl sám jjž ried 
!-jm v červenci 1584 Koldín prodal za 100 kop gr. čes. Janovi Var
tovSlkému z Varty.83) 

V techto letech ~1. Pavel Krystyán již nezastával úradu kan
cJérského pfi rade Staromestské. V úrade tom trval ješte za snčmn 
z;}sedajícího v posledních mesících r. 1583, na HemŽ se jednalo 
o sl'ovnání práva mestského s zemským a zvlášť o rádu pfi sou
uech i usneseno, aby otom nejvyšší úredníci a Roudcoyé zem6tí 
radu vza]i s osobami ze všech tfí stavt'l k tomu zvolenými po šesti 
z lcaždého stavu. Z Pražanu byli mezi nlffil ~I. :Matej 
Bydžovský z Aventirna a M. Pavel Krystyán z Koldína. Meli se 
sjíti na hrade Pražském dne 30. dubna 1584. a oč by se snesli, mela 

76) Archiv m. Prahy č. 2034 f. 67. 
77) Ibid. f. 180'. 
78) Ibid. č. 2II2 f. 165. 
79) Nesprávne Jos. Jireček Cv úvode XXVlr.~XXVIII.) uvádí, 

že Jan Šípar umrel r. 1587 a že jeho manželkou byla sestra druhé choti 
Koldínovy. Víme, že sestra Marty Ku1íškové byla Anna Stenglová 
v Breznici. 

80) Archiv m. Prahy č. 2II21 f. 178, č. 1I36 f. 2.69'. 
81) Ibid. Č. 1136 f . 269'. 
82) Ibid. é. 2230 f. 135. ' 
83) O prodeji ·domu toho psal M. Pavel Krystyán svému bratrov~ · 

Janovi do Klatov, ale potom oznamoval mu, že s prodeje toho sešlo. 
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mít platnust a být pojato do zHzení zemského.s4
) Není pochyby" 

že se Koldín k úkolu tomu výborne hodil znalostí svou práva mest
ského a zemského, nemáme však zpráv o tom, jakou práci konal 
v této Qwmisi. 

Roku 1584 M. Pavel Krystyán vzdal se kuneč.ne svého úradu 
ka.nclérského a pH obnove rady v Starém meste Pražském dne 
24. červ na 1584 zvolen byl za radního" položen byv v seznanlU se
nú-toru na desátém míste.85 ) Dne 24. srpna 1584 M. Pavel Kry
strán z Koldína a na Martinicích po prvé prijal úrad purkmistr
skj.86) Málo dní potom {28. června) Jan z Dražice, StarOlnestský 
primátor, odkázal ve svém kšaftu M. Pavlovi Krystyánovi, SH~mu 
milému príteli, pro památku a od sepsání poslední vule pozlacený 
koník stľíbrný se svým znakem s tou nadejí, že neopustí jeho man
zelky a nedopustí žádné prekážky pečetením nebu jinak.s7

) Téhož 
roku v srpnu Jakub Augustýn, apatykár, v dlahu 180 zlatých 
uherských posto upil Koldínovi do čtyr let porád zbehlých svuj duru 
s zahrádkou »na brehu« u sv. Valentina a když r. 1586 :n.I. Pa" e] 
mu pľipujčil 50 kop, vzdal mu tento duru vubec, prijav od neho 
pľídavkem ješte 15 kop.88) 

Když M. Pavel Krystyán z Koldína hyl vyňat z kanclérské 
povinnusti a posazen na úrad konšelský, požádal r. 1585 radu 
nlestskou, aby propušten byl i ze správcovství penez Zl>ytkovsk)'ch, 
jnž zastával po deset let (1575-1585) . K žádosti jeho bylo 8vole110 
a za správce jich zvolen ná8tupce jeho v úrade kanclérském doktor 
Matouš GregQrius z Tulechova a podle neho Václav Declivo s do
hlédáním k nim primasa Staromestského V ácla,:a st. KrocÍIla 
z Drahobejle. Zvolených osob M. Pavel z Koldína požádal, aby co 
od svého 'ujetí úradu toho prijmou a zase vydaji, puznamenávali 
clo zvlášthích register, ponevadž ve svých počtech a registHch na~ 

C'hází nekterý nedostateik, taikže bude mu prehlédnouti je, co vy..: 
žáclá nekterÝÍ čas a tep rve potom odvede jim náležite pOl'ádná l'egi-
~tTa i sumu. 89

) . -

84) W . W . Tomek, Dejepis m. Prahy XII., str. 317 . 
. 85) Archív m. Prahy č. 69 f. 83. 

86) Ibíd. f. 83. 
8T) B. Peška v Právníka 1864, str. 195. 
8 8) Archív m. Prahy ~. 2230 f.70. 
89) Ibid. č. 2231 f. 76. 

~bornik vM právních a státnÍch xxv. 3- '. 23 
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Téhož ruku 1585 M. Pavel Krystyán se oženil po tfetí s Annou 
z Pereftu, zámožnou vdovou po J akubovti Kocourovi z V oHna, 
s nímž mela dceru KateHnu. Od Anny Krystyánové z Fereftu a od 
sestry její Doroty z Pereftu :Matouš Gregor,in z Tulechova, obojích 
práv doktor, nástupce Koldímlv v úfade 'kancléfském, koupil 
Y ;;;rpnu r. 1585 dum v Celetné ulici vedIe pľllchoditého domu 
TJ'Č:kovstkého za 456 kop gr. čes. 90) R. 1586 Anna Koldínová z Pe
reftu prodala J annvi Vlašimskému svuj druhý dtim Pamf<iluvský 
s pivovarem a zahradou pfi nem na Pofíčí za 775 kop gr. čes.91) 
V únoru r. 1585 M. Pavel z Koldína prodal krejčímu VácI. Fridlo
vi krám postfihačský s sklepem mezi krámem Pavla Gerle a ~Ia- . 

touše, knihare, za 117112 'kop gr. čes.,OZ) ale v fíjnu téhož roku 
koupil za 400 kop gr. čes.ud Kryštofa Pehma dum Pražákovský 
\' osade sv. Haštala. 

Hned po svém zvolení do rady Staromestské M. Pavel Kry
styán pilne se účastnil správy obecní. Dne 8. srpna 1584 volen byl 
s primasem k vecem obecním a k počtu.9S) Jako zástupce Pražanu 
účastnil se snemu v polovici ledna 1585 svolaného, na nemž vedIe 

. Jana Augustýna zVulen byl za berníka zemského ze stavu mest
ského a v této povinnosti setrval do své smrti.94

) 

Nevíme, kdy ustanoven byl za výberčíha posudného v Starém 
meste Pražském a do kdy ikonal tento úrad, s nímž spojen byl určitý 
plat. Jako bohatý a vážený mešťan a radní býval volen za puruč

níka sirotkum nebo za smlouvce v ruzných rozepHch mešťanu . 

R. :1586 Martin Havhiv Černovieký venoval !-L Pavlovi Koldínovi 
spis »De Christi Domini ob salutem humanem facta passione «. 
Téhož rtjku Tadeáš Aquilin, mešťan Nového mčsta Pražského~ 

v dovetku svého kšaftu odkázal panu M. Pavlovi z Koldína, sena
torovi Starého mesta Pražského »Lactantium Firmianum« in toto 
fo lia a » Ungarurum Chronicam« in quarto.~r;) NevÍnle, za jakou 
službu r. 1585 daroval M. Matejovi Bydžovskému z Aventýna, na 

90) Ibid. Č . 21I2 f. 21S. 

91) Ibid. Č . 2197 f. 281-282. 

92) Ibid. Č. 21 lZ, f. 197. 

93) Ibid. Č. 1244 f. 287. 
0') Teige, Základy L, str. 328. 
911) Arch. m. Prahy č. 2209 f. 15. 
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ten čas písah radnímu v Starém meste Pražském, »svému pfíteli 
zvlášte milému«,06) plat dedičný a večný na vinicích na Lelních 
a na vinici na Kanturkách. Dne 9. záfí 1586 M. Pavel Krystyán 
predsedal soudu konšelskému v Starém meste Pražském, na nemž 
se rozhodovalo o žádostť M. Adama Daniele z Veleslavína na mlstf~ 
manžel!lcy jeho Anny, aby byl uveden v dum a jiny statek po nebož
tíku šva-kroví jeho. Jifím ml. z Aventýna.h7

) 

Téhož roku v mesíci kvetnu M. Pavel Krystyán navštívil své 
rodište Klatovy. Snad nekteré veci rodinné ho s.em. pfivedly. Ne
vime, čím svého strýce v Praze proti sobe popudila nejmladší dcera 
Mateje Kfesťana z druhého jeho manželství Katefina, že v záveti 
své vyloučil ji z dedictví čtvrtého dílu svého statku, jejž vyhradil 
svému bratrovi Janovi, sestfe Dorote Sýtkorové a nevlastní sestfe 
Marte. Snad bylo potfebí llspofádat i dedi ct ví po sestfe vlastní Do
rote Sýkorové, po níž zustala dcera Kate:fina. Pro ztrátu 2. a 3. 
svazku knih trhových nevíme, jakým dluhem byl matce její povi
n(~n Jan Skfivánek, na jehož dome (č. 107, na rohu ulice 'Vilso
nl·VY a Baštové) byl pojišten. Vdova po nem Dorota provdaná opet 
za Martina Kladrubského, dne 5. kvetna 1586 M. Pavlovi Kry
~tyáno.vi osobne pritomnému vydala k ruce Katfiny, sír otka sestry 
jeho Doroty Sýikorové na zadržený vejrunk 40 kop a smluveno. 
mezi nimi. že o. pfíštím sv. Havle jemu dá 60 kop, odtud v roce 
tolikéž a tudy se zadrželé roky vyplni.98

) Svou net,ef Kate:ľinu od
vezl si M. Pavel k sobe do Prahy, aby v domácnosti pomáhala chu
ravející manželce jeho Anne. Však jíž téhož roku na podzim (17. 
záH) Anna Koldinová z Pereftu učinila kšaft, kterým své dva 
domy, Ko.courDvský a Kapounovský na PD:fÍčí, pDlovici vápenice 
se vším jejím pfíslušenstvím PD svém bratrovi Z1kmundovil z Pe-o 
reftu, dále vinici u Bfevnova, dum ve Florenci, nekteré peníze na 
domu Filosofském též na PDfÍčí! mnDhé klenotyasvršky odkáza.la 
své deefi z prvního manželství Kate:Nne, která mela býti pocth-e 

96) Archív m. Prahy č. 2017 f. 5. V zápise nesprávne jest uveden 
M. M:arek Bydžovský z Florentýna, který nikdy písai-em radním v Sta
rém meste Pražském nebyl, nýbrž stále profesorem na universite až 
do r . 1604, kdy se jako 64 letý kmet oženil a profesuru opustil. 

97) Zikm. Winter, Dluhy Melantrišské v Cas. Ces. M usea 1890, 
str. :$o. 

\l8) Lib. contr. kl. IV. f. 10'. 
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chována na duchody, jež odtud vycházely; kdyby pred dojitím let 
zemrela, všecken ten statek ,mel pfipadnout Dorote z Pereftu,- sesti-e 
oJ.kazatelčine a detem jejím. Svému manželovi milému M. Pavlovi 
Krystyánovt z Koldína od1kázala na vyplnení vena od ní jemu po
vinného 100 kop m. a pri nem zanechává »cožkoli do té živnosti 
piva varení vnesla a priložila«. Za poručníky dceľi své dožádala 
svóha manžela M. 'Pavla a svou sestru Dorotu.99

) Anna Koldínová 
z Pel'eftu zem rela nekdy pred sv. Martinem r. 1586. Do té doby 
mel M. :Marek Bydžovský z Florentýna, jenž jí r. 1586 p{lj(';il 400 
kop m. na výplatu vinice v Kartouzích. užívati této vinice, ale 
pl'otože dríve než ten čas prišel, paní Anna z Pereftu zemrela, byl 
dne 7. brezna 1587 vzveden na tuto vinici sobe zastavenou. 
Kšaft · její byl vyhlášen dne 28. dubna 1587. Asi mesíe 
pred tím (17. brezna) M. Pavel z Koldína prodal za 2í5 
kop gr. čes. Petrovi, sladovníku, j·iJnak Pecinovském u dúm 
v osade sv. Ondreje.100

) . Teprve na podZim (23 . .ľíjna) téhoz roku 
1587 pred pány radními v úrade desíti soudcu vykonal svuj počet 
ze ,správy penez Zbytkovsikých. Za dlužníky se našlo penez toliko 
:l191 1kop gr. čes., jež vykázal naľízeným správcum tohoto nadání. 
Do sumy 1549 kop 52 gr. 61fz p. čes., jež r. 1575 prijal ke své 
správe, chybelo 377 kop 56 gr. 6 p. čes., kter(\ jak sám E .. oldin 
vlastni rukou poznamenal, za sebou ponechal, aby je pokud možná 
ješte zvyupomína1.101

) 

Téhož roku 1587 jiste vlivem Koldínovým starší osady sv. Mi
ktiláše v Starém ,meRte Pražsikém s kostelníky zádušními se snesli, 
élb-y se žákovstvu na každý týdon pridáva]o na masa po 5 gr. čes., 

»aby žáci· tím lepší vychování meli a učení svého tím pilnejší býti 
mohli ,r .102) Na snesení podepsán jest M. Pavel Krystyán z Koldína. 
Vecmi tohoto záduší zamestnán byl i r. 1588. Dne 21. července 

s mešťanem Staromestským Kľížein Evarestem Chvalským, majíce 
list mocn'ý' od starších ' a úredniku i na míste vší osady kostela, sv. 
Milk11 1aRiJ vložili do desk zemských dedictvÍ její ves Kojctice, v je-

\19) Archiv m. Prahy č. 2205 f. 85. (Teige, Základy 1., str. 323.) 

100) Archiv m. Prahy Č. 2112 f. 256'. 

101) Ibid. Č. 223 l f. 76. 
102) Ibid. č. í666 f. 73. Srovn. Zikm. \\'intra, živo t a umení na 

školách partikulárních str. 408. 
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jím~ pokojném ch-žení byli a jsou mnohá léta pred shoioením 
desk.103

) Dne 1. srpna téhuž roku po nej3Jkém počtu odevzdal ..ired
nikú.m léhnž záduší ·160 kop gr. m.104) Ješte dne 29. srpna M. Pa
vel KrysLyán prejal úrad purkmistrský, ale tentokrát již napo
sledy. Tehdáž úsilovne shánel peníze dlužné do nadání Zbytkova. 
Proto ohsilal do Tady mnohé dlužníky i poroučel do vezení je dá
vati. Ale nektefí se bránili, že dluh uplatili 1:1 premazáni nebyli, 
o jin,rch pak slyšel, že i s rukojmemi v mor zem-reli. Za, kl'atičkého 
života, jehož mu ješte bylo dopr áno, nesehnal žádné úhrady i zu
stal nafízeným správcum penez Zbytkovský<:h dále rllužen 377 
kop 56 g:r. 6 p. čes. 105 ) Již nemocen dne 6. listopadu 1588 za
pisontl v registfík cUuhy jemu náležité.106) Bylo jich v celikuvé 
BUjne 2208 kop m. Z príbuzných nejvíce byla dlužna »Káča sestra 
pocUe rukou poznamenáni« 236 kop, bratr Jan 10 kop m. N ej

ve.tŠí dlužnicí byla Anna Prunerová, podle pujište.níknihami uči
neného 1500 kop.107) Na prvním míste v registTiku jest uveden 
dhlh J. ~t[ti Cís. úrok ze sumy 125 gr. čes . od Havla 1583 do Havla 
158G (!i-:) kop). Mezi jinými, dlužníky jest i Jakub konír Žid (20 

neb 30 ikop) a Jerunym kTte.ný Žid (10 kop). Z nemoci M. Pavel 
Krystyán již nepovstal, zemreI ve stredu po Trech králích Cl1. 
ledna 1'589). Z klatovs'kých príbuzných pN! srnrti strýcove pŤÍ

tomn:-t hyla Kate:ľina, dcera sestry jeho Doroty Sýkoruvé. 
Obe dcerky jeho" vlastní Lidmila pfi smrti otcove osmiletá a 

starši pastorkyne KateŤilna Kocourová, již již dospívajicí/') ~ ) byl-y 
asi na starosti sestry nebožky tretí manželky Koldínovy Doroty 
z Pereftu. V nemoci na potreby mistrovy vydáno bylo Janovi, pa-

103) Dsky zemské vetší 252, C. IO. 

104) Archiv m. Prahy č. 1227 f. 492'. 
] 05) Ibid. Č . 22';3 I f. 76. 
J06) Výtah z registfíku toho v popise pozustalosti Koldínovy (Ibid. 

č . 1173 f. 144 (Teige, Základy L, str. 330.) 
107) Roku 1588 dne 12. srpna ]indfich Prunar v nemoci a fuaTl

želka jeho Anna pred radními k nemu vyslanými se priznal, že jsou 
dlužni 750 kop gr. čes. panu M. PalVlovi Krystyánovi z Koldína, jež 
oplátiti meli na sv. Havla nej prve pfíštího, a pojistiti dl uh na, svých 
dvou domech Prunarovském a pruhém Hl černých kose. (Archiv m. 
Prahy Č. 2230 f. 285.) 

108) Roku 1591 Katdina Kocourová z Votína byla již provdána za 
Jana Hronka. 
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choleti jeho, 10 kop 52 gr. Hned po smrti lVr. Pavla Krystyána 
všecken statek jeho byl spečeten a zamčen. N a pohi~eb, který se 
vykonal hned druhého dne do hrobu v kostele sv. ~Hkllláše, pozu
stalí p:hbuzní vypujčili si od úredníku nad obchodem solním Y Sta
rém meste Pražském 20 ikop m. Smrt vzdelaného a bohatého pa
tricia Staromestského,. jenž v mladších letech býval pestitelem Jatin
ské poesie, byla opevána od tehdejších básníku pražských. Sbíeka 
teehto elegií vyšla r . 1589 pod názvem: E pit a f i II m Re\'. a c 
n o b. v i r i e tma g i str i .p a li l iCh r i s t i a n i a .K o l di n a, 
senatoris inclytae civitatis antiquae Pragae 
y i t a f u II cti X Jan li a r i i a eta t i s 59. 

TI. 

Od rady mestské jliž dne 13. ledna 1589 ustanoveni byli za po
ručníky nad sITotkem Lidmiltm a nad statkern jí náležit'ľIll me
šfanó staromestští Jan Rakovnický jinak Pilát a Jan K ulda z Ta
uernperka, jimž Jr rade a ku pomoci byl pfidán z rady Václav 
Krocín st. z Drahobejle, primas Starého mesta Pražského.109

) V prí~' 
tornnosti jich a pánu z rady vyslaných Tomáše Groffa z Greifen
berka, E1iáše Behma z Pavenberka a Pavla Fišla z Paumberka 
dne 17. kvetna byl konán popis pozustalosti jednoho z nejbohat
šÍch mešťanu staromestských. 

Z invlentáre zachovanéhollO
) poznáváme, že náleželo M. Pa-

lovi z Koldína pet domu v Starém meste P ražském a jeden na 
N ovém" vinice na stráni u Michle s kusem chmelnice a dedinou, 
platy z vinic na Kanturkäch (ročních 14 kop m.) cenil sobe ne
božtík M. !Pavel Krystyán za 480 kop m. V domu Domináčkov1c, 
kde mistr bydIel, v jedné svetnici v almare nalezeny byly listy do 
krabice složené, manuál nebožtíkuv a v nem nekterá pQtrebná 
poznamenání a psaní posélací. V komoTe nahoTe, kde M. Pavel 
léhal, v truhle okované našlo se na tkanici 16 dopldukátu~ 12 st fí
brných lžic s držadly pozlacenými v krabici, ria níž bylo napsáno, 

l09) Archiv m. Prahy č. 1165 f. 85. 
110) Otišten v pľídavcích k Jirečkovu vydání Kold ínových Práv 

mestských (str. 498-503) a nove od Teigeho v Záklac1ech starého nlÍsto
pisu Pražského I., str. 32~33I. 
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že jsou Aniny; podobne jí náleželo 9 lžic stTíbrných s točeIl)'mi 

držadly, kdežto v jiné krabici, na nÍŽ bylo napsáno, že patrí paní 
Káči z mesta Slaného, bylo 11 lžic dlouhých stfíbrných. VedIe 
mnoha stľíbrných pozlacených koflíku, číšek, konviček, ormpantú 
byl tu sekrýt zlatý s el'bem Koldínským. Bylo tu za 200 kop ffi. 

uherských zlatých, ve čtvere pytlíku prevázány tu nekteré sumy 
grošu českých a polských a pri nekterých ceduLky~ že jsou v nich 
vybrané berne z nekterých mest, ikteré na žádost nej vyšších ber
níku zemských byIy jim vydány, Ohromné bohatství klenotu a pe
TIeZ byIo naIezeno v druhé truhlici; v prítruhlí byl list hlavní spe
četený na 2'50 J\:op gr. čes. V tretí truhlici mnoho rouch z nejvzác
nejších látek 'kmentových, damaškových, aJksamitových, tykyto
vých, Ve čtvrté truhlici byIy šaty vinuté, ubrusy, prostéradla, cej
chy, cejšky; v jiné šaty chodicí, plášte, kožichy kunami podšité, 
kabáty. Cínového a mosazného nádobí bylo na centy. Na mazhauze 
a v svetnicích a v kuchyni všady bylo plnO' nábytku a náradí, jež 
všecko bylo spočítáno a popsáno. N ahore v kom-urce pro prekážku 
- není udáno jakou - - nehyly inventovány knihy: , zaznamenán 
tu jen náklad kompendia zrízení zemského, vydanéhO' ~L Pavlem, 
ale zapovedeného. O truhličce malé, do Jderé se nemohlo, oznámila 
pastorkyne mistrova Katerina Kocourka" že jest v ní stfíbrný pás 
pozlacený s retízkem a jablkem nékdy :Markéty Suksové. Paní Ka
terinp z m. Slaného hy-ly. v rade vydány klenoty, jež tyly v zá&tirve 
za nehožtikem 1L Pavlem, za to prijala od ní paní Dorota z Pe
reftu 50 kop m. zhylého ješte jejího dluhu. Ke konci popisu po-'
znamen án o, že ~Kateriné Kocource od pánu poručn,Ílku v-ydáno 
bylo s truhliJčkou zelenou nékoHk prstenu zlatľ'ch s drahokamy, 
pás stfíbrný s náJkončím na tkanici aksamitové, 2 zlaté čepce. Si
rotl:ovi po M. Pavlovi, malé Lidušce" vydány: čepec jeden zlatý, 
druhý s bilými štefty, penhtlík jeden, groš stríbrný jeden, Bra
trovi nebožtíkovu Janovi "pro památku« dali páni z pozustalosti 
Pavlovy koflík pozlacený ve zpusou sklenice. Jin§ koflík darovali 
švakrov1Í nebožtíkoyu panu Šebestianovi Štenglovi do Bi'eznicd. 

M. Pavel Krystyán se sv-ým starším bratr'em iil v nejlepší 
shode, dopisovali si. Jan byl pfi svatebních smlouvách jeho T. 1580 
v Breznici~ pomáhal mu pri vydání Summy práv mestských, ne
obtežoval ho žádostmi za puj6ky jaJko sestra jejich Katerina. N e
chybely mu ,potrebné vlastnosti k opatrování sirotJ\:a a statku zu-
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stalých po bratru jeho : lnel potrebné vzdelání, aby sÍrotka vedI 
k dob1;ému,ŕ dosti jmení, ahy statek sirotka sám ,il rukojmenli uji
F:til a uručil. Nad to jemu jako nejbližšímu a zpusobilému prÍbuz
nému i podle ustanovení práv mestských (D. VII) príslušelo 
pr edni pl:ávo 'k poručnictví nad sirotkem po bratrovi 7,ustalým a 
nad statkem jeho. Aby odstranil i poslední snad možnou prekážku" 
ze neni s me stem trpicí, vzdal se svého práva mestského v Klato
\lech, aby je prijal v Starém mestP. Pražskérn. Zatím co Sl v J(la
tovech opatroval potrebné listiny, pr,ihlásila se dne 26. Jedna 1389 
ku poručnictví nad sirotkem Lidmilou a statkern jejím Markéta 
Kulíšková z mesta Sušice, slibujic »jakožto verná báha vnučku 
svou s pomocí pána Boha všemohoucIDo na dobré vésti a opa
trovatLlH) VedIe ní také zeť její Sebestyán Štengel z mestečka Brez
nice na miste své manželky Anny, sestry nekdy Marty KoldinSJké, 
se ucházel o poručnictví nad sirotkem a statkem jeho. Dne 28. 
února .1589 Jan Krystyán z Koldina prijal právo mests:ké v. Sta
rém meste Praž~kém a hned potom ústni i písomní žádosti pred
náše] rade mestské, aby jemu jako strýci vlastním u s ilrotek se vš i 
spravedlností jeho proti dostatečnému zaručení jeho lJyl yydán 
v opatrování. Když se protáhIo s odpovedí, obnovil svou žádost dne 
8. brezna pred radou. Tam mu byIo oznámeno o podobných žádo
stech ~!farkéty Kulíškové a Šeb8styána Štengla, ale rozho(inutí byle 
nove odloženo na nekterý den po sváteích velkbnoč.ních , jež pri 
padaly toho rnku na konec brezna a počátek duhna. Pro tyto od
klady Jan Krystyán se odhodlal hledati svého práva u cisare. 
V suplikaci ze dne 13. br,ezna 1589 stežoval 'sL že od smrti jeho 
bratra jest již osm nedel, co on »na to očeká vaje « vel:ilkou útratu 
Bobmeškáním své živnosti yede a jiní mimo vuli nebožtíka bratTa 
jeho, též bez viHe a vedomi jeho tím statkem vládnou, žaloval, že 
díl jeho prodávají, Lidmilu, sirotka, z moo~ jeho a z domu jejího 
vzali a pod tím odkladem jeho z domu vytisknouti chtí. PÍ'ednášel 
dťtvody, pro než mu náleží toto poručnictvÍ, že jest vlastni bratT 
nebožtíka Pavla Krystyána a strýc sirotka Lidmily, s mestem 
trpiCi , že jest ochoten ten statek podle inventáre dORtatečne zaručit 
~. že bratr ten statek jemu a ne jinému za živobytí poroučel.U2 ) 

111) Archiv mesta Prahy č . 2230 f. 291'. 
112) >Jene bratre c, psal prý mu bratr již v nemoci, >té jsem vôle 
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Nadto výše dokládal, že sám tolikozustá vaje z toho l\)(lu Koldín
ského živ, má dva syny veku mladého (jako i tato Lidmila strejria 
jeho), taJc~e vpripade smrti jeho tak dobre IJidmila, strejna jeho, 
statku jeho v nápadu užíti ' muže. Prosil proto císare, ahy pfi témž 
poručnictvi byl zustaven a aby príslušný rozkaz o tom byl vy-dán 
rade Starého me.sta Pražského. 

Císar Rudolf II. splnil prosbu Janovu listem 'ze dne 20. dub
na, lkterým poroučel purkmistru a rad.ním toho mesta, aby stež()
v~tele ihned u vedli v též poručnictví a toho sirotka a všeeken statek 
podle inventáre vydali v jeho opatrování. Z listu panovníkova po
znáváme, že Jan l\-ľystyán v kancelári královské prednflsl ješte 
jinou žalobu a žádost. Od posavadníeh poručníku prý jednorau 
spolukonšelu byly prodány slady pšeničné a ječné, též dríví na 
halde i hvozdové a všelijaké hospodárství tk va-rení piv a deláni 
sladu náležité. Proto panovník narizoval, aby ty všeck~ veci bez 
umenšení byli jemu tolikéž . postoupeny a navráceny, tak ab)1 011 

je k dobrému tého ž sirotka obrátiti mohl. Dále phkazoval panm·-
- nik, ponevadž po nebožtíkuM. Pavlovi zustalo nekolik domu, že 

by bylo zbytečno, aby bratr jeho J'an od j,iných cizích mel sobe 1um 
kupovat, proto aby jemu jeden z nich za 800 kop koupený v sluš·
nosti, zač by spravedlive stál, prodán byl na ten zpusob, když by 
týž sirotek Ik letum dospčlým prišel čt ten dum se jemu libil, aby 
jemu zase od neho Jana Krystyána nebo jeho dedicu v té sume a 
v tom, což by na zlepšení téhož domu co prostavel ... p0Stoupen 
a dopr án byl. ~,13) 

Na poručnjky od racly staromestské ustanoYHné docházela n:) 
radnici žaloba i s jiné strany, od osadniku záduší sv. Mikuláše, 
jimž prese všecky upomínky opomíjeli zaplatit za hrobní misto, 
kde pochován byl M. ,Pavel z Koldínai jeho manželka Marta z Brez
nice a dve dcery jeho. »Často~rát«, pripomínali stežovatelé, »pred 
nekterými z nás nebožtik jest ríkával, že prq lásku, ktBrou :jedt 
k záduší našemu a paní manželce i dítkám svým mel, chce pa
mátky budoucí po sobe zUstaviti«" ale opominul truk uči.nil a nyni 
poručníci ani za telo páne mlstrovQ, nedávno pochované, nechtejí 

konečné tobe Lidušku poručiti, aby ty ji,. ne nekdo jiný opatroval bez 
svého ublíženíc. 

113) Archiv mesta Prahy Č. 2230 f. 288, 289. 
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nic dáti. Poručníci se vymlouvali, »že by nejedny veŕitele nebož
tíka pana mistra spokojovali a dluhy splacovali «, až, konečné na 
rozkaz pánu za hrob dne 22. července zaplatili 20 kop. 

S jakou neochotou rada staron1estská splňovala rozkaz cÍB. 
Hudolfa o zmenu poručnictví nad sirotkem a statkem I~oldínov
ským, poznáváme z toho, že bylo potrebí druhého a tretího o tom 
poručení panovníkova. 

Od práva mu konečne bylo oznámeno, má-li zaru~ení sv~ho 
statku klatovského a pHznání dvou rukojmí novome3tských, že 
bude zachován pfi poručení JMti Cís. Pro opati'ení první veci Jan 
Koldín se svou manželkou Ma~kétou odebrali se do Klatov. Dne 
31. července 1589 stojíce osobne pred purkmistrem a radou pri
znal se, že na všem statku, který zde v meste :1 pfi meste mají, 
zapisují a p:ľede všemi jinýmiJ závadami ujištují všecku spravedl ... 
nost na statku mohovitém náležitém Lidmile, sirooku po nekdy 
poctivém M. Pavlovi Krystyánovi z Koldína, kterou by bratI' jeho 
Jan · prijal k sobe od pánu Pražan v poručenství postoupenou a 
uvedenou. J ešte pred provedením rozkazu panovn~kova poručníci 
od rady staromestské ustanov,ení dne 14. srpna vykonali odhad 
svršku nebožtíka M. Pavla z Koldína.l14

) Dne 4. :ľíjna 1589 pudc
rnistr a páni staromestští vykonali část poručení panovníkova tím, 
že J·anovi Krystyánovi z Koldína, »poručníku .JMtil Císarskou nad 
sirotkem Lidmilou i statkem jejím na:ľízenému« prodali za 500 kop 
gr . . čes. dum v osade sv. Haštala náležící Lidmile, sirotku a dceh 
po lvI. Pavlovi Krystyánovi z Koldínalet nemající >na zpusob 
v dotčeném poručení JMti Cís. vymerený «. 

Ale ani potom" když Jan Krystyán predložil list purkmistra 
a rady mesta Klatov o zaručení mohovitého ;-3tatku sirotčÍho vším 
jmením, ,které manželé Koldínovi meli v mesté i pfi meste jejich, 
páni Staromestští nevydali mu ho ješté, patrne proto, že neopatril 
sobe ješte žádanýeh dv ou rukojmí novomestských. .o tom znova 
podána od nich zpráva kanceláfi královSiké a na ni nová supllli
kace Jana Krystyána, až dne 17. ledna 1590 došlo konečne vyŤÍ
zení sporu, že se zlista vuje pfi vše ch prošlých dekretech II P01'UČ8-

ních a aby dalšího zaneprázdnení nebylo čineno kancelá:ľi králov
ské.1l5

) 

114) Archiv mesta Prahy č. II73 f. 164. 
115) Ibidem č. 2231, f. 287. 
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Když se Jan KI'ystyán z Koldína s takovým tuhým -,isilím:: do
máhal poručnictví nad sirotkem a statkem po svém mladším bra
tru M. Pavlovi, netušil jiste nesnází a težkostí, jež si tun zpusobi. 
Sotva poru.čnictví byl0 sňato s osob od rady staromestské jmeno
vaaých a odevzdáno ,konečne jemu jako »poručníkovi J~ftí Cíbar
skon nafízenému«, hrnuli se na neho se všech stran žalobei, do
máhô,Jící se toho, aby jun byly splneny povinnosti. kterých M. Pa
vel z Koldína zanedbal za svého života. Radu jejieh zahájila pa
storkyne páne mistrova Katerina) dceI'a tretí manželky Anny z 1'e
reftu z manželstvi jejího s Jakubem Kocourem z V otína, provdaná 
zatíru za Jana Hronka. Dne 9. listopadu 1589 .lan Krystyán spolu 
s Dorotou z Pereftu byli od Katefiny Hronkové poháneni pred 
právo Starého mesta Pražského, aby pfidrženi byli lc vydání statl~u 
po ťnatce její jí náležitého na stríbre, zlate a jiných klenotech" 
který nebožtík M. Pavel Krystyán, jenž s tetou její Dorotou z Pe
reftu jí za poručníka byl nafízen, z domu Koiánovskéhú do svého 
domu dal odnést, o čem svčdčí inventár toho statku. Ponevadž paní 
Dorota o tom všem" dobre ví a Jan Krystyán v držení téhož statku 
ztistává) dúverovala se, že jeho právo k tomu pfidrží. Jan K1'Y

styán a Dorota z Pereftu" omlouvajíce se, že se nenadáli tak stížné 
žaloby, dožádali se hojernství právního.116

) 

Omesíc pozdeji dne 12. prosinee 1589 Jan Radda žaloval pfi 
témže práve, že nebožtík pan mistI' Pavel KI'ystyán na sumu 200 
kop m. jemu jako sirotkovi tol:hlw 50 kop dal, žádal proto, aby jenlll 
zbývajícich 150 kop vydal Jan KI'ystyán, kteI'Ý nyní je držitelem 
statku jeho. I v tomto prípade nový poručník, omlouvaje se, že 
neví, aby nebožtík bratI' jeho jemu co dlužen zltstati mél, dožádal 
se hojemství právního.111

), Výpovedí soudní Jan Koldín byl pí'inu
cen zaplatiti dlužnou sumu, jak potvrdil mu 23. dubnn, 1591 Jan 
Radda, priznav se v rade, že prijal 190 Ikop ffi. - 50 k. bylo asi 
zadržených úroku - které dobré pameti pan misfr Pavel Krystyán 
z Koldína za živobytí svého k sobé obrátil po Janovi Radd0vi, dMu 
jeho, a které mu vyplaceny byly od Jana Krystyána z Koldína, 
v]astnHlo bratra páne mistrova.llS) 

116) Archiv m. Prahy č. II84 f. 15-46. 
111) Ibidem č. II84 f. 61. 
1J8) Jbid. č . 2179 f. 47. 
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Dne 9. ledna 1590 Katerina Hronková pred právem opako
vala svou žádost, aby jí vydán byl statek po její matce, a žalovala 
p:ri tom, že Jan Krystyán šaty .jí spravedlive náležicí vzal a dal 
své dceri, která v nich chodí. Strany byly vyzvú-ny od práva, aby 
šly do kanceláre, J\:de budou moc L pohledet, co se vyhl\-Jclá a snäd 
bez práva lépe spokojie19

) 

Vkvetnu 1590 Jana Krystyána obsHal ku právu Vojtech 
Had z Pro seče, nekdy spoluporučnik s M. Pavlem Kr~styánem 
z KoldÍna nad sÚttkem Marikét:y Suksové. Obema za práci; kterou 
s tím budou mit, nebožJ<:a Markéta r. 1584 odkázala po 20 duká
tích, dále vinjci v Šárkách a všechno jiné, co by zlistalo v-ýše a 
vlce etatku jejího mimo odkazy v kšaftu položené. 120) .Když se po
ruč.níci shotku po JakLlbovi Granovském z Granova dožadovali 
vyplacení 300 kop m. ze statku neikdy J\.Iarkétou SuksOVG LL odká
zan1Tch a nevyplnených, Vojtech Had dokazoval, že sám Ilení po
vľnen odpovídat z té spravedlnosti, protože se nebožtík M. Pavel 
Kl'ystyán ujal všeho statku Markéty Suksové a z nčho porU(~níkum 
týchž sirotku vydal již 100 ikop m. a pás stfibrný. Ponevadž o$tatní 
300 kop zustávají v statku ~1. Pavla Krystyána, jejž nyní drží 
Jan Krystyán jako poručnik Lidmily, sirotka po nem zusta18ho, 
žáda], aby na jejím míste jeho v tom zastoupil a nedodaných 300 
kop odvedl poručníkum sirotkll Granovských. Po vzatém hojem
ství Jan Krystyán na míste slÍrotka bránil se této povinnosti, vy
mlouvaje se mimo jiné tím, že mu predešlí poručníci ješte neuči
nili poetu z toho, co ok sobe p:f:Ujali, ani že v rukou nenlá register, 
do nichž by nahlédnout mohl, je-li tam o tom poznamenáno, čeho 
teď pan Vojtech pfi nem hledá. Od právního prítele páneVojté
chova namítáno, že jemu nic není do toho, jestli se nevykonal ne· 
jaký počet od predešlých poručníku. Ovšem kdyby se J an k nIm 
byl podle práva zachoval a toho od ruich požádal) byl hy také mohl 
toho dosáhnout ... Než ponevadž Jan statku toho na míste sirotka 
v držení jest a jiné všecky veci rídí a spravuje, domy najirná, činže 
z nich bére a taková suma sirotkum Granovským náležici v tom 
statku zustává, povinen jest jeho zastoupiti vi'lči nim. Po novém 
odkladu pre pred soudem pan Vojtech Had uka.zoval, že žádného 

119) Archív m. Prahy Č. 1184 f. 46. 
120) Ibidem Č. II73 f. 7. 
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statku ~1ar,kéty Suksové k sobe neprijímal ani za peniz za sebou 
ho nemá, nýbrž jak svedkové svedčí, ten všecken statek ndJožtí.k 
:M. Pavel k sobe prijal, do statku svého vnesl i ten posavacl v statku 
jeho zustává. Proto když od poručnÍkli slrotku Granovsk)'ch byl 
upomínán, že jim vždy na M. Pavla ukazoval a ten se k tomu pri

zná:val , »že to za nim zustává, než že penez nemá, proslce, aby 
sečkání učinili anebo aby se oni sami nekde ve 300 k. lU. obešli a 
vypujčili~ že on z nich ourok náležite sám dáti a platiti chc a ". 
Proti tomu Jan Krystyán bránil se, že p. Vojtech mel k ~l. Pa
\,lovi hledet za živobytu jeho, obzvlášte že s nínl vžuycky býva! 
i každodenne 'v tom míS,te radnun s ním sedal ... až teď teprve po 
smrti jeho chtel by na neco nastupovati. Ukazoval i na to, že pr€
dešlí pOrl1čníci soud mají o dum ll V kuchyních « ležíci , o nejž také 
právem podeleni nejsou, ' ani jemu postoupen mmí.. A ponevadž 
sobe nemá postoupeno všeho statku sirotč.ilio, že není povinen za
stupovat p. Vojtecha. Ale soud konš8lský uznal platnost duvodú 
jeho odpurce a odsoudil Jana Krystyána k povinnosti zastoupit 
p. Vojtecha Hada z Proseče prot,i poručn~kúm sil'otkú Granov
sikých strany tech 300 kop a sám bez neho jim práv b)ii.'~l) 

. V týž čas a pred týmž soudem vy:ľizována byla i druhá pre 
V ojtecha Hada z Proseče s Janem Krystyánem na rnÍste S]l'otk::l. 
Lidmily, kterou se nekdejšj spoluporučník kšaftuMarkéty Suksové 
domáhal podílu, kt.erý ze statku jejího vy'kázán byl obema poruč
níkum: 22 duká1ú, vinice v Šárce a co zbl1de po jiných kšaftov
nících ze statku jejího. Ponevadz ~I. Pavel Krystyán ze statku 
t.oho jistou sumu k sobe prijal a veci ja:k na ldenotech tak na zlate 
sobe osob]] a jemu poručnÍllwvi druhému z toho nic nedal , čehož 
on sobe pokládá 400 kop více nebo mé ne co se z účtu vyhledá, 
proto o všecko hledí ik Janovi jako -poručníku a držiteli statku ne
božtíka 1\1: . Pavla Krystyána na míste siro1Jka jeho. Podolmým po
stnpem jako ph první p:ľi Jan Krystyán marne se bránil poža
davku páne Vojtechovu, zvlášte když tento kšaftem Markéty Suk
sové dokázal platnost společného odkazu, proti nemuž proviiíova} 
se M. Pavel, že všelijakých vecí !Ir sobe prijav i nemálo dluhu zvy
upomínav, o to se s ním jako druhým poručníkem nes delil a tak to 
všeckcJ, co mimo odkazy zbylo, v statku jeho zustalo aposnu zú-

J21) A rchiv m . Prahy č. 1138 f . 108. 
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fltává. Protož nebude-li se sirotku chtíti s ním o to o všecko ;5čisti, 

naj dB se potom více nad ty 400 lkop m., které sobe v žalobe položil. 
Proti námitce Jana Krystyána. že ·mel M. Pavla za živobytu jeho 
z toho viniti, pan Vojtech dal odpoveď, že »nekolikrát jak od po
ručníku sirotku Granovských tak od neho obsílán hýval, ale ni
když jim ku právu stávati nechtel a ledajaJkfrmis kudrlinky jich 
odbýva], až potom v t8žkou nemoc upadl a tak skrze smrt s S\eta 
seše}«. Pan Vojtech ukazoval, že v poručnidví sice pracoval, ale 
žádného užitku nebral, než »M. Pavel zisk bral a dobre holil, anu 
i velmi bral«. A protože Jan Krystyán tomu neodpl f' á, že statek 
Mal'kéty Suksové zustává v statku M. Pavla Krystyána, žádal, aby 
jemu žalobou byl povinen . Také v této pri uználla byla od práva 
platnost duvodu páne Vojtechových a nálezem jeho dne 5. listo
padu 1590 ustanoveno, »že se pro vyhledání toho všeho strany, 
Jan Koldín na míste sirotka a Vojtech z Proseče dávají na o učet, 

pfi nemž v prítomnosti dvou osob radních »co se koli nlimo vydání 
od nebožtíka M. Pavla Krystyána vejšeji vyhledá a najde, aby 
predne to, co by ješte komu z téhož statku vydatí náleželo, odve
deno a zaplaceno bylo; potom teprve co jiného . .. podle inventáre 
zbude., o to rovným dilenl SH deliti mají podle práva'( .1212) Oba ná
lezy soudu konšelského ze dne 5. listopadu :1590 potvrzeny byl)' 
vrchním právem dne 13. srpna 1592.123

) 

J estliž·e ve pfi s p. VojteChenl Hadem z Proseče v polovici 
kvetna 1590 Jan Krystyán si stežoval, ŽP pi'edešlí poručníci od 
rady Staromestské jmenovEmí posud poetu neueinili, co k sohe pri
jali, výmluva taJwyá odpadla, kclyž clne 4. zá:fí Jan Krystyán 
v rade oznámil, že v prítomnosti pánú radních Ludvíka od tfí mož
dírii a Mikuláše Kapra z Kaprštejna učinen hyl od Jana Holce 
z Tauernperka a Jana Rakovnj'ckého, jinruk Piláta pofádný počet 
a po nem že prijal od nich prebíhajicíeh penez 10 kop 35 gT. 

1 peníz míš.124
) 

. Jinou pH Jan Krystán na míste sirotka Lidmhly prejal po 
predešlých od práva StaromestF5kého zrízených jí poručnícíeh 
-s Janem Vartovským z Varty o vlastnictví domu Šíparovského 

122) Ibidem f. 114. 

un) Ibid. Č. 1028 f. 293'. 
124) Ibid. č . 2179 f. 42. 

! ~ , . t f~~ 
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»v kuchyňkáCh « U sv. Linharta ležíeího. Jan VaI'tovský tvrdil, že 
jemu M. ·Pavel toho domu knihami postoupil lc dedičmhnu drženÍ, 
ale .když se dostal k živnosti piva varení, týž dum najal od neho, 
pul čtvrta léta porád ho užíval, ale žádné činže mu z neho nedal, 
které sobč pokládal za 200 kop m.Wi

) Naproti tomu Jan .Krystyán 
ukazoval, že »na onen čas pan Pavel, bratr jeho, mu psal, že jest 
dum jeden prodal za 200 kop a potom po druhé téhož leta opet psal, 
že se ten trh domu nepodaril a po čtyrech nedelí ch umi'el a po 
smrti jeho se naehází napsáno .písmem kHdou vlastní l'ukou, co na 
nej naložii ... neeo cllel tk oprave jeho a tak jest rozumet1, že 
vždyoky byl v držení jeho bratra; žädal tudíž na míste sirotka, aby 
toho domu byl prázden. Dne 5. záH 1541 J an Vartovsk~r pohánel 
pred právo Jana Krystyána jako poručníka Lidmily sír otka, že 
od podruhu z domu jeho »ý kuehyňkách « vybral činže 70 kop m. 
a jemu jich neodvedl. Tom'u odpíral Jan Krystyán, dOllmzuje, že 
Jan Vartovský domu koupeného nezaplatil M. Pavlovi, lakže tento 
mohl ho dobre užívat jako svého. Tato pre byla dne 6. záH 1;)91 
porovnána smlouvou skrze prostredníky p. SeLestyána Agl'ikolu 
zHoršovského Týna a Ondreje Blovského z Palatina, takže Jan 
Val'tovský upustil od té činže, kdežto Jan Krystyán od neho roz
dílne mel vzíti 200 kop m., pri zápisu 50 kop, ostatek }JO 20 kop. 
v ročních lhutách; berne zadržalé mely být spraveny od jednoho 
i druhého, pokud který byl v držení domu.u6

) 

Nevime, na čem zakládal se dluh 200 kop ~r. Pavlí1 Krystána 
koleji Karlove, o nemž se rozhodovalo na soude r. 1592, kdež usou
zeno, ' aby byl jí zaplaoen.127

) K tonlU se vztahuje výčitka Jana 
Koldina v odpovedi na suplikaci ci zprávu omylnou ~J. :Mal'ka 
Bľdžovského z Florentýna a Katefiny Krystyánky: M. :Marek prý 
se honosí, že se jako pritel stará o sír otka a »proto jsem musil Ži
dum klenoty na stríbre a zlate ve 200 kopách zustavití a jemu V1'

čísti, není-li se zaň postydeti ?« 128) 

125) Ibid. Č. 1138 f. 156. 
]26) B. Peška v Právníku 1864, str. 233. 
127) Zprávu o této pfi nalezl jsem ve Wintrove dne :t Život na vy

sokých skolách Pražskýchc str. 102, kdež uveden je pramen její Arch. 
univ. A. 13, b. 404, ale nemel jsem príležitosti poučit se odtud o ní 
podrobneji. 

128) Archív ministerstva vnitra. 
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J jllá pre nastala Janovi Krystyánovi jako poručníku Lidmi
Jjnu naléháním nových správcu penez Zbytkovských, Mal'tina 
Karchesiusa z Krauzntálu, písare radního, a Ludvíka od tfí mo ž
díh'l. aby z pozustalosti ot ce jejího byla nahrazena suma, ktm'ou 
nedodal pfi svém počtu r. 1587. Správcové »Zbytkut počítali pe
nez, jež M: Pavel za svého spl'ávcovství lidem zapujčíl a za ním 
zustaly, okolo 407 kop 1'21 gT. 5 p, méne a více, co se vyhledá 'l re
gister. Registra tato teprve po smrtí ~L Pavla jeho rukou vlastní 
napsaná byla nalezena v dome" kde nebožtík bydIel, a prinesena do 
radnice. Pfi prvním obeslání dne 7. prosince 1590 Jan Krystyán 
se omJouval, že o tom nic neví; co se ukáže, že proti tomu není. Po 
daném hojemství, když dne 23. června 1591 nove pred pl'ávem bylo 
jednáno o té to pN, Jan Kl'ystyán nestál k svému odkladu, takže 
správcum penez Zbytkovských dáno byIo za právo stané. Z žádo
sti za zdvižení jeho poznáváme, proé se Jan Krystyán nedostavil 
pred právo. Svedky Janem Železníkem remesla reznického a Da
niele Mejtského kočího; který ho vez] do Klatov, dokazoval, že ten 
čas o sv. ~1arí Magdalene musil do svého rodj~te, kde se mu dva 
krovy poboi-íly a za tou potrebou musil tam déle ostati.12

\)) Omluva 
jeho asi byla prijata a právo stané zdvi~eno, ale o pruwhu 'další 
p]'e nemáme zprávy, než že J'ozsudek soudu konšelslkého byl po
tvrzen vrchním právem_ Ze statku M. Pavla Krystyána z Koldína 
mel býti zaplacen restant .]Ieho 377 kop 52 gr. 6 p. č.es. , ale d.o 
12. zá:fí 1594 suma tato ješte nebyla odvedena správcurn penez 
Zbytkovských. 

Nebylo dost žalob a soudu, ;kterými se ruzní žalobci domáhali 
spJnení povinností, kterým M. Pavel z Koldína nedostál za svúho 
života Et ve ktel'ých bratr páne mistruv Jan Krystyún opravdové 
a obratne hájil, treba neuhájil prospechu sirotka po nl:m zusta
lého. Poručnikovi Lidmilinu nastala' nová težší pre o samo declictví 

12\)) Archiv m. Prahy č. 1055 f. ISO. Zlým anachronismem Zikm. 
\iVinter v Kulturním obra,ze mest českých (II. str. 647) ' Jana Krystyána 
ubírajícího se v červenci r. 1591 do Klatov spletI s M. Pavlem Krysty
ánem, ň vehJasti.ým na,ším právníkeme, (zemrelým II. ledna 1589) jenž 
prý musil jeti do Klatov, kde se mu na domé zborily dva krovy. Když 
se vracel do Prahy k nejakému stání (sic) umrel mu na cesté kôň a na 
Koldina dáno stané právo, k nemuž prišel jen o málo pozdéji než1i mél 
prijíti (sic). 
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po ~1. Pavlovi z Koldína se sestrou po matce nevlastní Kateiinou, 
vdovou po Mikuláši Hufmanoví, a M. Markem Bydžovským z Flo
rentina. Táž Kate:ľina pohánela zároveň svého bratra Jana pred 
právo Staromestské pro zadržený jí podíl z dedictví po otci. 

Pľíčinu k sporu o kšaft M. Pavla Krystyána zavdal sám Jan, 
'když dne 7. listopadu 1589 vyžádav si vstoupení du rady oznámil, 
že »pominulých dni prehledávaje nekteré spravedlnosti Kateriny 
z Koldína, mezi nimi nalezl kša;ft M. Pavla Krystyána«130) a žádal, 
aby prijat byl na právo. Pro malý počet pánu žádost jeho by]a od
]ožena. Proto Jan neponechal kšaftu pri práve, nýbrž zustavil jej 
pfi sube. Ale poznav nedostatky jeho, že dávno pred tím již r. 1582 
byl složen, naskrze strhán, na škodu sirotkuLidmile, byl by rád 
upustil od své žádosti. Ale o nalezeném kšaftu dovedéla se již sestra 
jeho Katerina, \která za čerstva, již dne 9. listopadu, obeslala ku 
právu svého bratra Jana a pri tom i Martina Karchesiusa, písare 
radního, též Martina Jišu, písare kanceláre dolejší, žádajíc, aby 
Jan Krystyán složil 'kšaft na právu a oba písafi radní aby dosved
čili, že kšaft ten je podepsán vlastní rukou ~f. Pavla z Koldina. 
Proti této zádosti Jan Krystyán sáni od sebe se p:ľizna] , že Inel 
v úlnyslu položit na právo tento spis, ale když mu odloženo hyIo 
k vetšímu pučtu pánu, že zatirn rozvážil nekteré príčiny, pro než 
kšaft »místá svého pľí práve míti nebude«, ježto jest roztrhaný a 
svodňatou pečetí, takže nechtel tou vecí právo zaneprázdňovati. 
Rád by byl vedel, z čího návodu Katefina tu vec pi'ed sebe bére. 
Jinak byl ochoten, bude-li mu to. uloženo, složiti ten kšaft na práve. 
K rozkazu pur kmistruvu taik učinil. PísaH radní vyžádali si zatím 
hojemstvi. Fri novém jednání pred právem dne 17. listopadu neje
vili mnoho ochuty vyhoveti žádosti Katerinine, ale od pánu bylo jim 
poručeno., aby podali hodnovernou zprávu o tOHI, zdali nápi.s a 

130) Podrobneji o nálezu vypravuje Jan Krystyán radním Janovi 
Augustirnovi a Ludvíkovi od tfí moždíru, když s písarem radním prišli 
k nemu ! nemocnému dne 13. ledna 1590 otázat se, kudy a jak pfišel 
k tomu spisu. Prišel prý nahoru, kdež nebožtík M. Pavel líhal ... ,tu 
že žena jeho první byla, kteráž jemu rekla: Rle teď bratruv kšaft mezi 
terni listy ... Podobne vypovídala manželka jeho, že jest ten kšaft na
lezla nahore v komore na okne v 'krabici mezi jinými listy tak roz
trhaný- bez pečeti, kter)'ž dala jest manželovi svému«. (Arch iv mesta 
Prahy Č. 2250 f. 47.) 

Sborník yen právních a S!tátnÍch XXY 3.-4. 24 
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podpis ve spise je ps an)' vlastní rukou M. Pavla Krystyána a zvlášť 
aby :Martin Jíša vysvedčil, zdali jej spisoval neho prepisoval.131) 
Z kšaftu M. Pavla, o jehož obsahu se teprve nyní sestra jeho 1\.::1,
terina do vedela, mela asi malou radost, když se dovedťla, ze v liem 
byla docela pominuta z dedíctví čtvrtéhn dilu, k nemuž se nyní 
IQ-ohIa, hlásiti jako dedička po své sestre Marte. P:ľirozen)ru spojen
cem jí byl M. Marek Bydžovský z Florentýna, nekdejší duverný 
pritel M. Pavla, jeden ze spoludedicu této čtvrtiny pozustalosti jeho. 
Pred právo na den 9. kvetna 1590 byli povnláni všickni ksaitovníci 
kšaftu M. Pavla ,Krystyána. VedIe M. ~Marlka Bydžovského hylo to 
"šecko príbuzenstvo páne mistrovo: bratr jeho Jan, sesha Katei'i
na, Abrahám pekar, syn a plnomocník Adama bečváre z Domaž
tic, švakra páne mistrova z DomažIic/3~) :Markéta Kulíšková, mat
ka Marty, druhé manželky :M. Pavla, Šehestyán Štengel st, svou 
manželkou Annou. Od o<tkazu svých upustili :Markéta Kulí6ková 
se svým manželem, Šebestyán Štengel se svo u manželkou, ro,,"než 
Í' bratr nebožtíka Jan Krystyán. J\1:. :Marek Bydžovský, rektor 11ni
versitni, oznámiv, že se toho nenadál, ' žádal za hojemství. Abra
hám, pekar, syn a plnomocník Adama bečváre z mesta Domažiic, 
oznámil, že »jakopocestný a daleké cesty jsa a · nemoha k odkladu 
právnímu pro dalekost cesty státi«, svou moc odevzdal panu mi
strovi :Markovi.1311) Po vzatém hojemství Katerina Hofmanová 
i M. Marek Bydžovský setrvali pfi svých odkazech. Prekvapilo asi, 
když podle vstoupení sobe zjednaného dcera .J ana Koldína panna 
Láska žádala, aby i její spis byl . prečten. Tušilo se uohre, že ~~:ľes 

to, že se Jan Krystyán na míste svých detí vzdal svého odkazu, 
dcera jeho chce užít nejakého nápadu. Aleprávní pEHel otce jejího 

J31) Archiv m. Prahy č. II37 f. 314. 

182) Zikm. Winter v élánku o kšaftu a pozustalosti mistra Koldína 
(Č. Čes. M. 1890 str. 532) mezi kšaftovníky mistrovými jmenuje Adama 
pekare, švakra nebožtíkova z Domažlic a Adamá bečváre, švakra z Do
mažlíc. Takových dvou švakru v Domažlicích M. Pavel nemel, než jen 
Adama· bečváre, jehož syn Ab r a hám p e k a r byl plnomocníkem otco
vým pred právem staromestským. Kšaftem Koldínovým r. 1582 po· 
tvrzuje se údaj Jana Krystyána. o tŤech dcerách nekdy Mateje Kre
sťana z první manželky jeho Marty, z nichž jedna, jist~ nej starší, pro
vdána byla za Adama bečváŤe do Domažiic, 

183) Archiv m. Pr<lhy č. 1284 f . 88. 
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pred právem oznámil, že nic nemá býti čteno, protože \' kšaftu 
mistrove o žádné Lásce ne ní zmínky .134) 

Ze svedectví radního písare Martina Jíše poznáváffie~ jaké lJO

vah-y byl ,kšaft potrhaný a nespečetený M. Pavla Krystyána, žt, to 
byl koncept závetL složený za pobytu mistrova ve Velké kolej i, 
kam se byl utekl v neutešiteIném zármutku pro smrt své druhé 
manželky :Marty a svých dítek a kam ku prepsání jejhnu povolal 
z radnice Martina Jjšu. Také druhý písar radní Martin Carchesiu.s 
potvrdil, že »ruka nebožtíka M. Pavla vlastní jest v témž potr11a
ném, bez pečeti otevreném 1~šaftu « .135) V ýpoveďmi jejieh rozhod-

I nuta byla otázka o právni platnosti kšaftu ~I. Pavla z Koldína 
z r. 1582. Neví,me, jélJk znel rozsudeik na právu ,Starého mesta Praž
ského ze dne 9. prosiJnce 1591, jenž dne 4. února 1592 napraven 
byl nálezem vrchního práva, podle nehož ve pri mezi Janem Kry
styánem z Koldína, poručníkem nad Lidmilou, sirotkem , a statk(~m 
po Ilekdy M. Pavlovi ,Krystyánovi z Koldína a M. 1farlcem Byd
žovským z Flnrentýna, co se tklo odporukšaftu Koldínova, »Jan 
Krystyán z Koldína obesIavši téhož p. M. Marka B~džovského 

z Florentýna poradu práva o společnících vymereného pochybil. 
z té p:fíčiny ta pre i š škodami se zdvíhá a kšaft nekdy lv!. Pavla 
Kryst-yána z Koldína se tvrdí podle práva.«136) Z tohoto rozsudku 
Jan Krystyán odvolal se kpanovnikovi. Proto, kuyz odl1urcové 
jeho, M. Marek Bydžovs'ký z Florent~na a Katerina Krystyánová 
dne 18. únol'a 1593 žádali; aby, »fkdyž kšaft jest potvl'~ell a do 
kneh vešel «, pi ed pro vedením nálezu vrchního prá va v~ecken stn
tek po M. Pavlovi byl znovu zinventován, a 'k tomu zvoleni ráni 
radní. Páni všllik nesplnili jejich žádost, nýbrž )ipfivedše sobe ku 
pameti, že Jan Krystyán od J. Mti Cís. za pOl'učníka tomu sirotku 

134) Ibidem f. 107- 108. Jestliže se Jan Krystyán i na míste svých 
detí vzdal svého odkazu, s tvrzením kšaftu bratrova r. 1592 nemohl být 
obdafen čtvrtinou požustalosti jeho, jak hrubou nesprávností uvádí Z. 
Winter v článku O kšafte a pozustalosti mistra Koldína (Č. Č. M. 
]890, str.s83). 

135) Z techto výpovedí obou písaru radních o kšaftu M. Pavla 
vysvítá, že Jos. Jiteček (v úvode svého vydání Koldínových Práv mest
skýchstr. XXIX) nespravedlive nbvínil Jana Krystyána, že )spis kšaf
tovní svého bra.tra odvedl ne v tom stavu, jak jej prísný co do forem 
právních nebožtík zustavil, nýbrž potrhaný a s odtržením pečeti<. 

136) O společnÍcích víz článek B XVIII Práv mestských. 

24-* 
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jest naŤÍzen i zaručení toho statku se stalo a tak ta. vec ... v moci 
J. Mti Cis. zustává, též certifiJkací z kanceláre sešla, že ta vec od~ 

J. :Mb Cis. na. revisi vzata jest, pročež chte.ií-li č.eho toho užiti, aby 
toho pfi J. ~1ti Cís. hledali« .. 13'i) Nevíme, jak tato revise pre panov
níkem byl a vyÍ'Ízena, ale M. Bydžovskému z FlorentÝl1a a Katerjn e 
Krystyánce z Koldína bylo ješte mnoho let cekati, než pi;áte1skýrn 
narovnáním s Lidmilou, dcerou a dedičkou }vl. Pavla Krystyána 
z Koldína, získali aspoň cást z ocekávaného čtvrtého dílu stDtku 
Koldínovského. 

Co trvala ješte tato pre o kšaft M . . Pavla Krystyána, jeho 
hratr Jan byl stíhán novými žalobami své sestry Kateriny. Konec 
dubna 1591 obeslala ho pred soud konšelskl', že v dobe, kely si jJO 

smrti svého bratra Pavla objednal meRtské právo v Starém meste 
Pražském a se ucházel o poručnictví nad sirotkem a. statkern jeho, 
v požadovaném rukojemství, jež do Klatov odeslal, bez svolení jejího 
a bez pritjštení sekrýtu jejího zavázal lÚ její statek; »nad to i dolo
ženo tam Dorota, kterémuž jménu odpírá«, žádala tedy, aby takové 
l'ukojemství na právo složil a ona aby jeho zbavena byla. Po vzatem 
hoje.mství od Jana Krystyána tento dne 2. kvetna 1591 odpovídaje 
na žalobu sestÍ'Ín li potvrzoval, že ve sporném rukojemství na pečeti 
poznamenána. ji8st Dorota, ale tuto peceť odkáza.la jí spstra jejL 
Poručenstvj nad statkmn zjevne sobe konal a žádným jiným 
statkem llež svým zaručil, nebo » jestli mela nejakou spra\edl
nost a statek, ten zmrhala svým nenáležitým chováním a . 
zvlášte ponevadž odsud z české zeme od manžela do Holo·
múre nšla,138) že ji položil do toho rukojemstvi, p.roto učinil, ahy .ii 

137) Knihy apelač. soudu č . 23. f. 3-4. 
137 a) Archív m. Prahy č. 1140 f. 323. 
138) Jan Koldín dotýkal se tu dobro~ružství své sestry Katehny, 

která nedlouho pred poslední nemocí M. Pavla od svého manžela Mi
kuláše Rofmana utekla s jiným lehkým pobehlcem. M. Pavel vypra.vil 
svého bratra Jana, aby vyhledal uprchlíci. Ten, pomocí najatého Žida, 
hledal ji v Praze a jinde po mestech a mestečkách, až našel jí v Olo
mouci. Nákladu si počítal 30 kop, pro Žida IS kop. Potupnou príhodou 
tou Katerina prý uspíšiia smrt bratra Pavla a do hrobu pľivedla svého 
manžela., jemuž do smrti nesméla prijít na oči. Mikuláš Hofman po 
své první manželce Dorote, vdove po Domináčkovi pekaľi, nazýván též 
")omináčkem a po druhé Zuzane, vdove po Jakubovi K vintinovi K vin
tin cm. Za tl'etí mari.želku chtél pojmouti Martu, dceru Matéje Krysty-
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zachoval pfi pocbvosti «. Proti tomu bránila se Katerina, že Jan 
zdvÍhá V0(; prve spokojenou, neboť se ví, proč odešla, a kdyby 
byla ušla pro zlé veci, že by se byla zase nenavrátila. 
Žalobe samé o »zformovaném rukojemstvj « odpúrce její prý 
anil neodpírá ani se nep:fiznává. Soud konšelský neuznal du
vodu J anových, naopak z odpovedi jeho, že v rukojernství pojal 
Kateiinu, aby ji jaJko svou sestru zachoval ph poctivosti a její zlé 
chování tím zastrel, sám se priznal, že »bez její vedomosti takové 
rukoje'll1ství na osobu a statek její jest vztáhl «. Z tech p:fíčin byl 
Jan Kl'ystyán dne 4. list opadu 1591 odsouzen, aby ve čtyiech ne
delÍch porád zbehlých svou sestru vyvadil z tohoto l'ukojemství a 
state-k její zas osvobodiV3 9

) Z rozsudku toho .T an se 'JdvoJal k vľch
nímu právu. Ale d:fíve než zde pre. jeho byla vy:fízena, Katerina 
Krystyánka dne 23. ledna 1592 obsílala svého bratra Jana znovu 
pred týž soud, aby jí vydal 180 kop gr. In. , které na hotových pe
nezích jí odkázal otec její, které Jan z práva mesta Klatov" kde 
byly uloženy, vyzdvihl, ujistiv je do let jejích knihami mestskými. 
Po yzatém hojemství Jan Krystyán žádal za odklad té veci, až pre 
,o rukojemství bude rozhodnuta vrchním právem. Kate:i'ina ode
preja této žáctostL ježto zustává-li vec o l'ukojemství na apelací, a 
o to ph práve činiti bylo, o dedickou její spravedlnost nebylo nikdy 
činjti pred právem, i žádala patrné odpovedi na patrnou žalobu. 
Soud priklonil se k jejínl duvodum a uložil stranám termín k prú
vod um. K ninl se Katerina p:fipra vila náležite, predloživši kša.ft 
NIatyáše Krystyána z Koldína, pojištení penez sirotčích od Jaua 
Krystyána a manželiky jeho vyzdvizených, kladení vejrunku od 
Jana Sk:fivánka. Po prečtení žaloby a techto dokladu právoích 
Jan málo vážil všeho, prý Katerina Krystyánova >, prúvod svuj 
jako hlinu s blátem zmátla«. Pri kšaftu otcove dokazoval, že nebyla 
mu posud zaplacena dedina, kterou otec od neho kouiJil; vyzdvi
})(lval-·li jakou spravedlnost, vyzdvihoval ji sirotkum k ruce i tu M. 
Pavlovi, bratru svému - jakž sr z Listu nachází - odvozovaL 
Tech 114 kop, jež ,k sobe phjal, nenáleže]y -Katerine, llýbržMal'tč , 

ána z Klatov, ale ta zemrela pi'ed samým sňa ,tkem. Na míste jejím 
oženi l se s mladší sestrou její Kateľinou. (Archiv mesta Prahy Č. II39 
f. 152.) Po svém muži Katerina zdédila dtln1 »na Haškuc, roh trhu Do
bytčího a ulice jdouc k Zderazu. 

J ll9 ) Archiv J11 . Prahy Č. II40 f. 68'. 
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která zemrela pred siiatkem s Mikulášem Hofmanem. Počítal i jiné 
náklady na chmelnice po dve léta, kdy z rozkazu palla mistra 
Pavla Krystyána do 50 kop na ne vynaložil a nevzal žádného užit
ku, ježto prvního roku chmelo vé okolo Klatov témei~ všickni vyho
reli, druhého pak se neurodili, jakž v psaní M. Pavla toho doloženo 
jest. Nad to, že na hledání Kate:ľiny, když od svého manžela pryč 
ušla, do 30 kop svých vlastních penez utratil a svému pomocníku 
Židovi do 12 kop dáti musil. A tak kdyby se z toho dílu :MaTŤe ná
ležíeiho, na který se Katerina potahuje, porazilo to, co tak na 
grunty sirotčí i na jiné veci vynaložil, našlo by se, že .KateŤiu8. je
mu, a ne on jí, dlužna zustává. Ale odvody Janovy nepostaC;ily 
právu. Nálezem jeho dne 26. :ľíjna 1592 bylo uznáno: POl~evadž 
se z pruvodli a akt této pre našlo, že Jan Krystyán z Koldína, na 
onen čas jsa pfi práve mesta Klatov mešťanem, spravedlnosti dJ
dické Kate:ľine Krystyánce odtud z Koldína, sestre své tehdá.í let 
nemající, po nekdy Matyášovi Krystyánovi, otei jejím, do 180 
kop jest vyzdvihl a je k sobe prijav na statku svém nezávadném 
jest pojistil, a aby on, Jan Krystyán, takovou summu ... buď ji, 
Katerine, samé vyplniti ... nebo za ni na grunty její ... vynabžiti 
mel, toho od neho ... ničím podle práva ukázáno a provedeno 
neni, z tech príčin ... Jan Krystyán jí, Kate:ľÍne Krystyánce, tou 
summou 180 kop jest povinen a tu jí ve dvou nedelích porád zbeh
lých dáti a vyplnit~ má podle prá va.140

) 

Ve všech tech četných prech právních, pokud se tý-kaly statku 
Lidmily, sirotka po M. Pavlovi Krystyánovi z Koldína, 
strýc aporučník její Jan Krystyán opravdove a svedomité se za
stával prospechu jejího a jestliže pfi soudech propadal se svými 
obranami, nebylo to vina jeho, nýbrž tyto ztráty byly zavineny 
hratrem jeho, který v hamižném shromažďování jmení zachovával 
ve svém dome peníze a svršky, jež jemu jako poručníku nebo ve
:ľitel~ byly svereny. Práv~ tyto soudy ukazují, jak .M . .Pavel Kry
styán lačen byl statku a jak se do vedI po nem sháneti a vyvracejí 
chválu Rybičkovu a Jirečkovu o spravedlivosti a nezištnosti joho. 
V tomto shánení statku v tech obchode ch penežních, v zálibe skvo
stu a drahých a vzácných svrškft vidíme vlastnosti kmene židov
ského, z nehož pocházeli asi jeho starš] pŤedkové. Snad i jeho záli-

1'0) Archiv m. Prahy Č. 1139 f. 152-I54. 
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bu ku právum a ku práci kancelárské lze vysvetliti límto puvo
dmu, jakož i ochotu a oddanost jeho ve službe vrchnosti mestské, 
zvlášte pánu primátoru. Proto na snemích zemských nikdy jsme 
ho nevideli na strane oposiční, jak príležitost k tomu byla zvlášte 
za dlouhého snemu r. 1575. Povaze tako vé dohre hovela ' strana 
staroutrakvistická, opírající se v zápase s pokrokov~ mi stranami 
náboženskými, luterskou a bratrskou, o moc královskJu. Planá a 
prázdná je proto chvála Jirečkova o jeho veli:ké výmluvnosti, kte
rou prý M. Pavel z Koldína s úspechem osvedčoval nejen v rudní 
sínil, ale nejednou i naproti pobourenému lidu141

) (sic). Neznáme 
ani jediného prípadu, kde by byl náš staromestský patricij projevil 
takovou odhodlanost a nebojácnost. 

Tíha tolikera žalob a sondu, jež se navalily na hlavu Jana 
Krystyána, muže, který již prekroč,il ve.k kmetský, doléhala naň 
tím tíže, že sužován byl často nemocí. Dne 15. kvetna 1590 ve 
svých omluvách, proč nemohl jíti po práve, uvádel, ~e teď na pat
náct nedelí stonal, ven z -domu nemohl. V červenci 1591 žádá i za 
zdvižení práva staného ve pri; se sestrou Katefinou piednášel, že 
od nekolika nedel nemocen ležel a bez pomoc] jiných z lázne vstáti 
nemohl, a pastorek jeho Jan Železník dosvedčoval mu, že když p:ľi
jel do Klatov, pomáhal jemu z vozu a na vuz, ježto nemohl jíti. 
Pfi tom stíhaly ho i zlé pohromy rodinné. Roku 1590 zelnrela 
mu manželka Markéta. Domácnost jeho spravovala pak dcera 
Láska, .kdežto mladší Nadeje na péči mela svo u sestfcnič·ku Lid
milu. Ale i s tou strýc aporučník její mel nové starosti. Povest 
o bohaté neveste vábila již v tomto detském veku .iejím lakotné že
nichy. Od nškterých žen z prátel jejích - lnezl nimi jiste byla teta 
její Anna Štenglová, » meštka Starého mesta Pražského « , jež ne
návidíc Jana Krystyána a závidie mu poručnictví,H2) popuzovala 

141) V úvode jeho vydání K oldínových Práv mestských (XXX). 
142) Poznáváme to ze suplikace její k cís. Rudolfovi II. ze dne 

28. žáH I590, kterou se domáhala, aby jí odervzdáno bylo p·oručnictví 

nad sirotkern. Oznamujíc v ní o smrti )teď času nedávno minuléhó< 
manželky Jana Krystyána, neostýchala se jedovaté pomluvy, že s tohoto 
sveta sešla )jsouc obtížena, jakž zpráva jistá jest, franckou nemocí a 
sám Jan Krystyán tolikéž že té nemoci prázden není, z čehož ' se jest 
obávati, alby týž sirotek ... touž nemocí jsouc tu pri nem nakažena 
a tudy snad o život svuj strojena nebyla« . (Archiv ministerstva vnítra.) 
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sirotka proti nemu - byla k tomu p:fivedena, že dvema mláden·
cúm slibem 'manželským zavázána byl a a s tretím, Samuelem Li
penským, písarem sou~u apelačního na hrade Pražském, bez ve
dan1Í a vllle poručníka ukryte u veku sotva 11 let knezem kato
licJkým oddána (1592) . Poručnŕk" dovedev se' o tom, hledal nápravy 
u práva duchovního, asvobodil ji od tech závad a na radu arci
biskupovu dal Lidmi!lu do kláštera sv. Jirí na hrade Pražském, 
aby tam v pobožnosti dočkala svých let.143

) Za stravu a vychování 
mel platiti ročne 30 kop. m. 

Jiná težká nesnáz Janovi Krystyánovi vzešla ze siJatku stard1 
dcery jeho Lásky s prodlužilým vdovcem Urbanem Tfebechovsktm, 
mešťanem v Starém meste, kde náležel mu dúm u sv. Valentina, 
vinice a nekteré pozemk:y.l44) Doufal-li Urban, že si p\)muže tímtú 
súatkem, zklamal se ve své nadéji. První pokus Jana Krystyána, 
aby svému zeti pomohl z finanční tisne, privedI ho ke skutku, kte
rým podal príčinu k novým žalobám na poručnictví jeho. J ešte 
roku 1591 proti pomluvám své sestry Kateriny, že utrá.ci statek 
sirotčí, ,Jan Koldín se bránil, ukazuje, že »statek ten v celosti zú- . 
stáv á a všecky domy po nem zustávají«: Ale již následujjcího roku 
1592 prodal jeden z nich, nárožní dúm Loupovský v osade sv. 
Havla za 350 kop m. Jakubovi Gensovj jinak Švejcarovi zedlll
kU. 14

") Prodej tento bylo by bývalo lze ospravedlniti tím, že dum 
»hyl zastižen na velké oprave a zhoiení', aby do:konce ke spustení 
škodnému nepiišel« . .L!\J.e sumu strženou Jan Krystyán pujčil s\'é-

H3) V liste k mÍstodržícím královským ze dne 20. zárÍ 1594 ab a
tyše svatojiská Judita Eybenštolová z Eybenštolu podávala o tom zprá
vu, ) kterak j sOUCe týž sirotek okolo I I let nekterou námluvu a pú
vodem pro nekterý užÍtek od pŕátel její pohlaví ženského vdáván a 
namlúván jsouce, takže učinivše dvema pod slibem manželským pfí
poveď s tretím i k oddávání prišeuši a privedena jako díte nerozumné 
jsouci, takže z tech príčin Jejich Mti císafe Hm. rady z prostredku 
Vašich Mtí, též i s jistou vulí ]. Mti pana arcibiskupa Pražského ke 
mne do konventu a kláštera mého pro vycvičení a skutečné opatrení 
jestiť dána«. (Archiv ministerstva vnitra.) 

144) Již roku1588 Urban Tfcbechovský postoupil Jindrichovi Pru
narovi, jednomu ze svých veritelu, v dluhu 136 kop m. nekteré své 
grunty, zejména vinici, štepnici, louku a hájek. (Arch iv m. Prahy č. 

20T 5 f. 386.) 
1M» Archiv m. Prahy. č. 1284 f. 298. 
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mu. zeti, který mel ji prijímat podle raku trhových od Jakuba Švej
cara a z nich ~vitovat jen an sám. Penez tech lnel užit, aby se 
svéha domu u. sv. Valentina svedl závady, kterými byl pavinen své
mu. vfriteli Tamášovi Groffavi z Greyfenberku. Tento dluh mel 
svénl1J tchán u jaka paručniku slTatka Lidmily zjistit na své viniei 
v Šárkách. Když ad stran účastných byla ve práve žádána, aby 
trh vlažen byl da iknih mestských, adpovedena Urban0vi Trebe
chavskému) že se jemu dovaliti nemuže, aby jemu Krystyán ca 
sirotčíha postupoval a on jemu. co pojišťoval, než aby sobe toho 
také nahOre146) hledali. 

Prodej domu Loupovského v prospech zadlužiléhu zete Kry
styáIiova Urbana Trebechovského, jemuž tím valne ani nebylo po
moženo/ 47

) zavdal neprátelum Jana Koldína podnet k novým ža
lobám proti paručnictví jeho. K sestre jeho KateHn(~ a ·M. Markavi 
Bydžavskému z Flarentýna pridružil se nový jizlivý II túčuík v ad
mítnutém manželu mladičké Lidmjly Samueli Lipenském. Nave 
ža]aváno v supliikách k císafi do >\utrácení a nesnesHelného' mrhá
ni statku toho. siratč.ího «, které se deje ad poručníka, žádáno, aby 
statek ten znavu. byl zinvent.aván, tak aby se »predzvedeti mohlo, 
ca ho ješte nad jeho. outraty a rozmrhání pazllstává (~ a pak uhy 
»s pasavadníha paru.čníka, který statek razmrhává, utrácí, ro~

ptylu.j,e, paručenství byla sň.ata a nekomu jinému bylo odevzdáuo, 
aby co ješte témuž sliratku paz1.1stává, to k dabrému jehú lépc apa
trena adachováno. b1Ttj mohla « .148) 

Na· tyta stížnasti a žádasti ke kanci r. l.G93 pOl'učení cí
sarské došla rady Staramestské, aby statek pa nebožtiku n-L Pa, lovi 
z K.oldína byl znavu zinventaván a inventár nrwý i stan' puslán 

146) )N ahore< rozumej pfi ]. 1Iti Císarské neboli v kancelári krá
lovské, odkud Jan Krystyán byl sirotku Lidmile naHzen za poručníka. 

147) Roku I593 pro neplacení dl uhu poručníkum sirotku Jana z Šo
nova Urban Trebechovský mel být skrze rychtáre mestského z domu 
vyházen a ku pľímluve purkmistra a pánu bylo mu pfÍročí učineno do 
sv. Jirí nejprve pfíŠtího. Téhož roku pro neplnení závazku poručníkum 
sirotka a statku po nebožtíku Jindrichovi Prunarovi Urban se dostal 
u vezení. (Archiv m. Prahy č. 2231 f. 6 a Č . 740 f. 150.) 

148) V sup1ice M. Marka Bydžovského z Florentýna a Katefiny 
Krystyánky z Koldína císafi Rudolfovi II. z roku I593 chované v archivH 
ministerstva vnitra. 
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do kanceláre české a podle toho aby o tOln o všem byla zpráva u(~i
nena. V prítomnosti radních Jana Rakovnickŕho jinak Piláta a 
Ludvika od Tfí moždiru druhý popis svršku po M. Pavlovi Krysty
ánovi y dome Domináčkovském na rynku a dne 15. ledna 1594 
nový inventár poslán do 'kanceláre královské se zprávou nepHzni
yOU pro Jana Koldina.149

) Ten prý statek po bratru Pavlovi ») +,ak 
opatroval, že tuto dosti málo po zbehnutí od práva tého ž Jana Kry
styána pozustalo «. Ale žalobnici prehlédli a neuvážili, že proti prv
nÍJmu inventári mnoho svrškli ubylo tím, že podle rozsudku soud
nich bylo vydáno vefitelum bratra jeho M. Pavla nebo majitehlrn 
odkazu, které nebožtík u sebe ve svém majetku zdržoval. Ale v tru
hlách n~kdejšího príbytku mistrova zbylo ješte tolik svršku a ná
bytku, nejen šatu ložnich a chodicích, nádobí cínového a mosaz
ného a rozdílného náradí~ nýbrž i klenotu a penez, že naprosto 
nelze mluvit o »nekresťanském« hospodarenP50) Jana Krystyána 
na statku bratrove. 

Posledni útok proh Jariovi Koldínoy.iJ od nepfátel jeho pod
niknut byl za neprítomnosti cis. Rudolfa v Praze, když vkvetnu 
1594 odebral se na fíšský snem do Rezna, kde se zdržel déle čtyr 
mesícu. V podání nejvyšším úredníkum a soudcum zemským jako 
místodržícím císarským Samuel Lipenský vychrlil všecku zlobu a 
mstu na Jana Krystyána, který bránil tomu, }) když pominulých 
času (1592) z vule pána Boha oblíbivše sobe k stavu manželskému 
pannu Lid:milu, sirotka po nekdy M. Pavlovi Krystyánovi z Kol
dina, mešteninu Starého Imesta Praž., uznávaje ji pubertati pro
ximam, to jsem v prítomnosti dobrých prátel pfi ni obdržel, že 
jest dobrovolne . " svou vuli k stavu manželskému dala a skrze 
správce duchovního, ,kneze katolického. se mnou se oddati dopu
stila«. Žalobce ve svém listu nakupil nepravd a pomluv neuvefitel- , 
nýeh. »Nejalký Jan Krystyán«, žaloval, »človek opovážlivý. " pri 
JMti Cis. omylnými zprávami a divný nl fortelem ,9krze ťedrovníky 
své nad týmž siroi-kem a statkern jejím vlastním proti dostatečn8!Il U 

140) D ruhý inventár svršku po M . Pavlovi z Koldína je zachován 
v archivu m. Prahy č. II73 f. 240' x. Litujeme, že Teige ho neotiskl 
v Základeéh starého místopisu Pražského L mezi druhými zápisy o ro
dineKrystyánll. 

150) Tak odsoudil je Zikm. Winter v článku ,0 kšaftu a pozusta
losti mistra Koldína v Čas . Čes. Musea 1890, str. 584. 
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pánu Pražan Starého mesta Praž. opatrení na škodu, téhož sil'otka 
sobe poručnictví objednal a maje hned tehdáž týž všecken statek ... 
dostatečne hodnovernými rukojmemi zaručiti; a podle inventáre 
v celosti zachovati, toho všeho pominul beze všeho zaručení (sic) 
toho statku se ujal, ním na škodu sir ot čí podle své vule handloval, 
v Židech i jinde rozzastavoval, rozpl'odal domy (sic) a peníze utra
til, že teď nebohá, docházející již let svýeh, sotvy k tretímu dílu 
téhož statečku podle inventáre pľ,ijíti bude moci. Ste.ine asi prav
divé jak o podvodném vetrení se v poručnictví Jana Krystyána 
byly žaloby jeho, že »i to, což pfi poslednejším zinventování jcš~e 

. nalezeno a spečeténo bylo, pečeti zodtrhány, zámky zodmykány a 
do ostatku všecko rozmrháno se nachází. A on sám pro své dluhy 
jen po vezeních se potlouká a pro své dobré zachování ani v me
stech Pražských bíledni se uikázati nesmí«. V udání o "8zeních pro 
dluhy zrejmou nepravdou žalobník spletl Jana Krystyána se zetem 
jeho Urbanem Trebec'hovským. 

Žalobu Samuele Lip:enského podporovala abatyše klá;tera 
Svatojirského, které J an Koldín dlužen zustával za stravu a vy
chování sírotka umluvených 30 kop ročne. Ve své žalobe opako
vala všecky nepravdy, které jí našeptal »porádnýrrl« knčzem l.id
mile Koldínové oddaný manžel, a dosvedčovala podle doslechu ~od 
jistých a vznešených osob, že bude-li týž Jan Krystyán v tom po
ručenství déle zustávat~, že co jestii prve na tisíce na domech, 
statcích, penezích a klenotech byIo, že ner,kouc na sta, ale na kup-y 
jí sirotku nedochová.151

) 

Žaloby obou posileny byly zprávou rady Staromestské o su
pli1raci abatyše Svatojirské, kterou potvrzovaly se žaloby jeji, a 
druhým inventárem se dokazovalo, že statku sirotčího, jehož podle 
prvního jnventáre bylo v hojnosti, nezbylo témeŤ nic nebo velmi 
skrovne, opakovala se nepravda, že Jan Krystyán »pro své dluhy 
nejedno vezení posavád utrpel«. Srovnale s žádostí Samuele Li
penského a abatyše Svatojirské i páni Starome,stští žádaH, aby si
rotek z moci svého posavadního poručníka byl vzat a zustaven p:ľj 
prá ve, k nemuž i svým statkem náleží., a Janovi Koldinovi aby od 
pánu mjstodržících bylo prísne poručeno bez meškání dosta vit se 

1 fil) Žaloby Samuele Lipenského a abatyše Svatojiské zachovány 
jsou v archivu ministerstva vnitra. 
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ku ·právu, uči nit počet porádný ze svého poručenství II stat,ku si
I'otčího právu postoupit. 

K žádostem spojených neprátel Jana I\:.rystyána pán i místo
držící svolili poručením k purkmistru a rade Staromestské, aby 
poručenství bylo jemu odňato a spolu mu nafízeno, aby z neho 
učinil fádný počet. Po návratu Cls. Rudolfa do Prahy (v prvních 
dne ch mesíce Hjna 1594) Jan Krystyán prosil císare, aby jemu 
bylo vydáno poručení pánu místodržících a ZpráYCl Stal'omest
sk ých, j~ž mu dHve nebyly propújčeny, aby mohl poznat, kdo toho 
žádá, aby poručnictví bylo s neho sňato a jaké " tom príčiny 
prE:'clkládá, neboť nechtel tou pričinou nevedome jako strýc vlastní 
téhož sirotka potupen a proti zŤÍzení zemskému od téhož poručen
st ví b)rti odstrčen.152) Ale tentokrát nebylo vyhoveno prosbe jeho 
a zústalo pfi rozhodnutí místodržícich o odnetí jemu poručnictví 
a o učinení z neho porádného počtu . 

• Tešte i potom, když byl zbaven poručnidví nad sirotk8In a 
statkem svého bratra M·. Pavla, Jan Krystyán mel s ním mnohé 
starosti a neprijemnosti. Správcové pene z Zbytkovských :marue ho 
volali :k vykonání počtu ze zadržených 377 k. 53 gr. 6 "~·i, p. rodle . 
rozsudku soudu konšelského potvrzeného vrchnim právem. Obe
slaný se zpečoval tak učiniti, protoŽe již s neho poručnictví bylo 
sňato. Z práva jim oznámeno: »Ponevadž .TanKrystyán počet 

učinil, v ten když páni! nahlédnouti a na nejzasednouti ráči, tu 
že pozváni budou i noví poruč.níci j: on .Jan Krystyán a tu se 
oznámí, kdo by ten oučet dokonati byl povin:~D. . 153) Jiste pro tento 
počet Jan Krystyán ja:kožto na onen čas od J}(Iti Cis. na:ľízený 
por učník dne 13. června 1595 vedIe jisté výpovedi tohoto práva 
prijal 150 kop od Anny, nekdy Jindficha Prunara a již Daniele 
Pichlera manželky i na míste Jana Jeronyma, syna jejjho z první
ho manželství.154 ) Téhož dne a roku Vojtech Had z Proseče po
tvrzoval Janovi Krystyánovj, že. od neho pfijal 300 kop m. k ruce 
sirotkúm nekdy Jakuba Granoyského.155) 

152) Zprávu purkmÍstra a rady Staromestské o suplikaci abatyše 
SlVatojirské a prosbu Jana Koldína k císari Rudolfovi na lez1 jsem 
v témž archivu. Za vzornou och otu u vyhledání techto pramenú c1ekuji 
jeho predstavenému p. min. radovi · dr. L. Kliemanovi. 

153) Archiv m. Prahy č. 1285 f. 67'. 
154) Ihid. č. 1228 f. 340'. 
HH;) Ihiel. Č. 174 f. 66'. 



M . Pavel Kl"ystyán z Koldína. 367 

Když Jan Krystyán ještó po svém s!ožení s pOl'učcnství Yy 

bra] činži z domu si.rotčich, puvolán byl i s nájemníky jejich do 
rady (17. záH 1595), jemu predloženo, že )']lcmaje se tech sirot
čích vecí, jak poručenství s neho sňato, dutejkati, činži ješte vy tí
rati smí«. Proto byl o mu poručeno, aby to, .co vybral, složil do 
tretíbo dne, »pokojl1íkUnl« pak nafízeno, aby dál mu nic neou
yozovali, jináč že o to p:ľijdou. 156 ) Dne 13. listopadu téhož roku 
Janovi Krystyánovi poručeno, aby uvedI ye spis, co se z Ikterého 
domu sirotčiho činže platí, co na to jest dáno a co kdo pozu
stá "á.J57

) 

Dne 11. Pl·osince 1595 Jan Krystyán oznamoval rade, že 
»jest na hutm·e, aby pány poručníky spravil«. Poručeno tedy jim, 
aby se telť nekdy seš1i a o to pe~ne porovnali; blldou-li poti~eho

vatiktel'ého z pánu, že se jim propujči.158 ) S touto schuzkou se 
opozdilo, ponevadZ na žádust Krystyánoyu, ahy svf veci spraviti 
mohl, dána mu byla dne /. ledna 1596 lhutá do čtyr nedel. 159

) 

O tom~ jak se vykonal tento počet z pOTllcnictví Jana Kl'Y
styána, není nám bCJhužel zach·wána zprá va. Že se tím to počtem 
neprokázalo ), nekresťanské« hospodarení jeho se statkem sirotčÍm, 
poznáváme i z toho, že ze zaručeného jim jmení v Klatovech, ná
hradou za nedostatky v nem nalezené - v tom asi byla hlayne 
suma stržená za dum Loupovský, pujčená Urbanovi T-ľebechov
s.kému - padl za obeť jediný dvur jeho v Klatovech na predmestí 
Klášterském s ne~terým,i pozem.ky, jejž musil postoupiti své sh·ej 
ne Lidmile. 

N evíme také, jak od nových poručniku opatren a byla dospí
yající dcera M. Pavla z Koldína, Lidmila. Víme jen, že tehdáž 
z handle solního byla zalužena 200 kop8.lni, které porucnici její 
r. 1595 a 1596 spláceli po lOO kopách rokli odvádených Danielem 
p,jchelbergem a ,manželkou jeho Ann·Ju , vdovou po llekdy .Jindŕi

chovi Prunarovi v dluhu nekdy prvního jejiho manžela povinného 
M. Pavlovi Krystyánovi. 16U

) Z techto penez asi splacen hyl í dluh 

]56) Ibid. č . 1285 f. 187. 
157) Ibidem f. 2:59. 
],58) Ibid. č. 1285 f. 303'. 
]59) Ibid. f. 305. 
l(lO) Archiv m. Prahy č . 22230 f. 285/. 
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abatyši kláštera sv. Jifí za stravu a vychování Lidmily Koldínové 
v ·letech 1592-1596. 

Péčí nových poručniku bylo také zabráneno zvodu a zrnoc
není domu Domináčkovs1kéhu na Velkém námestí pro dl uh zustalý 
po M. Pavlovi správcum nad penezi Zbytkovskými. Když již byli 
obesláni ke složení klíču z toho domu a výpovedí rady ze dne 3. 
června 1593 bylo k tomu určeno nlista, pudarilo se lJOručníkum 
Lidm·iliným dlužnou sumu '0377 kop 52 gr. 6~/~ p. in. prenésti na 
dlužnÍ'ky PrunarDvské, na jichž gruntech byla pojištena.161

) 

Po vy konaném počtu s novými poručníky Lidnli1Íll ýrni Jan 
Krystyán vrátil se do Klatov, sešlý nernocemi, Ll8uužený starostmi. 
jež nail navaleny byly jednak pOl'učnictvím, jednRk lleštest.Ími 
v rodine. Není nám zachoválla pamet toho, kterého ,dne a roku 
zemreI nešťastný starec. Dne 11. června 1M)8 nebyJo ho již na 
žive. Z~ misto pohEbu v kostele far ním dedicov~ jehu 2ajJlatili 10 
kop m. ale nestačili již na to, aby na hrob položena byľa mrall1O
l"ová dska~ na níž by se skvel rodin Il Ý erb Koldinskych hlav ko
houtích, jaJko byl u ješte na hrobe bratra jeho Jeron yli la a sestry 
Doroty Sýkorové. 

Zatím roku 1596 Lidmila Krystyánová z Koldína dospela 
svých let, že mohla být .vydána v manželství Samuelovi Lipenské
mu, písa:h pii soude apelačním, jemuž již r. 1592 v jeclenácti 1e
tech svých pfipovedela manželství a rknezem katolickým s nÍln se 
oddati dala. Na prím1uvu abatyše, v jejímž kláštere li sv. Jifí na 
hrade Pražském nemalý čas zustávala aposud je5t »pobožne a 
uctive se chuvajíc a k tomu~ co jí k budoucímu dobrérnll se hoditi 
"muže, vedena j~ouc«, a na svedectví její, že v prítomnosti .leji a do
brých lidí rukou dáním Samuelovi Lipenském u pľipm~edela státi 
v tom slibu, císar chteje tonlu, aby takové dobrovolné manžclstvl 
svuj' pruchod melo, poruučel jí dne 31. července 1596, aby Lid
milu propustila ze svého opatruvání v iklášteŤe a v~'dala ji purk
mistru a konšelum Starého mesta Pražského. Tém pak téhož dne 
poroučel, aby prjjmouce Lidmilu,když propuštena bude od a11a-

161) Ibid. f. 285'. 
]63) Oba listy cís. Rudolfa abatyši kláštera Svatojifského a purk

mistru a rade Starého mesta Pražského zachovány jsou v archivu mini
sterstva vnitra. 
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tyŠ€ z kláštera, dále zas od sebe dodali Sanluelovi Lipenskému ja
kožto fádne oddanou manželku se vší spravedlností její jí po otci 
jejínl náležitou«.162) Dne 27. února 1597 Lidmila Lipenská, vyžá
dav ši si vstoupení do rady, dala oznámit~ že nemobouc sama dosta
čit k dobývání spravedlnosti a dluhu za lidmi jí náleží~ich, zmoc
nNa k tomu na svém miste svého manžela. 

Dcera M. Pavla Krystyána z Koldína Lidmila névidela nikdy 
rodište svébo otce. Za ni do Klatov pribyl j~jí manžel Samuel Li
penský z ·V\rosrfeldu, když se Jan Koška, bohatý domáci kupec a 
kapitalista, nabídl, že koupí od ní dvur na Klášterském predmestí, 
postoupený jí náhradou za nedostatky, shledané pH počtu poruč

nickém v Klatovecb. Ukázav plnomocenství své manželky 
Lidmily z Koldína prodal 11. června 1598 panu Koškovi za 600 
kop botove jemu v--yplacených dvur s sadem na Klášterském pred
mestí (č. 40) a dediny s loukou pod stráží za rozhranhn pfi de
dine Jaka Košky ležící,ktel'é jí Lidmile jistou smlou vou od dé
dicu Jana Krystyána byly postoupeny.164) 

Dne 21. června 1598 Lidmila Lipenská obeslána byla pred 
právo od M. Marka Bydžovskébo z Florentýna a od Katefiny K1'Y
styánové o splnení kšaftu nebožtíka otce jejíbo M. Pavla z K.ol
dina, jak o tom vyšlo nejedno poručení. Ale Jan Kryslyán, když 
o to byl obsilán, nemohlo to dostižen býti, že se do Klatov odebral 
a tam se zdržoval. Nyní, když se všeho statku ujala Lidmila, žá
dali. aby jim vykázala čtvrtý dH statku jim od otce jejího odká
zaný. Lidmila za pln~)lnocníky iku pri ustanov~la sv-ébo manžela 
SaJIDuele Lip811Ského) Matyáše S(·momatského a Václava Chlumec
kého.165) O prubéhu pre nemáme zpráv, až o uk0nčení jejím smí
rem r. 1601. 

Dne 3. července r. 1598 Šebestyán Štengel z Rezna prodal 
Lidmile Lipenské z Koldína polov,ici vsi Martinic, ktel'ou s ním 
nekdy mela Anna Kulišková, sestra Marty, matky Lidmiliny za 

162) N evíme v jakém príbllzenství Samuel Lipenský byl s Miku
lášem Lipenským, jenž ukázav list zachovaCÍ od práva mesta Brandýsa 
ze dne 29. dubna 1588 byl r. 1593 prijat za mešťana v Starém meste 
P ražském. (Archiv m. Prahy č. 535 f. 263'.) 

164) Lib. contr. IV. f. 243'. 
165) Archiv m . Prahy Č . 1287 f. 116'. 
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250 kop gr. čes. HI6 ) Ale téhož dne a roku, kdy LidmiJla koupila od 
svého strýce jeho polovici vsi MartinÍ'c, prodala své dedictví, celou 
ves Martinice s dvory kmetcími, s platy, s dédinami, lukami, po
rostlinami, oulehllmi, háji, potoky, rybníky, mlýny, robotami, vej ci, 
lidmi osedlými i neosedlými Ferdinandovi Lokšanovi z Lokšanu 
a na Breznici za 1250 kop gr. čes. hotove zaplacených.11l7

) R. 1599 
Samuel Lipenský na míste své manželky Lidmily naléhal na za
placeni zbytku dluhu Anny prve Prunarové a již ,Pichelbergro
Vé. 16S

) Samuel Lipenský z \i\r osrfeldu, jemuž se podarilo získati 
ruku bohaté nevesty, nehyl jiste valným hospodáŕem, ani jeho 
manžel!ka Lidmila dobrou hospodyní. Poznáváme to z toho, že ač 
r. 1598 prodali ves Martinice za 1250 kop gr. č. úplne zaplace
ných, nestačili zaplatiti 108 kop gr. m., zadržených berní a sbírek 
za tfi léta (1596- 1599) na t.:ľech domech, :imenovite Domináčkov
ském, Pražákovském a Augustýnovském. Proto lU.února 1599 
z rozkazu purkmistra a pámJ. ú:ľedníci úradu šestipanského byli 
zmocneni domu »na brehu« rečeného Augustýnovic.169

) Dne 7. 
Čer\Tna 1600 Lidmila Lipenská z Koldína byla obeslána p.red új'ad 
purkmistrovský od plnomocníka Mikuláše Chlouby z mesta Biliny, 
že pred svou svatbou dva sudy vína červeného a bílého ct pú] V81'

tele též bílého od neho vytržili za 90 kop m. a pres napomínání 
dJuh nezaplatili. Tehdáž nebylo již na žive manžela Lidmililla Sa
muele Lipenského. Lidmila jak za živobytí svého rnuže tak po 
smrt.i jeho prý se pŕiznávala k dluhu, predkládajíc jen svou ne
m'ožnost. l1O

) Ješte za svého života Samuel Lipenski' byl pohánén 
pred právo od p. Vojtecha st. Hada z Proseče pro sumu 20 kop m. 
jemu podle listu dlužného na hotové pujčených . I '(1) 

V dobe svého vdovství Lidmila Lipens.ká z Koldina pr:odala 
dne 22. června, 1600 Václavovi Rodychovi, hrnčífí, dum Augustý
novic s zahradou vedle domu nekdy JLŕíka Podhorského, rybáre, 
za 235 'kop gr. čes. zúplna zaplacených. 

166) Dsky zemské vetší 89 M. 13. 
J67) Ibidem 128 K. 25. 
J 6S) Archiv m. Prahy č . 1287 f. 462'. 
Hlll) Ibid. Č . 2113 f. 125. 

170) Archiv m. Prahy č. 1974 f. ~46. 
171) Ibid. Č. 1062 f. 153. 
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Ale již ľ. 1601 Lidmila Lipenská z Kolclína znovu se l)ľO
,,-dala za Kašpara Blovského z Palatýna, hejtmana ;pitá.:u II mo
~tu v Starém mestč Pražském, horl.ivého katolíka. · Dnf- O. kvétna 
i GOl oba manželé vzájemne si vzdali svuj statek, vymínivi=íe SÚDe 

.z neho po 100 :kopách gr. čes. l7 2) Pred sňatkem zle -se dotekl dohté 
povest~ ne-vesty Jan Peclinovsl\:ý z Pedinovce, jenž dne 10. úno]'a 
1601 v špitále konec mostu v Starém mesté Pražském pred do-
J)r"frmi a poctivými lidmi k Kašparovi Blovskému z Palatína pl'O

nesl tato slova: ,Pane kmoti~e, oznámil jsem tobe preclesie, že Hans 
Šlepler se tím pochloubá, s hou hudoucí manželkou že slih man-
:želský ,má a tobe p:rekážku učiniti že_ chce a že i ldíč od j(>jího 
sklepu, kde Jíhá, má, ona jemu že jej dala, k ní aby kdy chce, p-t-i
jíti _mohl. Nyní jsem to slyšel, praví o tvém veseli že chce pnjíti 
'a v pŤítOlnnosti všech hostí tvých p:ľistoupe k stolu p-fed ní tea klíč', 

'položiti a oznámiti, aby všickni slyše1i: tu máš svuj klič: od s\'ého 
sklepu, kde líháš, který jS] mi d::tla, VJŠ dobre nač a co jsi se; mnou 

-čil1iti mela'. Po svatbe Lidmila Blovská z Koldína lJohánela k sou-
u zemskému postnímu šifitele techto i'ečí, kterými by la težce na 

s vé cti dotčena~ jako by v stavu svéln vdovském proti pi;Ekázání 
1JožÍlnu živa býti a neco zlého uciniti mela. I73

) A1.~ oheslaný Jan 
PecIinovský zemrei dríve, než došlo na puhon. Protože li potom 
Liclmila Blovská po své poctivosti stála. a stojí,30ud zemský uznal 

.;S YOU výpovedí, že »ta:lwvá slova narklivá ke škodč a ujme její cti 
~:{:l, dobré povesti nejsou a býti nemají nyní .~ na časy blldoucí.I14

) 

Dne 26. listopadu 1601 došlo konečne prostredikováním lJurk-
mistra a pán-u st.aromestsk~-ch k prátelskému porovnáni Lidmily 

_ Blovské z Koldína s M. Mark81n Bydžovským z ~F\lorelltýna a Ka
-lefinou -Krystyánovou o exekuci čhTtého dilu statku odkázaného 
j im kšaftem ot ce jejího, který vrchním právem za poŕádný byl 
-usouzen a knihami mestskýnli potvrzen. Za všecku spravedlnost 
"Lidmila postoupila jim stálé roční platy, vycházející o sv. :Mal'tine 
-z vinic Kanturkovských, držicích 28 stryehu, z každého strychu 
po 28 gr." tedy sumou 13 kop 4 gr. a k tomu na hotove 75 kop m. 
Ke společnému jich rozdelenP75) 

172) Ibid č. 1229 f. 52!. 
I13-} Dsky zemské menší 111 R 30. 

174) Dsky. zemské vetši 177. B: 14. 
175) Archiv m. Prahy č, 1288 f. z', též č. Z232 f. z. 

:Sbornik ved právních a státníc!l XXV, 5. - 6. 25 
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SKatetinou Krystyánovou učinili též synové tJ ana Kl'ystyána 
a dcera jeho Nadeje zvláštní smlouvu o zaplacení sumy 180 lwp, 
k nemuž otec jejich byl odsouzel1. Katerina zatím IJoclruhé pro
vclaná za Jana neznámého nám rodu, nekdejšrno svého svudce
lc úteku na Moravu, v leiech 1592-1594 rozprudaJa dediny a 
chmelnice u mesta Klatov, jež zdédHa po svém otci a pu své s8,-,tfe 
Marte. R. 1594 prodala svému veŤite1i Janovi Klatovs:kému176

) 

služebníku pana purkmi'stra a pánu na Novém meste Prazsksm, 
známému pozdeji skladateli historie o založení mesta Klatov podle
vzoru kroniky Hájkovy17'i) dum »na IIaHku« za 425 kop gr. čc;s . 

Se svolenim Kateriny Krystyánové bratH Železník()v8 Jan a ~Ii
chal, pastorkové Jana Krystyána, prodali dum spálenjšte (č. 175 
v ulici Dlouhé) Martinovi Smolikov1 za 80 kop m. Na tomto uonlU 
byla asi uručena nekterá část dluhu, jímž jí povinen byl její bratr 
Jan. V zápise tohoto trhu je poslední zpráva, kterou .lsme nalezli 
o této sestre M. Pavla Krystyána, která za života mistrova svi fi 
chovánim zpUsobila mu mnoho zármutku asvtmi soudy ješte více' 
trampot svému druhému bratrovi Janovi. 

I v dn,illém manželství s Kašparem Blovským z Palat}na men
šilo se bohaté nekdy otcovské dedictví Lidmilino. KoneC dubnn: 
r. 1602 Kašpar Blovský a Lidmila, manželka jeho" proc1ali Janovi 
Krtenovi dúm nad sv. Štepánem za 350 kop m.lI8

) TIoku 1603' 
od techže manželu Danieladháj koupil dum »n Pražákú «( 
v osade sv. Hašta;la, který za poručnictví tJ ana Krystyána by I 
jemu pro dán do vule Lidmiliny, až dojde let. Zápis tohoto trhu ze' 
dne 20. ledna 1603, obsahuje poslední zprávu nám známou o Lid
mile Blovské z Koldína. Smrti její neprežil dlouho její manžel 
Kašpar Blovský z Palatýna. Kšaftem ze dne 27. červenco 1605 od
kázal své jmení i také to" !které dostal po dobré pamčti Lidmile' 
z Koldína" své manželce milé, svému strýci M. Ondrejovi Blovské
mu z Palatýna, povestnéInu horlivci katolickému v rade Staro
mestské, a o~tatnÍJn svým p.ľíbuzným v Blovicích. O domu Domi
náčkovském, v nemž nekdy bydIel SB svou manželkou Lidmilou~ 

176) Lib. contr. IV. IV'/z6S'. 
lTi) O Janovi Klatovském, nej starším kronikári klatovském, a 

o jeho dí1e viz muj čl án ek v Čas. Čes. Musea 1913 str. 232. , 
178) Archiv m. Prahy č. 2199 f. I92'. 
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z Koldina, ustanovil, aby byl prodán od vykonavatélli své záveti, 
mezi nimiž na predním mh:ite byl jeho strýc 11. Ondrej Blovský, 
a 2000 kop aby bylo na jisté místo uloženo k užitku na bucloueí 
časy, aby odtud. meli vychování dva mládenci v koleji císarsk8 30-
eiétatis J esu. K tomu nadání aby predni místo meli synové jeho 
strý-ce M. Ondreje Blovského a »pokud by nebylo žádného z prátel 
našich, nebo že by se nechteli učiti « , účastni toho nadání meli být 
prirození Cechové katolíci Z jiných jeho odkazu bylo 500 kop 
otcúm koleje Soc. J esu na jich vychování, po 400 kopáeh otcúm 
kapucínum na Pohotelci, otcum Bosálnlm u M. B. Snežné v No
véľn meste Pražském, k záduší na Tu1's1w 12 kop m., klá~tcru 

sv. Anny v Starém meste PražskéJTI 200 kop a klášteru. sv. Du.clla 
tamtéž 100 kop, klášteru sv. Jakuba tamtéž, kde si vyhledal poh-rebf 
200 kop. m.179

) 

Tomuto kšaftu Kašpara Blovského z Palatýnu položili dne 
13. zá:ľí 1605 odpor nej bližší príbuzní zemrelé manželky jeho Lid
mily z 'Koldína Melchysedech Krystyán z Koldína a sestra j~ho 
Nadeje, syn a dcera nekdy Jana Krystyána, poručníka nekdy Lid
milina, a Katerina, pozustalá dcera po nekdy Dorote Sýkorové, 
vlastní sestre M . .pavla z Koldína.180

) Pbznáváme z tohoto zá:pisu, 
že tohoto roku nežili již .J an Matyáš a Láska Trebechovská, syn a 
dcera .Jana Krystyána, ani Katerina, svárlivá sestra jeho. Vykona
vatelé ,kšaftu nebožtíka Kašpara Blovského se vyhn uli sporu tím, 
že se dožádali prostrednictví Ludvíka, šlejfíre od tH moždíru, pri
masa mesta, Melichara Haldya z Neyenperka a ,Jana Krocína 
z Drahobejle, kteŤÍ zjednali porovnání, rrderým zdviž8na všecka ne
dorozumení a reči jakékoli prošlé mezi stranami a nŕL pŤímluvu 

jejich kšaftovníci, ne z povinnosti jako z lásky, odvedli jim 100 kop 
m. penez hotových a svršku za 30 kop. Dum Dominač.kovský na 
Velikém námestí prodán byl od vy.konavatelu záveti Kašpara Blov
ského M. Ondreje Blovského z Palatina, Albrechta Šrejnara. 
z ľrnče, místosudího dvorského, a Pavla \Veyra z. PetHna, vrch
ního písare soudu nejvyššího purkrabství Pražského .Janovi Lobe-
Toví zLobera, obojích práv daktoru a radovi pfi soudu apelačním,. 

179) Archiv m. Prahy Č. 22°5 . f. 273. 
180) Ibid. Č. I288 f. 4I7'- 4I8. 
181) Ibidem Č. 2232, f. 276. 
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z 1. l/J Jan dcera 

1. tJ! Katerina Lu- l/J Adam 

kášovie, vdova bečváf 

po Matyášovi v Domaž-

krejčím. licích. 
..--'--.. 

2. t/1 l\1arkéta Že- Abrahám 

lezníková, vdova 

1>0 Janovi 

Rilžkovi. 

Anna 

l/J Duchek 

Klička. 

Matej Kresťan 
1. tJ! Marta 01>avská 2. l/J Anna 

Pavel Jeroným Dorota 'Marta 

1. 1J1 Florian 1 '/1 Magdalena 1/) Lidmila, 
Čestinský Šíparová vdova po 

2 l/J Marta Kulíšková, Bartoši Chmelovi 2 J S 'k • "I) an Y ora. 
3 1/1 Anna z Pereftu, 

vdova po Jakubu 
Kocourovi z Votína 

.-----'-----.. 
z ll/! Jakub, z 2 l/J FateHna 

-- -'---------------- -.. 
z 1 l/J Pavel, Anna, Katerina, z' 2 1/1 Lidmila 

1 l/J Samuel Lipenský z vVosrfeldu 

2 tp Kašpar Blovský z Palatýna 
-----~------------------------'-------------------------Láska, N adEíj e z 2tp Jan l\1:atyáš, Melchysedech, 

l/J Urban Trebechovský 1J1 Matej Žlutický 
--,---,-"-----.. -----"----.. 

dcera syn 

Katerina 

1. 1fl :Mikuláš 

Hofman 

2.1/./ Jan 
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za 1800 kop gr. čes.182 ) Ze sumy stržené odevzdána částka 2000 
. kop míš. na nadání v prospech koleje jesuitské. Z dedictví nekdy 
staroutrakvistického M. Pavla :Krystyána z Koldina dostalo se po
sily J esuitúm, vudcúm a reditelúm nesmírlivé stran y katolické ve 
sta.vich svetských a y duchovenstvu v dobe, kdy od ní konány byly 
p:fípravy li rozhodnému boji s protestantskou vetšinou českého ná
roda a jejímž vÍtezstvím na Bílé Hore vykopán hyl hrob nábožen
ský'fi a politickým svobodám naseho národa. 

Z detí Jana Krystyána zemrela zatím dcera jeho Láska T.re
bechovská, zllstavivši dcerku neznámého nám jména. R. 1GOO 
Urban T:ľebechovský byl j,lž po tretí ženat s Kate:finou, vdovou po 
J'anovi st. Polehradském z Polehrad. Roku 1600 Jan .Matyáš 1\.01-
dín i na míste l\tlelchysedeQha neprítomného a sestra je.iich Nadeje 
osobne stojíce v rade, jednali s ní o zaplacení J. JYIti Cís. bern i i ji
ných sbírek snemy svolovaných, též mestských, šosovních) od_léta 
1581 otcem jejich Janem Krystyánem zadržen-Ý'ch, jich;~ až do to
hoto času sečteno pres. 300 ·kop ID., jalwž i o zaplacení dl uhu po
vinných jiným vefitelúm. N81najice již po smrti svého otce krom 
závadného a již Lidmile, dceh M. Pavla Krystyána z KolUína, 
odevzdaného statku nic jiného než dlim v meste pfi Klášterské 
bráne a dedin li vrch slove Seménkovský ph ceste na rozhraní, po
.stouplli pánúln íl\: ruce obce této dediny vrchu Seménkovského 
taJk, aby od nich po srážce tech berní a sbírek upokojEni byli \e
ritelé v tech všech dluzÍch a nad to pTidáno jiln ješte 100 kop ID. 

Ph tom vymíneno, kclyby Urban Trebechovský, manžel nekdy 
druhé sestry jejich Lásky nebo kdo jin'jT na mÍste dcerky, sirotka 
po ní zústalého, pokládal si spravedlnost k ja,luímu dUu v též dedi
ne, že ve všem zastoupí pány a prevezmou to na sebe a na druhý 
grunt, totiž dúm, kdyby toho bylo treba.183

) Ze sumy 100 kop, jež 
splácena byJa po rocích od sebe, r. 1601 Jan ~.fatyáš i na nlÍste 
niladšího bratra Melchysedecha i Nadeje, sestry, p:ľijal v~jrllllk RO 
kop. Z posledního vejrunku 30 kop bylo 10 kop sraženo za mistn, 
kde otec jejich byl pochován, 16 kop! bylo vzato za berne r. 1600 a 
1601 zadrŽelé, ostatní 3 kopy 41 gr. vydány byly Matejovi Žluiic
'kéInu, sousedovi predmestskén1U, za nehož se zatím provdala N a-

182) Ibid. Č . 2113 f. 430, 

183) Lib. contr. IV. f. 270'- 271. 
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deje Krystyánová. Dne 13. zárí 1605 nebylo již na zive Jan~ 1[a
tyáše, bratra jejího. Od Melchysedecha Krystyána a Nadeje Žlu- ' 
tické koupil r. 1608 Pavel Douhravský s manželkou svou E .. ateri
nou dum vedIe brány Klášters1ké za 200 kop m. Ze závdavku 50 
kop dáno bylo 40 kop prodávajícímu, 10 kop obráceno na zaclrželé 
berne z toho domu. Ostatek této sumy byl spláeen po :18 kopách 
ročne. Ani, Nadeje Žlutická nedožila se dlouhého ve,ku. Dne 9. 1'1'0-

sinee 1610 nebylo jí již na žive; z vejrunku 18 kop prijal tehdáž 
ľt1atej Žlutický 'k ruce svého synka po matce jeho 6 kop. Protože 
:ľvfelchysedech Krystyá.n již se nevrátil do Klatov, smrtí Jana :Ma
tyáše a sestry jeho Nadeje vyhynul v tomto meste patricijský rúd 
Kresťanovský. Památkou po nenl v Klatovech jsou náhrobní ka
meny mramorové" erbem Koldínským ozdobené, zachovávající pa
met JvIatyáše Krystyána, syna jeho Jeronyma a dcery Doroty S~-
korové. Živou památkou pak zustává název vrchu Kresťanovské
ho, jenž na čas zatlačen byl jménem vrchu Kresťanského na zli
hlade nejapných smyšlenek o bojích Ikresfanu s pohany Lu svede
ných, ale nové doby oživením památky toho rodu a nejz1lanlenitej
šího člena jeho lV!. Pavla Krystyána z KolLlína, proslLllého práv
nika českého , obnoven opet zašlý starý název jeho, 

Pro L Dr. Bohumil Baxa: 

Volební rády italské po svetové válce_ 

Od svetové války mení Italie po tretí svuj volební rád: v 1e
tech 1919,: 1923, 1925. Mení se nejlen základní zásady volební sou
stavy, nýbrž i podstatná ustanovení volebního rádu. Od soustavy 
yolebních okresu se zásadou naprosté vetšiny se prechází k sou
stave listinné s čiStÝ111 pomerným volenim ; na to se zásada po- . 
merného volení lnodifikuje soustavou vetši,novou tak, že se za urči

tých okolností obou techto zásad užívá soubežne; konečne se od
straňuje soustava listinná a zavádí se soustava volebních okreSll 
sr:: zásadou pomerné vetšiny. 

Prvotní volební rád italský (neprihlížímo-li ovšem k v'olební
mu rádu království sardinského z 17. brezna 1848) z 17. , prosince 
1860 byl vybuélo'ván na soust~ve volebních okresu se zásadou na-


